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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, 

 

Via deze brief informeer ik u over de oordeelvorming van de Commissie Deskundigen 

Meststoffenwet (CDM) met betrekking tot uw verzoek om te gaan of varkens gevoerd 

met brijvoer een hoger forfaitair fosforgehalte moeten hebben dan varkens gevoerd 

met droog voer. Uw verzoek is opgepakt door de CDM-werkgroep “Herziening 

Excretieforfaits”. De bevindingen van de CDM-werkgroep zijn gerapporteerd in een 

notitie van Dr. K. Groenestein, Dr. M. van Krimpen en Dr. P. Bikker van Livestock 

Research. De notitie is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd. 

 

De CDM-werkgroep adviseert om voor brijvoedering geen apart forfait voor het 

fosforgehalte van vleesvarkens  op te nemen. Als op fosforbehoefte wordt gevoerd 

met brijvoedering dan zal het fosforgehalte van deze varkens niet veel afwijken van 

het huidige P-gehalte forfait. 

 

Recent onderzoek laat zien dat het forfaitair fosforgehalte in vleesvarkens (5,37 g/kg 

levend gewicht) een redelijk schatting is voor het gemiddelde gehalte van 

vleesvarkens. Het recente onderzoek laat een grote variatie in fosforgehalte zien, die 

wordt veroorzaakt door het fosforgehalte in het rantsoen: hoe hoger het 

fosforgehalte in het rantsoen, hoe hoger het fosforgehalte in het varken. 

 

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 

ir. J.F. van Gemerden, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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