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Vis is een goede
eiwitbron voor
mensen, maar in
de toenemende
vraag naar vis kan
de natuur niet
voorzien, constateert Jonas Høeg
Hansen van DTI.

Duurzame eiwitvoorziening uitdaging
Protein Summit 2011 belicht ontwikkeling in productieketen
Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

Overal ter wereld wordt gezocht naar mogelijkheden om te voorzien in de eiwitbehoefte, zo mogelijk op een duurzame wijze.
Ideeën zijn er in overvloed, zo bleek tijdens de Protein Summit
in Amsterdam, maar nog lang niet alles in praktijkrijp.
In het kader van duurzame grondstofvoorziening verkennen producenten in
alle delen van de wereld de mogelijkheden om daarin te voorzien. Een van de
beperkende grondstoffen is eiwit, een

essentiële bouwsteen voor mens en dier,
dus ook voor vissen. De visconsumptie is
de afgelopen tijd toegenomen, mede
vanwege de gezondheidsbevorderende
eigenschappen die eraan worden toege-
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schreven. “Vis is een gezonde eiwitbron
voor mensen”, weet ook Jonas Høeg
Hansen, verbonden aan het Deense
Technologische Instituut (DTI) en een
van de sprekers tijdens de Protein
Summit 2011, georganiseerd door
Bridge2Food, in Amsterdam. In de toenemende vraag naar vis kan de natuur
niet voorzien. Vandaar dat steeds meer
vis wordt gekweekt. Voor de kweek van
vis worden vismeel en -olie gebruikt,
maar die grondstoffen zijn veelal
afkomstig van gevangen vis.
“En dus geen duurzame grondstof-

D e M o l e n a a r n r. 1 6 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1

>>>

07-08-09_Protein summit_07-08-09 16-11-11 10:20 Pagina 8

>> Duurzame eiwitvoorziening uitdaging

bron.” In de zoektocht naar duurzame
opties worden plantaardige alternatieven onderzocht. Hansen en zijn team
hebben hun oog laten vallen op macroalgen (zeewier) als alternatieve eiwitbron voor visvoer.
P l a n t a a rd i g
Onderzoek heeft uitgewezen dat plantaardig eiwit voor de groei van vissen
een waardig alternatief is. “Als raapzaad wordt gebruikt in plaats van vismeel, heeft dat geen negatief effect op
de groei en ontwikkeling van vissen”,
vertelt Hansen. “Probleem is echter dat
de smaak ervan wel verandert. Vis
begint meer naar kip te smaken.”
Een ander negatief bijverschijnsel is dat
de vis die is gevoed met plantaardig
eiwit geen of veel minder omega-3-vetzuren bevat. “En dat is nu juist de
gezonde eigenschap van vis.” Ervaring
met verschillende voerregimes wijst uit
dat voeren van vismeel en -olie in de
laatste maanden van de kweek, de vissmaak terugbrengt. “Deze strategie ver-

laagt wel enigszins de druk op de
grondstofvoorziening, maar is geen
totaaloplossing”, meent Hansen. Het
voeren van microalgen resulteert in
behoud van het gunstige vetzuurpatroon, maar de beschikbaarheid ervan
voor grootschalige teelt is beperkt.
“Microalgen lenen zich prima voor kleine vis en garnalen, maar als duurzame
bron voor grotere vissen zijn ze minder
geschikt.”
M a c ro a l g e n
Tot nu toe is er weinig onderzoek
gedaan met het gebruik van macroalgen als eiwitbron in visvoeders.
Volgens Hansen heeft zeewier veel
potentie. “Het eiwitgehalte is gunstig,
bovendien scoren algen goed als het
gaat om mineralen, pigment, omega-3vetzuren en antioxidant.” DTI onderzocht drie soorten macroalgen: rood,
bruin en groen. “De diverse typen verschillen in eiwitgehalte.” Groen zeewier
heeft 10 tot 30 procent eiwit op drogestofbasis, de rode variant heeft 10 tot 47

Eiwit uit palmpitten
Het Maleisische bedrijf MCI Bio-Tech onderzoekt de mogelijkheden van palmpitschroot als eiwitbron. “Een ton palmolie levert 250 kilo palmpitschroot op. Dat gaat nu vooral naar de diervoederindustrie en wordt deels na pelletering gebruikt als brandstof, maar de grondstof bevat nog veel
componenten die op een andere manier tot waarde kunnen worden gebracht”, meent C.K. Lee,
directeur van de nieuwe onderneming. Alleen in Maleisië is jaarlijks 2,5 miljoen ton palmpitschroot
beschikbaar, weet Lee. “En nog eens eenzelfde hoeveelheid in Indonesië.” Door de stijgende vraag
naar palmolie, zal ook de beschikbaarheid van het schroot toenemen. “Bergen vezels levert dat
op.”
MCL Bio-Tech gebruikt een extractiemethode (enzymatische hydrolyse) om uit de palmpitschroot
polypeptiden vrij te maken. “Het schroot bevat ongeveer 18 procent ruw eiwit en bovendien een
hoog gehalte verteerbaar arginine. Zo’n 30 procent meer dan bijvoorbeeld soja.” Volgens Lee zijn
de peptiden die vrijkomen uit het schroot een goed alternatief voor soja. “Bovendien heb je geen
discussie over genetische modificatie, is de grondstof ruim beschikbaar, zijn de peptiden niet
toxisch en hebben ze een goed aroma”, somt hij op. Onderzoek aan de Kebangsaan Universiteit
duidt erop dat de peptiden een antimicrobieel effect hebben. “Vermoed wordt dat dit komt door
het hoge arginine-gehalte, maar verder onderzoek moet daarover inzicht verschaffen.” Een eerste
oriënterend experiment met gebruik van de peptiden in pluimveevoer geeft aan dat de verteerbaarheid ervan goed is. “Maar dat betreft nog geen officieel onderzoek. Dat moet nog plaatsvinden”, aldus Lee. Volgens hem is de richting die MCL Bio-Tech is ingeslagen, de eerste stap.
Of het eindproduct een nutriënt of een functioneel ingrediënt zal zijn, weet Lee nog niet. “We
denken dat het product potentie heeft in bijvoorbeeld babyvoeding, speciale voeding zoals sportdranken en in yoghurtdranken. Voor de verdere ontwikkeling hebben we echter partners nodig. En
die hoop ik onder andere hier in Amsterdam te ontmoeten.”

procent en het bruine zeewier slechts 5
tot 15 procent. “De meest gebruikte
eiwitbron in diervoeders, soja, heeft 35
procent eiwit op drogestofbasis.” Vanuit
dit gegeven ligt het gebruik van rood
zeewier het meest voor de hand. “En
dat is ook goed voor de kleur van bijvoorbeeld een vis als zalm.”
De verschillende typen zeewier komen
van nature voor in alle wateren, maar
plukken is geen optie voor grootschalig
gebruik, meent Hansen. “Om het industrieel te kunnen inzetten, is massaproductie in een geconditioneerde omgeving nodig.” In Azië wordt de teelt volgens Hansen al opgepakt. “Macroalgen
hebben geen wortelstelsel, alle groei zit
in de bladeren en die groei bedraagt in
potentie 40 procent per dag.” Volgens
DTI zijn grote delen van de oceaan
geschikt voor de teelt van zeewier.
“Omdat dit wier nutriënten opneemt uit
water, is het ook geschikt om te telen
juist in gebieden waar te veel voedingsstoffen aanwezig zijn. Daarmee maken
ze de oceaan als het ware schoon.” Een
andere mogelijkheid is de teelt van zeewier op mest of afvalwater, hetgeen
eveneens milieutechnisch gunstig uitpakt.
I n v e s t e re n
Ondanks de potentie die uitgaat van
het gebruik van macroalgen als eiwitbron in visvoeders, is een praktische toepassing nog niet direct in beeld. Om het
te kunnen verwerken in voeders, is het
nodig de macroalgen te drogen en te
vermalen. Met name in het drogen
schuilt een beperking, meent Kamla
Jevons van het Britse bedrijf Koch
Membrane Systems. “Macroalgen hebben veel water dat je kwijt moet. Dat
proces kost energie en is dus niet duurzaam. Het alternatief, drogen aan de
lucht, is lang niet overal ter wereld een
optie en zeker niet voor grootschalige,
industriële toepassing.” Jevons verwacht
wel dat bepaalde extractietechnieken of
concentratie van algen mogelijkheden
bieden. “Het ontwikkelen van dergelijke
technieken vraagt investeerders die de
uitdaging aandurven. Als het geld er is,
kan er wat gebeuren. Dat zie je bij ons
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in de Verenigde Staten waar algen worden onderzocht als alternatieve vliegtuigbrandstof. Mogelijk kunnen andere
industrieën meeliften op de ontwikkelingen die daaruit voortvloeien. Als dat
niet zo is, moet het uit de markt zelf
komen. En of de diervoederindustrie
voldoende middelen heeft om hierin te
investeren?”
A m i n o z u re n
Bij het droogproces gaat een deel van
de aanwezige voedingswaarde verloren. Bovendien blijkt het eiwitgehalte
van het macroalgenmeel afhankelijk
van de deeltjesgrootte. “Analyse van dit
product wijst uit dat het eiwitprofiel
nog niet optimaal is om de vis uiteindelijk te voorzien van voldoende aminozuren.” Frank de Boeff van Bodec Process
Technology bevestigt dat veel functionele ingrediënten nu verloren gaan in
het proces. “Die stoffen worden vernield in een bepaalde processtap. We
moeten terug het proces in om het zo
te sturen dat deze waardevolle componenten niet verloren gaan.” Het minder
gunstige aminozuurprofiel na verwerking weerhoudt DTI niet om verder
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor macroalgen, verzekert
Hansen. “Aminozuren als lysine en methionine zijn meestal limiterend voor visvoer en juist die zitten in macroalgen.
Maar ook bij de voedingsbehoefte van
andere dieren sluit het aminozuurpatroon van zeewier goed aan.” Hansen
verwacht dat bij gebruik van macroalgen tryptofaan de beperkende factor
zal zijn in de aminozuurvoorziening.
“In vergelijking met vismeel zijn macroalgen minder gebalanceerd, maar in
biologische voeders bijvoorbeeld een
geschikte eiwitbron, omdat het de
enige natuurlijke bron van lysine is.”
Hansen verwacht dat algen het ook
goed zullen doen in pluimveevoeders.
“Vismeel deed het daarin heel goed,
maar doordat dit de afgelopen jaren
tien keer zo duur is geworden, is het als
eiwitbron verdrongen door soja. In het
kader van duurzaamheid kunnen
macroalgen daarvoor een alternatief
zijn.”

-

In Denemarken werden drie soorten zeewier onderzocht als eiwitbron in visvoer.

