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Ministerie van Economische Zaken 
Directie Agrokennis  
t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag 

 

Geachte heer Berkelmans, 
Geachte, 
Via deze brief informeer ik u over de oordeelvorming van de Commissie Deskundigen 
Meststoffenwet (CDM) met betrekking tot uw verzoek om te gaan of er op basis van 
rapport nr. 1176 van Schothorst Feed Research (SFR) “Dynamic Modeling in 
Growing-Finishing Pigs” voldoende wetenschappelijke onderbouwing is om een 
onderscheid te maken tussen beren en borgen in stikstofexcretie (N-excretie). Dit 
verzoek is opgepakt door de CDM-werkgroep “Herziening Excretieforfaits”. De 
bevindingen van de CDM-werkgroep zijn gerapporteerd in een notitie van Dr. P 
Bikker van Livestock Research. De notitie is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd. 
 
De resultaten van voornoemde SFR-studie en die van de literatuur duiden erop dat 
beren meer eiwit aanzetten dan borgen, een hoger eiwitgehalte hebben in het 
karkas, en bij gebruik van voeders met een vergelijkbaar ruw-eiwitgehalte een 
duidelijk hogere ruw-eiwitbenutting en lagere stikstofexcretie realiseren.   
 
De CDM adviseert om de betere ruw-eiwitbenutting van beren te verdisconteren via 
de stalbalans. Beren hebben een hoger stikstofgehalte in het karkas dan borgen; het 
verschil is ca. 6-8%. Voor een bedrijf met beren en zeugen is het verschil ca. 3-4% 
t.o.v. een bedrijf met borgen en zeugen. Het stikstofgehalte van beren is ook (iets) 
hoger dan het forfait in Tabel 7 van Dienst Regelingen. 
 
De CDM adviseert om het forfait voor het stikstofgehalte van vleesvarkens nu te 
verhogen van 0,0250 kg N per kg lichaamsgewicht naar 0,026 kg N per kg 
lichaamsgewicht. De CDM adviseert tevens om geen verschil te maken in forfaits 
tussen beren en borgen (omdat borgen op termijn verdwijnen). Daarenboven 
adviseert de CDM om een grondige studie uit te voeren om het stikstofgehalte van 
vleesvarkens beter te onderbouwen. Hierbij is ook een discussie gewenst over de 
methode van berekening van excretie op basis van verschillende rantsoenen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 

 
Prof. dr. Oene Oenema  
cc.  ir. C. Lever, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

dr.ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 
      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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