Bioraffinage voor fosforarme mest

Het raapschroot van koolzaad kan met bioraffinage beter geschikt gemaakt worden voor veevoer.

Verlaging van het fosforgehalte van veevoer wordt gezien als één van de beste
manieren om de fosfaatuitstoot van de Nederlandse veehouderij naar beneden te
brengen. Koen Meesters, onderzoeker bij Food and Biobased Research, werkt
samen met Productschap Diervoeder en veevoerfabrikant Brokking aan de verdere
ontwikkeling van een nieuw procedé daarvoor.
Fosforarm voer is al prima samen te stellen op
basis van graan, erwten en soja. Alleen zijn die
ingrediënten relatief duur. Goedkopere grondstoffen bevatten vaak meer fosfor. Meesters
heeft daarom onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om met bioraffinage een deel
van de fosfor te verwijderen uit die goedkopere
producten, zoals raapschroot en tarwegries.
Veel ingrediënten van varkens- en kippenvoer
bevatten relatief grote hoeveelheden onverteerbaar fosfor in de vorm van fytaat. Omdat
varkens en kippen geen fytaat kunnen verteren,
resulteert voer met veel fytaat in mest met
veel fosfaat. LTO Nederland en de Nederlandse

Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) hebben
in een convenant afgesproken dat het fosforgehalte van veevoeders naar beneden gaat.
Varkenshouders worden volgend jaar waarschijnlijk verplicht om efficiënter met fosfor om
te gaan. Fosforarm voer gebruiken is één van
de manieren om dat te doen.
In opdracht van het ministerie van EL&I zocht
Meesters vorig jaar de technische mogelijkheden uit om fosfaat uit grondstoffen te verwijderen. Het is mogelijk, bleek uit het onderzoek. Door de grondstoffen te behandelen met
organische zuren en basen is het fosforgehalte
terug te brengen. De vraag was echter wel of
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dat economisch haalbaar was. Voederfabrikant
Brokking is nu op basis van Meesters onderzoek van plan om op pilotschaal te gaan
experimenteren met het procedé. De vooruitzichten zijn beter dan op grond van zijn eerste
rapport, zegt Meesters. ‘Het lijkt erop dat de
extractie van het fosfaat efficiënter kan dan
wij dachten.’
Nevedi-voorzitter Henk Flipsen hoopt dat bioraffinage er in de toekomst voor kan zorgen
dat grondstoffen met veel fosfaat gebruikt
kunnen blijven worden in voer. ‘Dat is niet
alleen goed voor voederfabrikanten, maar ook
voor bijvoorbeeld brouwerijen. Nu grondstoffen
steeds schaarser worden, is het goed om er
zuinig op te zijn.’
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