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Feedprint berekent footprint voerspoor

Diervoederproductie
verduurzamen
Algemeen

[Carolien Makkink]

Feedprint berekent de broeikasgasemissies in de diervoederketen en verkent verbeteropties. “Het model stelt de diervoedersector in staat om onderbouwde keuzes te maken voor de verduurzaming van de diervoederproductie”, stelt Cees Lever.
Feedprint is een rekenmodel waarmee
de broeikasemissies in de diervoederketen kunnen worden berekend. De
tool biedt mogelijkheden om de carbon
footprint van de voerproductie van
grondstoffenteelt tot en met de benutting door het dier in kaart te brengen.
Feedprint geeft inzicht in verbeteropties
om de uitstoot van broeikasgassen in
het voerspoor te verminderen. Het
rekenmodel is ontwikkeld door
Wageningen UR Livestock Research

(WUR-LR) en Blonk Milieu Advies.
Tijdens een introductiemiddag presenteerden projectleiders Hans Blonk van
Blonk Milieu Advies en Theun Vellinga
van WUR-LR de achtergronden en
mogelijkheden van de rekentool.
Gidsland
Het resultaat van het project Carbon
Footprint Diervoeding werd onlangs
gepresenteerd en symbolisch overgedragen aan Cees Lever, directeur
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Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit van het ministerie van
EL&I. “Een indrukwekkend project”,
vindt Lever. “De uitgebreide dataset en
de geavanceerde methodologie achter
het model stellen de sector in staat
onderbouwde keuzes te maken ter verduurzaming van de diervoerproductie.”
Feedprint past volgens Lever binnen de
uitwerkingsagenda Duurzame
Veehouderij en sluit aan bij het
Topsectorenbeleid. De kracht van
Feedprint ligt volgens hem in de transparantie en aansluiting bij aan diervoeding gelieerde sectoren en internationale ontwikkelingen. De rekentool is al
geaccepteerd door Fefac en ook de FAO
is positief over het model. “Feedprint is
een mooie plattegrond waarmee
Nederland gidsland kan blijven in verduurzaming”, stelt Lever.
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De vervanging
van ZuidAmerikaanse
soja door
Europese lupine
pakt volgens
Feedprint minder
gunstig uit dan
verwacht.
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>> Diervoederproductie verduurzamen

Theun Vellinga
(rechts) overhandigt het projectresultaat symbolisch aan Cees
Lever van EL&I
(links). In het
midden dagvoorzitter Matthé
Elema, secretaris
van het PDV.

To e p a s s i n g
Toepassing van de tool zorgt voor
bewustwording en inzicht in broeikasgasemissies in de gehele keten.
Feedprint is nadrukkelijk niet bedoeld
voor labeling van diervoeders of dierlijke eindproducten. Vanwege de behoefte van afnemers aan carbon footprintlabeling zal dit echter niet tegen te houden zijn.
De rekentool is bedoeld voor producenten van mengvoeders en diervoedergrondstoffen en kan worden toegepast
voor strategisch management (aankoopbeleid van grondstoffen, formulering
van voeders en rantsoenen en beïnvloeding van processen in voorgaande schakels in de keten) en voor rapportages in
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De tool en bijbehorende rapporten zijn vrij beschikbaar.
Wel wordt een registratie van gebruikers bijgehouden.
Daarnaast is Feedprint een startpunt
voor internationale afstemming met

onder meer FAO, Fefac, de International
Dairy Federation, het Joined Research
Centre, de Round Table Sustainable
Consumption and Production en overige
instanties.
Methodologie
Feedprint maakt gebruik van algemeen
geaccepteerde, transparante en wetenschappelijk onderbouwde rekenregels.
Vellinga belicht een aantal aspecten van
de methodologie. “Een belangrijke factor is landgebruik en verandering in
landgebruik. Als de vraag naar een
bepaald gewas toeneemt, krijgen we te
maken met een cascade van effecten.
Het teeltareaal van dit gewas zal toenemen, waardoor een ander gewas wordt
verdrongen. Eventuele bijproducten van
het populaire gewas komen in grotere
hoeveelheden beschikbaar, waardoor
andere bijproducten worden verdreven.
Deze cascade van effecten maakt het
lastig om de emissies die gepaard gaan
met deze veranderingen in landgebruik

