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‘In grote lijnen t
Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

Toegenomen voerafzet en gestegen verkoop van agrarische grondstoffen en
bijproducten, zowel in Nederland en Duitsland, stemmen de directie van diervoederonderneming ForFarmers positief over 2011. Onder de streep stellen de
cijfers teleur, vooral door de tegenvallende resultaten van Cefetra, waarvan
Bert-Jan Ruumpol (links) en Arnout Traas zijn in

ForFarmers 57,7 procent van de aandelen heeft.
Met een positief resultaat, maar veel
lager dan een jaar eerder, sluit
ForFarmers boekjaar 2011 af. “In grote
lijnen zijn we tevreden”, aldus algemeen directeur Bert-Jan Ruumpol.
ForFarmers realiseerde in 2011 een stijging van de voerafzet van 4,2 procent.
“En dat in een krimpende Nederlandse
markt”, benadrukt Ruumpol. In 2010
werd in mengvoeder 4,16 miljoen euro
omgezet, in 2011 bedroeg de omzet
5,22 miljoen. “Een plus van ruim 25 procent.” In 2011 steeg de afzet van mengvoeders in alle sectoren. In de pluimveehouderij was dit deels doordat ondernemers in 2011 teruggingen naar complete voeders waar een jaar eerder nog de
trend richting enkelvoudige voeders
was waar te nemen. “De pendule slingert het lopende jaar weer de andere
kant op. Pluimveehouders zullen weer
vaker kiezen voor enkelvoudig”, verwacht Ruumpol.
Krimpende markt
De gepresenteerde cijfers maken geen
onderscheid tussen de afzet in
Nederland en Duitsland, maar op basis
van informatie van brancheorganisatie
Tabel 1. Mengvoederafzet ForFarmers in tonnen.

Rundvee
Varkens
Pluimvee
Overig

688.000
1.110.794
594.254
82.786

Totaal

2.476.056

grote lijnen tevreden over boekjaar 2011.

Nevedi over de voerproductie in 2011
stelt Ruumpol vast dat de gestegen
omzet een prestatie van formaat is. Ook
in Duitsland, waar de markt minder fors
krimpt dan in Nederland, presteert
ForFarmers bovengemiddeld, stelt de
algemeen directeur. Die positieve trend
geldt ook voor de afzet van agrarische
grondstoffen (via Cefetra) en bijproducten. In dat laatste segment bedroeg de
groei maar liefst 27 procent, vooral
dankzij een uitbreiding in weiproducten.
S l e c h t e r re s u l t a a t
De toename van de afzet ziet
ForFarmers niet terug in het resultaat na
belastingen. In 2010 bedroeg dat nog
40,48 miljoen euro, het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een winst van
21,92 miljoen euro, bijna een halvering.
Dit aanzienlijk slechtere resultaat heeft
twee belangrijke oorzaken, legt financieel directeur Arnout Traas uit. “De
winst van 2010 omvatte ook een boekwinst van 8,5 miljoen. Dat is een eenmalige post die het resultaat over dat jaar
vertekent. Reëler is om het resultaat
van 2011 te vergelijken met 32,5 miljoen
in 2010, maar dan nog is het verschil
groot.”
Het resterende verschil tussen de beide
boekjaren komt voor het overgrote deel
voor rekening van de slechtere resultaten van Cefetra. In deze onderneming
heeft ForFarmers met 57,7 procent een
grote deelneming, waardoor het
behaalde resultaat van de grondstoffenhandel een grote stempel drukt op de
winst van het diervoederbedrijf. “Voor

Cefetra was 2011 een zwaar jaar”, vertelt Ruumpol. “De grondstoffenmarkt
kenmerkt zich door grote turbulentie en
onzekerheid. Met de Arabische lente, de
kernramp in Japan en de economische
crisis is het niet eenvoudig om je als
bedrijf op de wereldmarkt staande te
houden.” Hoewel Cefetra wel een hogere omzet realiseerde, viel de financiële
opbrengst daarvan tegen. “Het bedrijf
sloot het jaar, dankzij goed risicomanagement, wel met een positief resultaat af, maar dat was slechts 10 procent
van de omzet van een jaar eerder. Dat
heeft een behoorlijke impact op de
resultaten van ForFarmers als geheel.”
Aandeelhouders van ForFarmers zien
dat terug in de dividenduitkering. Die
bedraagt 6 cent per aandeel over 2011
tegen 9 cent een jaar eerder.
Ve r w a c h t i n g
Het lopende jaar, 2012, staat voor
ForFarmers vooral in het teken van de
integratie van Hendrix UTD. De
Europese mededingingsautoriteiten
hebben ingestemd met de voorgenomen overname. Dat betekent dat hieraan nu officieel inhoud kan worden
gegeven. “We hebben al wat voorbereidende werkzaamheden gedaan, maar
tot 1 april mogen we een heleboel dingen niet”, aldus Ruumpol. Hij verwacht
dat het merendeel van het dealernetwerk van Hendrix UTD meegaat naar de
nieuwe organisatie, ondanks dat een
aantal dealers hebben aangekondigd nu
een eigen koers te gaan varen. “In
gesprekken met dealers ervaar ik een
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n tevreden’
Resultaat Cefetra drukt winst ForFarmers