Innovatie stimuleren
Lang niet alle wetenschappelijk interessante ontwikkelingen op het gebied van alternatieve eiwitbronnen worden verder ontwikkeld tot een product dat bruikbaar is in het bedrijfsleven of in een
consumentenproduct. “Het ontbreekt vaak aan de financiële middelen. In die eerste ontwikkelingsfase kost het alleen maar geld”, verklaart Davis Alvis van het Britse Technology Strategy Board
(TSB). Dit instituut is in 2007 door de Britse overheid in het leven geroepen om een brug te slaan
tussen kennis en geld. De TSB heeft tot taak initiatieven te stimuleren die kennis omzetten in
marktproducten die vervolgens door de industrie kunnen worden opgepakt en uitgebouwd. Voor
dit werk stelt de overheid voor de duur van vijf jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit
moet worden besteed in vijf aandachtsgebieden; een daarvan is duurzame eiwitproductie. “Europa
is nu voor minder dan 30 procent zelfvoorzienend in de eiwitbehoefte. Dat kan anders door het stimuleren van de groei van Europese plantaardige eiwitbronnen en efficiënter gebruikmaken van
dierlijke eiwitten”, aldus Alvis. In dit aandachtgebied hebben 29 projecten geld gekregen. Daarbij
is onder andere een project gericht op de extractie van hoogwaardig eiwit uit concentraten van
bio-ethanol. Ook een onderzoek dat zich richt op behoud van het eiwitgehalte in groente wordt
ondersteund. “Nu is het nog zo dat het eiwitgehalte in groente afneemt naarmate de opbrengst
hoger wordt. Als dit negatieve verband kan worden omgebogen, kunnen we meer eiwit oogsten
per hectare.” Ook een Brits soja-project krijgt via TSB financiering. Als het gaat om dierlijk eiwit is
er onder andere aandacht voor het verbeteren van de voerefficiëntie van vleesvee en het ontwikkelen van een vaccin tegen zeeluis, een van de belangrijkste plagen voor gekweekte zalm. Alvis
erkent dat de gekozen opzet tot nu toe vooral is gericht op het stimuleren van Britse projecten.
Vanaf 2012 komt er een nieuwe financieringsronde. “Mogelijk moeten we het in de toekomst
Europees aanpakken, om zo een bredere basis te leggen onder dit type projecten en onderzoeken”, besluit Alvis.
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In kort bestek

ToeVoer
Vertrouwen
De Nevedi-jaarvergadering in Ulft was een groot
succes. Velen gaven complimenten voor het programma, de gevoerde discussie, alsmede voor de
organisatie en verzorging
van de bijeenkomst. Dat is
altijd leuk en bemoedigend om te horen. Maar hoe
komt het eigenlijk dat onze jaarvergaderingen uitgroeien tot een gewaardeerd netwerkmoment voor
de agro- en foodbusiness? Goede vraag, want ik durf
nooit vooraf te zeggen dat het een succes wordt.
Wel heb ik een vermoeden.
Als je een jaarvergadering organiseert, moet het
bestuur erop vertrouwen dat de medewerkers een
sterk programma ontwikkelen. Er moet vertrouwen
zijn in onze medewerkers, in hun creativiteit, betrokkenheid en het actief meedenken, ook als het gaat
over de kosten. Het programma moet goed, degelijk
en betaalbaar blijven. Bij Nevedi maak ik me daarover geen zorgen. Élke medewerker kent de
bestuurlijke uitgangspunten; ik kan er blindelings op
vertrouwen dat het werk goed gebeurt en ieder zijn
of haar deel pakt.
Verder ligt er vertrouwen bij gastsprekers. Zij moeten het verhaal neerzetten en een interessante
(meestal prikkelende) discussie neerzetten. Dit jaar
was opnieuw een succes met Van Doorn en Alders.
Bovendien moet er vertrouwen zijn in de locatie.
Een oude gashaardenfabriek in Ulft. Wie had daar
eerder van gehoord? Dat vinden wij leuk. De gastvrouw ook. Toch een gok. Misschien bakken zij er
niks van en zitten wij met een zeperd. Ook in Ulft
blijkt een goedlopende vergadering mogelijk.
De basis van een goede jaarvergadering ligt bij vertrouwen in mensen. Vooral in het geven van vertrouwen.
Vertrouwen is eigenlijk altijd nodig. Zonder algemene jaarvergadering van Nevedi had ik vele voorbeelden kunnen noemen. Ik hoop over vijf jaar een
column te schrijven over het vertrouwen van ketenpartijen in ieders bijdrage aan een duurzame productie van vlees, eieren en zuivel. Dat vertrouwen
groeit, maar we zijn er nog niet. Ik ben benieuwd. U
ook?
Ik heb er wel vertrouwen in.
Henk Flipsen, directeur Nevedi

In de rubriek Toevoer wordt maandelijks een
onderwerp belicht door een vertegenwoordiger
van de Nederlandse (Nevedi) of Belgische
branchevereniging (Bemefa) voor de diervoederindustrie.

Overheid investeert in programma Solidaridad
Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt Solidaridad de
komende jaren samen met het bedrijfsleven aan de verbreding van duurzaamheid in
productieketens. Bestaande programma's van Solidaridad in de wereldwijde teelt,
handel en verwerking van soja, palmolie, suiker en katoen worden uitgebreid en
een nieuw programma in de rundveesector zal worden opgebouwd. Samen leggen
deze sectoren beslag op meer dan 60 procent van de wereldwijd beschikbare landbouwgronden.
Staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking maakte bekend dat
Solidaridad in totaal 29,5 miljoen euro ontvangt. Bijdragen vanuit het betrokken
bedrijfsleven gaan dit bedrag verdubbelen. De Noorse regering heeft inmiddels geld
toegezegd en de verwachting is dat ook andere buitenlandse donoren zullen gaan
bijdragen. Daardoor ontstaat een van de grootste programma's voor publiekprivate
ontwikkelingssamenwerking.
Het programma van Solidaridad ondersteunt producenten en arbeiders in ontwikkelingslanden in slim en duurzaam landgebruik met als doel hogere productiviteit,
betere inkomens en minder negatieve effecten op mens en milieu. Tegelijkertijd
biedt het kansen aan de betrokken bedrijven om de inkoopzekerheid te verhogen
en hun grondstoffen te verduurzamen. Het programma is nauw verbonden met de
zo genoemde ronde tafels, internationale initiatieven om te komen tot duurzame
productie in de betrokken sectoren.

Europa niet tegen ggo’s
Twee onafhankelijke evaluatierapporten tonen aan dat de recente wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie in de goede richting gaan, ook als het gaat om
ggo’s. Al is er volgens de rapportages wel ruimte voor verbetering.
Wel blijkt uit de evaluatierapporten dat het voorstel om de lidstaten toe te staan de
teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden, brede steun geniet.
Dit geldt ook voor de aanbeveling betreffende co-existentie van genetisch gemodificeerde en gangbare gewassen, dat de lidstaten meer flexibiliteit biedt om rekening
te houden met regionale en nationale omstandigheden bij het opstellen van wetgeving. Uit de evaluatie blijkt ook dat de Commissie vooruitgang heeft geboekt met
een oplossing voor het technisch probleem van ingevoerde veevoederproducten met
geringe hoeveelheden niet-toegestane ggo's.

Aanmelding Koning Willem I-prijs van start
De aanmelding voor de Koning Willem I-prijs is geopend. Tot 1 januari 2012 kunnen
bedrijven zich kandidaat stellen voor deze Nationale Ondernemingsprijs. De prijs
wordt toegekend in twee categorieën: een MKB-prijs en een prijs voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers. Dit jaar kunnen bedrijven zich ook inschrijven
voor de Koning Willem I-Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Deze plaquette is de opvolger van het Ei van Columbus.
“Met name ondernemingen die zich in deze roerige economische tijden goed staande weten te houden, en zich onderscheiden op het gebied van durf, daadkracht en
doorzettingsvermogen, raden we aan zich aan te melden”, aldus professor Klaas
Knot, president van De Nederlandsche Bank en voorzitter van de Koning Willem IStichting.
De aanmelding moet voorzien zijn van een motivering die specifiek ingaat op de
kenmerken van de Koning Willem I-prijs: durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en innovatie. De selectie van de genomineerden en de uiteindelijke
winnaar van de Koning Willem I-prijs 2012 wordt verricht door het bestuur van de
stichting. In het voorjaar van 2012 worden de namen van de zes genomineerden (drie
MKB en drie grote ondernemingen) bekendgemaakt.
Informatie: www.kw1stichting.nl
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• NIEUW: registratie voor biggen
• Bewezen effectief probioticum
• Betere darmgezondheid
• Zeer lage kostprijs/100 kg voer
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Our annual investment of over 8% of net turnover in
science and technology and our cooperation with more than
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Five completed doctorates since 2000. Six international patents
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GRAANSLOOT KAMPEN B.V.
SCHAKEL TUSSEN PRODUCENT EN VERWERKER

Centraal gelegen aan groot vaarwater en aan het hoofdwegennet.
In het bezit van de certificaten GMP+HACCP, Skal.
Wij bieden u de volgende diensten:
- op- en overslag van bulkgoederen.
- voorraadbeheer.
- alle gewenste bewerkingen aan uw
product waaronder malen en zeven.
- afvullen van big bags.
- transport naar de eindbestemming.

EEN NIEUWE ACTIVITEIT DIE WIJ U BIEDEN
IS HET PELLETTEREN VAN UW PRODUCTEN
OP ALLE GEWENSTE MATEN EN HOEVEELHEDEN.

Graansloot Kampen B.V. | Haatlandhaven 13 , postbus 285 , 8260 AG Kampen | T. 038-3321616 | E. info@graansloot.nl
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Geanimeerde Rundvee
Relatiedagen
Reportage

[Durkje Hietkamp en Jacqueline Wijbenga]

De rundveehouder kwam goed aan zijn trekken op de
beursvloer in Hardenberg. Bijna 40.000 bezoekers genoten onder het genot van het vertrouwde hapje en drankje van een uitgebreid productaanbod.
De aandacht voor de relatie tussen het voeden van bodem en plant
en betere diergezondheid neemt toe, constateert Agriton.

Druk en gezellig. Dat waren net als
voorgaande jaren de kenmerken van de
Rundvee Relatiedagen in Hardenberg.
Door het aangepaste registratiesysteem
was de kwaliteit van de bezoekers aanzienlijk beter, constateerde menig standhouder.
Onbeperkt krachtvoer
Arkervaart Diervoeding presenteerde op
de beurs twee nieuwe voerconcepten
voor de rundveehouderij: Structobrok
en Droogstand all-in-one. Het
Structobrok-systeem, onbeperkt voeren
van krachtvoer, leent zich volgens directeur Marcel Roordink vooral voor veehouders met grover ruwvoer, bijvoorbeeld natuurgras. Voordelen zijn
arbeidsbesparing en hoge voerbenutting. “Het concept is duurder dan het
reguliere voersysteem in de melkveehouderij, omdat het gepaard gaat met
een hogere krachtvoergift”, weet
Roordink. De meerkosten verdienen zich
deels terug via arbeidsbesparing en
betere diergezondheid. Daarnaast krijgen de boeren die het concept toepassen vaak een vergoeding voor natuurbeheer. De samenstelling van de
Structobrok wordt gebaseerd op de
ruwvoerkwaliteit.
D ro o g s t a n d
Voor droge koeien ontwikkelde
Arkervaart in samenwerking met een

melkveehouder een compleet droogstandrantsoen: ‘Droogstand all-in-one’.
Dit rantsoen wordt geleverd in ronde
balen. “Voeren van extra krachtvoer of
mineralen is niet nodig”, aldus Emiel
Willems, specialist rundveehouderij bij
het voerbedrijf. De Droogstand all-inone-balen kunnen door het hele land
worden geleverd. “We stellen het rantsoen samen op basis van de eisen die we
voor droogstaande koeien hebben vastgesteld.” Ervaringen van de eerste boeren die ermee werken, leren dat deze
manier van voeren leidt tot een arbeidsbesparing. “En door de samenstelling is
het afkalfgemak gegarandeerd.”

Natuurlijke basis
Door de discussie rondom antibioticagebruik in de dierhouderij groeit de
belangstelling voor producten op
natuurlijke basis die bijdragen aan de
gezondheid. Dat herkennen ook de
medewerkers van Agriton. “Er is duidelijk meer aandacht voor de kringloop,
ook bij leveranciers”, constateren de
medewerkers van het Noordwoldse
bedrijf. Dat verklaart volgens hen ook de
komst van en aandacht voor natuurlijke
meststof. “We roepen al twintig jaar dat
het voeden van bodem en plant, bijdraagt aan betere diergezondheid. Dat
besef dringt steeds meer door.”