toe te rekenen aan één gewas.” De projectleiders hebben er daarom voor gekozen uit te gaan van de totale consumptie, wat uiteindelijk de sturende factor is
in de verandering van landgebruik. De
totale wereldwijde broeikasgasemissie
ten gevolge van landgebruikverandering bedraagt 5,8 gigaton CO2-equivalenten per jaar. Het totaal areaal aan
landbouwgrond is 4,9 * 106 hectare en
de emissie per hectare is dus 1180 kg
CO2-equivalenten per hectare per jaar.
Bij een gewasopbrengst van 1000 kg/ha
is de broeikasgasemissie als gevolg van
landgebruikverandering per kg product
dan 1,18 kg CO2-eq, terwijl de emissie
bij een opbrengst van 10.000 kg/ha
slechts 0,118 kg CO2-eq per kg product
bedraagt. Dit illustreert het belang van
productie-efficiëntie. Een lage
opbrengst per hectare of een slechte
voederconversie leidt tot meer landgebruik en een hoge carbon footprint.
Feedprint rapporteert de emissies die
gepaard gaan met landgebruik en ver-
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anderingen in landgebruik separaat van
de overige emissies op het uitslagformulier.
Allocatie
In de diervoederketen is allocatie een
belangrijk aspect. In het traject tussen
grondstoffenteelt en diervoederproductie vindt vaak een verdeling plaats.
Sojabonen worden gecrushed, waarbij
sojaolie en sojaschroot ontstaan. Op dat
moment moet de carbon footprint die
in het voorgaande traject is opgebouwd, worden verdeeld tussen olie en
schroot. Voor deze allocatie kiest
Feedprint voor een verdeling op basis
van de economische waarde van de
twee producten. Deze waarde wordt
vastgesteld op basis van een vijfjarig
voortschrijdend gemiddelde van de
marktprijs. De tool biedt overigens ook
de mogelijkheid om allocatie op basis
van massa of bruto-energie toe te passen.
Dataverzameling
Voor het vaststellen van de carbon
footprint van een diervoeder zijn data
nodig over de emissies die gepaard
gaan met gewasteelt, opslag en transport, processing van grondstoffen en
toepassing op het veehouderijbedrijf.
Voor de achtergrondprocessen (productie van energie, transportmiddelen,
kapitaalgoederen en chemicaliën) maakt
Feedprint gebruik van default-data op
procesniveau. De gebruiker van
Feedprint kan deze data niet vervangen
door eigen data. De voorgrondprocessen (landbouw, verwerking tot grondstoffen, verwerking tot mengvoer, transport en de opname van het voer door
het dier) worden doorgerekend met
behulp van zowel default-data als specifieke data. Feedprint bevat een dataset
van meer dan 300 grondstoffen met een
broeikaseffectwaarde in kg CO2-eq per
kg. Voor de voorgrondprocesparameters
kan de gebruiker wel eigen data invoeren. Als bij de berekening gebruik is
gemaakt van eigen data die afwijken
van de default, wordt dit steeds vermeld
op de uitslag. In het protocol is geregeld
wanneer default en wanneer specifieke
data worden gebruikt, afhankelijk van
het doel van de analyse. Voor organisaties die voeders samenstellen, ondersteunt het protocol een zwaartepuntanalyse, een zoektocht naar voedermid-

delen met een lagere carbon footprint
en monitoring van trends en voortgang
van verbeterprogramma’s. Voor organisaties die voergrondstoffen produceren,
ondersteunt het protocol de berekening
van de carbon footprint van deze
grondstoffen.
Demonstratie
Tijdens de themamiddag werd Feedprint
gedemonstreerd met behulp van een
aantal voorbeeldberekeningen. Zo kan
bijvoorbeeld worden doorgerekend wat
het effect van pelleteren, een andere
grondstof (zoals bietenpulp in plaats
van citruspulp) of de invloed van herkomst van een grondstof (bijvoorbeeld
soja uit Argentinië of uit Brazilië) is op
de uiteindelijke carbon footprint.
Hieruit blijkt de vervanging van soja
door lupine minder gunstig uit te pakken dan verwacht. Bij gebruik van
Europese lupine zijn de emissies die
gepaard gaan met transport weliswaar
lager dan bij Zuid-Amerikaanse soja,
maar de opbrengst per hectare is bij
soja ruim twee keer zo hoog als bij lupine, zodat de carbon footprint van soja
uiteindelijk lager is dan van lupine.
Ook blijkt dat beweiding van melkvee
gunstig uitwerkt op de carbon footprint
in vergelijking met opstallen. Per liter
melk is de carbon footprint hoger bij
koeien op stal, vanwege hogere emissies
ten gevolge van pensfermentatie en
vanwege de hogere emissies van kuilgras ten opzichte van vers gras.
Zowel bij de gewasteelt als op het veehouderijbedrijf is efficiëntie de sleutelfactor. Kennis van diervoeding, vertering
en fermentatie en van grondstoffen en
voerproductie is vereist om goed
gebruik te maken van Feedprint. Het
toevoegen van energie bij de voerbereiding in de vorm van extruderen of
expanderen verhoogt de emissies in de
voerproductieschakel, maar leidt tot een
lagere carbon footprint van het dierlijke
eindproduct vanwege de betere benutting door het dier. Vanuit een voerformuleringsprogramma kunnen voersamenstellingen worden ingelezen in
Feedprint.
Discussie
De komende maanden worden acties
ondernomen door de Stuurgroep
Carbon Footprint Diervoeding om
Feedprint internationaal gecertificeerd
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Projectleider Hans Blonk van Blonk Milieu Advies belichtte de achtergronden en mogelijkheden van de rekentool Feedprint.

te krijgen. Henk Boelrijk van LTO ziet
Feedprint als een goede tool om de
ambities van de veehouderij, zoals vastgelegd in het convenant met Nevedi,
waar te maken.
Hink Perdok van Provimi/Cargill merkt
op dat verduurzaming als thema in de
diervoeding en veehouderij een blijvertje is. “Met behulp van Feedprint kunnen duidelijke strategieën worden ontwikkeld, waarmee zowel de economische resultaten als de duurzaamheid in
de sector kunnen worden verbeterd.”
Volgens hem is er vooral veel winst te
behalen in regio’s waar de opbrengsten
per hectare en de productie-efficiëntie
laag zijn.
Vellinga (WUR-LR) ziet Feedprint duidelijk als een groeimodel. “De onderlinge
informatie-uitwisseling in de keten zal
zich steeds verder ontwikkelen, waardoor de betrouwbaarheid van de data
meer toeneemt.” De komende maanden worden workshops georganiseerd
waarin belangstellenden kunnen oefenen met het gebruik van Feedprint.
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