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Doel van het onderzoek
In het kader van het lopende onderzoek betreffende de massa- en
energiestromen die samenhangen met de productie van varkensvlees, is bij
de voeding van varkens sprake van een relatief kleine nevenstroom, die
sterk afwijkt van de gebruikelijke mengvoeders .
Het ontbreken van volledige statistische gegevens hieromtrent en een
nauwe relatie met de afvalproblematiek van andere bedrijfstakken was de
aanleiding om wat nader op dit onderwerp in te gaan .

Dit verslag probeert een globaal overzicht te geven van deze specifieke
voedersoort en van de bedrijfstak die zich daarmee bezig houdt . Hierbij
staat de omvang van het gebruik van natte bijproducten in de
varkenshouderij centraal .

Doel4roev
Bij het schrijven van dit verslag is niet gekozen voor een specifieke
doelgroep . Er is een poging ondernomen om dit vakgebied zodanig te
presenteren, dat het algemeen toegankelijk is . Daarnaast is er ook
informatie opgenomen voor degenen, die beroepsmatig bij deze bedrijfstak
betrokken zijn .
Deze is voornamelijk ondergebracht in de bijlagen .

Werkwijze
Bij het verzamelen van de benodigde onderzoeksgegevens is als volgt te
werk gegaan : Aan de hand van de landbouwvakliteratuur, beurs- en
bedrijfsbezoeken en telefonische navraag werden de diverse bedrijven en
instanties opgespoord . Vervolgens werd elk bedrijf of instelling
telefonisch en/of schriftelijk benaderd om gegevens ter beschikking te
stellen .
De gevoerde (telefoon)gesprekken werden op schrift gesteld .
Om redenen van privacy wordt in dit verslag de bronvermelding achterwege
gelaten .

De opbouw van het verslaQ
In dit verslag komen een enkele thema's afzonderlijk aan de orde . De
hoofdstukken 1 t/m 4 gaan over de natte bijproducten zelf . Ze worden
gerangschikt naar de bron van herkomst, gevolgd door een inventarisatie
van de hoeveelheden die er in omgaan . Producten die nieuwe
ontwikkelingen inluiden, alsmede de moeilijk plaatsbare producten
worden afzonderlijk besproken . Er wordt ook ingegaan op de omvang van de
totale reststromen en het belang ervan in de Nederlandse
varkenshouderij .
- De hoofdstukken 5 t/m 7 hebben betrekking op het boederij- gebeuren .
De specifieke apparatuur welke nodig is voor het voederen van natte
producten wordt aan de orde gesteld, gevolgd door de nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied . De optimalisatie van brijvoeders krijgt
afzonderlijke aandacht, almede de voor- en nadelen van natte
brijvoedering in de praktijk .

- Hoofdstuk 8 stelt de heersende wetgeving aan de orde .
- in de bijlage is de algemene vakinformatie ondergebracht, alsmede enig

illustratiemateriaal .

Inleiding
Van oudsher staat het varken bekend als afvalopruimer . Het leefde van
keukenresten en van reststoffen die vrijkwamen bij de kleinschalige
verwerking van landbouwproducten, alsmede van natuurproducten zoals
eikels en knollen . Maar met de opkomst van de intensieve veehouderij
verloor deze manier van varkenshouden zijn betekenis . De beschikbare



massastromen waren hiervoor te klein en de gehanteerde productiemethoden
waren te arbeidsintensief en te weinig professioneel om zich nog kunnen
handhaven . Wel wordt sinds de 17e eeuw industrieel afval aan de varkens
gevoederd, bijvoorbeeld in de vorm van veekoeken . Dit zijn droge
reststoffen die vrijkomen bij de verwerking van oliehoudende zaden .
In de eindjaren zeventig is echter het inzetten van varkens als directe
opruimer van "natte afvalstromen" weer opnieuw in de belangstelling
gekomen .
De in omvang toenemende Nederlandse humane voedingsmiddelenindustrie
produceerde steeds meer natte bijproducten en ook het aanbod van soorten
nam toe . Stijgende energieprijzen en strengere lozingsvoorschriften
brachten hogere verwerkingskosten met zich mee, wat tot gevolg had, dat
er andere mogelijkheden werden gezocht om zich te ontdoen van deze
natte reststromen (1) . De varkenshouderij heeft hierop ingespeeld, door
een bedrijfsvoering te ontwikkelen, waarbij deze natte bijproducten als
voedsel voor mestvarkens kon worden ingezet . De ontwikkelingen zijn het
laatste decennium in een stroomversnelling terecht gekomen door het
beschikbaar komen van betaalbare computergestuurde bedrijfssystemen .
(brijvoederinstallaties .) Tegelijkertijd zag de industrie zich
genoodzaakt te investeren, om de bijproducten te kunnen afleveren met
een constante en een goede kwaliteit en deze te voorzien van chemische
analyse-rapporten (1) . Inmiddels kan gesteld worden dat het voeren van
natte bijproducten aan varkens een vaste plaats heeft ingenomen in de
Nederlandse varkenshouderij .



0 . Wat ziin natte biinroducten?

Bij de (industriële) verwerking van plantaardige en/of dierlijke
grondstoffen komen bijproducten en restproducten vrij . Bijproducten
hebben nog een economische waarde; restproducten moeten doorgaans (tegen
betaling) worden afgevoerd, waarbij de keuze aanwezig kan zijn tussen
hergebruik, composteren, storten, zuiveren of vernietigen . Droge bij- en
reststromen van plantaardige oorsprong gaan dikwijls direct naar de
mengvoederindustrie . Bij- en reststromen die meer dan 50 % water bevatten
noemt men natte bij- en restproducten . In dit paper wordt doorgaans geen
onderscheid gemaakt tussen bij- en restproducten .Ze worden steeds
aangeduid met natte bijproducten .
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1 . De herkomst van de natte bi-iproducten .

Er volgt een overzicht van de bedrijftakken die natte bijproducten aan
de varkenshouderij leveren, met vermelding van de wijze waarop deze
onstaan en onder welke naam zij in de handel zijn . Een aantal ervan (met
name de vezelrijke producten) gaan ook naar de rundveehouderij, waar zij
doorgaans lagere prijzen opbrengen .

1 .1 . De productie van Aardappelsnacks en voorgebakken frites .
In deze industrietak worden aardappels gedurende ca . 1 minuut in een
drukvat gestoomd bij 10-13 bar, waarbij ca . 3 mm . onder de schil wordt
gaar "gekookt" . Met een borstelmachine wordt vervolgens de schil
verwijderd . Deze werkwijze wordt met name gebezigd bij de bereiding van
voorgebakken frites, bij de productie van chips en andere
aardappelsnacks (2) .
De hierbij vrijkomende aardappelstoomschillen zijn goed verteerbaar voor
het varkens in tegenstelling met verse aardappelschillen . Verder worden
er ook nog patatafvallen (productie afvallen van de snackindustrie) en
aardappelpersvezels op de markt aangeboden . Het laatst genoemde product
gaat als nat product direct naar de rundveehouderij .

1 .2 . (Bedrijfs)keukens .
Bij horecabedrijven,ziekenhuizen,bedrijfsrestaurants, bejaardentehuizen
en kazernes komen voedselresten vrij .
Deze zogenaamde sAoelincr,kliek of swill bevat vaak hoeveelheden vlees,
welke veroorzakers kunnen zijn van zowel bacterie- als virusziekten . Tot
medio 1986 werd kliek verzameld door vergunninghouders die de
verplichting hadden om het te steriliseren, voordat het aan de varkens
werd gevoerd . Een deugdelijk controlesysteem hierop ontbrak echter (3) .
De uitbraak van Afrikaanse varkenspest, (waarbij overigens geen verband
werd aangetoond tussen natte brijvoedering en ziekteuitbraak) was in
1986 de aanleiding om een verbod uit te vaardigen tegen het voeren van
kliek aan varkens (4) en wat later aan pluimvee (5) .
Momenteel lijkt kliek grotendeels naar de stortplaats en naar de
vuilverbranding te gaan, en ook nog naar de rundveehouderij .

1 .3 . Bier- en jeneverproductie
Bij de bereiding van bier uit brouwgerst komen als natte bijproducten
biergist en bierbostel vrij . Per hectoliter bier komt er ca . 1,3 kg .
biergist vrij met een droge stof gehalte van ca . 12 % . Het biergist gaat
meestal direct naar de varkensmester ; de bierbostel wordt ingekuild en
in hoofdzaak aan rundvee gevoerd (6) .

Bij de jeneverproductie uit granen en/of melasse komt het natte
bijproduct ieneverspoelina,spiritusbostel of tarma 10 beschikbaar,
(6,7) .

1 .4 . (Bio)chemische industrie
Bij de productie van penicilline met behulp van de de schimmel
Penicillium spp . op een substraat dat voornamelijk uit suikers bestaat,
komt als nat bijproduct myiceliumspoelincr beschikbaar . Een
warmtebehandeling gevolgd door een aanzuring met zoutzuur zorgen ervoor,
dat aanwezige gistcellen afgestorven zijn en dat de eventueel nog
aanwezige antibiotica hun werking verloren hebben (2) . De
alleenproducent voor Nederland is Koninklijke Gist-Brocades NV, die de
reststof onder de naam Vevocel op de markt brengt . Daarnaast wordt er
ook nog myceliumspoeling geïmporteerd uit Duitsland .
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Een ander bijproduct is uienpulp . Grote hoeveelheden uien worden
fabrieksmatig geëxtraheerd voor de winning van etherische oliën . Deze
oliën worden afgezet in de farmaceutische industrie . Het extractieresidu
is een weinig houdbaar product, dat in principe aan de varkens gevoerd
kan worden .Het is niet duidelijk of dit in de praktijk ook op grote
schaal gebeurd .

1 .5 . Conservenindustrie
Bij de industriële verwerking van groenten en fruit komen waterhoudende
reststromen vrij, die nog een zekere voedingswaarde hebben . Het betreft
hier bijvoorbeeld appelschillen, wortelpuntjes,eindjes van sperciebonen,
en andere aroenteafvallen .

1 .6 . Gelatine- en lijmfabricage
Een nat bijproduct dat vrijkomt bij de winning van gelatine en/of lijm
uit (gemalen) botten, wordt als varkensvoer op de markt gebracht onder
de naam Gelko-concentraat .
Het is een soort flotatieslib , dat afgescheiden kan worden uit het
proceswater .

Bij het ontvlezen van dierenhuiden komt een schraapsel vrij, dat tesamen
met restanten verse huid en split, afkomstig van leerlooierijen, de
grondstof vormt voor de productie van bepaalde lijmsoorten en/of
gelatine . (8)
Als bijproduct van deze lijmbereiding blijft er een residu over, dat
bekend is onder de naam decanteerresidu machineli-imvlees .
Na sterilisatie is dit product in principe geschikt als varkensvoer
(2,8) .

1 .7 . Gist en spiritus industrie
Deze bedrijfstak produceert uit melasse o .a . bakkersgist, ethanol en
citroenzuur . Het bijproduct dat na vergisting overblijft heet
bietvinasse, een product dat voor een groot gedeelte uit glucosestroop
bestaat . Bietvinasse kan direct aan de varkens worden gevoerd .
Daarnaast kent men ook rietvinasse , maar dit product is voor varkens
minder goed verteerbaar (2,7,8) .

1 .8 . Kuikenbroederijen
Bij het uitbroeden van kuikens ontstaat eierafval . Dit kan bestaan uit
niet bevruchte eieren, dode embryo's , eierschalen en niet te verkopen
kuikens . De afvallen kunnen in principe vers aan de varkens worden
gevoerd , maar ze zijn niet lang houdbaar (7) .

1 .9 . Slachterijen en vleesverwerkende industrie
Slachterijen produceren grote hoeveelheden afvalwater, waarin zich
eiwitten en vetten van dierlijke oorsprong bevinden . Deze eiwitten en
vetten zijn " uit te vlokken" door ijzer(III)chloride en/ot
polyelektrolyten aan het afvalwater toe te voegen . De neergeslagen
stoffen kunnen vervolgens door middel van flotatie (scheidingsmethode
m .b .v . een doorgevoerde luchtstroom) worden verzameld (2) .
Het z .g . flotatieslib of zuiveringsslib kan als veevoeder worden
aangewend . Hierbij maakt men onderscheid tussen flotatieslib afkomstig
van pluimvee,varkens, grootvee en zuivel (9) .

Een ander bijproduct van de slachterijen is varkensmaaainhoud . In
principe kan de maag- en darminhoud van varkens als veevoeder worden
gebruikt . Deze resten komen nu nog dikwijls in het bedrijfswater
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terecht, dat uiteindelijk tegen relatief hoge kosten gezuiverd wordt in
een biologische zuiveringsinstallatie (2) .

1 .10 . Smaakstof industrie
De betreffende industrie produceert o .a . twee gistextracten, (Gistex en
Maxarome) die als smaakstof en als smaakversterker worden toegepast bij
de industriële productie van soepen en sauzen . Bij dit productieproces
komen natte restaisten vrij die na aanzuring geschikt zijn voor afzet in
de varkenshouderij (2) .

1 .11 . Soyaverwerkende industrie .
Bij de productie van plantaardig eiwit uit soyabonen, komt een
reststroom vrij die 60% droge stof bevat . Deze reststroom wordt onder de
naam Bondasoy in de handel gebracht .
Een ander bijproduct van deze verwerkende industrie is sovamelk .

1 .12 . Suikerproductie
Bij de suikerbereiding uit bieten komen als bijproduct grote
hoeveelheden bietenpulp vrij, die vroeger op grote schaal direct werden
afgezet in de rundveehouderij . Vanwege de hoge transportkosten zijn de
fabrieken er meer en meer toe overgegaan, om pulp in gedroogde vorm af
te leveren ( pulpbrok ) of door natte pulp uit te persen ( perspulp) tot
droge stof waarden van 22% en 28% . Hiervan gaat ook het overgrote deel
naar de rundveehouderij .
Verder levert de suikerindustrie nog een ander nat bijproduct n .l .
melasse ; een suikerstroop, welke tenminste 45% suiker bevat . Alhoewel
het een uitstekend voedsel is voor herkauwers en varkens wordt het
Nederlandse bijproduct grotendeels als grondstof gebruikt voor de gist-
en spiritus bereiding (2,7,10) .
Daarnaast worden er grote hoeveelheden melasse geïmporteerd om in de
mengvoederindustrie gebruikt te worden als bindmiddel (11) .

1 .13 . Veilingafvallen
Wanneer op veilingen het aanbod van groenten en fruit de vraag
overtreft, dan worden de betreffende producten uit de markt genomen
(doorgedraaid) en worden ze bestempeld als afval . Het mag volgens de wet
aan varkens worden gevoerd, mits de veehouder kan aantonen, dat de
producten direct van de veiling komen (4) . Landelijk gezien lijkt
momenteel het grootste deel naar de vuilstort te gaan ; de rest gaat in
hoofdzaak naar het rundvee . Een uitzondering hierop vormt de veiling te
Breda, die het afval vergist voor de productie van biogas, resp .
elektriciteit (12) .

1 .14 . Voedselresten
Onder keukenafval verstaat men voedselresten van huishoudens, die geen
warmtebehandeling hebben ondergaan . Deze voedselresten bestaan voor het
grootste gedeelte uit aardappelschillen en oud brood . Van oudsher werd
het verzameld en aan het vee gevoerd, maar sinds 1986 is dit voor
varkens bij de wet verboden . De voedselresten gaan grotendeeels gemengd
met ander huisvuil naar de vuilstort of vuilverbranding . (2,4)

1 .15 . Zetmeelindustrie
Bij de verwerking van tarwe tot zetmeel en gluten-eiwit komen als
reststroom waterfracties vrij, waarin nog veel zetmeel aanwezig is . Deze
fracties komen als tarwezetmeeloplossing en als tarwe-indampconcentraat
op de markt . De samenstelling ervan wordt bepaald door de gehanteerde
productiemethode .

