
 

Versie PAS-lijst: juni 2016  1 
 

Diercategorie:  

V-4 Vleesvarkens 

PAS-code:  

PAS V-4.2 

Naam van het systeem:  

Toevoegen van benzoëzuur aan het voeder 

Emissiereductie:  

16% 

Werkingsprincipe 

Na opname van het benzoëzuur uit het voerder, wordt het zuur ter hoogte van de lever omgezet tot 

hippuurzuur. Dit is een sterk zuur dat uiteindelijk via de nieren wordt uitgescheiden in de urine. Dit 

veroorzaakt een daling van de pH van de urine en de mest. Hierdoor wordt de ammoniumstikstof in 

de urine in veel mindere mate omgezet tot ammoniak.  

Uitvoering van de maatregel 

Eisen aan de uitvoering 

a) De dieren die onder de maatregel vallen moeten behoren tot een eenheid binnen de inrichting. 

Deze eenheid moet een eigen opslag voor mengvoer en een eigen voerinstallatie hebben. 

b) Aan alle dieren van de eenheid moet het aangepaste veevoeder worden verstrekt.  

Eisen aan het gebruik 

a) De dieren worden gevoederd met voerder dat is geleverd door een mengvoederleverancier, 

of met zelf gemengd voeder (zelfmenger) of een combinatie van beiden. 

b) Het voeder dat aan de dieren wordt verstrekt bevat 1 % benzoëzuur op productbasis bij 88% 

droge stof. 

c) Het toegepaste diervoederadditief is in Europa geregistreerd als een zoötechnisch additief 

(4d210). 

 
Controle van de maatregel 

Aan de hand van een unieke voercode die vermeld staat op de voerbon moet de samenstelling van het 

geleverde en gebruikte veevoeder voor controle inzichtelijk zijn. 

De volgende gegevens moeten worden geregistreerd en minimaal 5 jaar binnen de exploitatie worden 

bewaard: 

a) De samenstelling en hoeveelheid van het geleverde mengvoerder. 

b) De plaats van opslag van het mengvoerder (silonummer). 

c) Het aantal gehouden dieren (per eenheid) waaraan en de periode waarin het aangepaste 

veevoeder is verstrekt. 
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De controlerende overheid kan altijd bij een plaatsbezoek stalen nemen van alle voeders die op de 
exploitatie aanwezig zijn en urinestalen nemen van de gehouden dieren op de eenheid. 
 
Emissiereductie 

Bij toepassing van deze maatregel kan een ammoniakemissiereductie in rekening gebracht worden van 

16%. 


