
Het toevoegen van benzoëzuur aan het voer geeft een 
ammoniakreductie tot 8 procent bij biggen en 16 procent bij 
vleesvarkens. Ook levert het een verbetering van de groei en 
voederconversie op. 

Benzoëzuur verlaagt de pH in het voer en hierdoor ook de pH van 
de urine en de mest. Daardoor zorgt deze rantsoenaanpassing 
voor een lagere ammoniakemissie. 

Door het toevoegen van benzoëzuur aan het voer wordt het 
voer zuurder en dat is ook beter voor de darmgezondheid.  
wel brengt het  extra kosten met zich mee. Het fi nanciële 
voordeel moet voor een belangrijk deel komen van de verbeterde 
productieresultaten.

Goed voor darmgezondheid
Toevoeging van het benzoëzuur aan het voer heeft namelijk 
een positief effect op de darmgezondheid. Dat uit zich in betere 
groei en voerconversie. 

Europees geregistreerd
Benzoëzuur heeft een EU-registratie als een zoötechnisch 
diervoeradditief voor varkens. Aan het voer voor biggen 
mag op dit moment 0,5 % benzoër worden toegevoegd. Bij 
vleesvarkens is dat 0,5% tot 1%. Varkenshouders die gebruik 
willen maken van deze maatregel bij de aanvraag van een 
NB-wetvergunning, moeten aantonen dat alle dieren uitsluitend 

voer hebben gekregen waaraan benzoëzuur door de erkende 
mengvoederleverancier is toegevoegd. Aan de hand van een 
unieke code, die staat vermeld op het etiket of de voerbon, 
moet de samenstelling van het geleverde en gebruikte veevoer 
voor controle inzichtelijk zijn.

Algemene informatie
Deze en andere ammoniakemissie reducerende 
maatregelen zijn te vinden in de digitale gereedschapskist 
van www.proeftuinnatura2000.nl. Van deze maatregel is 
een wetenschappelijke factsheet beschikbaar met meer 
achtergrondinformatie. Tevens zijn de voorwaarden voor 
uitvoering bij gebruik bij een NB-vergunning vermeld.

Toevoeging 
benzoëzuur aan voer 
(vleesvarkens en biggen)

Resultaat
Sector: Varkens
Reductie:  Bij biggen 8 procent, 

bij vleesvarkens 16 procent
Status:  Verzilverd, bruikbaar NB-wetvergunning

Effect op: Beoordeling:
Milieu     
Technisch resultaat     
Welzijn     
Diergezondheid     
Arbeid     
Kosten     
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Op onze website vindt u een goedgevulde gereedschapskist met maatregelen die passen bij uw bedrijf. 
Ook biedt Proeftuin Natura 2000 u verschillende instrumenten om met ammoniakreductie aan de slag te gaan.

www.proeftuinnatura2000.nl

Benzoëzuur wordt gezien als een 
groeibevorderaar en is in te zetten als 
vervanger van antibioticum in het voer.

Weetje
! Varkenshouders uit Overijssel en Drenthe kunnen 

verzilverde maatregelen gebruiken bij een aanvraag voor de 
Natuurbeschermingswet-vergunning.

VERZILVERDE

MAATREGEL


