Onverantwoordhogekopergehalteskomeninde
cultuurgrondennogslechtssporadischvoor.Inhet
voervoorslachtvarkensverwerktmenkoperomde
groei,devoederconversieendegezondheidvande
dierenteverbeteren.Eenverwaarloosbaardeel
hiervanwordtalsnoodzakelijkvoedingselement
doorhetdieropgenomen.Hetovergrotedeelverlaat

hetlichaamweermetdemestenkomtlangsdeze
weginhetmilieu.Hetaantalpercelencultuurgrond
meteenkopertekortvermindertduidelijkindegebiedenmeteenuitgebreidevarkenshouderij.Vroegeroflaterzalhiernaarandereafzetmogelijkheden
voordemestmoetenwordengezochtomkopervergiftigingtevoorkomen.Bijdeoptimistischebereke-

Ir.L.C.N.delaLande Cremen

„Veelkoperinmestvan
slachtvarkensleidt
totbemestingsproblemen"
In Nederland bevat het voer
voor slachtvarkens gemiddeld
216 milligram koper per kilogram voer. De hoeveelheid
koperindedrogestofkanvariërenvan 143tot255 mg. Eenbeperkt deel van,de opgenomen
koper* blijft in de organen,
hoofdzakelijk de lever van het
dier achter. Het overgrote deel,
ongeveer60gramperafgeleverd
varken van 110kg, komt via de
mest vrij. Door de forse toenamevandeNederlandsevarkensstapelishetkoperaanbpd viade
varkensmestinenkelejarenvan
289.292kilogram in 1966gestegen tot 573.702 kilogram in
1973.Het koperverlaat het dier
in de, vorm van kopersulfide.

Dezeverbindingveroorzaakt de
zwarte kleur van de mest. Met
koperverrijkte mest vermindert
de ontwikkeling van het giftige
stankverwekkende zwavelwaterstof. In de grond wordt kopersulfide onder aërobe omstandigheden omgezet in het
voor de plant opneembare kopersulfaat.

Toevoerveelgroterdan
nodig
Drijfmest vanslachtvarkens bevat bij 8 %droge stof ongeveer
80mgkoper per kg mest en55
mg zink. De vaste mest met
23%droge stof heeft 180 mg/
kgkoper enineen aantal monsters beluchte varkensdrijfmest

vaneenvloeiveld werd 890mg/
kgkoper gevonden bij een drogestofgehalte van61.
Hetgebruikvandeze koperhoudënde mest zal de kopertoestand van de grond positief
beïnvloeden. De mate waarmee
ditzalveranderen is afhankelijk
van de gemiddelde jaarlijkse
hoeveelheid mestaanvoer aan
degrondendeverliezenaan kopertengevolgevan onttrekking
door gewassen en uitspoeling.
Een niet zo zware bemesting
met20tondrijfmest perhectare
levert 1600gram koper aan de
bodem, bij20 ton vaste mest is
.dit3600gram.
Deonttrekking van koper door
landbouwgewassen varieertvan

Verminderingkoperwerkt
kostenverhogend

dr.G.J.M.vanKempen

Heteffectvankoperopgroeienvoederconversieis
zeergoedaantoonbaarenisbetrekkelijkconstant.
Anderegroeibevorderaarsvertoneneensterker
wisselendeffect.Deantibioticadedenhetinde
proevenhetbeste.Hunwerkingkwamniettoeaan
hetgemiddeldeeffectdatbijkoperwerdgezien.
Somswordtgestelddatereenbepaaldewisselwerkingzoubestaantussenkoperenantibiotica.Op„De
Schothorst"zijneenaantalproevengenomenom
nategaaninwelkematedezewisselwerkingbe-

Vermindering van de hoeveelheid koper —Door de grotere
hoeveelheid koper die via de
mestvandeslachtvarkens inhet
milieu terechtkomt, wordt de
aandacht gevestigd op een verminderingvanhet kopergehalte
in het voer. Een vermindering
vandehoeveelheid koper in het.
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staat.Alspoedigwerdduidelijkdatdebeidegroeibevorderaarselkaarniettegenwerkenenevenmin
versterken.Demogelijkheiddatdeantibioticageen
verdereffectzouhebbendanbijdereedsgebruikte
koperwasbereiktwerddoorproeventegengesproken.Daarmeeblevenweiniganderemogelijkheden
over.Naberekeningvandeproefuitkomstenlijkthet
meestvoordehandliggenddatdeeffectenvanbeidegroeibevorderaarsbijelkaaropgeteldmogen
worden.

voerisoptwee manieren mogelijk.Dezemogelijkheden zijn:
• verlagingvan de dosering extrakoperinhetvoerof
• hetextra kopergedurendeeen
bepaalde periode van het
mestenachterwegelaten
Een verlaging van de koperdo-

seringheeft een evenredige verlaging van de groei en de voederconversie tot gevolg.' Voor
eenmaximaal resultaat isonder
dehuidige omstandigheden 180
mgextra koperreedseen beperking.
Inhet algemeen wordt welaangenomen dat het kopereffect

15tot80gramperhectare.Voor
een gemiddeld bouwplan zalde
onttrekking in doorsnee 50
gram bedragen. Per snede afgevoerd gras verdwijnt 15 tot 20
gram koper, dat voor het
grootste deel weer via de mest
van het rundvee terugkomt. De
uitspoeling ligt op ongeveer 30
gramkoperperhectare.

