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Dalende voerkosten bij g
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Extra hoge fytasedosering kan nuttig zijn voor biggen,
vleeskuikens en kalkoenen. De antinutritionele effecten van
fytaat worden bestreden en botmineralisatie neemt toe.
Fosfor (P) is in plantaardige grondstoffen gebonden aan fytaat; 95 procent is
aanwezig als IP6 (inositolfosfaat, met
zes gebonden fosfaatmoleculen). De Pverteerbaarheid van fytaat-P is laag,
omdat fytaat slecht af te breken is door
het dier. Fytaat heeft echter ook andere
antinutritionele effecten. Het vormt
complexen met calcium, waardoor calcium minder goed beschikbaar is en de
botmineralisatie daalt. Fytaat heeft een
negatief effect op de oplosbaarheid van
voereiwit. Daarom stimuleert IP6 in de
maag de secretie van pepsine en zoutzuur. Dit belast de wand van het maagdarmkanaal, waardoor de turnover van
mucosacellen toeneemt.
Vooral voeders met een hoog sojaschrootgehalte leveren problemen,
omdat het fytaat in sojaschroot voor
meer dan 70 procent beschikbaar is.
Toevoeging van fytase helpt bij het
afbreken van fytaat.
S u p e rd o s e r i n g
De antinutritionele effecten van fytaat
uit bijvoorbeeld sojaschroot kunnen
worden bestreden met een fytasesuper-

dosering. Superdosering van Quantumfytase begon in Engeland en daarna zijn
goede resultaten bereikt in de Verenigde
Staten, Canada en Thailand. Rolf
Speelman en Rob ten Doeschate van ABVista lichten de voordelen toe.
“Toevoeging van meer dan 1000 FTU
Quantum-fytase aan het voer zorgt voor
een snellere afbraak van fytaatmoleculen
IP6 en IP5. Deze twee vormen van fytaat
zijn de belangrijkste veroorzakers van de
antinutritionele effecten in het dier. De
‘lagere’ IP’s binden bijvoorbeeld veel
minder aan calcium in het maagdarmkanaal.” Een hoge fytasedosering leidt
dan ook tot meer botmineralisatie en
sterkere botten. Dit is met name van
belang voor jonge, groeiende dieren,
zoals vleeskuikens en biggen. Volgens Ten
Doeschate is Quantum-fytase effectiever
in de afbraak van IP6 en IP5, omdat het
bij de gangbare fytaatgehaltes in diervoeder een grotere affiniteit heeft voor
intact fytaat dan andere fytases.
Maag
Voor kwaliteitscontrole wordt de activiteit van fytase standaard bepaald bij

Figuur 1. De fytase-activiteit van Quantum, E. coli-fytase, Aspergillus-fytase en Penicillium-fytase.
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j gelijk prestatieniveau
Superdosering fytase biedt kansen

Figuur 2. Daggroei en botsterkte bij een toenemende Quantum-dosering.

een pH van 5,5. In het dier vormt fytaat
samen met calcium een neerslag als de
pH hoger wordt dan 4. Bij een lage pH
is Quantum-fytase actiever dan andere
fytases (zie figuur 1). Dit betekent dat
Quantum beter werkt in de maag, waar
de pH laag is en fytaat in oplossing aanwezig is.

Superdosering van fytase
zorgt bij pluimvee voor een
verbetering van de botmineralisatie en -sterkte.

P ro e v e n
Uit biggenproeven blijkt dat met een
superdosering van Quantum betere
resultaten worden behaald dan met een
controlevoer met adequate mineralengehaltes. “Dat geeft aan dat het voordeel wordt veroorzaakt door de verminderde antinutritionele effecten van
fytaat en niet door een verbeterde calcium- en fosforvoorziening”, zegt Ten
Doeschate.
Een van de oudste proeven maakte al
duidelijk dat groei en botsterkte verbeteren naarmate de Quantum-dosering
toeneemt in een deficiënt voer (zie
figuur 2), waarbij op het hoogste niveau
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de prestatie zelfs beter was dan bij het
controlevoer.
P re s t a t i e v e r b e t e r i n g
In recente proeven is het superdoseringconcept vooral toegepast om de prestaties van de biggen te verhogen in plaats
van het P-gehalte in het voer te verlagen. Een overzicht van de proeven laat
zien dat deze aanpak in het merendeel
van de proeven (77 procent voor groei
en 85 procent voor voederconversie) een
positief resultaat geeft. Door toevoeging van extra veel Quantum-fytase
wordt het ook mogelijk om meer fytaatrijke grondstoffen, zoals sojaschroot, toe
te passen in het voer. In biggenvoeders
kunnen dan duurdere grondstoffen
(plasma, melkproducten, vismeel) deels
worden vervangen door sojaschroot,
waardoor de voerkosten dalen, terwijl
het prestatieniveau wordt gehandhaafd
of verbeterd. Bij pluimvee is vooral de
verbetering van botmineralisatie en sterkte van belang.
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