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Er bestaan veel vragen over de haalbaarheid van bewerking van dunne mest op boerderijniveau. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt in samenwerking
met de Cehave hoe hoog de jaarkosten voor mestbewerking in verschillende praktijksituaties mogen zijn.
Het bewerken van mest op boerderijniveau kan
leiden tot verlaging van de mestafzetkosten. Als
het financiële voordeel dat ontstaat door verlaging van de mestatietkosten groter is dan de
jaarkosten voor het bewerkingsproces, is er perspectief voor mestbewerking. Er zijn echter veel
factoren die de haalbaarheid van een bewerkingstechniek beinvloeden. Hierdoor is het nauwelijks mogelijk om de haalbaarheid van een
techniek in zijn algemeenheid vast te stellen.
Steeds zal de situatie van de individuele varkenshouder in ogenschouw moeten worden genomen.
De haalbaarheid van mestbewerking op de
boerderij wordt ondermeer bel’nvloed door:
- de bedrijfsgrootte;
- de beschikbare plaatsingsruimte op bouw- en
grasland;
- de samenstelling van de gezuiverde vloeistof;
- de aanwendings- en/of lozingsnormen;
- de afname van het af te zetten mestvolume;
- de mestafzetprijs.
Om inzicht in de haalbaarheid van mestbewerking te verschaffen voor varkenshouders en de
leveranciers van mestbewerkingsinstallaties is
een onderzoek opgestart naar de invloed van
de bovengenoemde factoren op de financiële
ruimte voor bewerking van zeugenmest op de
boerderij. Uit de resultaten van het onderzoek
moet elke ondernemer kunnen afleiden of het
bewerken van zeugenmest voor zijn bedrijf aantrekkelijk is of wanneer het dat zal worden.

Werkwijze
Aan de hand van gegevens uit de Mei-telling zal
een standaard zeugenbedrijf worden gedeftnieerd. Van dit standaard bedrijf wordt bepaald
hoe hoog de mestafietkosten zijn in de situatie
waarbij geen mestbewerking plaatsvindt. Vervolgens zullen de mestafietkosten worden berekend voor de situatie waarbij wel mestbewerking plaatsvindt. Hierbij zijn vele varianten denkbaar. De invloed van alle in de inleiding genoemde factoren zal worden doorgerekend. Het verschil in mestafietkosten na bewerken van mest
ten opzichte van het onbewerkt afzetten geeft
de financiële ruimte waarbinnen de jaarkosten
van het bewerkingsproces moeten liggen,
De resultaten van het onderzoek zullen getoetst
worden aan de mogelijkheden die de mestwetgeving biedt ten aanzien van mestbewerking op
de boerderij en de ontwikkelingen op het
gebied van mestbewerkingstechnieken. Het
onderzoek zal naar verwachting eind dit jaar
worden gepubliceerd. n

