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‘DIERLIJKE PRODUCTIE IN CHINA MOET DUURZAMER’

Het aantal landbouwhuisdieren in China
verdrievoudigde in de genoemde periode en
de hoeveelheid dierlijke eiwitten vervijfvoudigde, aldus Bai. China haalde daardoor Europa en de VS in als grootste veehouder ter
wereld. De groei vond vooral plaats in enorme veehouderijen zonder land nabij de
groeiende steden. Voordeel van deze grootschalige intensieve veehouderij ten opzichte
van de kleinschalige, traditionele Chinese
landbouw is dat de milieuvervuiling per kilo
vlees halveerde. Maar deze extra productie
van vlees en melk ging wel gepaard met een
enorme toename van veevoerimport – die
groeide in 30 jaar met een factor 49 –, een
slechte benutting van meststoffen en veel
watervervuiling.
De veerevolutie in China gaat nog steeds
door, stelt Bai, want de helft van de Chinese
bevolking eet nog relatief weinig vlees en zal
de komende decennia meer vlees gaan kopen. Als China op deze weg doorgaat, dan
moet het in 2050 alle veevoer die nu in de
wereld wordt verhandeld, opkopen.
Bai, die promoveert bij de leerstoelgroep
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Nergens ter wereld nam de productie van
dierlijk voedsel tussen 1980 en 2010 zo
sterk toe als in China. Deze livestock revolution heeft geleid tot massale import van veevoer en grote milieuvervuiling, zegt promovendus Zhaohai Bai. China moet daarom het
roer omgooien.

 Een grootschalig melkveebedrijf in Luannan County, China. Veel veehouderijen in China hebben geen land en importeren het veevoer.

Duurzaam Bodemgebruik, schetst in een artikel in het tijdschrift Science Advances een
alternatief scenario. In dat scenario moeten
de plantaardige en dierlijke sectoren worden
verbonden, waardoor de veehouderij de
mest afzet bij de akkerbouw en de akkerbouw op zijn beurt meer veevoer levert. Deze
intensieve duurzame veehouderij benut veel

meer mest, vermindert het kunstmestgebruik, halveert de klimaatimpact, zorgt voor
minder oogstverliezen en een veel efficiëntere voedselvoorziening, schetst Bai. Om dit te
bereiken, moet de Chinese regering de milieuregels aanscherpen en intensieve bedrijven zonder land in de buurt van meren verbieden, suggereert Bai.
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PLAS EN POEP BESTE BRON VOOR HERBRUIKBAAR FOSFAAT
De fosfaatvoorraad in de wereld is
eindig. Dus moeten we nadenken
over besparing en recycling van
fosfaat. Promovendus Heleen van
Kernebeek komt met een opmerkelijke conclusie: recycling van
fosfaat uit plas en poep van mensen levert de meeste winst op.
Wereldweg is er in de fosfaatmijnen
een voorraad voor nog ongeveer 300
jaar, een relatief korte periode.
Daarom is het belangrijk om ons
voedselsysteem circulair in te richten, zodat we het fosfaatverlies minimaliseren, zegt Van Kernebeek,
werkzaam bij Wageningen
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aardige Productiesystemen. Ze ontwikkelde een model dat alle fosfaatstromen in een voedselsysteem
kwantificeert, gevoed met Nederlandse gegevens. Daaruit blijkt dat
we het meeste fosfaat kunnen terugwinnen uit rioolwater.
In ons voedsel zit veel fosfaat en
dat gaat na consumptie linea recta
het riool in. Hoe hoger onze fosfaatinname, bijvoorbeeld door de consumptie van veel zuivel, des te belangrijker wordt het om dit fosfaat
uit humane uitwerpselen te recyclen. Al dat fosfaat komt terecht bij
de waterzuivering, die het verwijdert. Momenteel wordt het veelal
verwerkt in asfalt, zegt Van Kernebeek.
Met recycling van fosfaat uit af-

valwater kunnen we kunstmest besparen. Hoe goed dat uitvoerbaar
is, weet Van Kernebeek niet. ‘Dat
heb ik niet onderzocht. Met het
model probeer ik grip te krijgen op
de fosfaatstromen en de gevolgen
van bepaalde maatregelen te laten
zien.’
In een circulair voedselsysteem
is ook hergebruik van diermeel –
afval van de vleesverwerkende industrie – belangrijk. Van Kernebeek: ‘Dieren leggen fosfor vast in
hun botten, maar dat mag vanwege voedselveiligheidsrisico’s nu
niet gerecycled worden binnen het
voedselsysteem. Dat is ook een verliespost.’ Nieuwe technieken, risicoanalyses en regelgeving moeten
uitkomst bieden om fosfaat uit

diermeel binnen het voedselsysteem te kunnen recyclen.
Van Kernebeek publiceerde haar
modelstudie vorige maand in het
wetenschappelijke tijdschrift Animal. AS