-

ColoQuick
Dutch Sense heeft met het biestmanagementsysteem
coloQuick een oplossing voor een snelle biesttoediening.
“Het coloQuick-systeem geeft kalveren een optimale start”,
zegt Joost van Kreij. Het systeem bestaat uit een afvulstation,
warmwaterbad, colostrometer, tien cassettes, 35 biestzakken,
een drinkspeen, sonde en draagband. “Zodra een kalf is
geboren, neem je een cassette met vier liter biest uit de vriezer. Warm de biest vijftien minuten op in het warmwaterbad,
bevestig de drinkspeen en slang aan de biestzak en geef vervolgens vier liter biest aan het kalf”, legt Van Kreij uit. Met
een bijgevoegde colostrometer wordt nieuwe biest op kwaliteit gecontroleerd. “Giet de biest in de speciale cassettes,
noteer de gegevens en stop de cassettes in de vriezer. Dit is
de voorraad voor het volgende kalf dat wordt geboren.”
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Uit het bedrijfsleven
Arbocatalogus Meelfabrikanten
beschikbaar
Effect Rovabio verschilt per kuikenras
Verschillende vleeskuikenrassen hebben uiteenlopende nutritionele behoeften. Deze
variëren al naar gelang de groeiprestaties. Vanwege de verschillende genetische achtergronden van de kuikens onderzocht Adisseo de effectiviteit van carbohydrase
enzymen bij diverse genotypen. In twee experimenten aan de universiteit van Sao
Paulo werd aangetoond dat NSP-enzym Rovabio de resultaten van twee vleeskuikenrassen, Ross 308 en Cobb 500, verbetert. Het effect van Rovabio op de beide rassen
verschilde echter afhankelijk van de productiefase.
Bij Cobb-kuikens verbeterde de voederconversie tussen 0 en 21 dagen wanneer
Rovabio aan het voer werd toegevoegd. Dit was het resultaat van een sterk verminderde voeropname van het voer met Rovabio. Rovabio resulteerde bij Ross-kuikens in
een betere voederconversie tussen dag 22 en 42. Volgens Adisseo is dit waarschijnlijk
het gevolg van verbeterde verteerbaarheid, omdat in deze levensfase de voeropname
bij beide rassen vergelijkbaar was.
Informatie: www.adisseo.com

Werkgevers en werknemers hebben de arbocatalogus voor
meelfabrikanten opgesteld. Deze arbocatalogus biedt
handvatten om arbeidsomstandigheden in het bedrijf te
beheersen en te verbeteren. In deze arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze zullen voldoen aan
doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond
werken. De initiatiefnemers hebben in de catalogus vijf prioritaire risico's benoemd en uitgewerkt: fysieke belasting,
geluid, machineveiligheid, stof en transportveiligheid.
De arbocatalogus is niet verplicht, maar wordt wel gezien
als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners
zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.
Informatie: meel.arboplaats.nl

Van Lente neemt IACT over
Nieuwe automatisering bulkverlading Isidorus
De bulkverlading van Isidorus, locatie Weert, draaide de afgelopen vijftien jaar succesvol met behulp van het AlfraCim-besturingssysteem. Dit systeem nadert het einde van
de levenscyclus. Bovendien is de persregeling verouderd. Voor Isidorus reden te investeren in een nieuw systeem.
KSE Process Technology stuurt met Promas ST de andere delen in de fabriek al aan.
Voor de bulkverlading en persregeling is besloten aansluiting te zoeken bij dit systeem. Groot voordeel daarvan is dat gehele fabriek door hetzelfde systeem wordt
bestuurd: van inname tot en met het verladen van gereed product in de bulkvrachtauto’s. Onderdeel van de levering is het implementeren van het geheel vernieuwde
Promas ST reporting-systeem. Dit verschaft mengvoerfabrikant Isidorus meer inzicht in
haar productie- en procesefficiëntie. Daarnaast blijft ook het beheer van de elektrische installatie in handen van KSE.
Informatie: www.kse.nl

Van Lente Elektrotechniek uit Deventer heeft het bedrijf
Industriële Automatisering en Communicatietechniek
Twente (IACT) uit Haaksbergen overgenomen.
Van Lente Elektrotechniek is gespecialiseerd als systeemintegrator op het gebied van technische automatisering,
installaties en beheer. Belangrijke werkgebieden zijn de
voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. IACT is partner
op het gebied van industriële automatisering en communicatietechniek. De marktfocus van IACT is gericht op de
vliegtuigbouw, olie- en gasindustrie, chemie, koeltechniek
en elektriciteitsdistributie.
De overname van IACT betekent een significante uitbreiding van de technische automatiseringsactiviteiten van Van
Lente, een geografische verbreding en een bundeling en
uitbreiding van de marktsegmenten.
Informatie: www.vanlente.nl of www.iact.nl

Dinnissen introduceert Smart Discharge
Dinnissen Process Technology introduceert Smart Discharge, een systeem waarmee
grondstoffen direct vanuit de big-bag kunnen worden ingenomen. Big-bags worden in een big-bag losstation geplaatst en automatisch aangesloten op een
doseer/weegstation en het pneumatisch Slow-Flow- transportsysteem van
Dinnissen. Nadat grondstoffen zijn gedoseerd of afgewogen, worden ze via zuigof blaastransport in de menger gebracht. Het Slow-Flow-transportsysteem gebruikt
daarvoor lage luchtsnelheden, een relatief hoge belading en een laag energie- en
gas/luchtverbruik. Dat maakt Slow Flow Conveying geschikt voor het hygiënisch,
behoedzaam en efficiënt transporteren van grondstoffen. Het direct innemen vanuit de big-bag voorkomt contaminatie en restproducten in transportleidingen en
cellen. Bij het gebruik van veel micro-ingrediënten, premixen en producten uit een
tussenopslag, biedt het nieuwe systeem kostenbesparing en flexibiliteit, stelt
Dinnissen. Het is ook mogelijk direct in te nemen vanuit 25 kilo-zakken. Deze worden geplaatst in één van de Dima-zakkenlosstations. De maximale capaciteit voor
het rechtstreeks innemen vanuit big-bags of zakken is variabel, maar ligt volgens
de fabrikant tussen de 10 tot 20 ton/h.
Informatie: www.dinnissen.nl
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Rechtstreekse inname uit big-bags of zakken verhoogt de flexibiliteit.
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Waarde van b
Algemeen

[Ingrid De Leyn]

Vergeleken met
vorig oogstjaar
zijn er meer
slechte en minder goede scores
bij de baktekst.

Het seminar ‘Claryfar 2011’ stond in het teken van de kwaliteit van
de baktarweoogst in West-Europa. Valgetallen, eiwitgehaltes,
vochtgehaltes en hectolitergewichten werden besproken. Het deeg
van tarweoogst 2011 kan wel wat versterking gebruiken, zo bleek.
Net als vorig jaar organiseerde Clarys
Food Ingredients in Oostkamp het seminar ‘Claryfar 2011’ voor maalderijen en
industriële verwerkers van tarwebloem
over de kwaliteit van de baktarweoogst
in West-Europa.
Belgische oogst
Sébastien Gofflot van het Centre Wallon
de recherches Agronomiques te
Gembloux lichtte de kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten van de Belgische
tarweoogst 2011 toe.

Deze oogst wordt gekenmerkt door een
hoger vochtgehalte (gemiddeld 15,5
procent) dan de vorige oogst. Over het
algemeen zijn de tarweloten zeer uiteenlopend in vochtgehalte, variërend
van 10 tot 29 procent. Hoge vochtgehaltes betekenen een risico op schimmelontwikkeling en de productie van
Ochratoxine A. De granen moeten in
goede conditie worden gebracht voor
bewaren. Over het algemeen is er weinig contaminatie met DON bespeurd.
Daarentegen is het hectolitergewicht

veel hoger dan bij de vorige oogst. Toen
bedroeg het gemiddelde 73,8 kg/hl, nu
ligt dat op 78,5 kg/hl.
Eiwit en valgetal
Het gemiddelde eiwitgehalte ligt iets
hoger dan bij de vorige oogst (12 procent). De waarden liggen echter uiteen,
wat niet eenvoudig is voor opslag per
kwaliteit in silo’s. De gemiddelde waarde voor Zeleny ligt eveneens iets hoger
dan voor de oogst van 2010.
Een twaalftal tarwerassen vertegenwoordigt 80 procent van de geanalyseerde tarwestalen. Mulan is de meest
voorkomende tarwevariëteit.
Het valgetal van Hagberg valt ondanks
de hevige regenval mee. Er zijn tarweloten met zeer lage waarden voor valgetal, maar het gemiddelde valgetal ligt
voor deze oogst hoger dan vorig jaar.
De meeste partijen hebben een goed en
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n baktarwe
Seminar Clarys Food Ingredients
dus hoog valgetal. De rassen Sahara,
Tapidor, Lear en Altigo vertonen zeer
lage valgetallen. Inmengen van deze
rassen bij andere tarwerassen heeft een
sterke invloed op de amylase-activiteit
en het zetmeelgedrag.
Franse tarweoogst
Marie-Pierre Leblanc van het
Laboratoire FranceAgriMer van
Montreuil-sous-Bois besprak de Franse
tarweoogst. Net als vorig oogstjaar daalde het rendement per hectare. Opnieuw
is 92 procent van de geteelde tarwe
baktarwe. Van de tarwe wordt 35 procent vertegenwoordigd door de rassen
Apache, Altigo, Premio, Arezzo en
Bermude. Apache is goed voor 10 procent van de tarweoogst. De hardheid
van de tarwe is nog steeds hoog. Het
vochtgehalte van de tarwe varieert van
noord naar zuid: in het noorden wordt
een hoger vochtgehalte genoteerd. Toch
is slechts een klein aandeel van de tarwe
vochtiger dan 15 procent.
Gehaltes
Wat betreft het valgetal van Hagberg,
ligt 81 procent van de oogst hoger dan
220. Toch worden meer ‘probleemgevallen’ genoteerd dan vorig oogstjaar. Het
hectolitergewicht is ook in Frankrijk
hoger dan gewoonlijk: 83 procent van
de tarwe haalt een hectolitergewicht
van meer dan 78 kg/hl. Het eiwitgehalte
bedraagt gemiddeld 11,5 procent, waarbij de tarwe meer homogeen is. Het
natte glutengehalte bedraagt 23,7 procent, wat 1,5 procent hoger is dan vorig
oogstjaar. De glutenindex bedraagt
gemiddeld 73 procent, met meer uitrekbare gluten dan in 2010. Bij het alveogram van Chopin bedraagt de P/L
gemiddeld 0,84. Van de tarwe heeft 81
procent een W-waarde groter dan 160.
De baktesten geven zeer heterogene
waarden. In vergelijking met vorig
oogstjaar zijn er meer slechte scores en

minder goede scores. De broden halen
wel bevredigende volumes. De waterabsorptie van de tarwe is zeer goed,
gemiddeld 59,1 procent.
Duitse tarweoogst
Professor Meinolf G. Lindhauer van het
Max Rubner Institut te Detmold presenteerde de Duitse tarweoogst. Duitsland
is verantwoordelijk voor de productie
van 22,93 miljoen ton tarwe, waarvan
0,3 procent durumtarwe (geteeld in het
oostelijk deel van het land). Van de
geproduceerde tarwe is 31,8 procent
kwaliteitstarwe (met eiwitgehaltes
hoger dan 14 procent) en 57 procent
zachte tarwe (eiwit tussen 11,5 en 14
procent).
Het oogstjaar 2011 brengt weinig problemen voor Hagberg: 70 procent van
de tarwe heeft een valgetal van tenminste 220. Als de tarwe wordt ingedeeld in
de Duitse kwaliteitsklassen, neemt de Etarwe (elitetarwe) 11,5 procent voor zijn
rekening, A-tarwe (kwaliteitstarwe) 47,2
procent, B-tarwe (broodtarwe) 20,4 procent, C-tarwe (zwakke tarwe) 3,4 procent en K-tarwe (biscuiterietarwe) 4,8
procent. Er zijn duidelijk meer A-tarwes
geteeld dan vorig oogstjaar. Nieuwe
variëteiten met hoge kwaliteit en lagere
opbrengst worden geteeld en deze
nieuwe rassen benaderen meer en meer
de kwaliteit van de E-tarwes.

