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Kanters Special Products

Voedingssupplementen voor vee

Kanters Special Products uit
Lieshout houdt zich bezig met
het maken van vloeibare
recepturen die worden toegevoegd aan het water dat
dieren drinken. Doel:
het gebruik van antibiotica in
de veehouderij terugdringen
door dieren preventief een mix
toe te dienen van vitamines,
mineralen, aminozuren,
organische zuren en kruidenextracten. Het resultaat:
dieren met een betere weerstand dankzij een betere
darmflora.

Het klinkt als een Activia-reclame misschien,
maar Rogier van Sambeek [Business Develop
ment Director] claimt niet zomaar succes.
Kanters werkt met TNO samen om de resultaten,
die er aantoonbaar zijn, wetenschappelijk te
onderbouwen. Van Sambeek haalt een
voorbeeld aan van het spenen van biggen.
Als die bij de zeug worden weggehaald, is dat
een stressmoment en krijgen de biggen vaak
last van diarree. “In het lichaam van varkens
wordt zoutzuur aangemaakt, door die stress
wordt er minder zoutzuur geproduceerd
waardoor de pH-waarde in de maag omhoog
gaat. Dat resulteert in een slechtere eiwit
vertering. Wij voegen organische zuren toe
aan het water zodat de pH-waarde in de maag
van de biggen laag blijft en de eiwitvertering
gestimuleerd. Zo wordt diarree voorkomen of
snel gestopt.”
Een belangrijke factor is de toediening via
water. Dieren zijn net mensen, als ze zich niet
lekker voelen zijn ze niet snel geneigd voer te
eten, maar ze blijven wel drinken. Kanters
maakt de vloeibare voedingssupplementen
naast varkens ook voor de pluimveehouderij
en rundveehouderij. “Ad Kanters, de oprichter
van ons bedrijf, was oorspronkelijk vlees
kuikenhouder en altijd op zoek naar natuur
lijke manieren om zijn dieren zich beter te
laten voelen. Ons product heeft zich echt in
de praktijk ontwikkeld.”
Daarom is het ook waarschijnlijk zo dat
de voedingssupplementen vooralsnog
meer aftrek vinden bij pluimveehouders
dan bijvoorbeeld in de rundveehouderij.
Van Sambeek heeft een logische verklaring:
“Bij vleeskuikens moet je snel kunnen
reageren, de dieren zitten kort in een stal
en als er iets mis dreigt te gaan, merk je dat
meteen aan het economisch resultaat.
Dan zijn voedingssupplementen een goede
manier van voorkomen. Varkens zitten al
weer langer in een stal, koeien al helemaal.
Die kun je individueel behandelen mocht er
iets mis zijn. Maar 20.000 kippen apart
behandelen kan niet.”
Kanters Special Products exporteert voor 90%,
en is actief in zo’n 50 landen. “Je merkt dat de
interesse in supplementen groeit, dat heeft

ook met consumentengedrag te maken.
Maar ook vanuit de fastfoodketens komt de
vraag steeds sterker dat ze voedsel willen
kunnen aanbieden dat vrij is van antibiotica.
Het is een voorwaarde geworden, veehouders
moeten daarin meegaan.” De voedingssupple
menten van Kanters worden verkocht vanaf
1 liter flessen tot vaten van 1000 liter.
Sommige recepturen worden dagelijks
ingezet, andere minder. De klant krijgt een
geconcentreerd product dat op het bedrijf
zelf verdund wordt. “En dan is het natuurlijk
zaak dat de juiste doseringen worden aange
houden, dat luistert soms heel nauw”, aldus
Van Sambeek.
Wat blijft is dat ziek, ziek is. Er zijn gevallen
waarin een dier ziek wordt en antibiotica
onvermijdelijk is. “Maar er zijn toch al flink
wat veehouders die antibiotica vrij kunnen
werken. En dat is niet alleen dankzij Kanters
voedingssupplementen, hygiënemaatregelen
spelen daar bijvoorbeeld ook een rol in.”
Van Sambeek erkent het belang van blijven
innoveren. Op dit moment is Kanters bezig
om te kijken of het bedrijf ook meer op
curatief gebied kan gaan doen. “Er zijn veel
kruidenextracten die een antibacteriële
werking hebben (zoals tijm en oregano),
de kunst is dan om daar iets voor te vinden
wat ingezet zou kunnen gaan worden.”
Wordt dus vervolgd...
Meer informatie op www.kanters.nl.

Op pagina 12 leest u een inspirerend
verhaal over een mooie vorm van
urban farming. Wat je al niet kan doen
met een beetje koffiedik en een
paddestoel.
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