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Duurzame dierlijke p
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Gezonde dieren met minder antibiotica. Die uitdaging kan met de huidige kennis
met vertrouwen worden aangegaan. Tijdens de achtste reünie voor Wageningers
werkzaam in de diervoederindustrie werden de mogelijkheden belicht.

Functionele ingrediënten, zoals
haver, helpen biggen het hoofd te
bieden aan E. coliinfecties.

De Nederlandse veehouderij is een topsector. Dat zegt Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences
Group van Wageningen UR. Probleem is
wel dat de professionele inzichten niet
stroken met de publieke opinie. Een
goed georganiseerde en technisch
modern ingerichte veehouderij van voldoende schaalgrootte biedt de
beste kansen om de ecologische
footprint in te perken,
vrijwaring van ziekten
te realiseren

en dierwelzijn te garanderen, stellen
professionals. “De samenleving kijkt
daar anders tegenaan. De gemiddelde
burger heeft problemen met de mineralenuitstoot in de landbouw, de intensieve veehouderij, megastallen en het
hoge medicijngebruik in de veehouderij.
De sector mag deze maatschappelijke
bezwaren niet negeren”, betoogde
Scholten tijdens de achtste reünie
voor Wageningers werkzaam in de diervoederindustrie, georganiseerd door Orffa.

Etienne Corrent benadrukt het belang van een
evenwichtig aminozurenpatroon in diervoeding.

De Commissie Van Doorn geeft in het
rapport ‘Al het vlees duurzaam’ diverse
adviezen om kringlopen te sluiten, het
antibioticagebruik terug te dringen,
dierwelzijn en productveiligheid te
garanderen en bedrijven in te passen in
hun omgeving. Een zorgvuldige veehouderij rust volgens Scholten
op vier kernwaarden: economisch vitaal, absoluut
veilig, geen overlast
en het dier centraal.
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e productie
Reünie voor Wageningers in de diervoederindustrie

Antibioticagebruik
Bij beperking van het antibioticagebruik in de veehouderij staat de darm
centraal. Een gezonde darm zorgt
ervoor dat de nutriënten uit het voer
goed worden verteerd en geabsorbeerd en dat indringers geen kans krijgen. ‘Darmvriendelijk voer’ bevat een
goede mix van verschillende vezels,
functionele eiwitten en peptiden, componenten die de ontwikkeling van het
maagdarmkanaal stimuleren en lage
gehalten aan anti-nutritionele factoren. Functionele ingrediënten, zoals
lijnzaad en haver, helpen biggen het
hoofd te bieden aan E. coli-infecties.
Smaakstoffen verbeteren de voeropname, organische zuren en enzymen de
vertering en pro- en prebiotica zorgen
voor een gezonde darmflora.
E i w i t e n a m i n o z u re n
Etienne Corrent van Ajinomoto
Eurolysine benadrukt het belang van
een evenwichtig aminozurenpatroon in
diervoeding.
“Door gebruik te maken van synthetische aminozuren kunnen voeders met
een laag ruweiwitgehalte worden geformuleerd. Dit zorgt voor minder eiwitfermentatie in de darm, minder diarree,
minder excretie van mineralen en een
betere diergezondheid.” Over de (essentiële) aminozuren behoeften van landbouwhuisdieren is veel kennis verzameld.
Veel aminozuren (lysine, methionine,
cystine, threonine, tryptofaan, valine)
zijn in synthetische vorm verkrijgbaar
voor toepassing in diervoeders. “Met
deze synthetische aminozuren kunnen
we de aminozurensamenstelling van het
voer nauwkeurig afstemmen op de
behoeften van de dieren. Dit zorgt voor
meer flexibiliteit in grondstoffengebruik
en voerformulering.”

Nutritionele aanpak
Marc Rovers van Orffa Additives geeft
een nutritionele aanpak in drie stappen
om het antibioticagebruik in de varkenshouderij te reduceren. “Controleer eerst
het ruweiwitgehalte. Streef naar zo weinig mogelijk onverteerd eiwit aan het
einde van de dunne darm, optimaliseer
het aminozurenprofiel, gebruik vrije aminozuren en goed verteerbare grondstoffen.” De tweede stap is het ondersteunen
van de darmgezondheid. “Optimaliseer
de florasamenstelling en onderdruk
pathogenen. Organische zuren, middenlangketenige vetzuren, plantenextracten
en etherische oliën werken antimicrobieel. Mannaanoligosachariden en bloedplasmaproducten blokkeren receptoren
in de darm. Probiotica en prebiotica helpen bij het optimaliseren van de microbiotasamenstelling in de darm”, aldus
Rovers. De laatste stap betreft immuniteit. “Verbeter de gezondheidsstatus van
individuele dieren”, stelt de productmanager.

-

Volgens Martin Scholten is de Nederlandse veehouderij een topsector.