0,44 procent. Het asgehalte is lager dan
normaal; door de droogte was er minder opname van mineralen. De waterabsorptie van de bloem bedraagt
gemiddeld 60,2 procent (variatie tussen
52,1 en 66,6 procent).
O m g e v i n g s f a c t o re n
Ingrid De Leyn besprak de invloed van
omgevingsfactoren op groei en kwaliteit van tarwe. Tarwe is een plant die in
verschillende fasen tot ontwikkeling
komt: kieming, verschijnen van bladeren, stengel, uitlopers, productie van de
aar, de bloei, de bevruchting, de graanvulling en het rijpen.
Bij de ontwikkeling van de korrel wordt
het endosperm gevormd. Bij korrelgroei
delen de cellen zich en groeien ze. Het
A-type zetmeelkorrels (langwerpige cellen) begint zich te vormen gedurende
de eerste week, het B-type (kleine,
ronde cellen) vormt zich in de tweede
en derde week. Ook eiwit verschijnt in
kleine ronde lichaampjes. Nadien versmelten deze lichaampjes tot een continue eiwitmatrix waarin de zetmeelkorrels zijn ingebed. De korrels bereiken bij
oogstrijpheid hun maximum aan droge
stof. Het einde van de graanvulling
wordt vaak geassocieerd met het afsterven van het bovenste blad. Dit blad kan
het meeste licht opvangen en is dus
belangrijk bij fotosynthese. Stress en >>>

Nieuwe rassen
Elk jaar worden ten minste tien nieuwe
rassen in productie genomen. Deze verdringen de bestaande rassen, die na zes
tot zeven jaar ‘over de top’ zijn. Hiervan
worden de maalderijstalen geëvalueerd.
Gemiddeld bedraagt het eiwitgehalte
13,5 procent (variatie van 10,5-18,2 procent), de Zelenywaarde 55 (19-77), het
valgetal 304 (95-411) en de glutenindex
79 procent (21-99 procent). Bij vermalen
tot bloem bedraagt het bloemrendement 72 procent, met een asgehalte van
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Een twaalftal
tarwerassen vertegenwoordigt
80 procent van
de geanalyseerde tarwestalen.
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>> Waarde van baktarwe

De broden werden geëvalueerd
op korstkleur,
volume, kruimtextuur en
-kleur.

omgevingsfactoren kunnen groei en
ontwikkeling van tarwe negatief beïnvloeden. Wanneer de plant meer transpireert dan absorbeert, ontstaat er een
watertekort, waardoor de opbrengst
daalt. Waterstress kan in elk stadium
van ontwikkeling voorkomen. Meest kritisch is de periode van aarvorming en
aargroei. Hoge temperaturen kunnen
de tarweopbrengst inperken. Er is
invloed op de evapotranspiratie en de
fotosynthese. Minder kooldioxide wordt
omgezet, er is minder zetmeelsynthese
en de korrels zijn kleiner.
Stikstof
Stikstof (N) is de belangrijkste meststof
en bepaalt de productiviteit van tarwe.
Beschikbaarheid van stikstof wordt beïnvloed door de bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden. Meer
stikstof geeft meer eiwitconcentratie.
Hoge stikstofgiften hebben niet de verwachte invloed op eiwitconcentratie,
maar wel op vegetatieve groei. Zware
regenval gedurende de korrelontwikke-

Bakkerijdemonstratie
Op het seminar Claryfar 2011 werden er baktesten op
wit brood uitgevoerd, zowel zonder correctie als met
een totaalcorrector. Deegkleverigheid, deeguitrekbaarheid en afmetingen van gerezen deegstukken
werden gemeten. Na het bakken van busbroden en
vloerbroden werden de broden geëvalueerd op korstkleur, volume, kruimtextuur en kruimkleur.

ling geeft N-uitloging van de bodem.
Dit resulteert in een lager eiwitgehalte
van de tarwe. Ook een tekort aan zwavel (S) heeft impact op tarwekwaliteit:
tarwe-eiwitten bevatten S-houdende
aminozuren, die verantwoordelijk zijn
voor een goede deegvorming.
Optimalisering
Peter De Saert van Clarys Food
Ingredients gaf een overzicht van een
reeks bloemstalen, afkomstig van industriële molens uit de Benelux. Op deze
bloemstalen werden alle kwaliteitstesten en ook baktesten (ongecorrigeerd) uitgevoerd. Hieruit bleek dat er
duidelijk minder gluten aanwezig zijn
dan vorig jaar, meer oplosbare en minder onoplosbare vezels.
Het alveogram van Chopin geeft een
stugger deeg, de waterabsorptie volgens Brabender is hoger. Uit de baktest
blijkt dat het deeg gemakkelijk breekt
bij langere rijstijden. Claryfarcorrectie
houdt in dat de bloemstalen worden
geoptimaliseerd, zodat tekorten worden
opgevangen. Er wordt rekening gehouden met de meest toegepaste recepturen en technologieën. De claryfarsystemen hebben een hoge functionaliteit
naar de macromoleculen, zoals eiwitten,
vezels, zetmeelfragmenten en vetten. Er
wordt rekening gehouden met cultureel
gebonden wensen en uiteraard de prijs.
Enzymfunctionaliteit
Bellido Guillermo van Novozymes
Zwitserland sprak over enzymfunctiona-

liteit in brood. Op het mengstaal van
Beneluxbloem oogst 2011 worden de
reologische eigenschappen bepaald en
een baktest uitgevoerd, met het oog op
een oplossing door enzymtoevoeging.
Daaruit blijkt dat het deeg versterking
kan gebruiken: glucose-oxidase en lipase kunnen hier een uitkomst bieden. Er
worden baktesten uitgevoerd waarbij
de invloed van amylasen, xylanasen,
lipasen en glucose-oxideasen wordt
nagegaan. De toevoeging van de enzymen resulteert in verbeterde verwerkingseigenschappen, betere gascelstructuur, fijnere kruimstructuur, groter
broodvolume en betere stabiliteit gedurende fermentatie.
E m u l g a t o re n
Emulgatoren voor kwaliteitsoptimalisatie
werden voorgesteld door Lionel Tempka
(Palsgaard). Het gebruik van emulgatoren is al langer gekend in brood en bakwaren. Ze werken in op zetmeel en gluteneiwitten. De monoglyceriden werken
vooral tegen oudbakken worden en zijn
dus kruimverzachtend. Ze kunnen worden toegepast in toastbrood, zoete broden, cakes met verlengde houdbaarheid,
burgerbroodjes, et cetera. De SSL en CSL
bieden vooral verbeterde mengtolerantie waarbij het glutennetwerk verbetert
en zo een groter volume wordt verkregen. DAWE wordt vooral toegepast voor
een groter volume en een betere kruimtextuur, een betere verwerkbaarheid en
stabiliteit van het deeg en een verhoogde gasretentie.
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‘Wij zijn onze flora’
Inzicht in microbiota biedt perspectief voor duurzame veehouderij

Algemeen

[Carolien Makkink]

Het Gengenaf-project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
gezonde voeding. “Meer inzicht in de relatie tussen gastheer, microbiota en
voeding biedt nieuwe mogelijkheden om producten te ontwikkelen die de
darmgezondheid ondersteunen”, aldus Leo den Hartog van Nutreco.
Nieuwe technieken maken het mogelijk
om de micro-organismen die op en in
het lichaam van mens en dier leven
gedetailleerd in kaart te brengen. In
2009 zijn Nizo Food Research, Nutreco
en de Radboud Universiteit het
Gengenaf-project gestart om de relatie
tussen voeding, microbiota en gezondheid te bestuderen. De eerste resultaten
zijn veelbelovend.
Bacteriële cellen
Bacteriën maken een groot deel uit van
ons organisme: we bestaan voor 90 procent uit bacteriële en voor slechts 10
procent uit humane cellen. Op genniveau is de verhouding nog extremer.
Al onze bacteriën bevatten honderd

keer zo veel unieke genen als ons eigen
genoom. De symbiose met bacteriën
stelt ons in staat ons voedsel efficiënt te
verteren en draagt bij aan onze gezondheid.
Te c h n i e k
De genetische ‘streepjescode’ van een
bacteriepopulatie kan in kaart worden
gebracht met een nieuwe techniek, ‘barcoded pyrosequencing’, in combinatie
met PCR. “Deze methode geeft inzicht
in het totale microbioom, de genetische
samenstelling van de flora”, vertelt
Harro Timmerman van Nizo. Omdat de
techniek een brij aan data oplevert, is
het een hele kunst om de uitkomsten op
een inzichtelijke manier weer te geven

Figuur 1. Weergave van de samenstelling van de dunnedarmflora van een niet-gespeende big.

en te interpreteren. Bio-informatici van
Nizo hebben hiervoor methodes ontwikkeld. Figuur 1 geeft een voorbeeld van
fylogenetische visualisatie van de
samenstelling van de microbiota in de
dunne darm van een big. Deze weergave maakt het mogelijk om in één oogopslag inzicht te krijgen in de samenstelling en diversiteit van de flora.
Daarnaast zijn statistische methodes
ontwikkeld om verschillen tussen groepen individuen te analyseren. “Daarmee
kunnen we het bacteriële profiel identificeren dat gerelateerd is aan een
bepaald gezondheidsprobleem of een
bepaalde behandeling”, legt
Timmerman uit.
Huid
Joost Schalkwijk van de afdeling
Dermatologie van het UMC St Radboud
in Nijmegen vertelt over het microbioomonderzoek van de huid. De florasamenstelling verschilt sterk tussen verschillende locaties. “Op het talgrijke
voorhoofd komen vrijwel uitsluitend
bacteriën van het phylum
Actinobacteria voor. Op de droge onderrug vinden we naast Actinobacteria ook
Firmicutes en Proteobacteria. In de vochtige oksel zijn de Firmicutes dominant
en komen we geen Proteobacteria
tegen.” Bij de huidaandoening hidradenitis suppurativa vond Schalkwijk vooral
anaerobe organismen en niet de ‘gewone’ huidbacteriën. Verder onderzoek
richt zich op de relatie tussen streptococcen en psoriasis en tussen staphylococcus aureus en eczeem.
P ro b i o t i c a
Probiotica kunnen de samenstelling van
de darmflora in de goede richting sturen. In verschillende studies worden
nogal variabele effecten van probiotica
gevonden. Ger Rijkers van UMC St
Radboud legt uit dat de samenstelling
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van het probiotische supplement, de
eigen flora, het genotype van de gastheer en de omgeving (voeding, antibioticabehandeling, microbiële belasting)
invloed hebben op de werking van een
probioticum. Verschillende mogelijk probiotische bacteriestammen hebben uiteenlopende effecten op de inductie van
regulatoire T-cellen, cytokines en interleukines. In de PandA-studie (Probiotics
and Allergy) wordt de invloed van een
probioticabehandeling bij baby’s op de
ontwikkeling van allergieën en eczeem
onderzocht. Voor deze studie is een probioticum ontwikkeld, bestaande uit B.
bifidum, B. lactis en L. lactis. Uit het
onderzoek is naar voren gekomen dat
de diversiteit van de darmflora in de
eerste week na de geboorte invloed
heeft op de ontwikkeling van eczeem
op latere leeftijd: behandeling met probiotica blijkt niet te helpen als de flora
te weinig gevarieerd is. Bij een gevarieerde flora op jonge leeftijd kunnen
probiotica het optreden van eczeem
later in het eerste levensjaar wel verminderen. Tot nu toe heeft de PandAstudie nog geen gunstige effecten van
probiotica op astma kunnen aantonen.
Duurzaam
Leo den Hartog van Nutreco is ervan
overtuigd dat er nog verbeteringen
mogelijk zijn in de veehouderij. “De huidige vleesvarkens benutten hun genetisch potentieel nog niet volledig”, stelt
hij. “Er is bijvoorbeeld een grote variatie
in verteerbaarheid van voer tussen
bedrijven.” Verbetering van vertering en
benutting leidt tot efficiëntere productie en minder milieubelasting.
Producten en additieven die de darmgezondheid ondersteunen, kunnen bijdragen aan een verdere reductie van het
antibioticagebruik in de sector. “Meer
kennis van de flora biedt perspectieven
om dergelijke producten en additieven
te ontwikkelen”, denkt Den Hartog.
O n d e r z o e k s p ro j e c t e n
Ook Coen Smits van Nutreco is enthousiast over het Gengenaf-project. Hij
noemde drie onderzoeksprojecten waar
microbiotamanagement door middel

van voeding relevant is. Op basis van
wetenschappelijk onderzoek heeft
Nutreco een product ontwikkeld,
MicroBalance, dat een deel van het
vismeel in visvoeders kan vervangen.
“Hiermee kunnen we het gehalte vismeel in visvoeders nu al tot de helft
terugbrengen zonder negatieve effecten op de groei. Ook hebben we gezien
dat de darmflora van de zalm niet noemenswaardig verandert door het
gebruik van MicroBalance. Dit is een
grote stap in de richting van duurzame
visteelt.” Bij pluimvee bereikt Nutreco
goede resultaten met mannobiose, dat
de aanhechting van salmonella aan de
darmwand remt. “Voor de bestrijding
van salmonella is een gecombineerde
aanpak van belang”, legt Smits uit.
Bijvoorbeeld een combinatie van mannobiose (een mannose disaccharide) en
boterzuur geeft een sterke reductie van
salmonella in de caeca. Onderzoek met
de nieuwe barcoded pyrosequencingtechniek toonde een verband aan tussen
de diversiteit en aantallen van de microbiota in de dunne darm van biggen en
de diarree-incidentie. Bij pluimvee is het
aantal bacteriën in de dunne darm gerelateerd aan het vochtgehalte van het
strooisel. Begin 2012 brengen Trouw
Nutrition en Selko een nieuw product
op de markt, gebaseerd op dit onderzoek.
P ro j e c t
De nieuwe kennis die wordt opgedaan
in het Gengenaf-project gaat een
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde voeding voor

“Producten die
de darmgezondheid ondersteunen, dragen bij
aan verdere antibioticareductie”,
aldus Leo den
Hartog.