positieve houding, maar garanties hebben we natuurlijk niet.” Wel stelt hij
vast dat Hendrix UTD-dealers zonder de
Hendrix UTD/Nutreco-organisatie als
ruggensteun een minder goede begeleiding op het boerenerf kunnen bieden.
De komende periode richten diverse
werkgroepen zich op de integratie van
de verschillende activiteiten van beide
ondernemingen. Ruumpol verwacht
voor de zomer de integratie inhoud te
kunnen geven. In de begroting voor
2012 is een bedrag van 120 miljoen euro
gereserveerd als financieringsfaciliteit.
“Daarmee verwachten we dat de ontwikkelingen die op ons afkomen als
gevolg van de overname zijn geborgd.”
G ro e i
ForFarmers blijft ook na de overname
van Hendrix UTD onverminderd ambitieus. De doelstellingen die in 2005 zijn
uitgesproken, zijn nog altijd een belangrijke leidraad voor de directie. Groei is
het adagium: autonoom of door acquisitie. De groeiambities zijn echter van
dien aard dat acquisities noodzakelijk

zijn om daaraan invulling te geven.
“Onze ambitie is om de grootste en
beste voerleverancier van Europa te
worden. In 2005 hebben we een plan
uitgestippeld voor fasegewijze verdubbeling van de mengvoederomzet, onze
kernactiviteit. Doel is in 2016 een mengvoederproductie van 10 miljoen ton.
Met de overname van Hendrix UTD zijn
we nu op de helft”, aldus Ruumpol.
Voor verdere groei richt ForFarmers zich
met name als het gaat om acquisitie op
Noordwest- en Midden-Europa. “Door
de overname van Hendrix UTD hebben
we naast Nederland en Duitsland nu
ook al voet aan de grond in België. Van
daaruit richten we onze pijlen op de
andere delen van Europa. We zien
synergie-effecten vooral op de Europese
thuismarkt, niet daarbuiten.”
E ff i c i ë n t
Groeien in een krimpende markt is geen
sinecure, maar wel te doen, meent de
algemeen directeur. “Door de rol op het
boerenerf te versterken, kunnen we
meer klanten aan ons binden. Per land

verschilt de aanpak. Nederlandse boeren
verwachten dat je hen ondersteunt bij
het optimaliseren van de opbrengst, verwachten een vorm van partnerschap. In
Duitsland is de voerproducent minder
partner, maar vooral leverancier. Ook
daarin kun je je positie versterken,
onder andere door het ontwikkelen van
nieuwe producten.”
De toenemende schaalvergroting in de
veehouderij ziet Ruumpol niet als een
bedreiging voor de diervoederproductie.
“Of je nu voer mengt op het boerenerf
of in de fabriek, beide keren moeten
grondstoffen worden geïmporteerd en
gemengd. De voerfabriek blijft in mijn
ogen de beste plek om de verschillende
grondstoffen optimaal en energetisch
efficiënt bij elkaar te brengen, vooral als
je kijkt naar de voederconversie. Daarin
hebben voerbedrijven een belangrijke
taak. Alleen als boeren eigen grondstoffen hebben en voldoende schaalgrootte,
kan zelf mengen een goed alternatief
zijn, maar het grootste deel van de veehouders zal voer kopen bij de fabriek”,
aldus Ruumpol.