I '
Vergiftigingsgrens

De totale afvoer van circa 50
gram koper op grasland en 80
gram op bouwland vormt maar
een klein deel van de hoeveelheid die met één lichte bemesting met slachtvarkensmest
wordt aangevoerd. Bij geregeld
gebruik van deze mest zal het
kopergehalté van de grond snel
toenemen (tabel 1). Door de
snelle stijging van het kopergehaltezullenopeengegeven moment kopertoestanden worden
bereikt,waarbijeenverdereverhoging schadelijke gevolgenzal
hebbenvoordegewassenenhet
vee.Heteerstzal dverschrijding
vandegrenswaargenomenworden bij schapen. Deze dieren
zullen bij 20 mg koper (in de
vorm van kopernitraat) per kg
grond reeds de eerste vergiftigroter is opjeugdige leeftijd en
dat bijhet ouderwordenvan de
dierenheteffect afneemt. Bijhet
tijdelijk weglaten van extra koperishetdanook voor de hand
liggend om dit ih de tweede
helft van de mestperiode te
doen. Het verlagen van kopergehalte in de tweede helft
van de mestperiode zou het
gebruik van twee verschillende voeders mét zich meebrengen. Dit levert voor de
varkenshouderendeveevoederleverancier extra organisatorische problemen op. Proefuitkomsten hebben duidelijk gemaakt dathet weglaten van koper na 70 kg levend gewicht,
juist een wezenlijke verlaging
vandegroeieneensterkeverhoging van de voederconversie
voor de gehele mestperiode te
ziengeeft.Devoorsprongdieop
70kgwasbereikt met extra koper en antibioticum te zamen,
Boerderij/Varkenshouderli-59(l»7S)10-15m»«rt

ningenoverdewinstendiemenviadekopertoevoegingaanhetvoerkanbehalenwordtdezekostenfactormaaraltelichtoverhethoofdgezien,zosteldeir.
L C.N.delaLandeCremertijdenszijninleidingop
deCLO-studiedagenop13februariteUtrecht.De
heerDelaLandeCremerismedewerkeraanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidteHaren(Gr.).
debodemvanvoordeplant opneembare fosfaat. In dit verband zou defosfaataanvoèr via
de varkensmest en pluimveemesteennegatief effect kunnen uitoefenen.

gingsverschijnselen vertonen.
Voorlandbouwgewassen beginnen de moeilijkheden met vlinderbloemigen vanaf 40 mg/kg
en voor rundvee vanaf 100
mg/kg(tabel2).
Ophumusarmeenzuregronden
zullen de problemen zich het
eerst voordoen. Volgens een
Amerikaahs onderzoek, worden deze verschijnselen versterkt door de aanwezigheid in

Drempelwaarde
uitstellen
De verwerking van koperhoudende varkensmest biedt in de
akkerbouw qua tijdsduur de

Tabel 1 — Koperopeonhoplng in de grond door 20 ton me*t pet1 ha.
Cu-verlies

bouwland:
grasland:
Cu-toevoer (netto)
drijfmest
bouwland: 1520
grasland:
1550

±80gramperha
±50gramperha
vastemest
' 3520 g/ha
3550 g/ha

Verhogingtotaal-Cu-gehaltegrondinmg/kg
bouwland:
grasland:

1.41
5.93

0.61
2.59

Kopertoestandzandbouwlandisvoldoendebi)>4mg/kgCu-HN03
Kopertoestandzandgraslandisvoldoendeblj >Bmg/kgCU-HNO3

:Tabel2 —Tijdsduur injaren benodigd om een drempelwaarde van 20 mg/kg
Ça-HNOs bpzandgraslandenvan40mg/kgopzandbouwlandtebereikenvan:afeenuitgangstoestandvan6mg/kg.
MestgrftInton/ha/jaar

20

40

60

vastemestöpgrasland
drijfmestopgrasland
vastemestopbouwland
drijfmestopbouwland

10
23
100
233

5
12
50
117

3 /
8
33
78

wasbijweglatenvandezegroeibevorderaarstotheteindvande
mestperiode, vrijwel geheel
verdwenen.