De florasamenstelling verschilt
sterk tussen verschillende locaties van de huid,
meent Joost
Schalkwijk.

mens en dier. Meer inzicht in de relatie
tussen gastheer, microbiota en voeding
en de impact van deze drie-eenheid op
de gezondheid van mens en dier biedt
nieuwe perspectieven. “Wij zijn onze
flora”, concludeert een deelnemer aan
het seminar.

-

Gengenaf-project
In het Gengenaf-project werken Nizo Food Research in Ede, Nutreco Research and Development in
Boxmeer en de Radboud Universiteit in Nijmegen samen. Doel is het in kaart brengen van de
microbiota op de huid, in de mondholte en het maagdarmkanaal. Het microbioom van gezonde
individuen wordt vergeleken met het microbioom van individuen met gezondheidsproblemen.
(Huid: psoriasis, atopische dermatitis, acne, roos. Mondholte: slechte adem, halitose; maagdarmkanaal: ontstekingen, malabsorptie, diarree). Dit biedt inzicht in de relatie tussen florasamenstelling
en gezondheid. Uiteindelijk kunnen dan strategieën worden ontwikkeld om de flora, en daarmee
de gezondheid, positief te beïnvloeden.
In het project werken onderzoekers op het gebied van humane en diervoeding en -gezondheid
samen met microbiologen en bio-informatici.
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Zaken en mensen

KrakendePersen

Boerenbond Deurne keert recordbedrag uit
Boerenbond Deurne keert over de maanden november en december ruim een half miljoen
euro extra winst uit aan de aangesloten boeren. De boeren ontvangen ruim 5 miljoen aan
winstuitkering in 2011, wat circa 1,6 miljoen meer is dan in 2010. Per afgenomen ton mengvoer ontvangen de aangesloten leden/afnemers het recordbedrag van 11,80 euro (excl. btw).
De uitkering is mogelijk, doordat de aangesloten dochterbedrijven in de retail en de grondstoffenhandel (Bracofeed in Oss) een topjaar realiseren.

Patrick Köhlen versterkt Alltech
Alltech Nederland heeft Patrick Köhlen aangetrokken als specialist varkenshouderij voor Nederland en België. De benoeming van Köhlen sluit
volgens Alltech aan bij de strategie om diersoortgericht te opereren.
Köhlen heeft een agrarische achtergrond en deed na zijn studie
Dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit ervaring op in de
internationale varkenshouderij. “Zijn kennis op het gebied van productie, gezondheid en nutritie komen goed van pas in deze nieuwe functie”, aldus Alltech.

Patrick Köhlen.

PTN lanceert nieuwe website
Pelleting Technology Nederland (PTN), specialist in en fabrikant van korrelpersen en gerelateerde machines, heeft een volledig vernieuwde website gelanceerd. Het websiteontwerp van
www.ptn.nl benadrukt de kerncompetenties van het veertig jaar oude bedrijf en zoomt in op
de machines en toegepaste technologie. Een compleet nieuwe fotoserie illustreert de kwaliteit
en het imago dat PTN wil uitdragen. De informatie en documentatie is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Duits en Frans. Op termijn worden ook vertalingen in het Russisch en
Chinees verwacht.

ForFarmers wint vierde FD Gouden Gazelle Award
ForFarmers is voor het vierde achtereenvolgende jaar winnaar van de FD Gouden Gazelle
Award. Met een omzetgroei in 2010 van 461 procent ten opzichte van 2008 is ForFarmers
opnieuw het snelst groeiende bedrijf van de provincie Gelderland in de categorie grote bedrijven. De omzet van ForFarmers bedroeg in 2010 bijna 4,2 miljard euro. De Gazelle Award is een
initiatief van het Financieele Dagblad en wordt toegekend aan de snelst groeiende ondernemingen van Nederland.

Huldiging jubilarissen Denkavit
Denkavit huldigde onlangs drie jubilarissen. Operator Cees
Roelofson werd in het zonnetje gezet vanwege zijn dienstverband van 40 jaar. Productiemedewerker Henk Groenesteijn en
facilitair medewerker Gert Schaap zijn beiden inmiddels 25 jaar
in dienst van de onderneming in Voorthuizen. Algemeen directeur Hans Buys overhandigde de jubilarissen namens de directie
een enveloppe met inhoud en het gouden Denkavit-insigne.

Nieuwe website Nefato
Nefato heeft de website vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl van de
vereniging. Via de website, www.nefato.nl, kan iedereen in een oogopslag zien
wat Nefato doet, wie de leden zijn en hoe zij is ingebed in de structuur van Fefana.
Voor geïnteresseerden is een bibliotheek met achtergrondartikelen beschikbaar.
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Greenwashing
en ander populisme
De voorbije week kregen we het weer te horen
van de profeten van Wervel: de ‘Round Table
for Responsable Soy’ (RTRS) is greenwashing.
Met dergelijke populistische termen blijven een
aantal, al dan niet door de gemeenschap
gesponsorde organisaties, hun bestaansreden
verdedigen. Waarom? Wij betwisten niet dat
organisaties, ngo’s of andere, die de aandacht
blijven vragen voor de problematiek van de
voedselzekerheid in de wereld, een belangrijke
missie hebben. Sommigen engageren zich in
initiatieven als RTRS. Dat is alvast productiever
dan zich te nestelen in de eigengereide rol van
schipper aan de wal.
Ook het feit dat de EU nog zuivel uitvoert,
blijkt voor sommige wervelende ‘wereldverbeteraars’ een steen des aanstoots. Dat vloekt met
het principe dat elk volk recht heeft op landbouw, wat voortspruit uit het recht op voeding.
Recht op landbouw betekent niet dat je precies
alles kunt produceren wat je nodig hebt. Dat
ideaal is voor geen enkel volk weggelegd, zelfs
niet voor hen die op de vruchtbaarste grond
leven, zoals wij in de lage landen. Het is goed
dat je nog wat voeding kunt uitwisselen met
andere volkeren. Dat betekent dat je de zelfvoorzieningsgraad probeert te overstijgen voor
producties waarin je beter bent dan anderen. In
het recente verleden is gebleken dat een
exportverbod van granen – denk aan Rusland
en Oekraïne – honger creëert in landen als
Tanzania. Daarom heeft de EU, met de steun
van enkele andere landen, bij de
Wereldhandelsorganisatie WTO een voorstel
ingediend om exportrestricties in het kader van
het Wereldvoedselprogramma te verbieden.
De honger in de wereld wordt niet opgelost
met populisme. Het is belangrijk dat al degenen
die betrokken zijn bij de voedselvoorziening
samenwerken en niet alleen bezig zijn met het
eigen gelijk of vooringenomenheid, ook al is de
aanpak niet perfect. Er zijn heel wat factoren
die de honger veroorzaken en de complete
oplossing is niet mogelijk. Elke inspanning is
dus welkom en samenwerking is efficiënter dan
populisme of vooringenomenheid.
Jef Verhaeren

In de rubriek ‘Krakende Persen’ worden periodiek, door verschillende redacteuren van De Molenaar, onderwerpen aangesneden die in het nieuws zijn en enige relatie hebben
met de graanverwerkende- en/of diervoederindustrie.
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Na afkalven worden koeien geconfronteerd met enorme metabolische
veranderingen welke invloed hebben op de energievoorziening. Een goed
functionerende lever is van essentieel belang voor de energievoorziening
van hoog productief melkvee. Uit onderzoek blijkt dat bij 40% van het
melkvee subklinische ketose voorkomt, wat maar liefst 100À per koe
kost. ReaShure® Precision Release Choline heeft bewezen de
energiestatus tijdens de transitieperiode te beschermen. Hierdoor
wordt het risico van stofwisselingsstoornissen verminderd
en de vruchtbaarheid, melkopbrengst en gezondheid worden
verbeterd. Neem contact op met één van onze
voedingsexperts of ga naar Balchem.com voor
meer informatie.

Real People. Real Science. Real Results.
©2011 Balchem Corporation. Alle handels- en servicemerken zijn eigendom van Balchem Corporation.
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‘Voerefficiëntie essentieel v
Diervoeding

[Durkje Hietkamp]

Voer vormt de grootste kostenpost op een melkveebedrijf. “Daarom is het
essentieel dat het voer zo efficiënt mogelijk wordt benut”, zegt Sander van
Zijderveld. Voerefficiëntie wordt een onmisbare parameter voor melkveehouders, volgens hem. “Voerefficiëntie zal de voerkosten per kilogram melk bepalen en dus het financiële rendement.”
Voerefficiëntie meet hoe goed een koe
het rantsoen benut. Het kengetal geeft
aan hoeveel melk er wordt geproduceerd uit een kilogram droge stof.
“Voerefficiëntie wordt een belangrijk
kengetal in de melkveehouderij”, stelt
Sander van Zijderveld van Provimi Feed
Solutions op het Provimi-symposium in
Hardenberg. “Een hogere voerefficiëntie betekent dat een koe meer melk kan
produceren met dezelfde hoeveelheid
voer. Per saldo houdt een boer dus meer
geld over. Doordat de voerprijzen stijgen, neemt het financiële voordeel van
zo’n verbetering alleen maar toe.”

De gemiddelde voerefficiëntie op Nederlandse melkveebedrijven is 1,4.

Focus
In de vleesvee-, varkens- en pluimveehouderij wordt het kengetal voerefficiëntie al jaren toegepast. In de toekomst komt ook bij melkvee hierop de
focus te liggen, voorspelt Van Zijderveld.
Onder andere door de verwachte
afschaffing van het melkquotum in
2015, maar vooral door de stijgende en
wisselvallige grondstofprijzen voor
rundveevoeders, professionalisering en
schaalvergroting, wordt het steeds
belangrijker dat koeien efficiënt met
hun voer omgaan. “Maximale melkproductie is niet langer voldoende.”