-

De fabriek in Lochem is geoptimaliseerd voor de productie van
varkensvoeders.
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Samenwerking onder naam Nuscience Group

Nieuwe naam,
vertrouwde kwaliteit
Reportage

[Carolien Makkink]

Nuscience Group is een nieuwe naam in de diervoederwereld,
maar geen nieuwe speler. “De samenvoeging zorgt voor herkenbaarheid, met behoud van de sterke punten van de individuele
partners. We bundelen onze krachten”, aldus Peter Paul Jansen
van Nuscience.

Vitamex, Pre-Mervo, Pricor, Lusai, Korm
en Preconex zijn samengevoegd tot
Nuscience. “Onze klanten krijgen te
maken met een organisatie die een breder portfolio biedt”, legt Peter Paul
Jansen, sales manager NoordwestEuropa bij Nuscience uit. Veel productnamen (MervoBest, Aromabiotic, Mervit,
Babito) blijven voorlopig behouden om

Jan Smulders (links) en Peter Paul Jansen willen de sterke positie van de voorgangers van Nuscience verder uitbouwen.
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>> Nieuwe naam, vertrouwde kwaliteit

projecten op het gebied van voeding en
gezondheid samen met internationale
onderzoeksinstellingen, waaronder ook
bijvoorbeeld Schothorst Feed Research
en de Universiteit van Gent.” Speerpunt
bij Nuscience is de (darm)gezondheid bij
jonge dieren. Door zelf onderzoek op
dit terrein uit te voeren, worden nieuwe
concepten snel vertaald naar de praktijk. “We weten dat diergezondheid
grotendeels wordt bepaald door een
gezonde darmwand, gezonde darmflora
en een goed functionerend immuunsysteem. Die kennis gebruiken we om
innovatieve nutritionele concepten te
ontwikkelen”, vertelt Smulders.

Nuscience is onder andere sterk in jongdiervoeders.

de herkenbaarheid van deze merken
wereldwijd in stand te houden. “De
samenwerking zorgt voor herkenbaarheid met behoud van de sterke punten
van de individuele partners. Er bestaat
een duidelijke synergie.” Nuscience is

Verkoopstructuur
De nieuwe verkoopstructuur van Nuscience Group is
verdeeld naar regio en elke verkooporganisatie biedt
het volledige pakket aan producten en diensten. Peter
Paul Jansen is verantwoordelijk voor de productvermarkting in Nederland, Duitsland en Scandinavië.
Vanuit Hongarije worden de omliggende markten,
zoals Slowakije en Roemenië, bediend. China,
Oekraïne en Spanje vormen op zichzelf staande markten. Vanuit de productielocaties in Nederland en
België wordt geëxporteerd naar alle overige landen in
Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. De
Functional Feed Ingredients (FFI) worden separaat
ondersteund vanuit een speciaal daarvoor opgericht
team.

sterk in premixen, concentraten, jongdiervoeders, functionele ingrediënten
en nutritionele concepten. “We zijn een
volwaardige partner omdat we een volledig pakket aan producten en diensten
bieden”, vertelt Jan Smulders, COO van
de Nuscience Group. “We kunnen met
de klant meedenken in het gehele traject van de formulering van voeders
voor elke fase in de dierlijke productie.”
Daarmee wil Nuscience de favoriete
kennispartner in voeding en gezondheid
zijn. ‘Trouw aan onze traditie, maar met
een nieuwe naam’ is de slagzin bij de
introductie van Nuscience.
Kennis
De nieuwe naam en het bijbehorende
logo worden goed ontvangen bij de
afnemers. “Onze klanten zien dit als
een logische ontwikkeling. De naam en
het logo stralen uit dat we een nieuwe
start maken en met de gezamenlijke
activiteiten de toekomst in gaan”, vertelt Jansen.
De naam Nuscience is een samentrekking van Nutrition en Science. “Die
naam geeft al aan dat we sterk gericht
zijn op wetenschappelijke onderbouwing van onze producten en concepten”, legt Smulders uit. “We doen zelf
veel onderzoek en werken in diverse
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O m z e t v e rd u b b e l e n
Jansen en Smulders willen de sterke
positie van de voorgangers van
Nuscience in de toekomst verder uitbouwen. “Ons doel is om wereldwijd een
verdubbeling van de omzet te realiseren
in vijf jaar tijd.” De omzet van de gezamenlijke partners in 2011 bedroeg 275
miljoen euro, in 2016 moet dit groeien
naar meer dan 500 miljoen euro. Deze
ambitieuze doelstelling wordt bereikt
door innovaties in de huidige markt, de
verkoop van een breder pakket en door
aanwezigheid in groeimarkten, zoals
Azië en Oost-Europa. Op dit moment
wordt meer dan de helft van de omzet
behaald in West-Europa en een kwart in
Azië. “We oriënteren ons nu tevens op
de Verenigde Staten, omdat we zien dat
ze daar nu ook het antibioticagebruik in
de varkens- en pluimveehouderij willen
terugdringen”, vertelt Smulders. “Onze
voedingsconcepten en producten kunnen daarbij helpen.” Ook verdere ontwikkeling in Zuid-Amerika staat op de
agenda. De uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten maakt het mogelijk om nog
sterker in te zetten op onderzoek en
ontwikkeling en om ook in de toekomst
een sterke partner te zijn in de diervoederindustrie. In China wordt de productiecapaciteit meer dan verdubbeld om
klaar te zijn voor verdere groei in de
komende jaren. “We hebben daar drie
productielocaties en zien een duidelijke
groei in de markt voor biggenconcepten”, vertelt Smulders.