- 10 -



Ook kan men bij de verwerking van tarwe het bijproduct tarweglutenvoer
winnen . Dit is een mengsel van tarwegries en ingedikt proceswater . Het
vindt zijn afzet in de mengvoederindustrie .

Inplaats van tarwe kan men voor de zetmeelbereiding ook mais als
uitgangproduct nemen . Dit levert de (natte) bijproducten Maisglutenvoer
en maisweekwater op . Maisglutenvoer wordt in Nederland op zeer grote
schaal geïmporteerd uit de USA om daarna verwerkt te worden tot
mengvoeder (11) . Maisweekwater wordt in Nederland waarschijnlijk niet
gevoederd .

Ook uit fabrieksaardappelen wordt zetmeel gewonnen . Hierbij worden
(onder meer uit het bedrijfswater) een aantal bijproducten gewonnen,
(zoals vezelpellets,protapec en aardappeleiwit) welke gebruikt worden
als grondstof in de mengvoederindustrie .

1 .16 . Zuivelindustrie
Bij de bereiding van zuivelproducten komen reststromen vrij, die van
oudsher gebruikt worden in de veehouderij . Voorbeelden hiervan zijn
kaaswei,lek- en perswei, kwarkwei, caseïnewei, weiconcentraat en
zuivelkern . Het aanbod ervan neemt echter af, omdat de zuivelindustrie
zelf steeds meer bijproducten gaat opwerken tot nieuwe producten zoals
bijvoorbeeld tot laktose- suiker .
Perswei weiconcentraat en zuivelkern zijn nog wel beschikbaar voor de
varkenshouderij .

Extra toevoegingen :
1 .17 . Akkerbouwgewassen
Door mais te telen en daarna alleen de kolf met maximaal 20% spil te
oogsten en deze vervolgens in zijn geheel te vermalen in een hamermolen,
onstaat er een nat product dat men Corn Cob mix of CCM noemt . Verwerkt
men de kolf met de schutbladeren en de spil dan noemt men het product
maiskolvenschroot (12) .
CCM wordt niet alleen door de veehouder zelf verbouwd, maar het wordt
ook aangezuurd en met toevoeging van ureum op de markt aangeboden onder
de naam Hedicorn (13) .

Een ander akkerbouwgewas dat aan de varkens gevoerd kan worden is een
bijproduct van de bietenteelt n .l . bietenblad (2) .

1 .18 . Onbenutte mogelijkheden .
Uit mondelinge informatie blijkt dat vele kleine en de middelgrote
productiebedrijven uit de voedingssector reststromen produceren van een
beperkte omvang (aanbod <30 ton) die direct of na enige bewerking als
veevoeder geschikt zijn . Deze resten gaan nu grotendeels naar de
vuilstort of destructor omdat er vanwege de geringe omvang geen
afzetkanalen voor beschikbaar zijn . Als voorbeeld werd gegeven een
partij beschuit- en koekkruimels en een partij voor menselijke
consumptie afgekeurde pinda's die naar een vuilverbranding werden
afgevoerd .

Ook blijkt dat veel "bedrijfswater" nog bruikbare voedingscomponenten
bevat, die er op relatief eenvoudige wijze uit geïsoleerd kunnen worden .



1 .19 . Deelconclusies
Natte bijproducten, die direct geschikt zijn voor de varkenshouderij,
zijn grotendeels afkomstig van de industrie die primaire
akkerbouwproducten verwerkt .

Daarnaast kunnen er ook natte afvalstromen van primaire dierlijke of
plantaardige oorsprong geschikt worden gemaakt om als varkensvoer te
worden gebruikt .

Niet alle natte bijproducten met voedingswaarde worden nuttig gebruikt .



2 . Een inventarisatie van de hoeveelheden die ver jaar in omloop
ziin .(GeQevens 1989)

De verzamelde gegevens zijn ondergebracht in tabel 1 .
Per onderdeel is een nadere beschrijving opgenomen in bijlage 1 .

TABEL 1
--------------------------------------------------------

jaaromzet
Product Nederland opmerking

in 1000ton
------------------------------------------ -------------
2 .1 . Aardappelsnacks
aardappelstoomschil 200-280

1000?
235 berekend

patatafvallen 90 schatting
Totaal 2 .1. 400
---------------------------------------------------
2 .2 . Bedrijfskeukenafval
swill of kliek 75 geg.1982

2 schatting
Totaal 2.2 2

2.3. Bier- en jeneverproductie
Biergist 23 berekend
Bierbostel ?
spiritusbostel ?
Totaal 2 .3. 25
-------------------------------------------------------
2 .4 . Conservenindustrie
groentenafval 15

14 berekend
waarvan bonen en
wortelpuntjes 11
appelschillen 2
Totaal 2 .4. 16

2.5 . Biochemische industrie
Mycelium- 60-75
spoeling
uienpulp ?
Totaal 2 .5. 75
--------------------------------------------------------
2 .6 . Gelatine- en lijmfabricage
Gelko-concentraat 30
Decanteerresidu-
machinelijmvlees 0
Totaal 2 .6. 30
---------------------------------------------------------
2 .7 . Gist- en spiritusindustrie
bietvinasse 10 deels schatting
rietvinasse ?
Totaal 2 .7. 10
------------------------- ------------------------------
2 .8 . Kuikenbroederijen
eierafval 5-7 deels schatting
Totaal 7
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2 .9 . Slachterijen/vleesverwerkende industrie
flotatieslib 0,5 deels schatting
varkensmaaginhoud ?
Totaal 2 .9. 0,5

2.10 . Smaakstofindustrie
restgist 10
Totaal 2.10 10
--------------------------------------------------------
2 .11 . Soyaverwerkende industrie
bondasoy 3
soyamelk 8
Totaal 2.11 11
------------------------------ --------------------------
2 .12 . Suikerproductie
perspulp 42
Totaal 2 .12. 42
--------------------------------------------------------
2 .13 . Veilingafvallen 64 beschikbaar
naar varkenshouderij 2 schatting
Totaal 2 .13. 2
-------------------------------------------------------
2 .14 . Voedselresten
huishoudelijk 350 beschikbaar?

4 naar rundvee
0,5? naar varkens

Totaal 2 .14. 0,5
--------------------------------------------------------
2 .15 . Zetmeelproductie
tarwezetmeel 250-420

750 ?
maisweekwater 0
Totaal 2.15 450
---- ----------------------------------------------------
2 .16 . Zuivelindustrie
perswei,weiconcentraat
en zuivelkern 200
Totaal 2.16 200

2.17 . Akkerbouwgewassen
CCM 25-100
maiskolvenschroot ?
Totaal 2 .17. 60

2.18 . Onbenutte mogelijkheden
Totaal 2.18 0

2.19 .Deelconclusies :

TABEL 1 OPGETELD OP JAARBASIS : 1 .341 .000 ton nat product .
met bovengrens :Stel ca . 2 miljoen ton
en ondergrens : ca . 1 .2 miljoen ton
OPGETELD TOTAAL OP DROGE STOF BASIS 245 .660 ton
(zie bijlage I tabel 4)
met bovengrens ca .350 .000 ton
en ondergrens ca .200 .000 ton .
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3 . Aanvullende Productinformatie ;nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden .

Voor een aantal bijproducten wordt aanvullende productinformatie
gegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe producten
die op de markt zijn verschenen en moeilijk of niet plaatsbare
restproducten met voedingswaarde voor varkens .

3 .1 . Nieuwe Producten
Suikerproductie
De veehouderij gebruikte in 1987 op basis van droge stof ca . 600 .000 ton
pulpproducten (11) . Een klein deel hiervan (1-2%) gaat sinds 1987 in de
vorm van perspulp naar de zeugenhouderij . Vanaf 1989 gaat er ook wat
naar de varkensmesterij . Het voeren ervan kan gezien worden als een
nieuwe ontwikkeling met goede mogelijkheden . Door bijvoorbeeld 40% van
het standaardzeugenbrok te vervangen door perspulp, zou het volume van
de geproduceerde drijfmest eveneens tot 40% kunnen afnemen, waardoor
evenredig bespaard kan worden op de kosten van mestafvoer . Daarnaast zou
het voeren van perspulp ook de gezondheidstoestand van het varken ten
goede komen (10) .

Akkerbouwgewassen
In 1987 werd er in Nederland op basis van 100% droge stof ca . 2,4
miljoen ton mais geteeld (11), waarvan ca 0,03-0,04 ton als Corn cob
mix . Dit komt overeen met 1-2% van de totale maisproductie . De
belangstelling voor CCM is duidelijk aan het toenemen en wel om meerdere
redenen :
- De prijs van snijmais is de laatste jaren zeer laag . (f2000/ha .)

- Er mag bij de (snij)maisteelt globaal een factor drie meer drijfmest
aangewend worden dan bij andere gewassen (momenteel 350 kg P205 per
jaar per hectare maisland en 125 kg P205 per hectare per jaar op
bouwland) (15) .

Verbeterde maisrassen leiden zowel tot een zeer groot productieaanbod
als tot nieuwe planteigenschappen . Hierbij kan het lonend kan zijn om
slechts het deel met de hoogste voederwaarde te oogsten : CCM of
maiskolvenschroot .

- CCM zou een positieve invloed hebben op de gezondheid van de dieren .
Er zouden met name veel minder speenproblemen voorkomen (13) .

- CCM is met een brijvoederinstallatie automatisch te voeren , wat de
nodige arbeidsbesparing oplevert (13) .

Een beperkende factor voor de uitbreiding van CCM op de korte termijn
lijkt echter de beschikbaarheid van voldoende oogstmachines te zijn
(16) .
Verder heeft een informant opgemerkt dat het product te duur is voor het
gebruik als varkensvoer .

3 .1 .1 . Deelconclusie :
- Er ontwikkelt zich een groeiende markt voor akkerbouwproducten in de
varkenshouderij (perspulp, CCM) die industriële mengvoeders
gedeeltelijk kunnen vervangen .
Het aandeel ervan is echter nog gering . Slechts 1-2% van het totale
omzet (op droge stof basis) van zowel pulp als maiskolven in de
veehouderij gaat naar de varkenshouderij .
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- Er bestaat een relatie tussen het toenemend gebruik van pulp en CCM en
de mestoverschotten in Nederland .
Bij het gebruik van perspulp neemt de mestproductie af . Bij de teelt
van mais mag globaal drie keer zoveel mest over het land uitgereden
worden in verhouding tot andere teeltgewassen .

3 .2 .Niet of moeilijk plaatsbare bijproducten
(Bedrijfs)keukenafval
In 1982 kwam er in Nederland bij 6611 instellingen tenminste 80 .000 ton
voedselresten vrij, afkomstig van horecabedrijven, (aandeel 62 % )
ziekenhuizen, (19%) bejaardentehuizen (14%) en kazernes (5%), (17) .
Het huidige beeld zal hiervan niet erg afwijken .

Over de wijze waarop deze afvalstromen afgevoerd worden geeft mondeling
verstrekte informatie het volgende beeld :

Kliek gaat zowel naar de vuilstort, de composteerinrichting, de
rundveehouderij als naar de vuilverbrandingsinstallatie .
Er zijn instellingen met een eenvoudige eigen scheidingsinstallatie,
waarna de vaste fractie gestort wordt en de waterfractie op de
riolering wordt geloosd .
Op zeer beperkte schaal wordt kliek ook verwerkt tot een product, maar
het is niet duidelijk wat hiervan de eindbestemming is .
Er zijn horecaketens die de afvalstromen gezamelijk inzamelen en
composteren .
Een horecaketen is inmiddels gestart, om het ingezamelde voedsel te
verwerken tot veevoeder (18) .
Er wordt ook kliek met het normale huisvuil meegegeven en afgevoerd .
Er bestaan bedrijven, die kliek vermalen en illegaal lozen op de
riolering .
Er gaat mogelijk ook kliek via de de rundveehouderij alsnog illegaal
naar de varkenshouderij .

Commentaar :
Bedrijfs-keukenafvallen mogen volgens de huidige milieuwetgeving in
principe op elke deugdelijke wijze afgevoerd worden,(19) met
uitzondering van de kliek van vliegtuigen, schepen en treinen die naar
een destructor of naar een vuilverbrandingsinstallatie moet . (4)
Er zullen dus ook instellingen zijn, die hun reststoffen slijten aan
rundveehouders . Er is n .l . geen verbod uitgevaardigd tegen het voeren
van kliek aan rundvee . Het afvoeren ervan naar de rundveehouderij is
gratis of het levert de producent nog wat op . Gecontroleerd storten of
verbranden ervan is duur . (gegevens voor Zuid-Holland 1982 : ca . f180-
200,-/ton)(17), Hiermee wordt de mogelijkheid in huis gehaald, dat deze
resten via een omweg toch weer bij de varkens terecht kunnen komen, met
de nodige risiko's, wanneer deze producten vooraf niet deugdelijk worden
gesteriliseerd .
De gang van zaken betreffende het Bedrijfskeukenafval zou ook anders
geregeld kunnen worden .Er is in 1982 door het Productschap voor Vee en
Vlees onderzoek verricht naar de mogelijkheden van centrale verwerking
van kliek tot varkensvoer . Hieruit is naar voren gekomen, dat een
centrale verwerking van kliek mogelijk is, maar dat de totale kosten
(ophaalkosten, verwerkingskosten, distributiekosten van het eindproduct)
hoger zijn, dan de opbrengsten uit de verkoop van het eindproduct .
De totale verwerkingskosten per ton kliek werden in 1982 geschat op ca .
f185,- terwijl de opbrengst ervan f150,- zou bedragen . Ziekenhuizen en
restaurants zouden dus f35,- per ton moeten bijdragen (17) . De eerste
stap in de richting van een centrale verwerking van kliek is in
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Nederland gezet door McDonald's, al moet daar wel de kanttekening bij
gemaakt worden, dat het hier gaat om betrekkelijk grote hoeveelheden van
een product met een zeer constante en vooraf bekende samenstelling .(18)
Ook de cateraar Van Hecke uit Rotterdam heeft ambitieuze plannen .(20)
Een geconsulteerd (transport)bedrijf ziet in principe ook wel
mogelijkheden in een centrale verwerking van kliek en heeft berekend dat
zoiets interessant kan zijn, wanneer de producent van kliek f150-200 per
ton gaat betalen wat globaal in dezelfde orde ligt van de prijzen van
vernietiging resp . gecontroleerd storten ervan .

Conservenindustrie
- Bij een geraadpleegd bedrijf ging 40% van de groenteresten naar de
varkens . De resterende hoeveelheid ging zowel naar een
composteringsbedrijf als naar een vuilstortplaats .

- Champignon- en aspergeresten gingen vroeger ook naar de varkens, maar
dit gebeurde (bij het geraadpleegde bedrijf) tegenwoordig niet meer .
Deze resten gaan momenteel naar een stortplaats .
Een andere bron zegt dat er in de varkenshouderij wel belangstelling
bestaat voor champignonafvallen .

- Appelschillen gaan zowel naar de varkens (50%?) als naar de
kalverhouderij .

Gelatine- en lijmfabricage
De alleenproducent van decanteerresidu machinelijmvlees zegt, dat er
geen enkele markt voor is . Het zou niet smakelijk zijn voor de varkens
en ook de verhouding van de aanwezige aminozuren zou niet optimaal zijn .
Momenteel wordt dit bijproduct (jaarproductie Nederland 4500 ton per
jaar) gecontroleerd gestort, maar er bestaan plannen om het te gaan
drogen en om het vervolgens af te zetten in de landbouw als organische
meststof .

