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Groot opereren, houdt
Diervoeding

[Durkje Hietkamp]

De nieuwe Stichting Diervoederanalyse helpt fouragebedrijven om tegen acceptabele kosten aan hun GMP+-certificeringseisen te voldoen. Secretariaatvoerder
Hedde Cazemier beoogt zo veel mogelijk bedrijven over de streep te trekken.
“Door een collectieve aanpak dalen de analysekosten aanzienlijk.”
In het kader van de borging van diervoederveiligheid zijn alle GMP+-gecertificeerde bedrijven verplicht om voedermiddelen te analyseren op ongewenste
stoffen. Dit staat beschreven in bijlage 4
van het GMP+-certificatieschema. De bijlage trad op 20 oktober 2010 in werking. Hierin staan circa 450 voedermiddelen beschreven waarbij per voedermiddel is aangegeven op welke ongewenste stoffen moet worden geanalyseerd. “Bedrijven die niet aan de certificatiecriteria voldoen, lopen het risico
hun GMP-erkenning te verliezen”, waarschuwt Hedde Cazemier, secretariaatvoerder van Stichting Diervoederanalyse.

Hoe meer deelnemers, hoe groter het voordeel
van een collectieve aanpak.

Gevolgen
De kosten voor het behouden van de
GMP+-certificering voor voerleveranciers
kunnen aanzienlijk stijgen, omdat er
een groot aantal kostbare analyses moet
worden uitgevoerd. Op initiatief van
een aantal fouragehandelaren en in
samenwerking met enkele in GMP+-

regeling gespecialiseerde adviesbureaus
is daarom een gezamenlijk analyseprogramma uitgewerkt. Ook loonwerkersorganisatie Cumela heeft haar medewerking verleend voor het tot stand
komen van het programma. “Door
samen te werken, kunnen de analysekosten aanzienlijk worden verlaagd”,
onderstreept Cazemier.
A n a l y s e p ro g r a m m a
Voor de uitvoering van het analyseprogramma is Stichting Diervoederanalyse
opgericht. Centraal staan de onafhankelijkheid en het bieden van een transparant programma.
“Een open calculatie, bestuur bestaande
uit leden en een geheel transparant
plan leggen hier de basis voor”, zegt
Cazemier. Het doel is om door een
gezamenlijk analyseprogramma, dat
voldoet aan de eisen van de GMP+regeling Diervoedersector, zo laag
mogelijke kosten per deelnemer te
realiseren.

Deelnemers
Stichting Diervoederanalyse beschikt
inmiddels over een monitoringsplan dat
de goedkeuring heeft van GMP+
International. De stichting werkt nauw
samen met het Productschap
Akkerbouw en het Comité van
Graanhandelaren en telt momenteel
ruim 80 deelnemers, waarvan 15 graanen 66 fouragebedrijven. De stichting
vertegenwoordigt 190.000 ton fourage,
met als belangrijkste producten snijmais en voederstro, en 130.000 ton granen waarbij tarwe het voornaamste
product is.
Kosten
De analysekosten worden verdeeld over
de deelnemers. De tarieven zijn berekend op basis van de analysekosten,
tonnages en de omslagpunten voor
bemonstering. Fouragebedrijven tot
1000 ton betalen 250 euro per jaar. Voor
bedrijven van 1000 ton tot en met 5000
ton is het tarief 350 euro per jaar en
bedrijven met meer dan 5000 ton betalen jaarlijks 450 euro. “Graanbedrijven
betalen maximaal 600 euro per jaar om
aan de eisen van de GMP-regeling te
voldoen”, vertelt Cazemier. “Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk bedrijven
kunnen deelnemen, waarbij elk bedrijf
voordeel ervaart door de samenwerking.”
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kosten in toom
Stichting Diervoederanalyse: fouragehandelaren slaan handen ineen
Monstername
Voor zover haalbaar vindt er onafhankelijke, gebiedsgewijze monstername
plaats. “We proberen de monstername
bij zo veel mogelijk verschillende bedrijven uit te voeren, maar niet ieder bedrijf
wordt elk jaar bezocht”, zegt Cazemier.
De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Op basis van de analyseresultaten wordt gekeken of er overschrijdingen zijn van wettelijke normen.
Een rapport met terugkoppeling van de
uitslagen gaat naar de deelnemers van de
sectorale monitoring. De resultaten
komen in de Databank Ongewenste
Stoffen (DOS) van GMP+ International.
“Momenteel vindt overleg plaats over
het optimaal kunnen benutten van DOS.
Mogelijk dat de verspreiding van de
resultaten straks direct via DOS gaat
lopen”, vertelt Cazemier. “Deelnemers
ontvangen dan een wachtwoord en
inlogcode en kunnen de gegevens raadplegen van de voedermiddelen waarvoor
zij zich hebben aangemeld. Ook is het
mogelijk dat er via de eigen website een
inlogmogelijkheid wordt gecreëerd. Hij is
enthousiast over de sectorale aanpak.
“Een gezamenlijke aanpak biedt meer
mogelijkheden. Niet alleen dalen de analysekosten per individueel bedrijf fors,
ook is er meer inzicht door het grotere
aantal analyses.” Cazemier ziet verdere
mogelijkheden. “In 2012 willen we ons
ook richten op andere soorten stoffen,
zoals glyfosaat. Op die manier kunnen
we nog meer inzicht krijgen voor het
waarborgen van de diervoederveiligheid.” De secretariaatvoerder is tevreden
met het aantal deelnemers in de startfase, maar hoopt dat het er nog veel
meer zullen worden. “Het voordeel van
een collectieve aanpak wordt groter
naarmate de partijen voer groter worden
en er meer deelnemers zijn. Dat geldt
zowel voor grote als kleine bedrijven.”
Stichting Diervoederanalyse staat open
voor alle bedrijven die willen deelnemen
aan dit initiatief om zo aan hun GMP+certificeringseisen te voldoen.