-
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Zaken en mensen

KrakendePersen

Tebodin opent kantoor in Maleisië
De snelle economische groei in het Stille Oceaangebied en de groeiende klantenvraag heeft
Tebodin doen besluiten een kantoor in Maleisië te openen. Met dit nieuwe kantoor in Kuala
Lumpur betreedt het advies- en ingenieursbureau een nieuw land. Het is het zevende
Tebodin-kantoor in Azië. Het nieuwe kantoor richt zich enerzijds op het bieden van adviesen engineeringdiensten aan internationaal opererende klanten en anderzijds op de regionale
olie- en gasindustrie.

Nieuwe kwaliteitsmanager Twilmij
Alphons Oosterwegel is per 1 maart in dienst getreden bij Twilmij.
Hij bekleedt de functie van kwaliteitsmanager en wordt eindverantwoordelijk voor de disciplines Kwaliteit, Arbeid en Milieu. Oosterwegel heeft
een lange loopbaan bij Alpuro Group achter de rug. Hij startte daar in
1982 als hoofd van het laboratorium en was vanaf 1992 werkzaam als
kwaliteitsmanager. In zijn nieuwe functie bij Twilmij zal Oosterwegel in samenwerking met
Matthijs Oosthoek kwaliteit op een nog hoger niveau brengen.

ForFarmers opent graaninnamelocatie
ForFarmers beschikt vanaf dit seizoen over een graaninnamelocatie in het noorden van het
land. Het bedrijf is daartoe een samenwerkingsverband aangegaan met Agriservice Odoorn in
Odoornerveen. ForFarmers voldoet hiermee aan de wensen van het groeiend aantal akkerbouwklanten in Noord-Nederland. De akkerbouwers kunnen tijd en geld besparen bij het
transport. De graaninnamelocatie bij Agriservice Odoorn wordt ingericht met een weegbrug
en een ruime stortcapaciteit. Samen met de bestaande locaties in Gelderland en Overijssel
beschikt ForFarmers over negen innamelocaties.

Provimi versterkt verkoopteam
Bij Provimi is Ruud Vullers begonnen als technical sales manager
Herkauwers. Vullers gaat technische verkoopondersteuning bieden voor
klanten van Provimi in Nederland en Duitsland. Signalen van producenten opvangen en gezamenlijk het bedrijf naar een hoger plan tillen
spreekt hem aan in zijn nieuwe functie. “Ook het internationale karakter
en de dynamiek binnen Provimi vind ik pluspunten”, vertelt Vullers. Hij
studeerde Dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit.
Jan van Haperen is in dienst getreden als technical sales manager
Varkens. Van Haperen richt zich op verkoopondersteuning in voornamelijk (Zuid-)Nederland, België en Duitsland. Ook wordt hij onderdeel van
Provimi’s RescuePig-team. Van Haperen studeerde Zoötechniek aan
Wageningen Universiteit, werkte daarna bij Hendrix UTD als zeugen- en
biggenspecialist en later als nutritionist en productmanager legpluimvee. “Ik verheug me erop
om nauw contact te onderhouden met meerdere bedrijven”, zegt hij.