Slachterijen en vleesverwerkende industrie
Slachtafvallen worden bij de wet gelijk gesteld met kliek en mogen
daarom niet (zonder meer) als voedsel dienen voor varkens (4) . Zij gaan
voornamelijk rechtstreeks naar destructiebedrijven en daarna naar de
mengvoederindustrie . Wat er met de waterhoudende afvalstromen gebeurt,
is in dit stadium van het onderzoek nog niet duidelijk . Zij gaan
mogelijk al dan niet ontdaan van eiwit en vet (flotatieslib) naar een
rioolwaterzuiveringsinstallatie .

Veilingafvallen
In 1988 werd er op de Nederlandse veilingen 1 .919 .000 ton groente en
376 .000 ton fruit aangevoerd (11) . Hiervan werd 51 .000 ton groente en
13 .000 ton fruit doorgedraaid . Dit komt overeen met ca . 2,8% van de
totale aanvoer met een gemiddelde handelswaarde van ca . 87 miljoen
gulden (11,21) .

Het grootste gedeelte van de veilingafvallen zou naar de vuilstort gaan,
omdat de afzetmogelijkheden in de veehouderij beperkt zijn . Dit omdat er
op een onregelmatige tijdstippen omvangrijke hoeveelheden doorgedraaide
producten vrijkomen, die aan bederf onderheving zijn .
Om er voor te zorgen dat de veilingafvallen ook werkelijk als voer
worden gebruikt en niet als een soort meststof, krijgen de boeren deze
maar mondjesmaat toebedeeld .

Voedselresten
In 1987 werd er in Nederland 4,4 miljoen ton huishoudelijk afval
geproduceerd, waarvan globaal de helft uit organische afvallen bestond .
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Dit huishoudelijk afval ging voor 41% naar de vuilstort, 40 % werd
verbrand, 15% ging naar de VAM (gestort en gecomposteerd) en 4% werd
hergebruikt . Hiervan werd ca . 4000 ton als keukenafval ingezameld en
gebruikt als veevoer (21) .
Omdat stortplaatsen overvol raken en ook vuilverbranding soms risiko's
met zich mee kan brengen, wordt er in Nederland aan een scenario
gewerkt, om het groente- fruit- en tuinafval (GFT) voorkomend in
huishoudelijk afval te gaan composteren .
Het Ministerie van VROM heeft becijferd dat er per jaar 1,6 miljoen ton
GFT kan vrijkomen, wat na compostering ca . 0,75 miljoen ton compost
oplevert (22) . De ontwikkelingen op dit terrein zijn in volle gang . Zo
heeft bijvoorbeeld het Provinciaal bestuur van Drenthe alle gemeenten al
verplicht om per 1994 het GFT afzonderlijk in te zamelen (23) . Ook in de
andere provincies is men bezig met het opzetten van gescheiden
ophaalsystemen . Deze nieuwe plannen lijken inmiddels in een
stroomversnelling terecht te komen, mogelijk tengevolge het grote aanbod
van allerlei minicontainersystemen op de markt, maar zonder dat het
duidelijk is of hier ook organisaties achterstaan die deze afvallen ook
werkelijk willen gaan verwerken .

Bij het gescheiden ophalen van huisvuil behoeft men niet alleen aan
compostering van de organische fractie te denken . Het is in principe ook
mogelijk om de vrijkomende voedselresten zoals oud brood (>100 .000
ton?/j .) en aardappelschillen (>250 .000 ton ?/j .) zodanig te bewerken,
dat deze geschikt zijn als veevoer . In sommige gemeenten in Nederland
gebeurt dit al, en er gaan elders in het land meer stemmen op om dit
voorbeeld te volgen .
Ook het bedrijfsleven vertoont in dit opzicht al enige aktiviteiten . Een
onderneming wil het huisvuil gescheiden gaan inzamelen en 70 % ervan
hergebruiken . Etensresten zouden hierbij verwerkt worden tot droog
veevoeder (24) .

3 .2 .1 .Deelconclusies :
Niet alle mogelijkheden van het nuttig gebruik van vrijkomende natte
reststromen worden optimaal benut in Nederland en wel om een aantal
redenen :

- Het geschikt maken van reststromen als voedsel voor de veehouderij is
dikwijls nu nog duurder dan het storten of vernietigen ervan . Dit
geldt met name voor de zuidelijke provincies waar de storttarieven
nog laag zijn .

- De wetgeving ten aanzien van het gebruik van voedselresten is met
name gericht op het voorkomen van ziekteinsleep in de veehouderij en
is (te) weinig gericht op het voorkomen van de negatieve effecten,
(mineralen-emissies) die het storten (of composteren) van deze
afvalstromen op termijn kan veroorzaken .

- Een centrale verwerking van zowel kliek, flotatieslib,
veilingafvallen als bepaalde soorten huishoudelijk afval is
technisch geen moeilijke aangelegenheid . Het ophalen ervan bij de
producenten vereist wel een omvangrijke organisatiestruktuur .

- De totale kosten van hergebruik lijken van overeenkomstige orde te
zijn dan de (toekomstige) kosten van gecontroleerd storten en/of
verbranden .
Wanneer de eindproducten een redelijke marktwaarde bezitten, dan kan
een verwerking ook financieel interessant worden .
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Verder zijn er aan verwerking belangrijke milieuhygiënische voordelen
aan verbonden zoals :
a) De emissies die direct samenhangen met het storten, composteren of

verbranden ervan blijven achterwege .
b) Bij een centrale verwerking ervan is er een steriel eindproduct te

vervaardigen met een relatief constante kwaliteit . Dit verhoogt de
veterinaire controlemogelijkheden, als ook de afzetmogelijkheden in
de veehouderij .

c) Er komt een hoeveelheid veevoeder beschikbaar, welke (bij
gelijkblijvende veestapel) niet meer geïmporteerd behoeft te
worden, en dat draagt nogmaals bij tot een afname van de totale N/P-
emissie in Nederland .

Extra opmerking :
Compostering van afval van organische oorsprong (GFT afval) wordt
momenteel als een alternatief gezien ten opzichte van van gecontroleerd
storten of verbranden, maar het is de vraag of een dergelijke keuze ook
de meest geschikte is . Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren :
a) Het composteren in open systemen gaat deels gepaard met emissies,

welke uit milieuhygiënische overwegingen niet zo gewenst zijn . Dit is
geconstateerd bij de bereiding van champignoncompost en deze lijn kan
m .i . ten dele worden doorgetrokken voor de compostering van andere
organische afvalstromen (25) . Compostering in gesloten systemen onder
volledige controle van de afgasssen is technisch wel mogelijk, maar
te duur voor afvalverwerking .

b) Het geproduceerde compost moet gaan concureren met kunstmest en met
de een omvangrijke hoeveelheid méstkorrels die de mestverwerking in
de nabije toekomst op de markt gaat brengen .



4 . De plaats en het aandeel van de voedering van natte bijproducten in_
de Nederlandse varkenshouderii .

4 .1 . De informanten
De informatie is vooral verstrekt door ondernemingen die in bijproducten
handelen of deze vervoeren .
De producenten ervan bleken doorgaans erg spaarzaam te zijn met het
verstrekken van gegevens . Statistische informatie was slechts in
beperkte mate beschikbaar .

4 .2 . De markt
De markt in Nederland zou beheerst worden door globaal acht firma's die
allen precies weten wat er in deze branche omgaat .
80% van de totale goederenstroom in natte bijproducten en complementair
voer zou in handen zijn van slechts drie bedrijven, welke zelf weer ten
dele dochterondernemingen zijn van de producenten ervan . Deze drie
bedrijven verkopen de bijproducten weer door aan ca . 25 handelaren, die
deze weer slijten aan de veehouder .

4 .3 . Marktontwikkelingen
De volgende uitspraken zijn bij het onderzoek naar voren gekomen :
- De vraag naar brijvoederinstallaties wordt steeds groter en het aanbod
van natte bijproducten wordt steeds krapper .

- De prijs van de natte bijproducten stijgt en het voordeel ten
opzichte van het gebruik van gewoon mengvoeder wordt kleiner .

- Vraag en aanbod van natte bijproducten zijn elkaar in evenwicht .
- Het aanbod van natte bijproducten zal nog enigszins zal toenemen .
- Lokaal gezien is hier en daar de vraag naar natte bijproducten groter
dan het aanbod (27) . Dit geldt met name voor mycelium .

4 .4 . Aandeel in totale varkenshouderij
De mengvoederproductie voor de Nederlandse varkens bedroeg in 1987 7,461
miljoen ton en in 1988 7,779 miljoen ton (op basis van 87,5% droge stof)
(11) .
Diverse personen hebben een schatting gemaakt van de omvang van de
voedering van natte (bij)producten . De betreffende uitspraken zijn naast
de eigen inventarisatie ondergebracht in tabel 2 .



TABEL 2 .
Aandeel van natte bijproducten (inclusief CCM) op het totaal verbruik
van varkensvoeder ( '88-'89) .

--------------------------------------------------------
hoeveelheid hoeveelheid % aandeel
nat product droge stof varkensvoeder
in ton in ton berekend *
---------------------- ----------------------------------
1 .341 .000 246.000') 3,5(3-5)*')
525.000 115.000 1,4-1,5*

1 .100.000 175.000 2,2-2,4*
1 .340.000 3*
1 .500.000 3,4*
1 .000.000 2,2,*

205 .000* 2,6*
<5
>5

notes :
') zie ook bijlage 1
') Aandeel perspulp op totaal varkensvoeder : 0,1-0,2%

Aandeel CCM op totaal varkensvoeder : 0,2-0,3%
------------------------ --------------------------------

4 .5 .Deelconclusies :
- De handel in natte bijproducten is in handen van een beperkt aantal
bedrijven .

Het lijkt erop dat de markt voor (industriële) natte bijproducten zich
(voorlopig) heeft gestabiliseerd .

Het valt op dat de prognoses betreffende de omvang van het gebruik
van natte bijproducten nogal van elkaar verschillen ;
Deze variëren van 1,4 tot >5% .

- Het voederaandeel van natte bijproducten, op basis van droge stof
inclusief CCM en perspulp is slechts 3,5 % (3-5% ) van het totaal aan
varkensvoer . Zonder het meerekenen van CCM en perspulp wordt dit
percentage 3,2% (3-5 % ) .
Dit zou betekenen dat globaal 7% (6-10% ) van de Nederlandse varkens in
aanraking komt met natte bijproducten . Het voederaandeel ervan in een
varkensrantsoen (op basis van droge stof) varieert in hoofdzaak van
45 tot 50 % .(30 e .a .) Bij gebruik van uitsluitend CCM tot 30 % .(29)



5 . De praktijk van het voederen;technische voorzieningen op de
boerderii ; stand van zaken; nieuwe ontwikkelinaen .

5 .0 . Inleiding
Het meest geschikte varkensrantsoen wordt met behulp van lineaire
programmering samengesteld uit een combinatie van natte bijproducten en
aanvullend voer . Het benodigde aanvullend voer wordt doorgaans geleverd
door minder grote mengvoederbedrijven die zich hierin gespecialiseerd
hebben en die soms ook de natte bijproducten (kunnen) leveren . Deze
mengvoederbedrijven berekenen meestal voor de veehouder ook de
voedersamenstellingen . Er zijn ook leveranciers die de veehouder een
kant en klaar nat brijvoeder aanbieden (28) .
Om deze natte bijproducten te kunnen voederen, moet de veehouder over de
nodige specifieke apparatuur beschikken . Deze wordt in ruime mate op de
Nederlandse markt aangeboden en is ook geschikt voor het nat voeren van
uitsluitend industrieel vervaardigd mengvoer .

5 .1 . Voersystemen voor natte producten
Een voersysteem bestaat globaal uit voorraadtanks voor natte
bijproducten en droge stof mixen, een bri-ivoedermachine waarmee homogene
mengsels gemaakt kunnen worden, een doseerinrichtina en een
briivoercomputer . Het geheel kan nog uitgebreid worden met klimaats- en
manacrementscomputers (31) .
Een totaal schema treft U aan in bijlage 2 . In dit hoofdstuk wordt de
apparatuur besproken en wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen op
het terrein van de automatisering .

5 .1 .1 . De Brijvoedermachine
Deze kan omschreven worden als een mengtank met roerinrichting . Ze is
doorgaans zo groot, dat het voeder voor één keer voederen in zijn geheel
bereid kan worden . Vanwege de zuurgraad van de gevoerde bijproducten
komt in hoofdzaak een mengtank van roestvrij staal of van polyester-
glasvezel in aanmerking . Door onder de poten van de mengtank
elektronische weegelementen te monteren kan men gemakkelijk het gewicht
van de toegevoegde voercomponenten bepalen (31) .

5 .1 .2 . Doseerinrichting
Deze bestaat in vele gevallen uit een wormpomp in combinatie met een
gesloten transportcircuit (rondpompinstallatie) .
Dit circuit kan op vele plaatsen geopend worden om de voederbrij in de
betreffende hokken te brengen . Dit kan in principe gebeuren met behulp
van een handbediening, maar veel gemakkelijker zijn membraanventielen,
die automatisch met behulp van perslucht in werking worden gesteld .
De uitdosering van het voeder per varkenshok vindt momenteel
grotendeels plaats door "uitwegen" van de mengtank .

5 .1 .3 . Brijvoercomputer
Er zijn globaal twee soorten procesbesturingsapparatuur op de markt . De
eenvoudigste uitvoering is de menacomputer . Deze is meestal niet in
staat om ingewikkelde rekenprogramma's uit te voeren zoals lineaire
programmering . In vele gevallen zal de varkenshouder aan de hand van de
analysecijfers van de voercomponenten moeten (laten) uitrekenen, in
welke verhouding deze bij elkaar gevoegd moeten worden . Soms zijn deze
computers uitgerust met eenvoudige programma's voor
kostprijsberekeningen .
Ze geven aan wat het effect is van het verhogen of verlagen van bepaalde
voedermiddelen op de kostprijs .
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Een wat uitgebreidere computer is de menadoseercomputer
Na het invoeren van het aantal dieren per voederkraan, de hoeveelheid
voer per maaltijd, de gegevens van de voedercomponenten en de gewenste
voersamenstelling vinden niet alleen de berekeningen plaats, maar wordt
ook het voer aangemaakt en gedistribueerd over de varkenshokken . Door
ook nog een variabele of vaste voorgeprogameerde voerkurve of
voederschema in te voeren, kan er een automatische voedering over een
lange(re) tijdsperiode plaatsvinden .

5 .1 .4 . Management informatiesystemen
Voor het bijhouden van technische, financiële en organisatorische
gegevens zijn er management informatiesystemen beschikbaar, die de
veehouder ondersteuning geven bij de beslissingen die op bedrijfsnivo
moeten plaatsvinden . Deze management informatiesystemen zijn zowel
beschikbaar voor de eigen bedrijfscomputer als in de vorm van een
centraal computersysteem in coëperatief verband . Het laatste betreft de
aktiviteiten van de SIVA . (Stichting informatieverwerking
varkenshouderij)

5 .2 . Stand van zaken t .a .v. automatisering
5 .2 .1 . Procesautomatisering
In 1986 had 9% van de mestvarkensbedrijven en 16 % van de
fokzeugenbedrijven één of meer vormen van procesautomatisering hebben
toegepast, waarbij de grote bedrijven een factor drie meer
geautomatiseerd waren dan de kleine . (33) In de periode 1986-1988 zou
deze mate van automatisering tamelijk stabiel zijn gebleven, (46) maar
in de periode daarna was er (volgens een informant) sprake van een
flinke stijging . Op dit moment zou zelfs 20% van de varkensbedrijven
haar bedrijfsvoering geautomatiseerd hebben, waarvan 4/5de deel in de
vorm van brijvoercomputers en 1/5de deel in de vorm van
droogvoercomputers . Er zou een toenemende tendens zijn naar de aankoop
van droogvoercomputers ten koste van de toename van het aantal
brijvoercomputers .
Tot deze geautomatiseerde groep behoren met name degenen, die zelf uit
natte bijproducten hun voeder samenstellen . Hun marktaandeel wordt
geschat op 1/3de deel van het totaal .