Va r i a t i e
De voerefficiëntie op bedrijven varieert
van 1,3 tot circa 1,5 kilogram melk per
kilogram droge stof. “Koeien met een
hoge voerefficiëntie scoren over het
algemeen beter. Een verbetering van
de voerefficiëntie van 1,3 naar 1,5 betekent al twee kilogram melk meer”,
zegt Van Zijderveld. Maar ‘hoe hoger,
hoe beter’ gaat niet altijd op. “Koeien
lijken in het begin van de lactatie heel
efficiënt. Dit komt voornamelijk door
de negatieve energiebalans, waardoor
vetmobilisatie plaatsvindt. De koe
gebruikt lichaamsreserves voor de
melkproductie. Aan het eind van de
lactatie neemt de efficiëntie schijnbaar
af, maar dit komt door de toegenomen
vetopslag en herstel van conditie”, legt
de onderzoeker uit. “Doel moet zijn de
voerefficiëntie te verhogen bij gelijkblijvend lactatiestadium of er moet
worden gecorrigeerd voor de energiereserves van de koe.”
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el voor rendabele productie’
Provimi-symposium over effectieve voerbenutting bij melkvee
Berekenen voerefficiëntie
Het meten van de voerefficiëntie is vooral geschikt voor bedrijven met een
mengvoerwagen:
- Noteer de hoeveelheden ruwvoer die in de mengvoerwagen worden ingewogen.
- Voer koeien en neem een representatief monster van het voer.
- Droog het monster in de magnetron. Daarbij is het van belang om volgens protocol te werken, omdat het gras in brand zou kunnen vliegen (aangeraden
wordt onder andere om een glaasje water erbij te zetten).
- Bereken het drogestofgehalte.
- Vermenigvuldig het drogestofgehalte met de hoeveelheid gevoerd product.
- Bepaal de hoeveelheid gevoerd krachtvoer voor het koppel; het drogestofgehalte van krachtvoer is ongeveer 88 procent.
- Verzamel de volgende dag de voerresten aan het voerhek en bepaal hiervan
het drogestofgehalte in de magnetron (via protocol).
- Trek de hoeveelheid droge stof van de voerrest af van de hoeveelheid gevoerde droge stof. Dit is de opgenomen droge stof.
- Bepaal de totale melkproductie in het koppel waarvan de voeropname is
bepaald.
- Deel de melkproductie door de kilogrammen opgenomen droge stof. Het
resulterende getal is de voerefficiëntie.

C o r re l a t i e
Naast lactatiestadium, beïnvloeden leeftijd, groei, veranderingen in conditiescore, loopafstanden, lichaamsgewicht,
ruwvoerkwaliteit, voeradditieven en
milieu de voerefficiëntie, laat Van
Zijderveld weten. Lagere voerefficiënties
zijn gecorreleerd met een later lactatiestadium, een hogere ruwvoergift, een
hoger NDF-gehalte in het rantsoen
(meer celwandkoolhydraten), een toename in conditie, pensverzuring, dracht,
hittestress en het afleggen van grote
afstanden. Een verhoogde voerefficiëntie wordt geassocieerd met hogere
melkopbrengsten, een vroeger lactatiestadium, conditieverlies, een hogere
leeftijd, ruwvoeders van hoge kwaliteit,
verbeterde pensfermentatie en het
gebruik van buffers en pensstabilisatoren. “Maar bovenal met een verbeterde
voervertering”, aldus Van Zijderveld.
Ruwvoer
Bij de berekening van het saldo wordt
nu voornamelijk gekeken naar de kilo’s
melk uit krachtvoer, omdat dit makkelijk is te bepalen. Volgens Van

Zijderveld is de grootste winst te halen
uit het ruwvoer. Het bepalen van de
waarde van de eigen ruwvoerproductie
is lastig, daarom worden de ruwvoerkosten vaak geschat. Van Zijderveld
adviseert melkveehouders regelmatig
de voerefficiëntie op het bedrijf te
bepalen en dat samen met de voervoorlichter te beoordelen. De voerefficiëntie is volgens hem vrij eenvoudig te
berekenen. Uitgangspunten zijn de
hoeveelheid melk per dag en de hoeveelheid droge stof (zie kader). “Het
rantsoenadvies opgesteld door de veevoeradviseur bevat de aanbevolen hoeveelheid droge stof per koe per dag.
Belangrijk is om te controleren of dit
gelijk is aan de hoeveelheid droge stof
die daadwerkelijk wordt gevoerd”, zegt
de onderzoeker.
Energie
De koe benut niet alle energie die via
het voer wordt opgenomen. Bij een
gezonde koe wordt slechts 26 procent
van de opgenomen energie omgezet in
melk, 34 procent van de energie verlaat
het lichaam via de mest en eenzelfde
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Door de stijgende voerprijzen voor rundveevoeders wordt het steeds
belangrijker dat koeien efficiënt met hun voer omgaan.

hoeveelheid via warmte. De resterende
6 procent van de voerenergie gaat verloren in de vorm van methaan*. “Het
verbeteren van de efficiëntie van ruwvoer, bijvoorbeeld door additieven als
Amaferm, kan de voerefficiëntie verhogen”, aldus Van Zijderveld. Hij onderstreept daarnaast het belang van diergezondheid. “Probeer dierziekten te
voorkomen. Ziektebestrijding door de
koe lijdt tot energieverbruik en een verlaagde voeropname.”
Andere factoren voor een slechte benutting zijn grote loopafstanden naar de
melkstal of andere lange looplijnen,
overbezetting, hittestress en broei in de
kuilen. “Broei is een onderschat probleem, maar leidt tot een fors lagere
voerefficiëntie.”
Gezondheid
De voerefficiëntie kan worden verhoogd door een betere vertering van
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>> ‘Voerefficiëntie essentieel voor rendabele productie’

De grootste winst bij efficiënte voerbenutting is te halen uit ruwvoer, volgens Sander van Zijderveld.

het rantsoen. Dit kan door een goed
rantsoen samen te stellen, waarbij de
vertering van eiwit en energie in dezelfde mate doorgaan. “Een hoge voerefficiëntie kan alleen worden bereikt met
gezonde koeien die een uitgebalanceerd rantsoen krijgen dat voorziet in
de behoefte van de koe en zorgt voor
een optimale vertering van het voer in
de pens”, zegt Van Zijderveld. Als een
rantsoen bijvoorbeeld te veel onbestendig eiwit en te weinig onbestendige
energie bevat, wordt het eiwit niet
benut en de energie gebruikt om het
teveel aan eiwit te verwijderen.
Hierdoor neemt de voerefficiëntie af. Te
veel snel gefermenteerde energie (zetmeel) kan leiden tot pensverzuring.
“Dit verstoort de werking van de pens
en omdat de bestanddelen niet worden
benut, vermindert de voerefficiëntie.”
Voerefficiëntie is een nuttig instrument
om het rendement van melkveebedrijven te vergelijken en te verbeteren,
concludeert Van Zijderveld. “Een goede
voerefficiëntie is essentieel om rendabel
te blijven produceren.”
Fokkerij
Volgens Sander de Roos, hoofd breeding
& support bij CRV, is voerefficiëntie deels
genetisch bepaald. “Uit onderzoek blijkt
dat er dieren zijn die van nature minder
voer nodig hebben om dezelfde melk-

productie te halen.” De Roos verwacht
over enkele jaren een fokwaarde te kunnen berekenen voor de voeropname per
kilogram melk. “De mogelijkheden voor
selectie op voerefficiëntie nemen toe.”
Via genomic selection worden fokwaarden geschat op basis van DNA-merkers.
“Als je weet hoe goed de stieren in de
referentiepopulatie zijn op het gebied
van voerefficiëntie, kun je dat koppelen
aan het DNA. Via het DNA kun je vervolgens voorspellen hoe goed een stier
is en een nauwkeurige selectie maken
en daaraan een fokwaarde koppelen.”
Voor genetische selectie op voereffi-

ciëntie is een grote referentiepopulatie
nodig. Door internationale samenwerking met fokkerijorganisaties in andere
landen, bijvoorbeeld de Verenigde
Staten en Nieuw-Zeeland, hoopt CRV
een dataset met gegevens van 10.000
koeien te vormen. “Streven is om over
twee tot vijf jaar een fokwaarde voor
voerefficiëntie in de melkveehouderijsector te introduceren”, besluit De
Roos.

-

* Meer informatie over de verlaging van de methaanemissie via voer leest u in De Molenaar nr. 15 pagina
35 & 36.

Tips
Tips om de voerefficientie te verhogen:
- Goed gebalanceerde rantsoenen verstrekken.
- Verteerbaarheid ruwvoer verbeteren.
- Voldoende effectieve vezels verstrekken voor stimulatie van pensfermentatie.
- Beperken van selecteren in rantsoenen.
- Inzetten van voeradditieven (pensbuffers, vezelverteringsstimulantia, kuiltoevoegmiddelen, enz.).
- Effecten van extreme temperaturen beperken (koude- of hittestress).
- Nieuwmelkte koeien en koeien in close-up goed monitoren.
- Beperken van ziekte en stress bij de koeien.
- Broei in de kuil voorkomen.
- Voer regelmatig aanschuiven.
- Lange looplijnen voorkomen.
- Overbezetting in de stal voorkomen.
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Toonaangevend
in techniek en kwaliteit!

Uw adres voor: • Bulkkippers
• Blaasinstallaties
• Sluizenrevisie
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‘Beste van ’s werelds g

Tijdens ECE bieden de deelnemende bedrijven alle gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Reportage

[Jacqueline Wijbenga]

De European Commodoties Exchange bracht onlangs zo’n 2500 bezoekers uit
alle delen van de wereld naar Rotterdam. De meesten kwamen niet om daad-

van biomassa”, aldus Hans Smits, directeur van Havenbedrijf Rotterdam, tijdens het diner voorafgaand aan de
beursdag.

werkelijk te handelen, maar vooral om de banden te versterken en kennis te
vergaren.
“Deze bijeenkomst, de European
Commodoties Exchange, brengt het
beste van ’s werelds graanmarkt bijeen”, aldus Anne Broekema, voorzitter
van het Graancomité en gastheer van de
51e editie van het internationale evenement. European Commodoties Exchange
(ECE) wordt telkens door een andere

nationale vereniging georganiseerd. Dit
jaar viel de eer te beurt aan het
Nederlandse Graancomité en vond de
ECE plaats in Rotterdam, een van ’s
werelds belangrijkste doorvoerhavens
voor agrarische grondstoffen en dus ook
voor granen. “Rotterdam is jaarlijks
goed voor 1 miljoen ton op- en overslag

B i o b r a n d s t o ff e n
“Als marktleider in agribulk bieden we
in Rotterdam complete service voor alle
soorten droge en natte agribulk, zowel
op het gebied van food en feed, als in
toenemende mate ook voor biofuels”,
aldus Smits. “De op- en overslag in het
segment vloeibaar is de afgelopen
jaren mede daardoor gestegen.
Rotterdam is de Europese hub voor biodiesel en bioethanol.” Investeringen
van bedrijven als het Finse Neste Oil in
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s graanmarkt bijeen’
European Commodities Exchange strijkt neer in Rotterdam
terminals voor biobrandstoffen hebben
bijgedragen aan deze ontwikkeling in
de Rotterdamse haven. “Het is een van
onze belangrijkste aandachtsgebieden
op dit moment. Rotterdam wil een
belangrijk energie- en brandstofhaven
zijn”, aldus de havendirecteur.
Deze groei past volgens Smits goed in
het streven van de Rotterdamse haven
naar duurzaamheid. “We willen als
haven een reductie van 50 procent van
onze CO2-uitstoot realiseren.
Biobrandstoffen kunnen daarbij helpen.” Ook de stad Rotterdam en het
achterland zullen baat hebben bij biobrandstoffen in het kader van het
terugdringen van de milieubelasting,
meent Smits. Hij verwacht dat de doorvoer van biobrandstoffen via
Rotterdam de komende jaren zal toenemen. “Tien procent groei in dit segment is reëel.”
Beursdag
De beurs ECE in het Rotterdamse Ahoycomplex is vooral een netwerkbijeenkomst, geen daadwerkelijk handelsplatform. “Ruim 2500 mensen uit alle delen
van de wereld komen op deze plek bijeen”, vertelt Broekema. “Meestal
nemen de bezoekers ook deel aan bijeenkomsten die door handelsondernemingen rondom dit evenement worden
georganiseerd. De beurs is vooral een
aanleiding voor kopers en verkopers om
elkaar te ontmoeten en kennis te
delen.”

Informatie en kennis over producten en grondstoffen worden uitgewisseld.