Bemefa sluit samenwerkingsovereenkomst
Bemefa en Scholt Energy Control, energieleverancier voor de zakelijke markt, hebben een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarbij treedt Bemefa op als adviseur en brengt geïnteresseerde leden in contact met Scholt. In samenwerking met Bemefa biedt het bedrijf een
uniek concept aan de Bemefa-leden, waarbij elektriciteit gespreid wordt ingekocht over de
dagmarkt Belpex en de termijnmarkt Endex. Hiermee krijgen Bemefa-leden gemak en zekerheid bij de inkoop van elektriciteit, met vooruitzichten tot aanzienlijke besparingen.

Nieuwe productmanager Nuscience

Rupsje Nooitgenoeg
Rupsje Nooitgenoeg. Dat was mijn eerste
gedachte bij het bericht van de Nederlandse
Plus supermarktketen om geen scharreleieren
meer te verkopen. Voortaan liggen uitsluitend
nog eieren van biologische of vrije-uitloop kippen in het schap. Met trots meldt Plus dat ze
‘hiermee haar voorbeeldfunctie neemt op het
gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.’ De Nederlandse Vakbond
Pluimveehouders (NVP) is nijdig en wil dat de
supermarkt het besluit herziet. De NVP vindt
het juist helemaal niet maatschappelijke verantwoord, omdat de consument geen keuzemogelijkheid meer krijgt en omdat kippen die buiten
lopen meer risico lopen op ziekte en ongemak.
De pluimveehouders hebben een sterk punt
wat betreft diergezondheid en welzijn. De consument denkt er echter anders over. Die laat
zich graag (mis)leiden door groeperingen wiens
enige doel is om de veehouderij in Nederland
te decimeren. Onlangs zei Cees van Woerkom,
emeritus hoogleraar Communicatiestrategieën,
in het magazine Wageningen World, dat argumenten slechts beperkte waarde hebben.
‘Bedrijven moeten een relatie leggen met de
mensen; hun angsten en vooroordelen doorgronden en hen serieus nemen als bron.’
Dat is lastig inzake de eierkwestie, want als
producent ben je sterk technologisch gericht en
dan moet je je ineens verdiepen in de emoties
van de consument. Die luistert veel gemakkelijker naar een eenvoudig verhaal dat aansluit bij
zijn eigen beleving. Dat wil zeggen: 'Als ik buiten ben, voel ik me goed, dus kippen moeten
ook naar buiten.' Simpel verhaal, geen enge
boodschap over regen, modder, vogelgriep en
dioxine in de grond, of parasieten, ongedierte
en ammoniak. Zelfs het feit dat de Plus supermarkt onderdeel is van de Sperwer-groep, notabene een roofvogel die de kippen in het open
veld doet verstarren, komt niet over.
De kooi-eieren zijn met soortgelijke gang van
zaken jaren geleden al uit de schappen weggetreiterd. De (pluimvee)sector zal moeten meegaan met de nieuwe hype en dan met de volgende en volgende. Rupsje Nooitgenoeg is de
titel van een kinderboek, geschreven in 1969
door Eric Carle. Aan het eind van het boek ontpopt het rupsje zich tot een mooie vlinder. Dus
misschien ook ooit een mooi slot voor de pluimveehouders.

Marrit van Engen is aangesteld als productmanager Varkens bij
Nuscience. Van Engen heeft na haar studies veehouderij in Wageningen
en diergeneeskunde in Utrecht bijna zeven jaar gewerkt bij een onafhanLourens Gengler
kelijk consultancybedrijf in de varkenshouderij. Het leggen
van de focus op het (gedrag van het) varken in het bedrijfsIn de rubriek ‘Krakende Persen’ worden periodiek, door vermanagement vindt zij erg belangrijk. In haar nieuwe functie
schillende redacteuren van De Molenaar, onderwerpen aanzal Van Engen het productassortiment voor varkens beheren, technische ondersteugesneden die in het nieuws zijn en enige relatie hebben
ning voor deze producten bieden en klanten adviseren over producten. Ze zal in
met de graanverwerkende- en/of diervoederindustrie.
haar functie een vertaalslag maken van specialistische kennis van voeringrediënten
naar diergezondheid, -welzijn en bedrijfsmanagement.
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‘Additieven op kaart z
Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

Dufagro heeft een nieuwe voorzitter. Arie
van der Stok neemt die functie over van
Jan Speerstra. “Dufagro moet een plaats
blijven waar de leden informatie kunnen
uitwisselen. Daarnaast is het ondersteunen
van leden bij het inspelen op nieuwe wetgeving een belangrijk speerpunt”, aldus
Van der Stok.

“Expertise en kennisontwikkeling, daarin vervult Dufagro een rol”, aldus de nieuwe voorzitter Arie van der Stok.