5 .2 .2 . Management informatiesystemen
Van de 30 .000 varkensbedrijven in Nederland (1988) zouden er globaal
10 .000 (1/3de deel) gebruik maken van een management informatiesysteem .
Een andere bron zegt dat 50% van de zeugenbedrijven en een beperkt
aantal mestvarkensbedrijven er gebruik van maken . (36)

1/3 de deel van de gebruikers van management informatiesystemen zou
gebruik maken van een eigen Personal Computer . De benodigde software is
op grote schaal beschikbaar . Deze wordt niet alleen geleverd door door
de veevoederindustrie (33) maar ook door agrarische adviesburo's en
zelfs door dierenartsen en bedrijfsvoorlichters .

2/3de deel van de gebruikers van management informatiesystemen zou
gebruik maken van een centrale computer . (In hoofdzaak van SIVA maar ook
van mengvoederfabrikanten) De technische en financiële
bedrijfsresultaten worden centraal verwerkt, geïnterpreteerd en daarna
teruggestuurd naar het varkensbedrijf .(34) Aan de hand van deze
gegevens krijgt de veehouder meestal nog advies en ondersteuning van de
landbouwvoorlichting, van particuliere voorlichters of van specialisten
uit de mengvoederindsutrie .
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5 .2 .3 .Nieuwe ontwikkelingen
Er dienen zich een drietal nieuwe ontwikkelingen aan :

1 . Integratie computersystemen
Een toenemende integratie tussen procescomputers en
bedrijfsmanagementsystemen moet de mogelijkheid (gaan) bieden om de
inzichten in de bedrijfsvoering te vergroten en aldus de kostprijs
van de vleesproductie te verlagen (35) .

2 . Implantatie elektronische chip
Door elke big een elektronische chip achter het oor te implanteren,
kan elke fase van de productiekolom gevolgd worden en kunnen er
gemakkelijk gegevens uitgewisseld worden aan elk onderdeel ervan

(36) . De eerste bedrijfsresultaten met dergelijke inplantaten zijn

inmiddels afgerond . Een Nederlandse firma leverde onlangs een half
miljoen van dergelijke chip's aan West-Duitsland (37) .

3 . Restloos voeren
Een verdere ontwikkeling is het zg . restioos voeren . Er zijn nieuwe

brijvoedermachines ontwikkeld, welke tot op 100 gram nauwkeurig

grondstoffen kunnen uitwegen . Dit maakt het mogelijk om kleine

hoeveelheden voer met grote nauwkeurigheid te kunnen samenstellen .

Dit voer kan door opduwen via een "prop" in de leiding zodanig worden

getransporteerd, dat er geen restvoer meer in de mengtank
achterblijft en dat na het voeren de transportleidingen gevuld zijn

met schoon water (38) .

5 .3 . Deelconclusies :
- De procesautomatisering heeft zijn intrede gedaan in de
varkenshouderij en het ziet er naar uit dat deze ontwikkeling een hoge

vlucht neemt . De techniek is beschikbaar en reeds op enige schaal (20%

van de bedrijven?) ingevoerd . Hierbij nemen de gebruikers van natte

bijproducten een grote plaats in .
Daarom kan gezegd worden dat met name dit soort bedrijven een
technologische voorsprong hebben op de overige (80%) van de
varkensbedrijven .

- Meer dan 10% van de Nederlandse varkensbedrijven maakt gebruik van een
management informatiesysteem, gebruik makende van een eigen personal
computer, en dit aantal neemt toe .
Meer dan 20% van de varkensbedrijven maakt gebruik van het management
informatiesysteem van de SIVA en ook dit aantal zal nog toenemen .

(Stichting Informatieverwerking Varkenshouderij) . Hierbij kan
opgemerkt worden, dat 2/3de deel ervan voor rekening komt van de
fokzeugenbedrijven .



- Het beeld van de traditionele varkenshouderij gaat in Nederland
langzaam maar zeker verdwijnen, om plaats te maken voor een moderne
semi-industriële onderneming . Een toenemende integratie tussen
procescomputers en managementsystemen, een perfectionering van de
stalapparatuur en de implantatie van een elektronisch
herkenningssysteem in het varken, zal niet alleen de efficiëncy op
bedrijfsnivo gaan vergroten, maar kan bovendien elk onderdeel van de
productiekolom voor varkensvlees inzichten verschaffen, die leiden tot
een kostprijsverlaging van varkensvlees .



6 . Het samenstellen van voeder uit natte bijproducten ;
briivoederontimalisatie

6 .1 . Werkwijze
Wanneer de samenstelling van de beschikbare grondstoffen bekend is,
wanneer de eisen geformuleerd zijn die men aan het varkensvoer wil
stellen en wanneer de prijs van de grondstoffen vast staat, dan kan men
met behulp van lineaire programmering de kosten van het varkensvoeder
minimaliseren .
Diverse bedrijven in Nederland zijn op dit terrein aktief .
In feite wordt met behulp van formules betreffende voederkenmerken en
vleesaanzet, (zie bijlage 3) in combinatie met de chemisch
(voedingskundige) samenstellingen van beschikbare voedergrondstoffen
(zie bijlage 4) een (meng)voeder samengesteld . Hierbij moet voldaan
worden aan aan de nodige voedingseisen zoals bepaalde EW-waarde, gehalte
aan eiwit, koolhydraten, diverse essentiële aminozuren, benodigde
mineralen en sporenelementen, enzovoort) . De bovengenoemde werkwijze
wordt in grote lijnen ook gehanteerd door degenen die (zelf) uit natte
bijproducten en aanvullend voer een brijvoeder samenstellen . Hierbij
geldt als richtlijn dat globaal 50% van de droge stof uit natte
producten bestaat en de rest uit aanvullend mengvoeder .

6 .2 . In te voeren gegevens brijvoeder-optimalisatie
Voordat de betreffende computerprogramma's voor het samenstellen van
brijvoeders gebruikt kunnen worden, moeten er de nodige gegevens worden
ingevoerd . Hierbij onderscheidt men diverse groepen met gegevens, welke
hier achtereenvolgens besproken gaan worden .

6 .2 .1 . Voerkurve (voederschema)
Deze geeft aan, hoeveel voer er tijdens de mestperiode telkens per dag
en per dier gevoerd moet worden . De eenvoudigste maat waarin men deze
hoeveelheid uitdrukt is kilogram droge stof en EWv, evt . gecombineerd
met de hoeveelheid vet, ruw eiwit en hoeveelheden
lysine,methionine,cystine,threonine en tryptofaan .
Er bestaan zowel vaste voorgeprogammeerde voerkurves als variabele
voerkurves (31) .

6 .2 .2 . Chemische (voedingskundige) samenstelling en verteerbaarheid
natte bijproducten en aanvullend voer .

De samenstelling van alle ingrediënten waaruit een brijvoeder wordt
samengesteld, moet vooraf worden ingevoerd en wel gekoppeld aan de
kostprijs ervan . Hierbij drukt men de samenstelling van de natte
bijproducten uit op basis van 100 % droge stof . Het droge stof gehalte
van elk nat bijproduct zelf wordt afzonderlijk ingevoerd . Het aanvullend
mengvoer wordt uitgedrukt in percentage productsamenstelling gebaseerd
op de gebruikelijke mengvoedergrondstoffen of als "standaard aanvullend
voer" (30) .

6 .2 .3 . Voeder-beperkingen
Er zijn drie soorten beperkingen, waarmee men bij het samenstellen van
brijvoeder uit natte bijproducten rekening moet houden en welke men in
de computer moet invoeren :

Zo is er een priisbeperking . Wanneer een grondstof te duur wordt voor
verwerking, dan moeten er goedkopere alternatieven gekozen kunnen
worden .

Ook zijn er technische beperkincten .
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De totale hoeveelheid eiwit, zetmeel, as, anorganische stof, vet en
water, welke per dag en per varken wordt gevoerd, mag een bepaalde grens
niet overschrijden .
Daarnaast zijn er ook minimumeisen : Slachtvarkensvoer bijvoorbeeld moet
minimaal 1,6 g/kg . tryptofaan bevatten en minimaal 6,5 maar maximaal 8,0
g/kg . Calcium .
Verder zijn er ook nog beperkingen per ingrediënt . Een slachtvarkensvoer
mag bijvoorbeeld maar maximaal 5% getoaste sojabonen bevatten .

Dan zijn er nog specifieke beperkincren .
De eisen die aan een brijvoeder worden gesteld, zijn overeenkomstig aan
die van krachtvoer voor varkens, maar uit praktijkervaringen zijn extra
eisen naar voren gekomen .

Ruw eiwit
Er wordt alleen een maximum gehalte als eis gehanteerd en wel van 175-
200 gram eiwit/kg ds . Bij gebruik van myceliumspoeling kan deze waarde
overschreden worden wat belastend is voor het varken . Als maat voor het
aanbod van de diverse aminozuren wordt gekeken naar het lysinegehalte en
naar de gehalten aan methionine+cystine (eventueel ook naar threonine en
tryptofaan) Wanneer de eerst genoemde drie aminozuren in voldoende mate
aanwezig zijn, wordt er dikwijls van uit gegaan, dat ook de andere
essentiële aminozuren in voldoende mate aanwezig zijn . Dit komt omdat de
betreffende drie aminozuren in het algemeen beperkend zijn . Dierlijke
eiwitten leveren een evenwichtiger aminozuuraanbod op dat plantaardige
eiwitten (30) .

Ruw vet
Als minimum eis wordt een ruw-vet gehalte gehanteerd van 25-30g/kg .ds .
Een maximum grens lijkt 60 -70 g ruwvet/kg .ds . te zijn . Dit vetgehalte
zit gekoppeld aan het gehalte zetmeel dat in het voer kan voorkomen,
omdat beide stoffen inzetbaar zijn voor de energievoorziening van het
varken . Veel vet vereist weinig zetmeel en omgekeerd . Destructievet is
een goed en goedkoop middel om het vetgehalte te verhogen, maar de
kwaliteit zou soms te wensen overlaten (30) .

Zetmeel
In de praktijk wordt er verschillend gedacht over de minumeisen voor
zetmeel . De gebruikelijke eisen zijn minimaal 300-350 g . zetmeel/kg .ds .
In het algemeen leidt het gebruik van veel zetmeel tot hogere
voerprijzen (30) .

Ruwe celstof
De gehanteerde minimum eis varieert van 0 tot 45 gram/kg .ds .De meningen
hieromtrent lopen sterk uiteen . Een tekort aan ruwe celstof kan diarreé
veroorzaken, maar specifieke soorten ruwe celstof kunnen zelf ook
laxerend werken . De maximumeis lijkt 55-60 gram ruwe celstof/kg .ds . te
zijn . Natte bijproducten bevatten meestal geen of maar weinig ruwe
celstof, zodat deze met het aanvullend voer toegevoegd moeten worden .
Dit gaat doorgaans ten koste van de voederprijs (30) .

Mineralen en elementen
Als maximum Asgehalte hanteert men 75 gram/kg .ds . (30)
Voor Natrium geldt een minimum eis van 1,5 gram/kg .ds .
en een maximum van 2,5-3 gram/kg .ds .
Voor Kalium geldt een maximum adviesnorm van 11 gram/kg .ds .
Voor opneembaar Fosfor 2,7 tot 3,5 g ./kg .ds .
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Voor opneembaar Calcium zijn de minimum eisen 8-10 gram/kg .ds . Dikwijls
moet er veel calcium aan het voer toegevoegd worden, omdat natte
bijproducten worden aangezuurd (met bijvoorbeeld fosforzuur) om bederf
te voorkomen . Het calciumgehalte kan door dit aanzuren sterk afnemen
(neerslagvorming) waardoor het niet meer beschikbaar is voor het varken .
Door het toevoegen van krijt aan zure brijvoeders kan het gehalte aan
beschikbaar calcium op een goedkope manier worden aangevuld (30) .

opmerking:
Met bijproducten kunnen even lage fosfor- en eiwitgehalten verkregen
worden dan met uitsluitend mengvoeder .

Vitaminen
Vanwege de onbekendheid en de sterk wisselende gehaltes aan vitaminen in
de natte bijproducten wordt er in het aangepaste voer een ruime
overdosering aangehouden (30) .

Water
In de praktijk varieert het watergehalte in de brij van 75 tot 78%
(ds=22-25%) . Naarmate het watergehalte van de brij lager is dan 75%, is
deze steeds moeilijker te verpompen . Wordt het watergehalte te hoog, dan
moet het varken per dag teveel brij opnemen om aan zijn benodigde
hoeveelheid voedingsstoffen te komen . En omdat de voederopname per dag
gelimiteerd is kan dit betekenen dat het varken onvoldoende voeding naar
binnen krijgt . Een te hoog watergehalte in het voer betekent ook een
hogere mestuitscheiding met minder droge stof . Er wordt daarom
geadviseerd om de water-voer verhouding aan te passen aan de leeftijd
van het varken . Dit bespaart niet alleen water, maar levert ook minder
mest op die van een betere kwaliteit is (31) .

6 .3 . De praktijk van het voeren
Wanneer de gegevens vermeld in 6 .2 eenmaal op het varkensbedrijf zijn
ingevoerd, resp . opnieuw zijn aangepast, dan kunnen hiermee de
voedersamenstellingen en de benodigde dagelijkse hoeveelheden berekend
worden . Daarna kunnen de voorraadsilo's, de brijvoedermachine en de
doseerinrichtingen (semi)automatisch worden bediend .
Ter illustratie is in bijlage 5 een voorbeeld van een
mengvoedersamenstelling, een voerschema en een brijvoederoptimalisatie
opgenomen .

6.4 . Deelconclusie :
Natte brijvoedering met natte bijproducten is een gecompliceerd
vakgebied, waarbij informatica en automatisering een essentiële rol
spelen . Wanneer de samenstelling van de grondstoffen bekend is ; wanneer
de eisen geformuleerd zijn die men aan varkensvoer wil stellen en
wanneer de grondstofprijzen bekend zijn, dan kan men behulp van lineaire
programmering de voederkosten minimaliseren .
Er worden dus zowel eisen gesteld aan de stalapparatuur, aan de
producent van natte bijproducten, aan de mengvoederindustrie die het
complementair voer moet leveren als aan de de varkenshouder . Kennis van
zaken alleen lijkt niet voldoende te zijn . Ervaring is zeker zo
belangrijk . Een verdere uitbreiding van deze kennis en ervaring zal
zeker in de toekomst gaan leiden tot hergebruik van nieuwe bijproducten,
die nu nog naar de stortplaats gaan .



7 . De voor- en nadelen van bri-ivoedering met natte bijproduct

Aan het voeren van natte bijproducten zijn zowel voordelen als nadelen
verbonden .
Een aantal ervan gaan in het kort besproken worden .

7 .1 . Voordelen
Goedkoper voer
Een nat bijproduct komt pas op de markt wanneer dit aantrekkelijk is
voor zowel de productent als de veehouder .
Voor de producent geldt dat het geschikt maken van bij- en reststromen
(extra kosten voor aanpassing van het productieproces, chemische
analyses, etc .) goedkoper moet zijn dan de eventuele stort- of
vernietigingskosten ervan . Anders komen bruikbare reststromen niet op de
markt .

Voor de veehouder moet het gebruik van natte bijproducten goedkoper zijn
dan van mengvoeders . Ter illustratie zijn enige prijzen opgenomen in
tabel 3 .

TABEL 3 :
Een indicatie van de kosten van natte bijproducten berekend in gulden
per EW in vergelijking met de prijs van mengvoeder .
De kosten hebben uitsluitend betrekking op het voeder en niet op de
extra benodigde technische voorzieningen .