Ontmoetingen
Dat doel vertaalt zich naar de beursvloer. De stands van deelnemende
bedrijven bieden alle gelegenheid voor
een gezellig samenzijn. “Soms zijn het
de eerste fysieke ontmoetingen tussen
mensen die al jaren via de digitale kanalen zaken met elkaar doen”, weet Fred
Weil van VOF Weil, Van het Hagenbeek
en Van der Schaick. Maar ook mensen
die elkaar al kennen, zien in de ECE een
aanleiding om beroepsgenoten te ontmoeten.
De gesprekken op de beursvloer gaan
vooral over het sentiment op de beurs
en over hoe eigenlijk niemand begrijpt
waarop de verschillende noteringen nog
zijn gebaseerd. “Vroeger kon een ervaren handelaar op basis van informatie
een inschatting maken of de beursnotering voor een product een positieve of
een negatieve trend zou vertonen in de
komende periode. Tegenwoordig durf je
nauwelijks een paar dagen vooruit te
kijken”, vertelt Karel van den Berg van
Cefetra. Speculanten kiezen het ene
moment voor beleggen in agrarische
grondstoffen, maar stappen er het volgende moment net zo makkelijk weer
uit. En van een kennisvoorsprong is
sinds de intrede van internet ook geen
sprake meer. “Nu is 24 uur per dag, 7
dagen in de week alle informatie voor
iedereen ter wereld beschikbaar. Dus
zelfs het tijdsverschil tussen de continenten kunnen we in de handel niet meer
in ons voordeel benutten.”
Informatie
Ook op de Rotterdamse beursvloer blijven de handelaren van minuut tot
minuut geïnformeerd, dankzij de
mobiele telefoon. “In deze sector moet
je goed op de hoogte blijven”, stelt een
bezoeker. Een paar dagen naar
Rotterdam hoeft niet te betekenen dat
je geen handel kunt doen, meent hij.
Zelf waagt hij zich er niet aan. “Als ik
thuis ben, kan ik al mijn bronnen raadplegen, alles rustig naast elkaar leggen
en dan een besluit nemen wel of niet te
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“Rotterdam is de ‘fuel hub’ voor biobrandstoffen in Europa”, volgens
havendirecteur Hans Smits.

handelen. Onderweg is het toch iets lastiger een volledig beeld te houden op
de markt.” Teruglezen wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld bij thuiskomst, doet hij niet. “Dat is verspilde
energie. Je kunt beter kijken wat de
stand van de dag is en van daaruit je
informatie weer opbouwen en opnieuw
positie doen. Tegenwoordig geldt nog
meer dan anders dat resultaten uit het
verleden geen garantie zijn voor de toekomst, zeker niet in agrarische grondstoffen.”

-
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We’re Seeking You (m/f)

A global leader in the field of antimicrobial preservatives for animal feeds, feed ingredients and foodstuffs for human
consumption, our client is enjoying strong double digit growth and is looking to strengthen its Benelux operations with the
appointment of a

Regional Sales Manager – Benelux
as they look for business growth in line with their ambitious global growth plans.
The role:
• Growing the business in Benelux both through existing and new products
• Delivering high levels of customer satisfaction
• Regular visits to feed mill customers and the milling industry
• Working closely with the company’s team of specialists
• Identifying, developing and expanding market opportunities within Benelux
Your profile:
• Minimum 3 years experience in sales and customer service
• Sound background in the technical application of feed additives
• Degree in animal husbandry, ideally in animal nutrition
• Fluency in Dutch and English
• Willing to travel widely within Benelux
• Personal attributes include excellent communication, decision making and negotiating skills with a strong desire to succeed.
Interested in representing a market leader?
Submit your application and CV to
AGRI-associates - the Netherlands. Mr J.C.W. van den Hoek, Tel: +31-20-6452324 E-mail: agrinl@compuserve.com
Since 1969, AGRI-associates have specialized and concentrated in the recruiting of highly talented candidates for key positions
in the agriculture and food related industries.

www.agriassociates.com

HOOGWAARDIGE
ENERGIE
Zorg voor een optimale energievoorziening van het melkvee met:
Bergafat gefractioneerd pensbestendig vet

Werking: Tegengaan negatieve energiebalans, melkproductie verhogend, melkvet verhogend.
(zeer hoge energiedichtheid en een neutrale smaak)

Speerstra Feed ingredients bv is specialist in
hoogwaardige additieven en ingrediënten
voor de diervoedersector.

Glycopulp glucogene energie op drager (op basis van Mono Propyleenglycol en/of Glycerol)
Werking : Voorkomt slepende melkziekte, stimulering melkproductie
Glycerol en Monopropyleenglcol zijn ook in vloeibare vorm beschikbaar.

Bergafat

Glycopulp

Meer informatie over diervoederingredienten, additieven, gezonde dieren
of hogere rendementen voor uw bedrijf
vindt u via onze productwijzer op:

www.speerstra.com

Speerstra Feed Ingredients BV | Postbus 160 | 8530 AD Lemmer | T 0514 56 90 01 | F 0514 56 90 02 | E mail@speerstra.com
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Hoge molens vangen
veel wind
Heden en verleden

[Johan Bakker]

Windbelemmering was als een dief voor de molenaar. Vrije wind was veel
waard, dus daar werd bij de bouw van een molen op gelet. Die moest zo vrij
mogelijk op de wind staan, maar soms lukte dat niet vanwege andere belangen. Dan maar de hoogte in. Zo zijn niet alleen in Nederland zeer hoge
molens gebouwd, ook in Engeland.
Vooral bij steden werden hoge molens
gebouwd om windbelemmering te voorkomen. Schiedam is erom bekend. Daar
staan nu nog zeven kolossale molens; zij
het dat een ervan, De Nolet, een moderne molen is in een klassieke jas. Hij is
nieuw gebouwd in 2005, heeft een
baliehoogte van 25 m en een vlucht (diameter wiekencirkel) van 29,85 m. Het
hoogste punt van de molen bevindt zich
zo’n 55 m boven het straatoppervlak.
Vooral in de gouden tijd van de molenbouw kon men er wat van. De in 1798
gebouwde Arend in Rotterdam had een
baliehoogte van 25,90 m bij een vlucht
van 27,50 m. De waarschijnlijk grootste
klassieke molen die ooit in Nederland is
gebouwd, had een hoogte van 54 m.

De hoogste molen van Engeland, de Southtown mill in Great
Yarmouth op een oude ansichtkaart.

Engeland
Waar windmolens stonden, was er uiteraard altijd een grootste. Dat geldt voor
ieder land. Toch waren er buiten
Nederland niet veel zulke extreem grote
molens. De grootste die in Engeland
heeft gestaan, was de Southtown tower
mill in Great Yarmouth, ook bekend als
de High Mill (vanwege zijn hoogte) of
Press's Mill (naar zijn laatste eigenaar).
De molen werd gebouwd in 1812.
Vanaf de begane grond tot het puntje
van de kap was de molen 102 voet
hoog. Aangezien de Engelse voet 0,3048
meter is, betekent dit dat de molen 31
meter hoog was. De vlucht was 84 voet,
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ofwel 25,60 m. De baliehoogte moet
daarom ongeveer 17 m zijn geweest. De
molen was dus ongeveer even groot als
De Drie Koornbloemen, een van de kleinere Schiedamse windreuzen.
De molen van Great Yarmouth telde
met inbegrip van de kap twaalf verdiepingen. Er werd gemalen met vier koppel stenen. De molen was dag en nacht
in bedrijf; er werd gewerkt met twee
ploegen van vier man.
Wind en stoom
De molen speelde zelfs een bescheiden
rol in de bekende Krimoorlog. In 1854
werd het leger van Lord Raglan bevoorraad met meel van deze molen. Voor
het transport werden klipperschoeners
van Yarmouth gecharterd die het meel
naar het Zwarte Zeegebied vervoerden.
De molen was niet alleen afhankelijk
van de wind; er kon ook met een
stoommachine worden gemalen.
Kwetsbaar
Dit soort grote molens was indrukwekkend om te zien, maar vanwege hun
grote hoogte arbeidsintensief. Dat
maakte ze kwetsbaar. Het onderhoud
liep in de papieren. Het is dan ook geen
wonder dat dergelijke kolossale molens
het verhoudingsgewijs snel moesten
afleggen. Zo kwam ook in 1904 het
einde voor de High Mill. De eigenaren,
gebroeders Press, verkochten de molen
voor de sloop. Met de komende bakstenen werd op de plaats van de molen
aan de Gatacre Road een rij huizen
gebouwd. Op de plaats van de molen
zelf kregen twee huizen, Gatacre Road
35 en 36, rode schoorsteenpijpen, terwijl
de andere huizen okerkleurige kregen.
Hierdoor blijft de plaats waar de molen
stond in herinnering, ook nu meer dan
honderd jaar later nog.

-
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Internetsites van beActemium
www.actemium.be
www.actemium.nl

Arodo bvba
Arendonk
www.arodo.com

Adifo N.V.
Maldegem België
www.adifo.com

Ausloos Verpakkingstechniek bvba
Linden
www.ausloos.be

Alfra Dosing & Weighing Technology
Bladel
www.alfra.nl

Barentz B.V.
Hoofddorp
www.barentz.com

Alltech Netherlands B.V.
Ridderkerk - Nederland
Deinze - België
www.alltech.com/benelux

Bienfait
Haarlem
www.bienfait.nl

Almex extrusion techniques
www.extruder.nl
www.expander.nl

www.biomin.net

Amandus Kahl Benelux B.V.
Tiel
www.akahl.de

Bracofeed Storage BV
Oss
www.bracofeed.nl

Andritz Feed & Biofuel B.V.
Geldrop
www.andritz.com

Brandenburch B.V.
Asten
www.brandenburch.com

drijven in de branche
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Internetsites van be d
Brio BV
Zeegse
www.briobv.nl

Feed & Food Trading b.v.
Zeist
www.feedfood.com

Buteressence B.V.
Zaandam
www.buteressence.com

Feed Innovation Services BV
Wageningen
www.fisbv.nl

Chronos BTH B.V.
Eersel
www.chronosbth.com

FOSS in de Benelux
IJsselstein
www.foss.dk

Cofely Industrial Automation / feed & bulk
Zaandam
www.cofely-gdfsuez.nl

Frutoria B.V.
Huizen
www.frutoria.nl

Denkavit
Voorthuizen
www.denkavit.nl

Ganapac Zakkennaaimachines
®
Rotterdam
ZAKKENNAAIMACHINES
www.ganapac.nl
INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - NAAIGARENS

Dinnissen
Sevenum
www.dinnissen.nl

Greenvalley International B.V.
Wageningen
www.greenvalleyinternational.nl

Dutch Milling Technology International b.v.
Helvoirt
www.dmt-int.com

Imtech Food & Feed

ED & F Man Liquid Products Nederland B.V.
Amsterdam
www.manliquidproducts.com

Inventech Benelux BV
Oosterhout
www.inventech.nl

www.foodandfeed.nl

35-39_Internetsites 16-2011_Internetvermelding 15-11-11 14:43 Pagina 37

e drijven in de branche
I.V.S. Doseertechniek
Veghel
www.ivsdoseertechniek.nl

Koerhuis Automatisering B.V.
Hollandscheveld
www.koerhuis.nl

Jadis Additiva b.v.
Schiedam
www.jadis-additiva.com

De Kopermolen Agrarisch BV
Oostzaan
www.kopermolen-agrarisch.nl

Machinefabriek Jansen & Heuning BV
Groningen
www.jh.nl

KSE Process Technology B.V.
Bladel
www.kse.nl

Jodoco NV
Jodoigne, België
www.jodoco.com

LabCo bv Laboratory Services
Europoort - Rotterdam
www.labco.nl

JPR Advocaten

Lampe Technical Textiles
Praktisch en veelzijdig in filtertechniek.

