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DSM innoveert voor duurzame diervoeding

Prestaties op
olympisch niveau
Diervoeding

[Durkje Hietkamp]

DSM, wereldleider in vitaminen, viert feest. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat vitaminen zijn ontdekt.
“Vitaminen zijn nodig om gezond te blijven en essentieel voor
een normale groei en ontwikkeling. Vita is leven”, zegt Femke
De Ruyck.
In 1912 kwam de Poolse biochemicus
Casimir Funk tot de ontdekking dat bij
het bewerken van rijst waardevolle voedingsstoffen verloren gingen, wat
gepaard ging met allerlei gezondheidskwalen. “De ziektes verdwenen toen vitamine B1 in de rijst werd teruggebracht”,

vertelt Femke De Ruyck van DSM. Het
bedrijf Roche Vitamins startte in 1935 als
eerste met de productie van vitamine C
op grote schaal. Van 1938 tot en met
1947 werden vervolgens de vitaminen A,
B1, E en K gesynthetiseerd. In 2003 werd
Roche Vitamins overgenomen door DSM.

To e g e v o e g d e w a a rd e
Vitaminen spelen een belangrijke rol bij
complexe metabole processen in het
lichaam en ondersteunen het immuunsysteem bij de bestrijding van infecties.
“Het zijn micronutriënten die essentieel
zijn voor groei en ontwikkeling. Het
lichaam is zelf niet in staat om vitaminen aan te maken. Een adequate voorziening in voeding is daarom onontbeerlijk voor een goede gezondheid.
Een optimale vitamineopname heeft
een positieve invloed op het dierwelzijn
en op de producten die de dieren leveren”, aldus De Ruyck. Jaren van onderzoek hebben geleid tot het opstellen
van het Optimum Vitamin Nutrition-concept (OVN) door DSM. “Doel daarvan is

>>>

Femke De Ruyck
(rechts), John de
Groot (2 e van
rechts) en André
Augustyns (4 e
van rechts).
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>> Prestaties op olympisch niveau

het stellen van een maatstaf. Het suppletieniveau dat nodig is voor een optimale voeding, ligt over het algemeen
boven het niveau dat nodig is om klinische tekenen van een tekort te voorkomen”, vertelt De Ruyck. “Optimum
Vitamin Nutrition biedt alle bekende
vitaminen in de voeding op een niveau
dat optimale gezondheid en productiviteit mogelijk maakt.”

Vitamine D heeft
een positief
effect op de
immuniteit bij
kuikens.

P ro d u c t v o r m
De Ruyck onderstreept het belang van de
juiste productvorm (OVP). “Naast
gebruikseigenschappen, mengbaarheid
en biologische beschikbaarheid, is de stabiliteit van een vitamine een heel belangrijk issue.” Kritische factoren, zoals wettelijke maxima, de gevoeligheid voor
afbraak, vocht, sporenelementen, hitte
en licht, kunnen worden uitgeschakeld
door de vitamine te behandelen.
“Vitamine B2 bijvoorbeeld is in zuivere
vorm lastig om mee te werken. Het is een
elektrostatisch, geel, kleverig poeder, wat
de mengbaarheid negatief beïnvloedt.”
Om dit te ondervangen heeft DSM een
gestabiliseerde vitamine B2 voor diervoeder (Rovimix B2 80-SD) op de markt
gebracht. “Rovimix B2 zorgt voor een
goede mengbaarheid in premixen, waardoor in de behoefte van ieder dier wordt
voorzien”, aldus De Ruyck.
Wo n d e r m o l e c u l e
Vitamine D speelt een belangrijke rol bij
de productie van immuuncellen.
“Vitamine D is een wondermolecule voor
de mens, maar heeft ook duidelijke effecten bij dieren”, zegt André Augustyns
van DSM. Niet-actieve T-cellen binden
met 1,25(OH)2-vit D, de metabole vorm
van vitamine D, op het moment dat een
ziekteverwekker het lichaam binnendringt. Door die verbinding evolueren
inactieve T-cellen naar T-killercellen en
naar T-helpercellen, legt hij uit. De lokale
productie van 1,25(OH)2-vit D is belangrijk om de celgroei te controleren en te
voorkomen dat de cel zich ontwikkelt
naar een onregelmatig groeiende kankercel. Het remt de groei van de bloedvaten
in het kankerweefsel. Vitamine D-deficiëntie (<30 µg/ml bloed) kan ontstaan
door onvoldoende blootstelling aan de
zon, alcoholisme of polymorfismen, waar-
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door als gevolg van een genmutatie de
behoefte aan vitamine D verhoogt.
Vitamine D leidt bij dieren tot een gezonder beendergestel, betere spierwerking,
betere bevruchting bij kippen en varkens,
minder embryonale sterfte bij kippen,
een hoger vleespercentage bij kippen,,
minder doodgeboren biggen en een verbetering van de immuniteit.
Immuniteit
Om het effect van vitamine D bij vleeskippen aan te tonen, is een proef uitgevoerd. “In de proefgroep is in het voeder van de moederdieren 3000 IE vitamine D vervangen door Rovimix Hy·D, wat
zorgt voor twee tot drie keer meer
beschikbare vitamine D”, vertelt
Augustyns. Uit de proef blijkt dat de
vruchtbaarheid door een hogere opname van vitamine D stijgt (96,05 procent
t.o.v. 95,70 procent). Het percentage uitkippingen neemt toe van 88,49 in de
controlegroep naar 90,46 procent in de
proefgroep. Ook is er een duidelijk
effect op de embryonale sterfte bij de
kippen. Het percentage vroege sterfte in
de controlegroep ligt op 6,20 procent,
terwijl in de proefgroep slechts 4,32
procent sterfte is.
In een proef met kuikens blijkt dat witte
bloedcellen van kuikens die maternaal
Rovimix Hy·D kregen, meer E. coli binden dan de kuikens in de controlegroep.
“De immuuncellen van de kuikens die
maternaal Rovimix Hy·D kregen, kunnen
bacteriën beter afdoden op dag 1 en 4”,
concludeert Augustyns. Vitamine D blijkt
ook een duidelijke bijdrage te leveren
aan het verhogen van de immuniteit bij
biggen na spenen.
Ve r r i j k i n g
Augustyns suggereert dat via het voer
van dieren, een vitamine D-tekort bij
mensen zou kunnen worden opgelost.
“Een gewoon tafelei bevat 1 microgram
vitamine D per 100 gram. Een tafelei
van een kip die 37,5 microgram Rovimix
Hy·D per kg voer heeft gekregen, bevat
2,5 tot 3 microgram per 100 gram. Door
de consumptie van dit verrijkte ei is er
dus een fors hogere inname van vitamine D.” Ook blijkt dat Rovimix Hy·D een
effect heeft op het Black Bone
Syndrome bij kippen, waarbij het been-