Product ds(%) Prijs per . Prijsindicatie
(EW) ton af per EW bron

boerderij (berekend)
-----------------------------------------------------------
Stoomschil 14 f36,- f0,23 (39)
biergist 16 f90,- f0,39 (39)
tarwezetmeel 24 f95,- f0,30 (39)
perswei 6 f25,- f0,36 (30)

brijvoer met 23(1,08) f116,- f0,46 (IV)
50%bijproduct

mestvarkens- 88(1 .03) f443,- f0,49 (40)
brok 88(1 .08) f467,- f0,49 (40)

De prijs die men voor de natte bijproducten betaald, moet tenminste
opwegen tegen de kosten van de extra voorzieningen op de boerderij (39) .
Deze prijs wordt deels bepaald (tot 50 % ) door de hoge transportkosten .
Dit komt omdat er steeds veel water en weinig voeder wordt
getransporteerd over een grote afstand (ca .35 ton product over een
gemiddelde afstand van 100 km . enkele reis) (40) .
Maar omdat de voerkosten in de varkenshouderij ca . 45% tot 60% van de
totale kosten kunnen bedragen (2) heeft een verlaging van de voerkosten
een relatief grote invloed op het financieel eindresultaat . Ondanks de
hoge technische investeringen kan het voeren van bijproducten toch
economisch interessant zijn . Dit geldt met name voor grote
varkensmesterijen die gevestigd zijn in de omgeving van de producenten
van natte bijproducten, want deze hebben niet te maken met hoge
transportkosten .
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Arbeidsbesparincr
Het voeren van natte bijproducten is economisch niet mogelijk zonder een
automatisering van de bedrijfsvoering .
Een verdergaande automatisering maakt het mogelijk om met minder
arbeidskosten steeds grotere hoeveelheden mestvarkens te houden .
Daarnaast is er ook sprake van verlichting van arbeid . Een bezuiniging
op arbeidskosten door automatisering en verdere schaalvergroting zou
financieel gezien wel eens de meeste voordelen kunnen bieden .

Drinkwaterbesparina
Bij het voeren van natte bijproducten wordt het benodigde drinkwater
grotendeels tegelijkertijd aangevoerd . Dit betekent dat de veehouder in
principe geen drinkwater behoeft te kopen ( besparing ca, fl,-/m3) .

Beter stalklimaat
Dit voordeel hangt samen met het gebruik van de brijvoedermachine .
Met name de stofproblemen behoren in belangrijke mate tot het verleden,
wat vooral de gezondheidstoestand van de veehouder ten goede komt .

Voordelen voor de producen t
Voor diverse producenten van natte bijproducten lijken de voordelen
groot te zijn . De producten worden soms gemakkelijk afgezet in de
varkenshouderij en zelfs met baten . Wanneer deze mogelijkheid niet
aanwezig zou zijn, dan waren er dure voorzieningen nodig om zich op
andere wijze te ontdoen van deze bijproducten .

Milieuhygiënische voordelen
Er zijn ook algemene voordelen .
Uitgaande van een constante varkensstapel kan er bespaard worden op de
import van voedergrondstoffen . Dit betekent in feite een geringere
nitraat- en fosfaatbelasting van de Nederlandse bodem .
Daarnaast zijn er ook energetische voordelen : Natte reststromen die niet
rechtstreeks naar de veehouderij gaan, mogen niet op oppervlaktewater
geloosd worden, maar moeten eerst ingedampt en/of biologisch en/of
chemisch gezuiverd worden .

7 .2 . Nadelen
De nadelen zijn te verdelen in extra investeringen en nadelen die
samenhangen met de producteigenschappen van bijproducten . De
belangrijkste zijn :

7 .2 .1 .extra investeringen :
Deze kunnen gezien worden als het grootste nadeel .
De financiële voordelen worden voor een (groot) deel teniet gedaan door
de kosten van de extra investeringen (69) . Dit kan in het kort als volgt
worden geïllustreerd :

Voorbeeld:
Voor een mestbedrijf met 1500 varkensplaatsen bedraagt de investering
voor een automatische brijvoerinstallatie globaal f120 .000,- en bedraagt
de exploitatiekosten ervan op jaarbasis ca .f18 .000,-(38) Daar komt nog
een investering van f75 .000,- bij wanneer men drie verschillende
bijproducten wil voeren (39) .
Verder zijn er nog bijkomende kosten zoals extra slijtage van de stal en
van de brijvoederinstallatie, mest met een lager percentage droge stof .
In dit voorbeeld bedragen de extra kosten die samenhangen met het voeren
van natte bijproducten minstens f40 .000,- per jaar .(rente,
afschrijving en onderhoud) Dit bedrag moet gecompenseerd worden door
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goedkoper voer en minder arbeidsloon, want anders is het systeem niet
rendabel .

7 .2 .2 . Producteigenschappen

1 . Samenstelling
De samenstelling van natte producten is niet constant . De
voederwaarde wordt meestal geschat aan de hand van de chemische
samenstelling en de meningen hieromtrent kunnen nogal uiteen lopen
(39) .

Diverse bijproducten hebben een (te) hoog asgehalte en kunnen daarom
slechts in beperkte mate worden gevoederd .
Eiwitrijke producten hebben bijvoorbeeld gemakkelijk een te hoog
Natrium- en kaliumgehalte . Meer zout betekent dat de varkens ook meer
water moeten opnemen (1,30) . Bovendien wordt ook de minerale
samenstelling van de mest beïnvloed .

2 . Houdbaarheid
Met de houdbaarheid van sommige bijproducten is het soms matig
gesteld . Zo is myceliumspoeling maar 10 dagen houdbaar (30) . Het
wordt warm aangevoerd op de boerderij en moet ook warm opgeslagen
worden (50°C) in geïsoleerde tanks (26) .

Producten zoals bijvoorbeeld wei moeten regelmatig in de opslagsilo
geroerd en rondgepompt worden, om uitzakken en ontmengen te voorkomen
(26) .

3 . Zuurgraad
Er worden nogal wat natte bijproducten aangezuurd om de houdbaarheid
ervan te verhogen . Welke zuren men hiervoor gebruikt in in welke
concentraties is niet altijd even duidelijk en dit levert met name
voor wat de Calcium-eis in het voer de nodige onduidelijkheid op
(30) .

Door het sterk zure karakter van sommige bijproducten kan het
voorkomen, dat bepaalde soorten een agressief karakter hebben . Er
kunnen vervelende situaties ontstaan door gasvorming ; het niet goed
functioneren van ventielen, etc .Het regelmatig reinigen van de gehele
installatie is daarom een vereiste (9) .

4 . Beschikbaarheid
Natte bijproducten kunnen soms niet het gehele jaar door geleverd
worden . Met name in de vacantieperiode's kunnen productieprocessen
stagneren, en dus ook het vrijkomen van de bijproducten (1) . Dit
geldt in het bijzonder voor perspulp en CCM (corn cob mix) dat slecht
eenmaal per jaar ter beschikking komt . Overigens kunnen de
laatstgenoemde producten wel ingekuild worden .

5 . Verontreinigingen
Bij sommige natte- bijproducten moet men byzondere aandacht schenken
aan de eventuele aanwezigheid van zieketekiemen of niet gewenste
chemicaliën zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen, etc . (9)

6 . Meer drijfmest
Bij het voeren van bijproducten kan de totale watergift in het
algemeen wat hoger zijn dan bij het voeren van uitsluitend droogvoer .
Dit betekent doorgaans,dat dan ook de drijfmestproductie wat hoger
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is, dat de mest minder van kwaliteit is en dat daarom de kosten van
mestafvoer hoger zijn .

7 .3 . Deelconclusies :
- Het voeren van natte bijproducten
ongemakken waarvoor voorzieningen
men op bedacht moet zijn .
Het zal voor een groot deel
improvisatievermogen van de

gaat dikwijls gepaard met een aantal
getroffen moeten worden en/of waar

van de kundigheid en het
veehouder (en de leverancier) afhangen

de nadelen opwegen tegenover de voordelen .
Daarom is dit type bedrijfsvoering niet geschikt voor elke
varkensmesterij . De financiële voordelen ervan lijken gekoppeld te
zijn aan grootschaligheid, vergaande automatisering, hoog
opleidingsnivo van de varkenshouder en een gunstige geografische
positie t .o .v . de producent(en) van bijproducten .
Duidelijke voordelen lijken aanwezig te zijn voor de industrie die

of

deze bijproducten produceert . Hun niet bruikbare restproducten worden
op goedkope wijze afgevoerd en krijgen een goede bestemming .



$ Natte bijproducten en de wetgeving

8 .1 . Mestoverschotheffing
De Nederlandse overheid legt bedrijven die meer mest produceren dan ze
op het eigen bouwland mogen uitrijden een zg . Overschotheffing op
(beleidsinstrument Meststoffenwet) . Met deze heffing wordt o .a . het
onderzoek naar mestverwerkingsmethoden en het transport van mest naar de
akkerbouwgebieden gefinancierd .
De overschotheffing is ruwweg gebaseerd op de geproduceerde hoeveelheid
fosfaat (P205) die meer bedraagt dan 125 kg per hectare eigen bouwland .
De gemiddelde overschotheffing op jaarbasis bedroeg onlangs voor de
mestvarkensbedrijven ca . f3300,- (41) .

8 .2 . MARS
Omdat een varken gedurende zijn levenscyclus wisselende hoeveelheden
verteerbaar "fosfor" nodig heeft, kan de fosfaat-uitscheiding via de
mest beperkt worden door het verstrekken van aangepast voer . Hierdoor
kan de fosfaatuitscheiding tot ca . 20% beperkt worden . De Rijksoverheid
ziet in het gefaseerd fosfaat voederen een mogelijkheid, om de
mineralen-emissie naar de bodem terug te dringen . Daarom wil ze degenen
die hiertoe overgaan, belonen met een korting op de overschotsheffing .
Daartoe is het mineralen aanvoer registratiesysteem (MARS) in het leven
geroepen . Dit systeem is gebaseerd op de registratie van het fosfaat,
aanwezig in het aangekochte voer . Per 1-1-'90 is het systeem op
vrijwillige basis in werking getreden en de belangstelling ervoor blijkt
groot te zijn . Inmiddels hebben zich al ruim 5500 varkens- en
pluimveehouders aangemeld (42) . Voor de grote varkens- mesterijen (1200
mestvarkensplaatsen en meer) kan deelname aan MARS een besparing
opleveren van f2000 tot f4000,- per jaar (43) .
Toch komt niet iedereen voor deze regeling in aanmerking .

8 .3 . Natte bijproducten en MARS
De varkensmesters die gebruik maken van natte bijproducten
vallen vooralsnog niet onder deze regeling . De argumenten die hiervoor
aangevoerd worden, zijn niet sterk te noemen en berusten mogelijk op het
feit, dat de controle erop zowel moeilijk als arbeidsintensief is .
Zo werd door de werkgroep Mineralenbalans gesteld, dat natte
bijproducten en enkelvoudige krachtvoeders van nature veelal relatief
weinig fosfor en stikstof bevatten (44) .
De kwaliteit van het stikstof en de fosfor zou soms zodanig zijn, dat
het mengvoer dat ernaast wordt gevoerd extra stikstof- en fosforrijk
moet zijn . Per saldo zou dan de uitscheiding nauwelijks verminderen .
Verder zou maar een klein deel van de voerstroom (op droge stof basis)
uit natte bijproducten bestaan . Het aantal varkens dat op jaarbasis met
deze producten gedeeltelijk gevoerd wordt, zou waarschijnlijk kleiner
zijn dan 5% (44) . Toch komt dit altijd nog overeen met het afmesten van
ca . 1 miljoen varkens per jaar (45) .

8.4 . Deelconclusie
Deze beperking in de MARS-wetgeving zou bij ongewijzigd beleid tot
gevolg kunnen hebben, dat het gebruik van natte bijproducten in de
varkenshouderij minder aantrekkelijk wordt . Terwijl uit
milieuhygiënische overwegingen het opwerken van deze afvalstromen
onontbeerlijk lijkt te zijn . In het kader van de totale
afvalproblematiek in Nederland is niet alleen een gelijke
wetsbehandeling voor deze bedrijfstak aan te bevelen, maar lijkt
bovendien extra aandacht, meer begeleidend onderzoek en uitbreiding van
de potentiële mogelijkheden de moeite waard .
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9 Samenvatting en conclusies

In deze studie is voornamelijk onderzocht, welke natte bij-producten
gebruikt (kunnen) worden in de varkenshouderij en wat de omvang is van
deze reststromen .Daarnaast wordt een globaal beeld geschetst van deze
specifieke bedrijfstak . De betreffende onderwerpen komen thematisch aan
bod :

Herkomst
De natte bijproducten die momenteel worden ingezet in de varkenshouderij
zijn grotendeels van plantaardige oorsprong .
De grootste stromen komen uit de aardappelsnackindustrie, de
zetmeelproductie, de zuivelindustrie, de biochemische industrie en de
suikerproductie; op wat kleinere schaal uit de soyaverwerking, de bier-
en jeneverproductie, de gist- en spriritusbereiding, de
smaakstoffenfabricage en de conservenindustrie .
In beperkte mate worden er ook reststoffen van dierlijke oorsprong aan
de varkens gevoerd zoals broederijafvallen, en flotatieslib afkomstig
van de productie van gelatine uit beenderen .
Daarnaast zijn er nog bijproducten beschikbaar die nu (o .a . om redenen
van ziekte-insleep) grotendeels gestort of vernietigd worden , maar die
na bewerking in principe als veevoeder bruikbaar zijn . Het betreft hier
o .a . bedrijfskeukenafvallen uit de horeca en de gezondheidszorg, oud
brood en aardappelschillen voorkomend in huishoudelijk afval,
doorgedraaide groenten en fruit afkomstig van veilingen,
slachterijafvallen zoals zuiveringsslib en varkensmaaginhoud, residuen
van de lijmfabricage uit huidresten en leersnippers, etc .

Omvang en plaats
De totale omvang van de natte producten (inclusief perspulp en,CCM) die
momenteel op jaarbasis naar de Nederlandse varkenshouderij gaan,
bedraagt ca . 1,3 (1,2-2) miljoen ton nat product of ca . 0,25 (0,22-0,35)
miljoen ton droge stof . Alhoewel de bovengenoemde natte bij- en
reststromen relatief groot in omvang zijn, is het voederaandeel ervan in
de Nederlandse varkenshouderij gering . De varkens consumeren momenteel
op jaarbasis ca .7 miljoen ton droge stof aan voedsel . Het aandeel van de
natte bijproducten in de varkenshouderij bedraagt derhalve 3,5 % (3-5% )
van het totaal . Dit betekent dat 7%(6-10%) van de Nederlandse
varkensstapel in aanraking komt met natte bijproducten . Al met al kan
dus gezegd worden, dat het economische aandeel van de "natte bijproduct"
sector van ondergeschikte betekenis is in de totale Nederlandse
varkenshouderij .

Stand van zaken
Het ziet er naar uit, dat er in de omvang van het gebruik aan natte
bijproducten in de varkenshouderij voorlopig geen verandering komt, want
het gebruik ervan heeft zich (voorlopig) gestabiliseerd . Vraag en aanbod
zijn momenteel redelijk met elkaar in evenwicht . Wel worden er
uitbreidingen verwacht ten aanzien van het gebruik van perspulp en het
nieuw akkerbouwproduct CCM (corn cob mix), die mengvoeders gedeeltelijk
kunnen vervangen . Het aandeel van deze producten tesamen (op basis van
droge stof) bedraagt momenteel 0,3-0,4% van het totaal aan
varkensvoeder . Het aanwenden van deze nieuwe producten in de
varkenshouderij lijkt niet zozeer door voederprijs-motieven bepaald te
worden, maar meer door de problematiek van de mestoverschotten . Bij de
productie van mais mag momenteel ruwweg drie keer zoveel drijfmest over
het land worden uitgereden in vergelijking met normaal bouwland ; het
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voederen van perspulp geeft o .a . minder drijfmest en bovendien is de
kwaliteit ervan beter .