www.jpr.nl

www.lampe.nl

Kemin Europe N.V.
Herentals België
www.kemin.com

Lansdowne Nutrition
Capelle aan den IJssel
www.lansdownenutrition.com

Manids Feed Ing BV
Veghel
www.manids.nl

Firma Klouwers Op- en Overslag
Terneuzen
www.klouwers.nl

Meneba
Rotterdam
www.meneba.com
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Internetsites van be d
Van Mourik Ede B.V.
Ede
www.vanmourikede.nl

Van Ramshorst Nutrition Products
Apeldoorn
www.van-ramshorst.com

NEFATO
www.nefato.nl

Schils b.v.
Sittard
www.schils.com

Nemabo BV
Bladel
www.nemabo.nl

Selko B.V.
Tilburg
www.selko.com

ORFFA
Werkendam - Nederland
Bornem - België
www.orffa.com

Silo Construction & Engineering
Lichtervelde, België
www.sce.be

Perstorp Performance Additives
Waspik
www.perstorpfeed.com

Smits & Co Weegbruggen B.V.
Brummen
www.weegbruggen.nl

Provimi BV
Rotterdam
www.provimi.nl

Speerstra Feed Ingredients BV
Lemmer
www.speerstra.com

PTN Nederland
Schijndel
www.ptn.nl

SYMACH Palletizers B.V.
Terneuzen
www.symach.nl

Purac
Gorinchem
www.purac.com/feed

TLR
Rotterdam
www.tlr.nl

Vereniging van Nederlandse fabrikanten van voedertoevoegingen

Young Animal Nutrition
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e drijven in de branche
Ve.Zet. B.V. Eersel www.vezet-bv.com
Machine Beveiliging, Assemblage, Service en onderhoud, In- en Verkoop machines

Twilmij B.V.
Stroe
www.twilmij.nl

De kern voor succes

Van Lente Elektrotechniek B.V.
Deventer
www.vanlente.nl

Welgro, maatwerk in bulkwagens
Groenlo
www.welgro.nl

Hier had uw vermelding
kunnen staan...
Bel 088-2944847 voor informatie

Alle bovenstaande firma’s kunt u ook vinden op

www.demolenaar.nl
Kijkt u eens op onze site onder het kopje ‘Bedrijvengids’.
Met één muisklik wordt u doorgelinkt naar de home page van het
bedrijf van uw keuze.

Wilt u ook een vermelding op deze pagina’s in
combinatie met een hyperlink op onze site?
Neem voor alle advertentiemogelijkheden contact op met
Communicatie adviesburo TailMill B.V. via 06 - 53 26 20 47 of via verkoop@eisma.nl.
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Markt en trends

Discussie rond opschorten
importheffing
Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Vanwege verwachte krapte op de Europese graanmarkt, stelde eurocommissaris
Dacian Ciolos begin november voor de importheffing op graan tijdelijk te schrappen. Tot zijn verbazing was niet iedereen even enthousiast over het voorstel.
Europees Commissaris Dacian Ciolos
kwam begin november met het voorstel
de importheffing op graan te schrappen
tot 31 juni 2012. Vanwege de forse uitvoer van granen uit de EU en de min of
meer gemiddelde oogst, bestaat de
vrees dat de beschikbaarheid van granen in Europa krap wordt en met name
diervoeder duur blijft. Tot enige verbazing van de Europese Commissie werd
het voorstel niet door iedereen met
gejuich ontvangen. Voorstanders waren
vooral vleesproducerende en graanimporterende landen als Italië en Spanje.
Ook Engeland wilde wel instemmen. In
Duitsland bestond meer scepsis.
Weliswaar is de lobby uit de veehouderij
en vleessector positief, de akkerbouwers
staan bepaald niet te juichen. Ook de
Poolse regering ziet weinig voordeel en
de mening van graanland Frankrijk leidt
totaal geen twijfel. Het hangt er nu
vanaf welke landen het krachtigst richting Ciolos argumenteren. Komt zijn

voorstel in een volgende vergadering
alsnog in stemming, dan zal de importheffing van 12 euro per ton worden
opgeschort. Dit opent de weg voor
goedkope import van (voer)tarwe uit
Oekraïne. Daarmee komt de Europese
prijs onder druk en kunnen 'wij'
(maal)tarwe makkelijker afzetten in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

sommigen nog aan de voorzichtige
kant. In Argentinië begint de eerste
tarwe te verkleuren en wordt een uitstekende oogst verwacht. Dankzij ruime
hoeveelheden regen in de kerngebieden
groeit ook de pas gezaaide mais voorspoedig, zodat een stijging van 5 miljoen ton (+20 procent) wordt verwacht
ten opzichte van afgelopen seizoen.
Ook de inzaai van de nieuwe soja loopt
voorspoedig en profiteert volop van de
vochtige bodem. De eerste prognose
duidt op dezelfde hoeveelheid (50 miljoen ton) als in 2011.
Laagwatertoeslag

Geen angst
In de handel wordt weinig activiteit
gemeld. 'Het is geëmmer en gepiel',
aldus een handelaar. 'Tarwe zit al weken
onder de 200 euro en mais zit daar vlak
onder. De mengvoersector is zeer voorzichtig met vroege aankoop. Men hoopt
op prijsdaling van graan en is bang voor
krimp van de veestapel.’ Angst voor
tekorten is niet nodig. Het Amerikaanse
ministerie van Landbouw heeft de
exportverwachtingen van de landen
rond de Zwarte Zee weer wat naar
boven bijgesteld en is daarmee volgens

Sinds enige tijd is sprake van laag water
in de rivieren. Hierdoor moet een forse
toeslag worden betaald, oplopend tot
125 procent boven de normale vrachtprijs. Tien euro per ton wordt dan 22,50
euro en tegelijkertijd wordt een schip
half geladen, zodat twee schepen nodig
zijn voor dezelfde hoeveelheid. Al met al
miljoenen verliezen voor de verladers.
Daarom wordt meer vervoerd per auto of
trein. Een snelle verandering in de situatie lijkt nog niet op handen. Neerslag in
de bergen valt al in de vorm van sneeuw
en boven 1000 meter vriest het.

-

Wereld grootste
tarwe-exporteurs

Prognoses koolzaad
De Duitse Unie ter bevordering van olie- en eiwitplanten, UFOP, presenteerde onlangs de prognoses
voor het areaal koolzaad in Duitsland. Na het dramatische koolzaadseizoen 2011 wordt voor het
komende jaar een lichte stijging verwacht van 0,9 procent naar 1,325 miljoen hectare. Opvallende
dalers zijn de noordelijke deelstaten Sleeswijk-Holstein en Meckelenburg-Vorpommern, met ieder
10.000 hectare minder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de natte omstandigheden in de
herfst. De oostelijke deelstaten Brandenburg, Thüringen en Saksen compenseren de dalingen in de
noordelijke deelstaten. De groei voor 2010 vertekent de trend over langere termijn, want vergeleken
met 2009 wordt in Duitsland bijna 140.000 hectare minder koolzaad verbouwd. Naast slechtere weersomstandigheden in het voorgaande seizoen, is ook de gestegen prijs van mais een reden voor akkerbouwers om minder koolzaad te telen. Het afgelopen jaar werd bovendien een 'teleurstellende'
gemiddelde opbrengst van 2940 kilo per hectare geoogst. Zodoende is in Duitsland bijna een half
miljoen ton minder koolzaad beschikbaar dan twee jaar geleden.
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Exportverwachting
VS
36
Rusland
4
Australië
18,5
Canada
17
EU-27
23
Kazachstan 5,5
Oekraïne
4
Argentinië 8
Totaal
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in miljoen ton
26
-28,00%
19 375,00%
19
3,00%
18
6,00%
17
-26,00%
8,5
55,00%
8
100,00%
8
0,00%
131.5

6,00%

Bron: USDA
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Geen tijd om meer dan 1.000 kerstkaarten te

schrijven? Plaats dan een kerst- en nieuwjaarsgroet in
De Molenaar en bereik al uw relaties in één keer.

Wilma Zijlstra vertelt u er graag meer over
via tel. 088-2944847.

Hét werving- en selectiebureau
voor de agribusiness en foodindustrie.
Werkzaam in Nederland, Duitsland,
Hongarije, Polen, Israël, India,
Singapore en de VS.

Bel snel, want de eindejaarseditie
sluit al op dinsdag 29 november.
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Pre-Mervo
Kwaliteitsdienst
Uw partner in kwaliteit

Stabilisatie van de
pens met natuurlijk
beschikbare
mineralen

·
·
·
·

Weender analyses
Microbiologie
Ongewenste stoffen
NIRS

Optimaliseert de
penswerking
Verhoogt de
melkproductie en
melkkwaliteit
Ondersteunt de
gezondheid

Pre-Mervo Kwaliteitsdienst

Tel. 030-2482075
kwaliteitsdienst@premervo.nl
www.premervo.nl

Geeft voer meer waarde

Voor verdere informatie
Tel.: +31 (0) 23 – 531 38 98 • E: info@jadis-additiva.com
W: www.jadis-additiva.com

WEEGBRUGGEN B.V.
Onderhoud, reparatie en nieuwbouw
Mechanische en elektronische weegbruggen en plateau’s
L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen
Tel: (0575) 561208
Fax: (0575) 561250
E-mail: info@weegbruggen.nl Website: www.weegbruggen.nl
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Agenda

Colofon

26 - 28 november
Kenya Foodagro 2011, Nairobi (Kenia)

6 - 11 december
Agribex 2011, Brussel (België)

27 november - 2 december
Handelsmissie melkveehouderij en
zuivel naar Ethiopië, Addis Abeba
(Ethiopië)

8 december
VMT-bijeenkomst
‘Levensmiddelenwetgeving, heden en
toekomst’, Maarssen

29 november
Studiemiddag ‘Emissies door de
veehouderij’, Sint Niklaas (België)

8 december
Opfriscursus weidegang voor diervoederadviseurs, Sevenem

D i re c t i e :
Egbert van Hes, algemeen directeur
Bouke Hoving, financieel directeur
Gerbert Tiecken, uitgeef directeur

29 november
Studiemiddag legpluimveehouderij
‘Een nieuw geluid’, Wezep

8 december
Informatiebijeenkomst ‘Voercentrum’,
Weerselo

Marketing- en salesmanager:
Seb van der Kaaden

29 - 30 november
EABA Algae Biomass Conference and
Expo, Brussel (België)

8 december
Romijnlezing WPSA ‘Multiresistentie.
Oplossingen en Consumentenvertrouwen’, Utrecht

Tel. 0031-(0)88-2944821
E-mail: redactiemolenaar@eisma.nl

30 november
Studiemiddag legpluimveehouderij
‘Een nieuw geluid’, Helmond
30 november - 2 december
WUR-conferentie ‘Beren onderweg naar
2018′, Amsterdam
1 december
VMT-bijeenkomst ‘De waarde van
voedselveiligheidscertificaten’,
Nieuwegein

8 december
Thema-avond Water ‘Efficiënt waterbeheer voor ondernemers’, Koksijde
8 december
Cursus Crisismanagement Feed ‘Van
handboek naar praktijk’, Wageningen
13 december
Bijeenkomst MVO-richtlijn ISO 26000
en het MVO-certificaat MVO Prestatieladder, Rotterdam

Agenda
1 december
Thema-avond Water ‘Efficiënt waterbeheer voor ondernemers’, Zwijnaarde

1 december
Ledenvergadering Het Comité van
Graanhandelaren ‘Speculatie en
volatiliteit van de internationale graanmarkten’, Rotterdam
1 - 2 december
Internationaal algencongres, Berlijn
(Duitsland)

13 december
Opfriscursus weidegang voor
diervoederadviseurs, Houten

13 - 14 december
Congres ‘Wood Plastic Composites’,
Keulen (Duitsland)
15 - 16 december
National Supply Management-congres,
Amsterdam
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TOXO-XXL

Bescherming tegen een breed
spectrum aan mycotoxinen

Bindt mycotoxines
Beschermt de darmwand
Ondersteunt het immuunsysteem
Verbetert de ontgifting

• Totaalaanpak voor maximale veiligheid
• Extra bescherming tegen Fusarium-toxinen
• Behoud van voeropname en voederconversie
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