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Medewerker voerkwaliteit en technologie Jan Visschers
begon 35 jaar geleden in de productie bij ForFarmers
Hendrix. Tegenwoordig zorgt hij onder meer voor
de kwaliteitscontrole van de grondstoffen. „Als er
schommelingen zijn, trek ik aan de bel.”
Uitslagen interpreteren
08.00 uur - Na de koffie bekijkt Jan Visschers
in Lochem (GD) de onderzoeksuitslagen
van grondstoffen en mengvoer van het
laboratorium. De maandag noemt Visschers de
rapportagedag; hij vat dan de resultaten van
de afgelopen week samen. Hij interpreteert
de onderzoeksuitslagen van de monsters; hij
vergelijkt bijvoorbeeld het ruweiwitgehalte
van maïs in Lochem met het ruweiwitgehalte
waarmee het bedrijf rekent in de recepturen
van de mengvoeders.
Ook de analyse-uitslagen van de mengvoeders
van locaties als Helmond en Zwolle worden
met elkaar vergeleken. „Als daar niet te
veel schommelingen in zitten, is het goed.
Als die er wel zijn, trek ik aan de bel.” Het
lab doet dan extra analyses. Vervolgens
kijken ze of de afwijking structureel is, of
het aan de grondstof ligt of bijvoorbeeld
aan een vloeistofmeter. Doordat ze
meerdere productielocaties hebben, kan
Visschers vaststellen of de oorzaak van een
schommeling uit een grondstof of uit het
productieproces komt. „En vervolgens kan ik
bijsturen op samenstelling van het voer, of in
productie, want de veehouder eist natuurlijk
een constant product.”

Steekproeven doen
09.30 uur - ForFarmers neemt altijd, van elke
vracht die binnenkomt, monsters. Al is dat
ook in de zeehaven al gebeurd. Visschers
informeert bij silobaas Mayk Boers, die
monsters sealt. Boers verzamelt die en zorgt
ervoor dat een deel ervan, op verzoek van
Visschers, steekproefsgewijs naar het lab gaat.
Visschers maakt voor de gemiddeld vijftig
grondstoffen die per dag bij ForFarmers
in Lochem arriveren, een monsterplan.
Steekproefsgewijs belanden gemiddeld vijf
tot tien van die vijftig monsters in het lab,
waar onderzocht wordt op gehaltes als ruw
eiwit, vet, vocht en mineralen. Ongeveer een
van die vijf monsters stuurt hij nog op naar
een ander gecertificeerd laboratorium in het
land, dat (in tegenstelling tot ForFarmers)
kan onderzoeken op ongewenste stoffen als
pesticiden en bijvoorbeeld dioxine.

Uitslag aflatoxine
10.00 uur - De silobaas bekijkt de 1.950 ton
te lossen maïs aan de kade. „De kwestie met
de aflatoxine in de buitenlandse maïs vorig
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jaar werkt ook hier door”, zegt Visschers. De
schipper en de losploeg zijn er bepaald niet
blij mee, want zij zullen moeten wachten
tot de uitslag van het lab binnen is. „Dit
betekent misschien ook dat de avondploeg
van ForFarmers tot diep in de nacht zal werken
om nog op tijd te lossen.” De instructies van
Trust Feed bepalen dat sinds de aflatoxine
werd ontdekt, niet mag worden gelost zonder
negatief resultaat van het onderzoek hiernaar.
Het mengvoerbedrijf is erbij gebaat dat er zo
snel mogelijk wordt gelost, want die 1.950 ton
maïs wordt in één week tot mengvoer verwerkt
op deze locatie. En de voorraad moet dus
worden aangevuld, want er is geen voorraad
voor meerdere weken.

Monsters bewaren
12.00 uur - Het depot met eindproducten is
groter dan de ruimte waar grondstofmonsters
worden bewaard. Hier liggen de monsters van
het voer dat naar de boeren gaat, gedurende
een half jaar. „Er zijn steeds meer boeren
die hun eigen voer laten samenstellen, als
aanvulling op basis van wat ze zelf aan
grondstoffen hebben geteeld of aangekocht,
dus het aantal kratten groeit gestaag”, wijst de
kwaliteitscontroleur.
ForFarmers test de brokken na het persen
onder meer op slijtvastheid en hardheid. „En
op de voederwaarde natuurlijk”, zegt Visschers,
die toe is aan een boterham.

Telefonisch overleg
14.00 uur - Na de lunchpauze overlegt Visschers
met collega’s van andere vestigingen over
de op te zetten technologische proef om
de vertering van melkveegrondstoffen te
verbeteren.

Maïs beoordelen
15.00 uur - Een aantal monsters, waaronder die
van maïs, gaat in de maalmachine zodat in het
lab de voederwaarde van een grondstof en van
mengvoeders is vast te stellen.
Intussen komt de uitslag van de boot met
1.950 ton maïs binnen. Aflatoxine ligt onder
de detectiegrens; het schip mag worden
gelost. Visschers keert terug naar de computer
met diagrammen van de op andere locaties
geproduceerde brokken voor jong- en melkvee.
Die zien er goed uit. De fabrieken kunnen zo
prima de nacht in. 
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