
Door de samenstelling van het mengvoer van vleesvarkens te 
veranderen, kan het aandeel ruw eiwit tot 30 g/kg teruggebracht 
worden. Per -10 g/kg ruw eiwit levert dat een emissiereductie 
van 10 procent op. 

Na het opnemen van het rantsoen en de vertering, scheidt het 
varken overtollig stikstof uit. Dit gebeurt onder andere in de 
vorm van ureum in de urine. Ureum wordt op de vloer en in de 
mestkelder zeer snel omgezet in ammoniak.

Door de behoefte en het aanbod van stikstof beter op elkaar af 
te stemmen, kan het overschot aan stikstof verminderd worden. 
Het terugbrengen van het eiwitgehalte in het voer is hiervoor 
een goede maatregel.  

Een verlaagd eiwitgehalte van 30 procent heeft geen negatief 
effect op de productie van het varken, mits essentiële aminozuren 
in het voer zijn toegevoegd. Hoe lager het ruw eiwitgehalte, des 
te meer aminozuren nodig zijn. Voor biggen geeft een lager 
eiwitgehalte zelfs een betere gezondheid. 

Kosten
De kosten van deze maatregel zijn afhankelijk van de verlaging 
g/kg. Bij -15 g/kg is zelfs een verwachte winst van € 0,27 per 
100 kg voer. Bij -30 g/kg kost de maatregel € 0,78 per 100 kg.

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.

Van deze maatregel is een wetenschappelijke factsheet 
beschikbaar met meer achtergrondinformatie. Tevens zijn de 
voorwaarden voor uitvoering bij gebruik bij een NB-vergunning 
vermeld.

Verlagen ruw 
eiwitgehalte in 
voer vleesvarkens

Resultaat
Sector: Vleesvarkens
Reductie:  10-30 procent
Status:  Verzilverd
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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

15g/kg minder ruw eiwit levert naar 
verwachting €0,27 per 100 kg voer op.Tip!

VERZILVERDE

MAATREGEL

Varkenshouders uit Overijssel en Drenthe kunnen 
verzilverde maatregelen gebruiken bij een aanvraag van de 
Natuurbeschermingswet-vergunning.