dermerg na slachten van binnen het bot
naar buiten treedt. “Uit onderzoek
blijkt dat bij een kip die gedurende de
hele cyclus Rovimix Hy·D krijgt gevoerd,
het fenomeen niet voorkomt”, vertelt
Augustyns.
Fosfaatoverschot
Vitamine D is essentieel voor een goede
werking van fosfor. Fosfaat, de vorm
waarin fosfor het meeste voorkomt, is
een actueel thema. “Enerzijds worden
fosfaatbronnen schaarser en de prijzen
hoger. Anderzijds is er te veel”, zegt
John de Groot van DSM. Per jaar wordt
165 miljoen kilogram fosfaat afgevoerd
via mest. Diervoeders met een laag fosforgehalte en een gunstige voederconversie kunnen bijdragen aan het terugdringen van het fosfaatoverschot.
“Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wat er
niet in gaat, komt er ook niet uit”, aldus
De Groot. “Feit is dat we als diervoedersector iets moeten doen. Dit jaar staat
de Nederlandse veehouderij voor de uitdaging om 10 miljoen kilogram fosfaat
minder te produceren. Dat vraagt om
prestaties op olympisch niveau. Te veel
fosfaat is een risico, maar te weinig
ook.” Fosfor is kritisch voor de groei en
ontwikkeling van het dier. Te weinig
verteerbaar fosfor in voer leidt tot
gezondheidsproblemen. “Dankzij de
lancering van Ronozyme HiPhos door
DSM is het mogelijk om het fosforgehalte van het voer nog verder te verlagen
in varkens- en pluimveerantsoenen”,
vertelt De Groot. Uitgebreide proeven
met pluimvee en varkens hebben de
voordelen bewezen. Wanneer het product wordt toegevoegd aan diervoer,
kan het dier een grotere hoeveelheid
fosfor opnemen uit de plantaardige
grondstoffen.
Op basis van de adviesdosering die 1,35
g opneembaar fosfor per kg voer vrijstelt, is het mogelijk om anderhalf keer

het niveau van de opneembare fosfor uit
diervoedergrondstoffen vrij te maken,
stelt De Groot. “Voerformuleringen met
Ronozyme HiPhos, vereisen daarom aanzienlijk minder toevoeging van mineraal
fosfaat. Ook vermindert de milieuimpact van de veehouderij.”
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blijkt dat
Rovimix Hy·D
een effect heeft
op het Black
Bone Syndrome
bij kippen, waarbij het beender-

B e s p a re n
Uit onderzoek blijkt dat het verschil van
een voer met HiPhos en een voeder met
een referentie phytase, 1,4 kilogram
P2O5 per ton voer verschilt (zie tabel 1).
Daarbij is er geen nadelig effect op de
vertering en gezondheid en dus op de
dierprestaties, benadrukt De Groot.
Volgens hem kan Ronozym HiPhos in
voeders voor vleeskippen, leghennen,
biggen, startvarkens en zeugen in totaal
8 miljoen kilogram fosfaat besparen.
“Efficiënte fytase kan dus aanzienlijk bijdragen aan de fosfaatreductie. Een prestatie op olympisch niveau, een medaille
voor de dieren.”

-

Tabel 1. Effect van Ronozyme HiPhos op beschikbaarheid fosfor.

g opn. P/kg voer
g totaal P/kg voer
kg P2O5/ton voer

Uit onderzoek

Ronozyme HiPhos
1,35
1,59
3,7

Verschil
0,55
0,59
1,4
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van binnen het
bot naar buiten
treedt.