Productaanbod antibioticareductie
Orffa Additives biedt nutritionele producten om het antibioticagebruik in de varkenshouderij te
reduceren. Enteroguard bevat knoflook- en kaneelextracten en heeft een antimicrobieel effect in
het maagdarmkanaal. Calsporin is een probioticum (Bacillus subtilis) dat enzymen produceert die
de groei van darmeigen microben (bijvoorbeeld Lactobacillen) stimuleren. De gunstige darmbacteriën produceren melkzuur, waardoor de darm-pH daalt en pathogenen (zoals E. coli en Salmonella)
worden geremd. Ook neemt Calsporin zuurstof op (zuurstof is toxisch voor anaerobe darmbacteriën). ActiveMoss (mannaanoligosachariden) en bloedplasma blokkeren receptoren.
MacroGard (beta-1,3/1,6-glucanen) ondersteunt het immuunsysteem en vermindert ontstekingsreacties in de darm. Toepassing van MacroGard bij biggen met een Etec-infectie zorgt voor een hogere IgG-respons in de darm, wat aangeeft dat de E. coli lokaal wordt aangepakt. De IgG-respons in
de milt is laag, waaruit blijkt dat de infectie niet doordringt tot systemisch niveau. Bij problemen
met Streptococcus suis bij biggen zijn de praktijkervaringen met MacroGard gunstig.
Varkenshouders rapporteren minder uitbraken van S. suis en minder hersenvliesontsteking,
gewrichtsontsteking en uitval. Ook blijkt de situatie beter controleerbaar als er toch een uitbraak
is. Bovendien is er minder medicatie nodig om de diergezondheid weer onder controle te krijgen.
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Algemeen

[Carolien Makkink]

Diervoeding in
duurzaam perspectief
Nieuwe MSc-opleiding Wageningen UR
Wageningen UR start de nieuwe opleiding ‘Sustainable Animal Nutrition and
Feeding’. Het tweejarige leerprogramma behandelt de voeding van landbouwhuisdieren in een multifactoriële benadering.

Wageningen UR start in september 2012
met de nieuwe internationale MScopleiding ‘Sustainable Animal Nutrition
and Feeding’. De opleiding is gericht op
de belangrijkste uitdaging voor de veehouderij van de toekomst: verdubbeling
van de voedselproductie bij een halvering van de ecologische voetafdruk. De
tweejarige opleiding behandelt de voeding van landbouwhuisdieren in een
multifactoriële benadering. De samenhang tussen productiviteit, diergezondheid en -welzijn en milieuaspecten is de
kern. De komende vijf jaar stelt de
Europese Commissie voor educatie en
training jaarlijks ongeveer vijftien beurzen beschikbaar, waarmee zowel
Europese als niet-Europese studenten
hun MSc-graad kunnen behalen.
Initiatief
De MSc-opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Animal Nutrition Group
van Wageningen University en drie buitenlandse instellingen voor hoger
onderwijs: Aarhus University in
Denemarken, Ecole d’Ingénieurs de
Purpan in Frankrijk en de Universiteit
van Debrecen in Hongarije. De samenwerking wordt ondersteund door internationale diervoederbedrijven en leveranciers van ingrediënten (waaronder
Nutreco, Provimi, Adisseo en de DLG-

groep), onderzoeksinstituten (onder
meer Inra, Massey University, Volgograd
State Academy of Agriculture) en andere landbouworganisaties (Fefac). De
betrokkenheid van deze partijen bestaat
uit het bieden van stageplaatsen, scriptiebegeleiding en gastdocentschap.
Door deze opzet worden snelle innovaties bereikt op het raakvlak van de
behoeften uit de samenleving (industrie,
onderzoek en beleid) en de academische
opleiding, stellen de initiatiefnemers.
C o m b i n e re n
De nieuwe opleiding biedt studenten de
kans om verschillende aspecten van de
diervoeding (economie, milieu, metabolisme en voederwaardering) te combineren in één studie. In de context van
deze opleiding betekent duurzaamheid
dat er meer industriële bijproducten
worden ingezet in de diervoeding, met
behoud of zelfs verbetering van de productiviteit en voedselveiligheid in de
dierlijke productieketen. Het achterliggende concept is het opleiden van academici die zijn gespecialiseerd in het
benutten van mogelijkheden om laagwaardige producten om te zetten in
hoogwaardige voedingsmiddelen voor
humane consumptie (melk, eieren,
vlees) en tegelijkertijd de productie-efficiëntie en het dierwelzijn te verbeteren
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en schade aan het milieu te beperken.
De verworven competenties en kennis
stellen de studenten in staat om complexe thema’s in de diervoeding te analyseren en in te spelen op de behoeften
vanuit industrie en samenleving.
Wa a rd e
Deskundige beoordelaars in Brussel hebben geconcludeerd dat de nieuwe opleiding zeer goed gestructureerd is, uniek
in de benadering van mobiliteit van studenten en een hoge toegevoegde waarde heeft in vergelijking met bestaande
programma’s.

-

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen
bij EM-SANF coördinator Dr. René
Kwakkel (rene.kwakkel@wur.nl) of
het EM-SANF kantoor
(emsanf@wur.nl).
Informatie: www.emsanf.eu
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