Mycotoxinen: ‘Bij twijfel bemonsteren’
Uit de analyseresultaten van Stichting
Diervoederanalyse blijkt dat mycotoxinen vaker
voorkomen. In hoeverre dit het gevolg is van een
hogere incidentie of meer aandacht voor het probleem, staat niet vast. “Beide spelen een rol”,
zegt Jan Feersma-Hoekstra van Agriton.
“Veranderingen in de landbouw hebben mogelijk
geleid tot een toename van mycotoxinen.” Een
andere oorzaak van de eventuele toename van
mycotoxinen is een te krappe vruchtwisseling.
“Omdat er minder gewasrotatie plaatsvindt, doordat bijvoorbeeld steeds mais op dezelfde plek
“Mycotoxinen worden een steeds groter gevaar”, aldus
wordt verbouwd, is de schimmeldruk hoog.”
Jan Feersma-Hoekstra.
Mycotoxinen worden zowel op het veld als in de
opslag gevormd. Mycotoxinen onderdrukken het immuunsysteem. De symptomen zijn zeer gevarieerd, waardoor het vaak niet tot een duidelijke diagnose is te herleiden. Symptomen van mycotoxinen bij melkkoeien zijn bijvoorbeeld teruglopende weerstand, hoog celgetal, doffe vacht, dikke
hakken en slechte financiële resultaten.
Om mycotoxinen in diervoeders te beperken, is kwalitatief goed zaaizaad dat ontsmet is tegen
kiem- en bodemschimmels een eerste vereiste, stelt Hoekstra. Vruchtwisseling (mais/tarwe), een
schone, geconditioneerde opslag, een lage temperatuur en luchtvochtigheid reduceren de kans op
mycotoxinen. Het voorkomen van kruisbesmetting bijvoorbeeld via transport, is een andere belangrijke maatregel. Eventueel kunnen mycotoxinebinders worden ingezet. “Maar een mycotoxinebinder
is geen wondermiddel”, waarschuwt Feersma-Hoekstra. “Niet alle toxinebinders binden alle toxinen. Vraag eerst goed na of het middel kan doen wat er wordt verwacht.”
Voorkomen is beter dan genezen, concludeert Hoekstra. “Laat bij twijfel elke partij afzonderlijk
bemonsteren. Schimmeldraden zitten verder in de kuil dan je ziet.”

Alle GMP+-gecertificeerde diervoederbedrijven
zijn verplicht om voedermiddelen te analyseren
op ongewenste stoffen.
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