Onbenutte mogelijkheden
Niet alle mogelijkheden voor het gebruik van (natte) bijproducten in de
veehouderij worden optimaal benut . Met name bij de kleine en de
middelgrote (voedselverwerkende) bedrijven zouden er nog veel (droge en
natte) reststromen vrijkomen van een beperkte omvang, (<30 ton) die
direct of indirect als veevoeder bruikbaar zijn . Maar door het ontbreken
van afzetkanalen, zouden deze reststromen dikwijls uiteindelijk toch bij
een vuilstortplaats of destructor terecht komen .

Ook "bedrijfswater" van bepaalde takken van industrie kan soms bruikbare
voedingscomponenten bevatten, die er in principe uit geïsoleerd kunnen
worden .
Speciale aandacht verdient de centrale verwerking van kliek, zo mogelijk
in combinatie met bepaalde voedselresten zoals oud brood en
aardappelschillen, veilingafvallen en slachterijbijproducten . Hierbij
zijn ruime mogelijkheden aanwezig, die met name de totale
afvalproblematiek in Nederland ten goede komen . In principe is hiervan
direct 0,5 miljoen ton voor hergebruik beschikbaar . De eerste stappen in
de richting van verwerking van kliek zijn gemaakt, want een enkele
ondernemer lijkt er brood in te (gaan) zien . Toch valt het te
betwijfelen of dit hergebruik op grote schaal binnen afzienbare tijd tot
de reële mogelijkheden zal behoren .
Want zolang het storten of vernietigen van deze restproducten goedkoper
is dan het geschikt maken ervan tot veevoer, zullen er geen wezenlijke
veranderingen optreden . Daar komt nog bij, dat ook de Nederlandse
wetgeving op dit terrein veranderd zal moeten worden; dat de veterinaire
inspectie de noodzakelijke eisen zal stellen en dat er een omvangrijke
organisatiestruktuur noodzakelijk is, om de voedselresten op te halen,
centraal te bewerken en te distribueren over de veehouderijen .

Technische ontwikkelingen
Procesautomatisering heeft zijn intrede gedaan in de varkenshouderij en
deze ontwikkeling lijkt niet meer te stuiten . De techniek is beschikbaar
(brijvoederinstalaties, droogvoederinstallaties) en is reeds ingevoerd
bij 10 à 20% van de varkensbedrijven in Nederland .
Een derde deel hiervan lijkt voor rekening te komen van bedrijven, die
uitgaande van uit natte bijproducten hun varkens- voeders samenstellen .
Het is dan ook met name deze categorie bedrijven die hun bedrijfsvoering
het meest geautomatiseerd hebben en daarom een technologische voorsprong
hebben op de "overige" varkensbedrijven .
Management-informatiesystemen worden steeds meer ingezet in de
varkenshouderij . Meer dan 10% van de varkenshouders hanteert één of
ander systeem , gebruik makende van een eigen Personal Computer ; meer
dan 20% van de varkenshouders maakt gebruik van een centrale
computer .(met name van SIVA)
Inmiddels dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan . Een toenemende
integratie tussen procescomputers en management-systemen en het invoeren
van elektronische identificatiesystemen voor varkens, zullen niet alleen
de efficiëntie op boerderijsnivo vergroten, maar kunnen bovendien aan
elk onderdeel van de productiekolom voor varkensvlees inzichten
verschaffen, die leiden tot integrale kostprijsverlagingen .
Het beeld van de traditionele varkenshouderij gaat dus verdwijnen, om
plaats te maken voor een moderne industriële onderneming . Hierbij speelt
o .a . de brijvoedering met natte bijproducten een voorttrekkerfunctie,
waarvan uiteindelijk op termijn de gehele sector profiteert . Het totale
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belang van deze specifieke bedrijfstak voor de Nederlandse
varkenshouderij is dus veel groter, dan men op grond van het economisch
aandeel ervan mag verwachten .

Briivoederoptimalisatie
Het samenstellen van brijvoeder voor varkens, uitgaande van natte
bijproducten gebeurt op wetenschappelijk verantwoorde wijze . Uitgaande
van grondstofsamenstellingen, grondstofprijzen en voederbehoeften wordt
door middel van lineaire programmering de voederkostprijs
geminimaliseerd . Dit vraagt o .a .kennis en inzet van automatiserings- en
informaticadeskundigen, van de producenten van natte bijproducten, van
de mengvoederindustrie en van de veehouders . Maar kennis alleen lijkt
niet voldoende te zijn ; ervaring is even zozeer belangrijk .

Voor- en nadelen
Het gebruik van natte bijproducten in de varkenshouderij heeft zowel
voor- als nadelen . Duidelijke voordelen zijn de voordelen die
samenhangen met het gebruik van een brijvoederinstallatie zoals lagere
arbeidskosten, lichtere arbeid, betere arbeidsomstandigheden voor de
boer, een beter beheerst stalklimaat en een betere voederdosering,
dikwijls resulterende in betere mestresultaten . Ook is gebruik van natte
bijproducten goedkoper, maar dit kan voor een belangrijk deel teniet
gedaan worden, door de extra investeringen die op de boerderij
noodzakelijk zijn .
Duidelijke nadelen zijn deze extra investeringen en zaken die
samenhangen met de aard van natte bijproducten zoals houdbaarheid,
beschikbaarheid, niet constante samenstelling, aanwezige
verontreiningen, enzovoort .
Globaal kan gesteld worden dat het voor een groot deel van de kundigheid
en het improvisatievermogen van de betrokkene(n) afhangt of de voordelen
opwegen tegen de nadelen .
Dit type bedrijfsvoering zal daarom niet geschikt zijn voor elke
varkensmesterij . De financiële voordelen ervan lijken gekoppeld aan
vergaande automatisering, grootschaligheid, hoog opleidingsnivo van de
veehouder en een gunstige geografische positie t .o .v . de producenten van
natte reststromen .

De grootste voordelen lijken aanwezig te zijn voor de producenten van
natte reststromen . Hun bij- en restproducten worden op goedkope wijze
afgevoerd en vinden een nuttige bestemming . Dit betekent tevens een
belangrijk milieuhygiënisch voordeel voor de maatschappij . Een aantal
lozingen vindt geen doorgang en er kan (bij een constante veestapel)
bespaart worden op de import van voedergrondstoffen . Deze combinatie
leidt ongetwijfelt tot een niet te verwaarlozen vermindering van de
nitraat- en fosfaatbelasting van de Nederlandse bodem .

Wetgeving
De Nederlandse overheid legt bedrijven die meer mest produceren, dan ze
op het eigen bouwland mogen uitrijden een zg . Overschotheffing op, welke
gebaseerd is op een fosfaatproductie die meer is dan 125 kg ./hectare
eigen land . Deze hoeveelheid fosfaat kan nu verminderd worden, door het
vee fosfaatarm voer te verstrekken . Voor veehouders die kunnen aantonen,
dat ze dit fosfaatarm voer gebruiken is het Mineralen Aanvoer
Registratie Systeem (MARS) in het leven geroepen . Deelname aan MARS
betekent, dat ze minder overschotsheffing behoeven te betalen .

Varkensmesters die gebruik maken van natte bijproducten zijn echter
vooralsnog uitgesloten van een deelname aan deze MARS-registratie,
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terwijl het juist deze groep van veehouders is die extra beloond zou
moeten worden, omdat zij afvalstromen opwerken die anders het milieu
zouden belasten .
Deze beperking in de MARS wetgeving kan bij ongewijzigd
beleid tot gevolg hebben, dat het gebruik van natte bijproducten minder
aantrekkelijk wordt ten opzichte van het gebruik van fosfaatarme
mengvoeders waarvan de grondstoffen grotendeels geïmporteerd moeten
worden . Maatregelen die op lokaal nivo zullen resulteren in een
verminderde mineralenemissie naar de bodem , kunnen zo tot gevolg hebben
dat de totaalemissie van mineralen naar de Nederlandse bodem erdoor
wordt vergroot .
Het niet meer voederen van natte bijproducten zou bij een
gelijkblijvende varkensstapel extra ongewenste emissies opleveren, die
zowel samenhangen met de benodigde extra importen van veevoeder, als met
het opwerken van deze natte bijproducten tot fracties die loosbaar zijn
in het milieu . En dit kan niet de bedoeling geweest zijn van de
wetgever .
Daarom lijkt een aanpassing van deze MARS-wetgeving op zijn plaats .



10 . Slotopmerking

De kleine groep varkenshouders die natte bijproducten voert, helpt een
groot aantal industriële ondernemingen van hun natte bijproducten
(afvallen) af, die anders op relatief dure wijze afgevoerd,
drooggedampt, gezuiverd of vernietigd zouden moeten worden .
Daarnaast vervult deze groep in technologisich opzicht een spilfunctie,
waar op termijn de gehele Nederlandse varkenssector van profiteert .
Deze ontwikkelingen zouden door de overheid bevorderd moeten worden,
omdat er belangrijke algemene milieuhygiënische voordelen mee
samenhangen, maar met de huidige MARS-wetgeving is dit niet het geval .
Een aanpassing van de MARS-wetgeving lijkt daarom een eerste
vereiste .



11 . Suggesties :

Een grootscheepse inventarisatie van alle nog onbenutte reststromen
met voedingswaarde ;

Extra onderzoek naar het geschikt maken van natte afvalstromen tot
bruikbare veevoedercomponenten. Hierbij valt te denken aan het
chemisch, fysisch en/of microbiologisch bewerken ervan, alsook de
toepassing van nieuwe enzymtechnologie ;

Een centrale visie op de algehele Nederlandse afvalproblematiek met
als prioriteit het voorkomen van het ontstaan van afval
en in tweede instantie het zoveel mogelijk hergebruik ervan met een
zo hoogwaardig mogelijke toepassing .

Voorlichting inzake de mogelijkheden van hergebruik van bij- en
restproducten aan zowel veehouder, voedselproducent als constructeur
van productieprocessen,

- En een centraal organiserend kader met de nodige financiële
middelen, (extra taak reststoffencentra?)

kunnen ervoor kunnen zorgen dat in het jaar 2000 nog veel meer
afvalstromen een nuttige bestemming krijgen .
Er hoeft dan minder afval gestort of vernietigd te worden, wat de nodige
emissiereducties met zich meebrengt .

Er hoeft dan bij gelijkblijvende veestapel ook minder veevoedergrondstof
geïmporteerd te worden, wat nogmaals een emissiereductie teweeg brengt .

De meeste aandacht in Nederland lijkt echter gericht te (gaan) worden op
het composteren van GFT-afval . Het is de vraag of deze ingeslagen weg
vanuit milieuhygiënisch standpunt gezien ook de meest geschikte is .
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Bijlage I : Extra gegevens betreffende de inventarisatie

I .1 .Berekende en geschatte hoeveelheden per product .
Aardappelstoomschil_len
In 1989 werden er in Nederland 0,504 miljoen ton aardappelen
geconsumeerd in de vorm van producten (snacks) en werden er 1,313
miljoen ton consumptie-aardappelen als product geëxporteerd . Daarnaast
werd er 0,075 miljoen ton geïmporteerd . Dit zou betekenen dat er op
jaarbasis in Nederland 1,742 miljoen ton consumptie-aardappelen worden
verwerkt (11) .
Stel een aardappel voor door een bol met een diameter van 12 cm . Bij het
stomen ervan laat een aardappellaag los met een dikte van ca . 3 mm (2) .
Veronderstel dat de soortelijke masssa van aardappelen ca . 1 is . Per kg
aardappelen komt er dan aan stoomschil vrij : 0,135 kg . Dit gegeven
levert op aan aardappelstoomschillen : 235 .000 ton .

Patatafvallen
Er worden per jaar 1,742 miljoen ton consumptieaardappelen verwerkt tot
product (11) . Stel dat de productieverliezen hiervan 5 % bedragen . Dit
levert dan aan patatafval op : 87 .000 ton .

Bierctist
De jaarproductie van het geraadpleegde bedrijf bedroeg 2,5 miljoen
hectoliter bier en 3300 ton biergist . Dit nat bijproduct gaat direct via
de handel naar de veehouderij, maar het is niet geheel zeker dat alles
naar de varkenshouderij gaat .
De totale bierproductie in Nederland bedroeg in 1987 17,55 miljoen
hectoliter (88) . Globaal kan dus gezegd worden, dat er per jaar
17,55/2,5 .3300 ton = 23 .166 ton biergist vrijkomt .

Groenteafval
Het geraadpleegde bedrijf produceert per jaar 7000 ton groenteafval
waarvan ca . 2800 ton direct naar de varkens gaat . Het marktaandeel van
het bedrijf in Nederland bedraagt ca . 20% zodat dit kan betekenen, dat
er op jaarbasis 14 .000 ton groenteafval naar de varkens gaat .

Appelschillen
In 1983 bedroeg de appelmoesproductie in Nederland ca . 22 .000 m3,
wat globaal gelijk gesteld mag worden met 22 .000 ton . Stel dat hiervoor
ook 22 .000 ton geschilde appels nodig zijn en dat 15% van een appel uit
schil bestaat . De appelschilproductie bedraagt dan ca . 3300 ton per
jaar . Meer dan 50% hiervan gaat naar de varkens . Stel 2000 ton/jaar
(88) .

Eierafval
In 1988 werden er in Nederland in totaal 586 miljoen eieren uitgebroed .
Als broeduitkomst wordt 78 % van de inleg aangehouden, zodat er 12 % van
de inleg als restproduct achterblijft . Dit komt overeen met 70 miljoen
eieren . Bij een gemiddelde massa van een ei van 60 gram komt dit overeen
met ca .4200 ton aan niet uitgekomen eieren en/of dode kuikens . Daarnaast
komen er ook eierschalen vrij . Bij de aanname dat een eierschaal 5 %
uitmaakt van de totale massa van het ei betekent dit op jaarbasis 3000
ton aan eierschalen. Dit wordt bij elkaar 7200 ton eierafval .
Stel : 7000 ton/jaar (88) .



Aanvullend voer en berekende hoeveelheid bijproduct .
Een bedrijf levert voor het gebruik naast natte bijproducten per jaar
31 .500 ton aanvullende varkensvoeders op basis van 100% ds .
Hierbij heeft men een marktaandeel van 20-25 % . De totale hoeveelheid
aanvullend voer voor het Nederlandse natte bijproductencircuit zou dan
bedragen :
126 .000-157 .000 ton . Stel gemiddelde is 141 .500 ton .
Het voeraandeel van dit aanvullend voer in ransoen met natte
bijproducten is globaal 45 % .
Dit zou betekenen dat 65/45 x 141 .500 ton = 204 .390 ton droge stof uit
bijproducten aan de varkens gevoerd wordt .

1 .2 . Informatie over de inventarisatie, gerangschikt per (industrie)tak .

I .2 .1 .Aardappelsnacks .
Als eigen omzet aan aardappelstoomschillen werden door de betreffende
informanten genoemd : 4000, 4500 en 8000 ton per jaar .
Als jaarprognoses voor Nederland 200 .000, 280 .000 en 1 .000 .000 ton . De
laatste opgave is erg hoog, maar er kan wel een grond van waarheid
inzitten .
Een berekende waarde uit de schil bedroeg 235 .000 ton .
Een schatting aan patatafvallen bedroeg 90 .000 ton .
Totaal 2 .1 . : 400 .000 ton/jaar .

