2011

IMPLEMENTATIE CARBON FOOTPRINT

Dacom / MasterLink

Project:
Implementatie Carbon Footprint in Dacom / MasterLink
Dacom BV
Postbus 2243, 7801 CE Emmen
+31 591 632 474
KVK 04041685

Opdrachtgever:
Agrifirm Plant
Datum:
Januari 2011

CARBON
N FOOTPRINTT
De Carbo
on Footprintt (CFP) van een product kan
k worden gedefinieerd
d als het geheel van CO2 en ander
gassen die
d uitgestotten worden tijdens de volledige
v
levvenscyclus vaan een prod
duct of diensst en die
bijdragen aan het brroeikaseffectt. Over het algemeen
a
wordt een Carbon Footprrint uitgedrukt in een
2
equivaleent van CO (meestal in kilo’s of ton).
Er zijn veerschillende methodes bekend
b
om de
d Carbon Fo
ootprint van een gewas tte berekenen
n. Na een
inventarrisatie blijkt dat de zo
ogenaamde LCA‐method
de de meest geacceptteerde en gangbare
g
methodee is.
De Life Cycle
C
Assessment (LCA) kijkt
k
naar dee milieutechn
nische impacct van produ
ucten. De CO
O2 emissie
bij zoweel de producttie als consumptie wordeen hierin me
eegenomen. De LCA‐methode is vastgelegd in
de ISO 14001.
1
Belan
ngrijk bij de LCA‐method
L
e is de afbakkening van de
d keten. Dee LCA‐methode is een
cijfermatige benadering waarin het product en de activiteiten in dee keten centrraal staan. Het
H effect
wasbescherm
mingsmiddeleen kan in de
eze methodee worden meegenomen. Externe
van gebruik van gew
effecten kunnen niett worden meeegenomen in
i deze meth
hode.
Afbaken
ning systeem
mgrens LCA‐m
methode

Binnen het
h Dacom/M
MasterLink systeem
s
zulllen maximaa
al de processsen en param
meters meeg
genomen
worden die zich binn
nen het rodee vlak bevind
den.
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Afbaken
ningen
Binnen dergelijke leevenscycli kunnen er op 2 systeem
mafbakening worden geemaakt. De PAS2050
Cradle‐to‐Gaate’ en de ‘Crradle‐to‐Grave’. Bij de Crradle‐to‐Gate afbakeningg worden
omschrijjft deze als ‘C
alle proccessen meeggenomen tott aan het moment waarrop het prod
duct wordt o
overgedragen aan de
verwerker. Dit is de systeemgren
ns in figuur 1.
1 Wat er verrder gebeurt in de keten wordt dan niet
n meer
delijkheid liigt bij de afnemer
a
van het prod
duct. Bij de
e andere
meegenomen. De verantwoord
systeemafbakening, Cradle‐to‐Grave wordt er
e naar de gehele
g
keten van het pro
oduct gekeke
en tot en
den ook de activiteiten
n en emissie
es in de
met de afvalverwerking. Met deze afbakkening word
eindconssumptie fasee van het pro
oduct meegeenomen.
Binnen het Dacom//MasterLinkk systeem zal
z worden gewerkt met het Crad
dle‐to‐Gate principe,
d
informa
atie binnen het
h systeem beschikbaarr is en duideelijk de Carbon Footprintt voor de
omdat deze
productiie en bewariing op het beedrijf weerg
geeft.
Bronnen
n van broeikaasgasemissie
es
De emisssie vanuit de
d agrarische sectoren betreft allee
en de broeikkasgassen koolstof, metthaan en
lachgas. De emissie van koolsto
of is gerelatteerd aan het energieverbruik. De emissie van
n lachgas
d
de toed
diening van stikstofhoud
dende mest op de akkers. Hier gaatt het om
wordt veeroorzaakt door
dierlijke‐‐ en kunstmeest.
missies is onderscheid
Bij de broeikasgase
b
o
te maken tussen
t
direcct en indireccte emissies. Directe
emissiess zijn volledigg toe te schrijven aan de productiep
processen vaan een secto
or. Indirecte emissies
treden op
o bij de vervvaardiging vaan productieemiddelen (b
bv. kunstmest) door de faabrikanten.
De bronnen van emissies zijn ond
der te verdelen in een aaantal categorieën:
1.
2.
3.
4.

Ad 1.

Landgebruikk en landconvversie.
Productie geewasbescherrmingsmiddeelen en mesttstoffen.
G
Gebruik
van elektriciteit op het bedrrijf.
G
Gebruik
van (fossiele) brrandstoffen op
o het bedrijjf.

L
Landgebruik
k en landconversie

Door lan
ndbouwkund
dig gebruik van
v de bodem
m neemt he
et organische stofgehaltte in de bode
em af. Er
vindt du
us een broeiikasgasemisssie plaats vaanuit de bod
dem. De eveenwichtsituaaties voor orrganische
stof in de bodem verschillen sterk per type landgebruik,, bodemsoorrt en vochtgeehalte waarb
bij vooral
de mate van verstoring van de bodem (omploegen) bepaalend is voorr het uiteindeelijke resultaaat.

m/MasterLinkk systeem zullen
z
de rekenwaarde
r
es uit boveenstaande ta
abel per
Binnen het Dacom
oort (op hecttare basis) worden
w
vastg
gelegd.
grondso
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Ad 2.

P
Productie
vaan gewasbesschermingsm
middelen en meststoffen
n

Binnen het
h Dacom / MasterLink systeem heeeft ieder prod
duct zijn eigeen karakterisstieken. Van
n al deze
producteen dient de energiebeho
oefte voor productie
p
te
e worden vaastgelegd in het systeem
m. Op het
momentt dat een teleer dit producct vervolgens toepast in zijn registrattie wordt au
utomatisch de Carbon
Footprin
nt van dit product
p
op de juiste manier
m
bere
ekend. Er zaal worden ggerekend met
m vaste
kengetallen inclusieff transport.
Ad 3.

G
Gebruik
van elektriciteitt op het bedrijf

Het gebrruik van elekktriciteit op het
h landbouwbedrijf hee
eft vooral eeen significantte bijdrage tijdens de
bewaring van de pro
oducten. Voo
oral het typee bewaring en
e de mate van
v isolatie zijn hierop van
v grote
invloed.
De telerr zal per teeelt éénmaligg het elektriiciteitsverbru
uik voor diee gehele teeelt moeten opgeven.
o
Hierbij zullen
z
een aantal
a
aannaames gedaan
n moeten worden.
w
Van
n het type eenergie is ve
ervolgens
bekend met
m welke bijdrage per eenheid
e
aan de Carbon Footprint
F
mo
oet worden ggerekend.
Ad 4.

G
Gebruik
van (fossiele) brrandstoffen op het bedrrijf

Binnen het
h Dacom/M
MasterLink systeem
s
is het mogelijk om bij iederre bewerkingg de tijdsduu
ur en het
brandsto
ofverbruik in
n liters per uur
u vast te leeggen. Per liter dieselolie levert dit een bijdrage aan de
Carbon Footprint
F
van
n 36MJ.
De volleedige berekkeningsmeth
hodiek alsm
mede de be
enodigde paarameters d
die in het systeem
geïmplem
menteerd diienen te wo
orden zijn vaastgelegd in de door LEI en WUR op
pgestelde do
ocument:
Carbon Footprint
F
berekening voo
or Agro Keteens. Dit document is te do
ownloaden vvia de volgen
nde link:
Carbon Footprint
F
berekening voo
or Agro Keteens
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