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‘Nieuwste additieven
bieden perspectief ’
In de peiling

[Marga te Velde]

Pim Langhout: ‘Kennis en samenwerking onmisbaar’

De verplichte antibioticareductie en de stijgende grondstofprijzen voor veevoer dwingen tot het gebruik van alternatieven.
“Voor een reductie van het antibioticagebruik is een cultuuromslag nodig”, aldus Pim Langhout, hoofd R&D bij Nutriad.
Nutriad focust op de nieuwe generaties
additieven. “Het is een specialisatie in
producten die op een complexe manier
ingrijpen op de ontwikkeling en het
functioneren van de stofwisseling en de
organen in het dier”, vertelt Pim
Langhout, hoofd R&D bij Nutriad. “We
richten ons op specifieke oplossingen
voor problemen die nutritionisten, dierenartsen en veehouders dagelijks in de
stal tegenkomen.”
G o e d k o p e re g ro n d s t o ff e n
Door de hoge grondstofprijzen zoekt de
diervoederindustrie andere, goedkopere
grondstoffen. Opname van dergelijk
grondstoffen in de rantsoenen heeft
volgens Langhout echter het risico dat
de darmcondities uit balans raken met
als gevolg meer gezondheidsproblemen
en verminderde dierprestaties.
“Onderzoek wijst uit dat de nieuwe
generatie additieven een oplossing kunnen bieden en een instrument kunnen

Nutriad
Nutriad is een wereldwijde specialist
en marktleider in het ontwikkelen
en produceren van innovatieve additieven ter verbetering en ondersteuning van de diergezondheid. Het
bedrijf is actief in 80 verschillende
landen en heeft ongeveer225 mensen in dienst. Naast vijf productielocaties heeft het bedrijf vier laboratoria en drie onderzoekscentra.

zijn bij het realiseren van goedkopere
voeders op een veilige manier”, zegt
Langhout.
K w a l i t e i t i n g re d i ë n t e n
Voor de productie van additieven
gebruikt Nutriad alleen natuurlijke
ingrediënten die bio-actieve stoffen
bevatten. “Het manco van deze grondstoffen is dat de hoeveelheid bio-actieve
stoffen kan verschillen per ras, seizoen
en locatie. Bijvoorbeeld, knoflook uit
Spanje is niet gelijk aan knoflook in
Turkije. De een kan de gewenste werkzame stof bevatten waar de ander deze
mist”, legt Langhout uit. Kennis over de
verschillen en verwerking van deze stoffen is volgens hem essentieel om een
constante hoge kwaliteit additieven te
garanderen.
Juiste diagnose
Naast kennis van grondstoffen en productie, is kennis over de toepassing van
belang. Voor marktintroductie worden
producten uitgebreid onderzocht om de
effectiviteit te kunnen vaststellen en
eventuele risico’s voor het dier en zijn
omgeving uit te sluiten. “Om een middel effectief in te kunnen zetten, is een
juiste diagnose van groot belang. Hierbij
is de kennis van en samenwerking met
nutritionisten, dierenartsen en veehouders onmisbaar. Pas als de diagnose
bekend is, kan het middel op de goede
manier en op het juiste moment worden
toegediend en is een effectief gebruik
gegarandeerd”, onderstreept Langhout.
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Daarnaast onderzoekt Nutriad waar in
de darm van het dier de bio-actieve stoffen vrij moeten komen om het meest
effectief hun werk te doen. “De kunst is
om de stoffen ook daar te krijgen”,
schetst Langhout de uitdaging. “We ontwikkelen bijvoorbeeld coatings die zorgen dat de stoffen niet in de maag, maar
pas in de darmen beschikbaar komen.”
C u l t u u ro m s l a g
Om de betrokkenen in de veehouderij
zo ver te krijgen dat ze minder antibiotica gebruiken, is een cultuuromslag
nodig, meent Langhout. “Kennis helpt
daarbij. Nu worden regelmatig antibiotica ingezet, terwijl ook heel goed een
alternatief product kan worden overwogen. De rol van dierenartsen in het adviseren van alternatieven is hierbij van
belang. De nieuwste generatie additieven werken niet alleen meer preventief,
maar ook curatief.”
Bij een toenemende ziektedruk en meer
maatschappelijke eisen aan een veilige
en gezonde veehouderij, is de ontwikkeling van meer van dergelijke additieven
de oplossing voor de veehouderij in de
nabije toekomst, meent de R&D-afdeling van Nutriad.
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“Met de nieuwe
generatie additieven realiseren
we goedkopere
voeders op een
veilige manier”,
aldus Pim
Langhout.