Kostennementoe
De kosten per afgeleverd mestvarken zullen toenemen als het
extra koper uit het voer wordt
Verwijderd. De groei met 180
mgkoperperkgvoerkan onder
praktijkomstandigheden 635
gram per dag bedragen, bij een
Voederconversie van 3,20. Zonderextrakoperzal degroei610
gram per dag en de voederconversie 3,29 bedragen. Een
slachtvarken zal in de mestperiode ongeveer 80 kg aan gewicht moeten toenemen. In één
fnestperiode betekent dit 126
mestdagen en256kgvoer voor
de varkens met extra koper en
131mestdagenen263,2kgvoer
voor varkens zonder extra koper. Varkens, zonder koper geBoerderiJ/Vtrk«i»lioti<l«U-S4(I975)10-15murt

voerd, hebben vijf dagen en 7,2
kgvoermeernodigom80kgin
gewichttoetenemen.Dekosten
van één mestdag kunnen volgenshetLEIgeschatworden op
f0,30 per dier. Voer is geschat
opf0,50perkg.Deextrakosten
van de kopervrij gevoerde dierenbedragendan:
5mestdagenàf0,30= f 1,50
'7,2kgvoeràf0,50= ' f3,60
Totaal
f5,10
Debesparingaan extrakoperis
pervarkencirca50gramkoper,
wat overeenkomt met ongeveer
f0,30. Daarmee komen de kosten per mestvarken f5,10-f0,30
=f4,80 hoger-uit dan de kosten
vaneenvarkendat metdethans
gebruikelijke voeders worden
gemest.
Vervangingvan koper door anderegroeibevorderaars zal kostenverhogend werken, terwijl
het effect duidelijk onderdoet
voorheteffect vanextra koper.

meeste armslag. De Nederlandse slachtvarkenshouderijbedrijvenbeschikkenover6,5%
van het totaal areaal cultuurgrond.Vanhetakkerbouwareaal is 20 % in handen van
devarkenshouders.
Op blijvend grasland met een
hoog grondwaterpeil kan maar
gedurende eenbeperkte tijd bemesting met koperhoudende
varkensrnest worden toegepast.
Waarhetmogelijk isdezodeom
teploegen kan de tijdsduur, die
voorakkerbouw van toepassing
is,wordenbenaderd.
Devastemestleverteenszoveel
koperaandegrond dan,bij toepassingVandrijfmest. Dedrempelwaardewordtdaarom bijgebruikvanvastemestveeleerder
bereikt dan bij drijfmest. De
produktie van vaste mest ligt
echter veel lager dan van drijfmest waardoor er uiteindelijk
geenwezenlijk verschil intijd is
voor de drempelwaarde wordt
bereikt.

Problemenkomenook
langsanderewegen
De slachtvarkensbezetting per
hectare cultuurgrond bepaalt
uiteindelijk de mate waarin de

verdeling van 'de beschikbare
mest zal worden verdeeld. Dit
bepaalt op haar beurt hoe snel
de kopertoestartd zal veranderen. Om 20 ton drijfmest op
eenhectaregrond af tevoerenis
eenjaarproduktie aan mest nodig van 12,5 varkensplaatsen.
Bij gebruik van vaste mest zijn
zelfs30plaatsen nodig.Het zijn
dan ook vooral de grotere bedrijven met weinig land die het
eerst in moeilijkheden zullen
• komen.
Bedrijven met kleinere eenheden mogen uit het voorgaande
nietdeconclusie trekken dat zij
voorlopig geen problemen zullenhebben.Zij moetenevenzeer
attent zijn op mogelijke andere
koperbronnen in het bedrijf.
Via rundvee- en pluimveemest
kan tevens in meer of mindere
mate koper aan de grond worden toegevoegd. Ontoelaatbare
kopergehaltes komen in onze
cultuurgronden nog maar sporadischvoor.Tochtonendestatistischegegevensoverdekoperhuishóudingin een zandgrondgebied metuitgebreidevarkenshouderij een duidelijke ontwikkeling naar hogere kopergehaltes.

Extrakoperin
slachtvarkensvoer
Eenverbeteringvandegroeimet4procentendevoederconversiemet
2,8procentwerdgeconstateerdbijvrijrecentuitgevoerdeproevenmet
toevoegingvankoperaanmestvarkensvoer.Tussenextra kopersulfaat
enerzijdsen antibiotica en chemotherapeutlca anderzijds konden als
groeibevorderaars nimmer wisselwerkingen worden aangetoond.Het
gebruikvanextrakoperbehoeft hetgebruikvanantibioticainhetvarkensvoernietuittesluitenomdatertoch verder geeneffect tebehalen'
zouzijri.Verbeteringenwarenbijdegeadviseerdedoseringenantibioticaduidelijkminderdandeverbeteringenbijextrakopersulfaat.Dekostendaarentegenzijnvoordeantibioticaenchemotherapeuticaaanzienlijkhogerdandekostenvoorextrakopersulfaat.Verminderingvanhet
gebruik van extra koper zal altijd vermindering van groei en verslechtering van de voederconversie te zien geven. De kostprijs
van het varkensvlees zal daardoor worden verhoogd. Het is te
hopen dat er voor de huidige varkensmest een zo goed mogelijke
bestemmingin hetmilieu gevondenkan worden.Tot deze conclusies
komtdeheerdr.G.J.M.vanKempen,medewerkeraanhetCLO-instl*
tuut voordeVeevoeding„DeSchothorst"teHoogland,na zijninleiding„Extrakoperinhetvoedervoorslachtvarkens"tijdens deCLOstudiedagenteUtrecht.
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