De Dutch Feed Additive Group
(Dufagro) heeft in het jonge bestaan
van de vereniging (opgericht in 2004)
een vaste positie verworven. “We worden serieus genomen als een van de
Nederlandse verenigingen die de belangen van de additievensector vertegenwoordigt”, stelt scheidend voorzitter
Jan Speerstra.

Wat de leden bindt, is dat elk van de
bedrijven zich met name richt op de
handel in additieven. Vanuit dat gezamenlijk uitgangspunt wordt de belangenbehartiging ter hand genomen. Die
krijgt onder andere vorm tijdens de
Dufagro-bijeenkomsten die eens per
kwartaal worden georganiseerd, maar
ook door de vertegenwoordiging van

Samenwerking
Dufagro is door de Europese koepelorganisatie van additievenproducenten, Fefana, benaderd voor
samenwerking. “De vraag was of wij als Dufagro willen aansluiten bij Fefana”, licht scheidend
voorzitter Jan Speerstra toe. Dit verzoek is voorgelegd aan de leden. “Zij gaven aan wel open te
staan voor samenwerking, maar dan als collectief, niet als individuele leden.” Deze werkwijze blijkt
niet mogelijk voor Fefana, zodat de samenwerking in de vorm van een collectief lidmaatschap
geen verdere inhoud kon worden gegeven. De vraag die Fefana voorlegde aan de Dufagro-leden,
leidde binnen de vereniging tot een brainstorm met als centrale uitgangspunt: ‘wat willen we als
club?’. “De discussie hierover gaf eenduidig antwoord: we willen zelfstandig blijven als club.
Voor eventuele aansluiting bij andere verenigingen, zoals Nefato of Fefana, staan we open, maar
dan alleen als collectief. Dat blijkt in de praktijk nog niet mogelijk.” Volgens de nieuwe Dufagrovoorzitter Arie van der Stok past dit ook bij de aard van de ondernemingen van de leden. “Het
belang in Europees verband is minder groot voor de bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op de
Nederlandse en Belgische markt, vooral ook omdat het gaat om handelsondernemingen. Voor
productiebedrijven is het belang om goed vertegenwoordigd te zijn op het Europese platform vele
malen groter.”

Dufagro in bijvoorbeeld het PDVbestuur (plaatsvervangend lid). “We zitten niet altijd vooraan, maar zijn wel
goed op de hoogte van wat er speelt en
vertalen dat door naar onze leden.”
Speerstra, sinds 2008 voorzitter, draagt
de regie daarvan nu over aan Arie van
der Stok van Poortershaven Industrial
Minerals, die de voorzittershamer overneemt.
Gezamenlijk doel
“Dufagro is opgericht in de tijd dat er in
de diervoederindustrie veel discussie
was over productaansprakelijkheid. Dat
was een bindende factor voor de verschillende handelsondernemingen, die
in de markt soms elkaars grootste concurrent zijn”, vertelt Speerstra. Toen de
productaansprakelijkheid eenmaal in
goede banen was geleid, heeft de vereniging gekeken naar andere thema’s
waarbij een gezamenlijk belang kon
worden gediend. “Die waren en zijn er
volop”, meent Van der Stok. De afgelopen jaren waren de pijlen onder andere
gericht op genetische modificatie, antibioticavervangers en de carbon
footprint. “Als Dufagro proberen we
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t zetten en houden’
Arie van der Stok nieuwe voorzitter Dufagro

gezamenlijke lijnen op te zetten voor
een thema. Daarna is het aan de individuele leden om dit voor het eigen
bedrijf op te pakken en uit te werken.”
Uitwisselen
Dufagro-leden ontvangen elke drie
maanden een update van de wet- en
regelgeving die op diervoederadditieven
van toepassing zijn. Dit wordt verzorgd
door het secretariaat dat in handen is
van HTP-advies. Daarnaast worden de
leden via de website op de hoogte
gehouden van recente ontwikkelingen.
Deze specifieke informatie is alleen voor
leden toegankelijk. “Daarin zit de meerwaarde voor de leden, daarvoor betalen
zij en dus is het exclusieve informatie”,
licht Van der Stok toe. Hij ervaart dat de
leden veel waarde hechten aan extern
en praktisch advies, waarmee zij in het
eigen bedrijf hun voordeel doen.
“Dufagro is een plek waar we informatie met elkaar uitwisselen en in gezamenlijkheid kunnen inspelen op nieuwe
wetgeving.” Een voorbeeld daarvan is
de betrokkenheid van Dufagro bij de
plannen voor fosfaatreductie in diervoeding. Van der Stok: “Het is belangrijk bij
dit soort dingen betrokken te zijn en
mee te groeien met de ontwikkelingen.”

