Collectief belang p
In de peiling

[Jacqueline Wijbenga]

Naast het voerspoor zijn mestexport en mestbewerking en -verwerking nodig
om de beoogde fosfaatreductie in 2015 te halen. “De verplichte mestbewerking
en -verwerking die in de nieuwe Mestwet komt, moet met name de varkenssector in beweging brengen”, aldus Peter Brouwers.

In de varkenshouderij is in
absolute zin
nog te weinig
P-reductie gerealiseerd.

94-95_Fosfaatreductie.indd 10

Twee jaar geleden tekenden Nevedi en
LTO Nederland een convenant om het
fosfaatoverschot terug te dringen. In de
aanpak kiezen de partners voor drie
oplossingsrichtingen: mestexport, optimalisatie van mestgebruik in Nederland
en reductie via het voerspoor. “De drie

sporen zijn niet los van elkaar te zien”,
benadrukt Peter Brouwers (LTO).
P - to e ts
Van de reductiemogelijkheden is het
voerspoor economisch het meest gunstig te realiseren, weten Brouwers en

Henk Flipsen (Nevedi). In samenwerking
met de diervoederindustrie is gekeken
naar wat er op veehouderijbedrijven
mogelijk is als het gaat om P-reductie.
“Daarvoor zijn P-toetsen beschikbaar,
waarmee je snel kunt zien hoe je eigen
bedrijf op het gebied van fosfaatgebruik scoort.” Op basis van die score
kunnen vervolgens maatregelen worden
genomen. Met name in de melkveehouderij is, mede dankzij BEX, al veel werk
verzet. “Uit de voorlopige cijfers blijkt
dat de veehouderij erin slaagt dankzij
fosfaatarm voer in de melkveehouderij
een forse bijdrage te leveren. We blijven
daardoor onder het plafond van 173
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Fosfaatreductie noodzakelijk voor toekomst veehouderij

g prevaleert
miljoen kilo fosfaat en dat is belangrijk
met het oog op het Europese mineralenbeleid dat in 2014 verder inhoud
moet krijgen”, aldus Flipsen.
Ev enw icht
Het fosfaatgebruik is nog ver verwijderd
van het beoogde evenwicht van 125 miljoen kilo in 2015. “Bij de start hebben
we ons ten doel gesteld 20 miljoen kilo
fosfaat te reduceren via het voerspoor,
waarbij melkvee- en varkenshouderij elk
de helft van de inspanningen leveren.
Meer is mooi, maar de maatregel mag
nooit ten koste gaan van dierwelzijn,
-gezondheid, voederwaarde en dus de
rendabiliteit van de onderneming. Als
we door omstandigheden langs het
voerspoor minder realiseren, zal de
reductie via de andere twee routes moeten worden gerealiseerd”, betoogt
Brouwers.
Dat die andere twee routes nodig zijn,
staat vast. Streven van alle partijen is
een zo groot mogelijk effect met een
minimale inspanning en dan komt het
voerspoor als eerste in beeld. Door de
aanvullende onderzoeken in de varkenshouderij die onder andere helder moesten krijgen wat de P-benutting in natte
voeders was, is in deze sector in absolute zin nog te weinig reductie gerealiseerd. “Maar ook in deze sector is vooruitgang geboekt, zeker als je het afzet
tegen de hoeveelheid waarvoor de varkenshouderij verantwoordelijk is”, stelt
Brouwers.
Inspanning
“De resultaten van het voerspoor in de
varkenshouderij worden via de verordening van het Productschap Diervoeder
pas volgend jaar goed zichtbaar”, aldus
Flipsen. Daarop kan de veehouderij niet
wachten, omdat duidelijk is dat het uiteindelijke doel zo niet wordt gehaald.
“Vandaar dat wij als LTO hebben gepleit
voor het opnemen van een verwerkingsplicht in de nieuwe Mestwet. Heb je een
overschot, dan moet je dat op een verantwoorde wijze wegwerken”, aldus

Brouwers. “In dit dossier kan een individuele ondernemer niet afwachten tot
een ander het probleem oplost. Elke
veehouder heeft een verplichting in het
belang van het collectief.”
Doordat het voerspoor een succes blijkt
te zijn, is waarschijnlijk minder mestbewerkings en -verwerkingscapaciteit
nodig dan vooraf was ingeschat, maar
dat de veehouderij moet investeren in
verwerkingscapaciteit is zeker. “In tijden
dat het financieel niet geweldig gaat, is
dat geen fijne boodschap, maar het
alternatief is nog slechter. Als we onze
verplichtingen niet nakomen, zullen we
worden gekort op het aantal dieren dat
we mogen houden.”
Ui t d a g i n g
Nog twee jaar heeft de veehouderij om
te komen tot het gewenste evenwicht.
Dat is kort, realiseren Flipsen en
Brouwers zich. “Maar als iedereen zich
inspant, komen we een heel eind”,
menen beide heren. Daarbij richt de
diervoederindustrie zich primair op het
voerspoor. De inspanningen op de
andere terreinen vinden onder regie
van LTO Nederland plaats.
“Diervoederbedrijven kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan het
succes van de maatregelen door veehouders te begeleiden bij het maken
van hun bedrijfskeuzes, al blijft de focus
van voervoorlichters natuurlijk gericht
op het voerspoor”, aldus Flipsen.
Brouwers waarschuwt dat de veehouderij vervolgens voor een nieuwe uitdaging staat: het behouden van het evenwicht met meer dieren. “Als het melkquotum in 2015 verdwijnt, worden
mogelijk meer koeien gehouden en
neemt daardoor de fosfaatproductie
weer toe. We zullen aan de juiste knoppen moeten blijven draaien en voortdurend moeten bijstellen om de fosfaatproductie niet te laten toenemen en het
uiteindelijke doel te halen. Onze inzet
blijft het behoud van een gezonde veehouderij die produceert binnen de
milieutechnische randvoorwaarden.”
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Peter Brouwers: “In dit dossier kan een individuele ondernemer niet
afwachten tot een ander het probleem oplost.”

“Diervoederbedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
fosfaatreductie door veehouders te begeleiden bij het maken van hun
bedrijfskeuzes”, aldus Henk Flipsen.

De Molenaar nr.17 14 december 2012

03-12-12 17:15