I .2 .2 .Bedrijfskeukenafval
Op jaarbasis wordt er in Nederland tenminste 85 .000 ton kliek
geproduceerd . Hiervan ging in 1982 50 .000 ton naar de varkens met
vergunning en 25 .000 ton zonder vergunning (14) . Momenteel gaat nog een
deel van de kliek naar het rundvee, omdat dit bij de wet niet verboden
is . Een deel gaat volgens een informant illegaal naar de
varkenshouderij .
Totaal 2 .2 . : 2000 ton/jaar .

1 .2 .3 . Bier- en jeneverproductie
Een informant gaf te kennen per jaar 10 .000 ton biergist te verhandelen .
De berekende omzet aan biergist bedraagt 23 .000 ton . Over het gebruik
van bierbostel is alleen bekend dat een firma het verkoopt aan de
varkenshouderij . Over spriritusbostel zijn geen gegevens bekend .
totaal 2 .3 . : 25 .000 ton

I .2 .4 .Conservenindustrie
Een prognose voor groenteafval bedroeg 15 .000 ton/jaar .Een andere bron
schatte de handel in met name bonen- en wortelpuntjes op 11 .000
ton/jaar . Een berekening kwam uit op 14 .000 ton per jaar . De grootste
producent van appelmoes meldde dat er 1500 ton appelschillen naar de
varkens gingen, en uit de hoeveelheid geproduceerde appelmoes werd 2000
ton aan schillen berekend .
totaal 2 .4 . : 16 .000 ton/jaar .

1 .2 .5 . (Bio)chemische industrie
Een informant meldt 75 .000 ton myceliumspoeling per jaar . Een andere
60 .000 ton/jaar . Over uienpulp zijn geen gegevens vrijgegeven .
totaal 2 .5 . : 75 .000 ton/jaar .



1 .2 .6 . Gelatine+lijmfabricage
Een informant vermeldt een eigen jaaromzet van 30 .000 ton waarbij het in
feite de totale markt betreft .
De alleenproducent van decanteerresidu machinelijmvlees zegt dat er voor
dit product geen afzetmogelijkheden zijn in de varkenshouderij .

totaal 2 .6 . : 30 .000 ton/jaar .

I .2 .7 .Gist- en spiritusindustrie
Een van de grote handelaren vermeldt een jaaromzet van 5000 ton
bietvinasse . Andere handelaren adverteren ook met een dergelijk product .
Over het gebruik van rietvinasse zijn geen gegevens bekend .

totaal 2 .7 . : 10000 ton/jaar .

I .2 .8 .Ruikenbroederijen
Een handelaar vermeldt een jaaromzet van 5000 ton eierafval per jaar .
Uit een ruwe schatting komt een jaarproductie van 7000 ton naar voren .

totaal 2 .8 . : 7000 ton/jaar .

I .2 .9 .Slachterijen/vleesverwerkende industrie
Een informant meldt zowel de handel als het eigen gebruik van
flotatieslib, maar de hoeveelheden werden niet vrijgegeven .

totaal 2 .9 . : 500 ton/jaar?

1 .2 .10 Smaakstofindustrie
Een informant vermeldt een eigen omzet van 10 .000 ton/jaar .
Andere informatie ontbreekt .
totaal 2 .10 . : 10 .000 ton/jaar .

I .2 .11 .Soyaverwerkende industrie
Een informant meldt een eigen omzet van 3000 ton/jaar aan bondasoy ; een

andere meldt een omzet van 8000 ton/jaar soyamelk .

totaal 2 .11 . : 11 .000 ton/jaar .

1 .2 .12 . Suikerproductie
De Nederlandse suikerproducenten melden, dat er sinds kort 42 .000 ton
perspulp per jaar naar de varkenshouderij gaat .
totaal 2 .12 . : 42 .000 ton/jaar .

1 .2 .13 . Veilingafvallen
totaal 2 .13 . : 2000 ton/jaar?

1 .2 .14 . Voedselresten
Een bron vermeldt dat er 4000 ton/jaar wordt ingezameld en naar het
rundvee gaat .
Stel dat er 500 ton/jaar illegaal naar de varkens gaat .
totaal 2 .14 . : 500 ton/jaar .

1 .2 .15 . Zetmeelproductie
Verschillende handelaren geven eigen jaaromzetten van 2400 ton Amylum-
zetmeel, 25 .000 ton tarwezetmeel en 135 .000 ton bondatar .
Volgens een informant bedragen de jaaromzetten van Cargill+Amylum bij
elkaar in Nederland 250 .000 ton .
Als jaaromzetten in Nederland wordt opgegeven : 420 .000 en 750 .000? ton .

totaal 2 .15 . : 450 .000



1 .2 .16 . Zuivelindustrie
Een grote zuivelproducent spreekt over een eigen jaaromzet van 40 .000
ton perswei, 50 .000 ton weiconcentraat en 20 .000 ton zuivelkern . Een
handelaar geeft als eigen omzet 8000 ton perswei per jaar . Een informant
met veel kennis van zaken geeft als Nederlandse jaaromzet in de
varkenshouderij 200 .000 ton .
totaal 2 .16 . : 200 .000 ton/jaar .

1 .2 .17 . Akkerbouwgewassen
Twee informanten geven als jaaromzet voor Nederland 25 .000 resp . 100 .000
ton CM Over het gebruik van maiskolvenschroot zijn geen geen gegevens
bekend .
Stel 2 .17 . :60 .000

I 3 Droae stof aehalten en Jaaromzet in ton 100% ds . )
Berekend uit prognosecijfers van de natte bijproducten .

TABEL 4 .
-----------------------------------------------------

Gemiddeld Jaaromzet
Product Gehalte in ton .

droge stof droge stof
--------------------------------------------------
Aardappelproducten 15% 60 .000
Bedrijfskeukenafval 15? 440
Biergist 10 2.500
Conservenafval 15? 2 .400
Myceliumspoeling 10 7 .500
Gelco-concentraat 7 2 .100
Dec .machinelijmvlees 40 0
Bietvinasse 55 5 .500
Eierafval 30? 2.100
Flotatieslib 9 45
restgist 10 1 .000
Bondasoy 60 1 .800
Soyamelk 10 800
Perspulp 25 10.500
Voedselresten 15? 300
Veilingafval 15? 75
Tarwezetmeel 22 99 .000
Zuivelprod. 8 16.000
--------------------------------------------------
Totaal 212.060

CCM 56 33.600
--------------------------------------------------
Eindtotaal 245 .660



BIJLAGE II : Schema Brijvoedering met natte bijproducten
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BIJLAGE III
Voederkenmerken en vleesaanzet ; algemene informatie

Inleiding
Een mestvarken kan in principe worden beschreven als een chemische
doorstroomreactor welke onder wisselende reactiecondities het
eindproduct dierlijk weefsel (vlees,vet en bot) levert, vergezeld van de
bijproducten faeces, urine, kooldioxide, darmgassen en water . Bovendien
komt er energie vrij in de vorm van warmte en spierarbeid .
De input aan reagentia (voer, zuurstof en water) moet gedurende de
mesttijd steeds zodanig bijgesteld worden dat de output vlees en
eventueel vet steeds optimaal is, en dat er zo weinig mogelijk
nevenproducten worden gevormd . Ook de reactiecondities (stalklimaat-
hokbezetting) dragen bij tot een efficiëntere omzettingsgraad
(vleesproductie) .
Wanneer de voederbehoefte als functie van het lichaamsgewicht bekend is,
dan kunnen op grond van deze gegevens voedermengsels samengesteld
worden, die bij de juiste dosering en reactiecondities tot optimale
omzettingsrendementen leiden .
Bedacht moet worden dat er spreiding bestaat ; niet alle parameters zijn
bekend .

Voederkenmerken
Een voeder wordt gekarakteriseerd door een aantal kenmerken, (uitgedrukt
in g/kg) die door chemische analysemethoden te achterhalen zijn .

Men onderscheidt globaal :
rc : ruwe celstof
ok :overige koolhydraten
re : ruw eiwit
rvet : ruw vet
Daarnaast ook as en water .

Verder wordt er aan voer een bruto-energiewaarde ( GE) toegekend . Dit is
de hoeveelheid energie die vrijkomt, wanneer men een massaeenheid voer
chemisch verbrandt . De empirische relatie tussen GE en de bovengenoemde
voederkenmerken luidt :

formule 1 :
GE= 17 .(rc + ok) + 23,6 .re + 39,7 .rvet kJ/kg .

De bruto energie die per massaeenheid in het voer aanwezig is kan
slechts ten dele door het varken worden benut . Een nog kleiner deel
ervan kan gebruikt worden voor de vleesproductie .
Een globale indruk hiervan wordt gegeven door middel van een voorbeeld .



FIGUUR
Een indruk van de energiebenutting bij een optimale groei, bij een
bepaald gewicht (64) .
-------------------------------------------------------------------
Stel GE = bruto energie = 100%

DE = verteerbare energie = 80% Energieafvoer via faeces : 20%

ME = Beschikbare energie voor Energieafvoer via urine : 2%
varken: 78% via darmgassen

Hiervan is nodig voor :
levensfuncties : 23%
nodig voor synthese : 16%
vastgelegd in vet : 32%
vastgelegd in vlees : 7%
-------------------------------------------------------------------

De benodigde energie voor onderhoud en synthese bedraagt in het gekozen
voorbeeld 48% van het totaal . De vastgelegde energie in vlees en vet
(39% van het totaal) noemt men de netto-energie NE . NE wordt gebruikt om
de energetische waarde van voeder en/of van grondstoffen aan te geven .

De waarde NE of ook wel NEv genoemd is empirisch bepaald en luidt :

formule 2 :

NEv = 10,9 .vre + 36,2 .vrv + 6,3 . vrc + 12,7 . vok (kJ/kg)
hierin is :
vre = verteerbaar ruw eiwit
vrv = verteerbaar ruw vet
vrc = verteerbare ruwe celstof
vok = verteerbare overige koolhydraten
alles in g/kg .

De voederkenmerken uit formule 1 en uit formule 2 kunnen aan elkaar
gerelateerd worden, door middel van de zogenaamde verteringscoefficiënt
v, welke specifiek is voor een bepaalde diersoort .
De verteringscoëfficiënt wordt gedefinieerd voor re,rv,rc en ok .
Zo is vre = v.re . enzovoort .
Op deze wijze is er een koppeling tot stand gekomen tussen de
voederkenmerken die experimenteel te bepalen zijn, en het resultaat
ervan na omzetting uitgedrukt in gesynthetiseerde eindproducten vlees en
vet .

Naast GE en NEv is er ook nog een ander begrip in omloop n .l .
EW = energiewaarde voor varkens . Per defenitie verstaat men onder 1 EW
de totale hoeveelheid energie welke een varken vrij kan maken door
consumptie van 1 kg . gerst van een gemiddelde kwaliteit .

De relatie tussen EW en NEv is ook empirisch bepaald en luidt :

formule 3 :

EW = NEv/8820 (kJ/kg :kJ/kg)
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Vleesaanzet en voederkwaliteit
Voor een optimale vleesaanzet heeft een varken per kilogram
lichaamsgewicht en per tijdseenheid een bepaald aanbod aan aminozuren
nodig, die hem worden aangeboden in de vorm van eiwithoudend voedsel,
eventueel in combinatie met gesynthetiseerde aminozuren . Voor de
"leeffuncties" en om de eigen "bouwstoffen" te kunnen synthetiseren, is
daarnaast per kilogram lichaamsgewicht ook een bepaalde hoeveelheid
brandstof nodig, die aangeleverd wordt in de vorm van zetmeel, suikers,
vetten in eventueel ook eiwit (47) . Verder moeten er in het voer ook
voldoende mineralen, sporenelementen, vitamines, en eventueel
technologische en/of farmaceutische toevoegmiddelen aanwezig zijn en
moet het varken over voldoende water kunnen beschikken (47) .
Farmaceutische toevoegmiddelen kunnen het optreden van ziekte voorkomen
en/of ze beïnvloeden de darmflora waardoor de voederconversie verbetert
en dus ook de bedrijfsresultaten .
Een goede maat voor het aanbod van eiwit resp . energie in varkensvoer
blijkt het gehalte aan (darm)verteerbaar lysine( als ook methionine en
cystine) resp . de EW-waarde te zijn .
Proefondervindelijk is bijvoorbeeld vastgesteld, dat voor een optimale
groei,(afhankelijk van de groeifase) zowel de EW als het gehalte aan
verteerbaar lysine, in een bepaalde "hoeveelheid" in het voer aanwezig
moet zijn (48) . Een nog verdere verhoging van EW en/of gehalte
verteerbaar lysine leidde niet tot een verdere verbetering van de
mestresultaten (27) .

Voederbehoefte
De voederbehoefte van het varken gedurende de mestperiode bij een
optimale groei in de te onderscheiden mestperiodes is uitvoerig
empirisch bepaald en wordt dikwijls weergegeven door middel van zg .
groeikurves voerkurves of voerschema's . Deze kurves worden doorgaans in
bestaande computerprogramma's ingevoerd, om gebruikt te worden voor het
samenstellen van varkensvoeder en/of voor het uitdoseren ervan in de
stal .
Ter illustratie is in bijlage V een voorbeeld opgenomen .



BIJLAGE IV
De Chemische samenstelling van natte bijproducten en de mate van
verteerbaarheid voor varkens .
Uitgedrukt in kcal/kcr ds . resp. g/kQ ds .( 1 kcal=4,2 kJ)

Inleiding
Voor het samenstellen van brijvoeder uit natte bijproducten is de
chemische samenstelling ervan en de mate van verteerbaarheid voor
varkens essentieel . Bij het IVVO zijn door B .Smits en L .B .J . Sebek vele
verteringsproeven uitgevoerd . De resultaten van hun onderzoek staan
vermeld in de tabellen 5 en 6 (9) . In deze tabellen worden ook natte
producten genoemd die niet in dit paper besproken zijn .De tabellen 7 en
8 geven een aanvulling op de gegevens van Smits en Sebek .