gen. Die trend zie je nu al.”
Innovatie zit ook in wet- en regelgeving.
Veranderingen daarin vragen noviteiten
van de additievensector, daarvan is Van
der Stok overtuigd. “Expertise en kennisontwikkeling vormen daarvan de basis.
Daarin vervullen wij als Dufagro een rol,
soms voor de gehele groep, maar soms
ook voor een deel van de leden, afhankelijk van het onderwerp.”
Door de onderlinge discussie en kennisuitwisseling komen soms ook pijnpunten
in de regelgeving naar boven, zo blijkt
in de praktijk. “Die punten kunnen wij
vervolgens onder de aandacht brengen
in de diverse inspraakorganen om te zorgen voor een juiste weergave en interpretatie in het belang van onze leden.
Het is aan ons als bestuur om ervoor te
zorgen dat onze positie binnen organisaties als GMP, PDV, Trust Feed en bij het
ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovaties is gewaarborgd. Dit doen we door als collectief te
opereren en additieven op de kaart te
zetten en te houden.”

-

Dufagro-leden
AgriProm, Nieuwleusen
Ardol, Susteren
Van Benthem Minerals, Yde
E.F.S.-Holland, Culemborg
Agri Nutrition, Doetinchem
Greenvalley International, Wageningen
Keij Solutions, Bunnik
Manids Feed Ingredients, Veghel
Micro Nutritions, Surhuizum
Poortershaven Industrial Minerals, Rotterdam
Van Ramshorst Nutrition Products, Apeldoorn
Speerstra Feed Ingredients, Lemmer
Functional Solutions, Wageningen
LFA Benelux & Germany Lesaffre Feed Additives, De Rijp
Globe Fine Chemicals Holland, Rotterdam
De Koolstofkring, Drachten
Belangstellenden voor het lidmaatschap kunnen zich
melden via de website www.dufagro.nl.

Scheidend Dufagro-voorzitter Jan Speerstra: “Een zelfstandige
organisatie wordt door de leden erg gewaardeerd.”

Innovatie
De nieuwe voorzitter wil binnen
Dufagro meer aandacht voor innovaties.
“De diervoedermarkt en agrarische sector veranderen en daardoor wijzigt ook
de positie van handelsondernemingen
zoals die van onze leden. Grote agrarische ondernemingen gaan meer zelf
bepalen wat er in het voer zit en worden daardoor zelf meer een vragende
partij als het gaat om informatie en producten”, licht Van der Stok toe. Hij verwacht dat ook dierenartsen steeds meer
een directe relatie zullen krijgen met
additievenleveranciers. “En de voervoorlichter zal in de toekomst verzelfstandi-
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BIJ KONINKLIJKE
BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Opslag:

18 gladde wand silo’s, inhoud 1.150 m3,
12 tpu + 60 tpu vultransport
(bouwpakket Poeth: in 1 week af te breken, in 1 week op te bouwen)

Ruim 135 jaar ervaring in
stofbehandeling:
- Filtermappen en filterslangen,
- Zeven (ook bespannen),

Bulkbelading:
Verrijdbare
elektronische
weegschaal
4 ton met
roterend zeef
en
menginrichting

Nadere info: +31 183 588 000 of
abvdham@grotewaardindustries.nl

- Luchtfilters, luchtverdeling,
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‘Tegenslagen ombuig e
In de peiling

[Jef Verhaeren]

Na ruim veertig jaar nam Daniël de Brabander afscheid als wetenschappelijk
directeur van de eenheid ‘Dier’ van het Ilvo. “Afscheid nemen van je collega’s

zoeker zo veel melkveehouders ontmoet
en hen de onderzoeksresultaten toegelicht. “Hij is de BV van de Vlaamse melkveehouders.”

en van iets wat je graag doet, is pijnlijk.”
Toen Daniël De Brabander na zijn studies in 1971 aan de slag kon op het
toenmalige Rijksstation voor
Veevoeding van het Belgische ministerie
van Landbouw, werd voor hem een
droom werkelijkheid. Hij pionierde er in
het melkveevoedingsonderzoek.
Onlangs nam hij, na ruim veertig jaar,
afscheid als wetenschappelijk directeur
van de eenheid ‘Dier’ van het Instituut
voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(Ilvo). Tijdens een afscheidssymposium
bleek hoe baanbrekend zijn onderzoeksactiviteiten voor de melkveevoeding in de praktijk zijn geweest.
Van 1970 tot
2010 liep het
percentage
Holsteins in de
Belgische melkveestapel op van
0 tot 94 procent.