De gegevens van Smits en Sebek
TABEL 5

Droge stofgehalte (in vers) en chemische samenstelling (g resp . kcal/ kg ds) van de onderzochte
grondstoffen ; samenvatting van de resultaten van de diverse verteringsproeven .

grondstof ds os re rc rvet ok kcal p lys met cys thr

Aardappelstoomschillen 146 940 129 5 42 764 4199 --- 7,2 1,8 1,0 4,8
Babassu-mesocarp 873 968 22 141 2 803 4157 - --
Bierbostel, silage 258 958 260 158 90 450 5208 5,5 -- --- - -
Bietenblad, silage 178 711 156 134 37 384 3452 2,6 6,7 2,3 2,4 5,2
Biologisch slib 943 856 495 38 13 310 4590 19,8 20,2
Bondatar 222 986 126 5 8 847 4340 2,1 3,5 2,2 3,2 3,3
Corn Cob Mix, silage 560 979 105 40 43 791 4535 3,5 2,6 1,8 2,1 3,0
Dekanterres. mach.lijmvl. - 707 350 24 325 8 4815 -- 13,4 3,8 2,1 8,0
Flotatieslib,pluimvice 86 838 355 21 325 137 5545 -- - - -
Flotatieslib, varkens 73 812 439 20 269 , 84 5354 --
Flotatteslib, grootvee 94 842 434 45 242 121 5556 -- -- - -
Flotatieslib, zuivel 973 881 343 - 509 29 6742 -- 27,3 9,5 5,3 17 .1
Maisg)utenvoer, silage 432 938 219 86 25 608 4467 12,7 5,6 3,8 5,8 7,8
Maiskolven 478 967 104 65 34 764 4486 - - -
Maiskorrels, silage 617 980 106 21 41 812 4527 3,5 2,7 2,0 2,2 3,5
Maisweekwater 486 840 481 -- 14 345 --- - --- - -- -
Melasse, biet 796 924 124 800 -- 3680 -- 0,6 0,6 - 0,9
Melasse, riet 759 904 42 - 862 3650 - 0,2 0,2 0,1 0,5
Myceliumspoeling, ned . 99 916 498 46 17 355 4584 13,8 22,2 6,8 12,2 24,0
Perspulp, silage 181 915 112 200 4 599 4052 1,0 -
Restgist-G 102 947 323 2 114 508 5018 9,6 19,6 6,3 2,8 16,8
Restgist-M 64 892 324 2 164 402 5058 20,8 23,6 6,0 4,2 16,4
Snijmais, silage 259 944 98 212 29 605 4492 2,3 2,4 1,2 1,1 3,0
Suikerbieten 222 964 49 42 4 869 4046 1,5 -- --
Tarweglutenvoer 895 952 161 71 42 678 4491 1,2 4,8 2,3 4,2 4,8
Uienpulp 884 833 162 149 25 497 3800 - 2,0 0,7 - ----
Varkensmaaginhoud 951 767 99 85 40 543 3766 --
Vinasse,biet 769 812 351 - 461 -- 3680 -- 2,1 1,0 1,0 2,2
Vinasse, riet 681 796 135 661 3460 1,4 0,6 0,6 2,0
Voedselresten 176 868 138 65 20 645 4038 3,0 -- -- --



TABEL 6

Verteerbaarheid (%) en voederwaarde (in ds) van de onderzochte grondstoffen ; samenvatting van
de resultaten van de diverse verteringsproeven .

grondstof re re rvet ok kcal p lys met cys thr Ne„ vre,
kcal g

Aardappelstoomschillen
Babassu-mesocarp
Bierbostel, silage
Bietenblad, silage
Biologisch slib
Bondatar
Corn Cob Mix, silage
Dekanteress. mach .lijnvl .
Flotatieslib, pluimvee
Flotatieslib, varkens
Flotatieslib, grootvee
Flotatieslib, zuivel
Maisglutenvoer, silage
Maiskolven
Maiskorrels, silage
Maisweekwater
Melasse, biet
Melasse, riet
Myceliumspoeling, ned .
Perspulp, silage
Restgist-G
Snijmais, silage
Suikerbieten
Tarweglutenvoer
Uienpulp
Varkensmaaginhoud
Vinasse, biet
Vinasse, riet
Voedselresten

74 64 92 85
0 10 3 83 61
77 23 74 50 56
57 78 35 74 66
75 72 42 61
90 - - 98') 95
- - - - 87
84 0 62 0 62
81 - 76 662) 76
77 - 41 912) 60
81 48 59 47z) 65
92 - 78 982) 83
- - - - 64
- - - - 62
- - - - 88
96 - 59 90 -
- - - 99 -
- - - 90 86
71 - - 83') 74
50 88 88 77
81 - 64 902) 76
- - - - 52
86 - - 99') 96
74 22 62 81 73
37 53 54 82 62
51 3 81 74 61
- - - 96 88
- - - 70 69
43 45 38 89 74

- - - - 2431 95
- - - - 2041 0

- - - - - 1830 200
- - -- - - 1360 89
- - - - - 1414 371
34 85 90 89 85 2833 113
34 - - - - 2675* 77*
- - - - - 2500 294
- - - - - 3192 288
- - - - - 2114 338
- - - - - 2347 352
- - - - - 4330 316
- 48 75 85 67 1801* 166*
- - - - - 2407* 69*
35 - - - - 2817* 83*
- - - - - 2208 462
- - - - - 2414* 50*
- - - - - 2304* 12*
54 82 77 70 82 1967 354
- - - - - 1996 56
44 84 76 64 84 2698 262
- - - - - 1575* 36*
- - - - - 2740 42
23 61 69 82 72 2199* 118*
- - - - -- 1625 60
- - - - - 1632 50
- - - - - 1711* 140*
- - - - - 1487* 40*
- - - - - 2003 59

*= berekend met de desbetreffende regressieformulie
') = incl . re en rvet
2) = incl . re



Overige gegevens

TABEL 7
Chemische samenstelling in grammen per kilogram droge stof . NEv . in
kcal . per kilogram droge stof/droge stof ds in g .
(1 kcal = 4,2 kJ)

grondstof ds re rc rvet ok as NEv bron

---------------------------------------------------------------------

biergist 10,3 487 0 0 450 63 2256 (49)

Bondasoy 60,0 58 1 64 818 31 2381 (30)

gelko-conc. 7,0 521 0 320 0 127 3520 (51)

ziekenhuis-

kliek 11,5 154 325 ? 62 ? (14)

hotel-

kliek 25,6 324 118 229 ? 44 ? (14)

restaurant-

kliek 30,5 231 132 440 ? 15 ? (14)

tarwezetmeel 23,5 84 16 20 868 12 2765 (49)

perswei 3,0 200 0 45 640 115 2625 (52)

Tarwe-

indampconc. 14,0 149 16 37 514 43 2815 (30)

weiconcentraat 9,5 90 0 25 700 100 2620 (30)



TABEL 8

Verteringscoefficiënten in % .

grondstof re rc rvet ok EW vre bron

biergist 87 - - 85 1,07 424 (43)

bondasoy 1,13 47 (30)

gelko-conc. 1,67 432 (51)

ziekenhuis-

kliek

hotel-

kliek

restaurant-

kliek - - -

tarwezetmeel 883 37 54 947 1,31 74 (43)

perswei 1,25 - (52)

indampconc. 1,34 131 (30)

(tarwe)

weiconcentraat 1,25 60 (30)



BIJLAGE V : Voorbeelden van mengvoedersamenstelling, voerschema en

brijvoederoptimalisatie .

1 .Voorbeeld menavoedersamenstellincren (2 71

GRONDSTOFFEN EN BEREKENDE CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN DE GEBRUIKTE
VLEESVARKENSVOEDERS (G/KG)
Feedstuffs and calculated chemical composition (g/kg) of the feeds used

EW 1,03
vert . lys
0,70%

EW 1,03
vert. lys .
0,75%

EW 1,09
vert . lys .
0,75%

erwten (44% zetmeel) 100 100 100
maisglutenvoermeel (20,3% RE) 46 64 86
getoaste soyabonen - -- 87
sojaschroot (46,5% RE) 172 191 124
U S.A. maisvoermeel

I(3,9% ruw vet) 66 55 91
tarwegries 100 100 22
tapioca (68% zetmeel) 400 400 400
citruspulp 30 - -
rietmelasse 50 50 50
veevoedervet
(max 0,5% polymeren) 15 17 21
mervit conc slachtvarkens 5 5 5
krijt 7,5 9,5 5
monocalciumfosfaat ' 5 5 6
zout 3,5 3,5 3

energiewaarde (EW) 1,03 1,03 1,09
ruw vet 31 32 51
ruw eiwit 148 157 156
lactose + zetmeel 370 370 370
ruwe celstof 50 48 46
verteerbaar lysine 7 7,5 7,5
verteerbaar methione + cystine 4,6 4,9 4,9
calcium 7,3 7,7 6,1
fosfor 5 5,2 4,9
beschikbaar fosfor 2.7 2,8 2,9
linolzuur 9 9 17



2 .Voorbeeld voerschema voor varkens (47)

Week

Voerschema voor vleesvarkens (CVB, 1986)

650
voer groei lich .
kg/dag g/dag gewicht

kg

Gemiddeld groei (g/dag)
700 j750
voer groei lich . (` voer groei lich .
kg/dag g/dag gewicht kg/dag g/dag gewicht

kg 1 kg

1 1,0 445 20- 23 1,0 450 20- 23 ~1,0 450 20- 23
2 1,1 475 23- 27 1,1 480 23- 27 1,1 495 23- 27
3 1,2 505 27- 30 1,2 515 27- 30 1,3 545 27- 31
4 1,3 525 30- 34 1,4 550 30- 34 1,4 600 31- 35
5 1,4 555 34- 38 1,6 590 34- 38 1,6 645 35- 39
6 1,5 580 38- 42 1,7 630 38- 43 1,8 690 39- 44
7 1,7 605 42- 46 1,8 665 43- 47 2,0 745 44- 49
8 1,8 635 46- 50 1,9 700 47- 52 , 2,2 780 49- 55
9 1,9 655 50- 55 2,1 730 52- 57 i 2,4 820 55- 60
10 2,0 680 55- 60 2,2 755 57- 63 2,6 850 60- 66
11 2,1 700 60- 65 2,4 780 63- 68 ; 2,8 870 66- 72
12 2,3 715 65- 70 2,6 795 68- 74'2,9 885 72- 79
13 2,4 735 70- 75 2,7 805 74- 79'3,0 890 79- 85
14 2,5 740 75- 80 ~2,8 810 79- 85 ; 3,1 885 85- 91
15 2,5 740 80- 85 ~2,9 810 85- 91 ' 3,2 880 91- 97
16 2,6 745 85- 90 ~3,0 800 91- 96 3,2 875 97-103
17 2,7 745 90- 96 1113,0 790 96-102 3,3 860 103-110
18 2,8 740 96-101 ~ 3,1 780 102-107
19 2,8 735 101-106 I 3,1 770 107-113
20 2,9 735 106-110

Voergiften gebaseerd op een EW/kg voer van 1,03
De voederconversie (VC) is 3,1 bij dit schema van 20 tot 110 kg lichaamsgewicht Wanneer dit gecorri-
geerd wordt voor een opleggewicht van 25 kg en een aflevergewicht van 106 kg dan is de VC 3,0



4,Voorbeeld bri-ivoederoptimalisatie (30)

FOPT I SA 11 MGC

Sa.enstelling recept nr . 116 , A fi mestvoer

502 vervangen door bijprodukten
Prijs/ 372.8 kg =( 43.25 , prl . 2,
-• -- ---- - - -- - --- - - --- - - --- -- - -- ---------=-------=--=----=------=-----------------=-------~._____ :_______ :__ :_:----_-_--=____

GRONDSTOFFEN Aandeel llin . Max . Kosten Geldig Prijs Grensprijzen
~ 'J,tg 'I,kg /kg /lkg van tot 'l100I.g l100kg

-------------------------------------------------------------------------------------------
841
849
846
844
840
839
853
B56
857
859
800
816

Vleesbeendermeel
Kopersullaat
Tvlan
Krijt
Denlamix I 10
met asse
Tapioca lip 67
Faapzaadschroot
Soyascht,ARG 45/46
De s tr, vet
Water , 0,07,
Tarwezetmeel ,20,07.

1 .41
0,01
0 .10
0 .55
0,70
3 .00
19,06
4,43

18 .78
2.97

59 .25
0,i,] 0

68.55
75,00

818 Bondatar ,28.02
819 A .stoonschil1e,15,0X
822 Voorweiconcent, 9,5y. 120 .00

5.00 L.41 - 73,00

0 .10 6.94 0.00
3 .(i0 - 0.55
(i,70 (i,99 0 . (' 0
3 .00 -0 .01 1 .26

5. 00 -

4,00

4.43

0.10

0.70
B .28

2 .97 -

-0,62 49.63 82,94 4 .35
-0 .01 1313 .63 3 .25

824 Perswei , 5 . 0 'l. 0.01) - 0,00 -0mn) 19 .57 2.75
823 Mycelium (111) ,10 .07 Q.00 - 0 .00 -0 .02 0,00 92 .67 3 .75
821 8ondasoy ,60,0.7. 0.00 - 0,00 -0 .03 -0 .00 5 .91 14 .40

159 .07 120 .00 190.00 - - 159 .07

700, i)0
56,35

134,50
24 .25
38 .75
48 .69
68 .66
86 .75
0 .19
9 .30

12 .25
5.93
4,44
2 .86
5,84

17 .55
-- -- -- - - - - - - - -

GEHALTEN Eenheid Aandeel min . flax . Kosten Geldig
/eenh . van tot

-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ruw eiwit
2 Ruw vel
3 Ruwe celstof
4 Vocht
5 As
6 Zetmeel
7 Suiker
8 Ca
9P
10 P opn .
II lysine
1 .3 ti+C
3(1 Ea
31 NE var .
33 VRE var .
34 Lysine vert .var .
36 ilfC vert .var .
5 0 Cu
51 lid
52 mg
53 h
54 CI
57 Y.rachtvoer
59 Droge stof
60 Gewicht
71 Perc . droge stof

43 .36 30 .00 70 . 00
33 .33 30 .00 60A KI

66 .32 - 75,00
350 .00 35~) .OV
19 .47 -
8. 00 8,00 9 .50
4 .69

0.022

240 .00
700,0n
13 .50

134,50
23 .50
30 .50
45,0
68 .50
86 .00
0101

43.36

66 .32
330 .08

5.96

2.17

b2 .08 75.41
5.93 7511 .98
5.92
5.33

35.64
0,00

37 .05
44 .91
64 .41'
83 .00
0,00
0 .00

11 .98
0,00
0 .00
0,01)
0,00
0,00

33 .33

377,27

9.50

3.50
8.73
5.27

3 .0 0 3.00 3,50 0.273
8 .73 8 . 0U
5. 27 5. ~)0
1 .08 -

2268 .00 2268 .00
134,91 -

O .U11 2163 .81' 2349.54

7 .60 7.60 - 1 .535
4 .55 4 .55 - U.011

30 .0~) 30 .00 31 .00 U.001
1 .29 - - -
1 .15 - - -

1,90 - - -

7.52 8 .19
4 .35 4.59

11 .86 31,00

5O,(10 50,00 - 0,060- 45,08 51 .35
0 .86 0 .80 0.95 - 0,86 . -

372.Bt - -
23 .00 23 .')0 • 23 .00

0 .013

0 .00 9 .95 8,60
68,55 - 12 .04



4 .voorbeeld briivoederoptimalisatie(30 )

Samenstelling recept nr . lib , Af mest voer
SOX vervangen door bijprodukten

SAMENSTELLING AANVULLEND VOER :
Prijs/l00 Icg = f 55.65 , prijslijst 2

Nr . Grondstof Aandeel Aandeel Aandeel Prijs
;í kg Z totaal l100kg .` .

--------------------------------------------------------------------------- ;---------------•
641 Vleesbeendermeel 2 .81 1,41 (1.38 73.00
949 Kopersulfaat l).01 0,01 0,00 240 .00
B46 Tylan 0.L, 0 0.10 0.03 700 .00
644 Krijt 1,10 0.55 0.15 13,50
840 Denkamix 2 10 1 .41i 0.70 0.19 134 .50
839 Melasse 6.U9 3,00 0.80 23.50
853 Tapioca HP 67 36.12 18.06 4,64 38,50
856 Raapzaadschroot 8.86 4 .43 1 .19 45.00
857 Soyascht,ARG 45/46 37 .55 18,7B 5.04 68,50
859 Destr, vet 5.94 2.97 0.80 86 .00

100100 5 () . 00 13 .41

SAMENSTELLING AAIIVULLEIID VOER 4 PRIJ/RUWVOER
Prijs/ 372 .8 kg = f 43 .25 , prijslijst 2

Voer Aandeel Aandeel Droge stof Prijs
kg Y kg /100kg

-------------------------------------------------------------------------------------------
AANVULLEND VOER 50.0 13.41 43.90 55,65
800 Water 0.00 7ds 59,2 15.89 0.00 0 .01
816 TarNetetneel 2030 '/.ds 0.0 0.00 0.00 8.60

818 Bondatar 28,00 7.ds 68.6 18.39 19.19 12 .04
819 A,stoomschillen 15 .00 'Ld 5 75 .0 20.12 11.25 4 .35
822 VoorNeiconcentraat 9,50 Y.ds 120.0 32 .19 . 11.40 3.25

.
824 Perswei 5.00 Xds 0.0 0.(10 0.00 2 .75
823 Mycelium fNL) 10 .00 'Lds 0.0 0.40 0.00 3,75
821 Bondasoy 60.00 Us 0.11 0,00 0.00 14 .40

-------- -------- --------
372 .8 100,nn 85,75
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