We t e n s c h a p e n p r a k t i j k
Erik Van Bockstaele, administrateurgeneraal van Ilvo, en Bart Sonck, afdelingshoofd Ilvo Dier, onderstreepten dat
De Brabander niet alleen groot was als
onderzoeker, maar ook steeds leefde op
de grens tussen wetenschap en praktijk.

“Sinds Daniël in 1971 als assistent op het
Rijksstation voor de Veeteelt begon,
nam hij ruim honderd wetenschappelijke publicaties voor zijn rekening. In
feite maakte hij de bijbel op inzake
melkveevoeding. Maar hij wilde de
resultaten van het onderzoek naar de
praktijk brengen. Hij kent wellicht alle
parochiezalen van Vlaanderen, want hij
sprak meer dan zeshonderd keer voor
melkveehouders”, zei Van Bockstaele.
“Sinds hij in 1999 promoveerde en professor werd aan de Hogeschool Gent,
begeleidde en stimuleerde hij talloze
studenten.”
Bart Sonck kwam erachter dat De
Brabander als boerenzoon eigenlijk
boer wilde worden, maar dat hij zich
met dezelfde gedrevenheid met het
melkveeonderzoek bezighield.
“Tegenslagen kon hij tot opportuniteiten ombuigen.” Door zijn talloze uiteenzettingen heeft geen enkele onder-

Hoeksteen
Zuivelexpert Guy Vandepoel van de
Boerenbond benadrukte dat praktijkgericht onderzoek de hoeksteen is van de
melkveehouderij in 2020. Hij toonde aan
dat praktijkgericht onderzoek leidt tot
economische optimalisatie en duurzaamheid. De boer staat centraal op het
vlak van managementondersteuning, bij
kuddemanagement, investeringsadvies,
informatiebeheer en integrale aanpak.
“Er zijn nog voldoende uitdagingen
voor het onderzoek en we moeten van
bedreigingen kansen maken”, stelt hij.
Pionier
Michel Halewyck, voormalig melkveehouder en oud-voorzitter van de vakgroep
Melkvee van de Boerenbond, bracht
hulde aan de scheidend directeur
namens de melkveehouderij. “We stonden aan het begin van de Holsteinisering. Voeding was een belangrijk aandachtspunt en daarmee was Daniël
gepassioneerd en zeer wetenschappelijk
bezig. Hij was op vele punten een pionier.” Halewyck schetste ook het belang
van andere onderzoeksthema’s van De
Brabander, zoals met voordroogkuil en
kuilmais tot hogere melkproducties
komen en het blijven zoeken naar de
beste ruwvoercombinaties.
Holsteinisering
De Brabander overliep zelf de veertig
jaar melkveeonderzoek waarbij hij was
betrokken. Deze jaren liepen gelijk met
de ‘Holsteinisering’ van de melkveestapel. Van 1970 tot 2010 liep het percentage Holsteins in de Belgische melkveestapel op van 0 tot 94 procent. Begin
jaren zeventig liet De Brabander
Holstein-vaarzen overkomen uit Canada
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g en in opportuniteiten’
Daniël De Brabander geeft fakkel door

Scheidend
wetenschappelijk directeur
Daniël De
Brabander (links)
met zijn opvolger, Sam De
Campeneere.

en beschikte hij over een aantal
Holstein-melkkoeien voor onderzoek.
“De Holsteinisering was de eerste mijlpaal. Een tweede mijlpaal was de
opkomst van kuilmais.”
Niet toevallig liep in ongeveer dezelfde
periode (1965-2010) het areaal kuilmais
op van zo’n 5000 tot bijna 180.000 hectare. “We hebben vrij vlug de goede
kwaliteit van kuilmais vastgesteld en dit
ook uitgedragen naar de praktijk. Men
noemde ons wel eens de maisapostelen”, zei De Brabander.
Melkveeonderzoek
Het melkveeonderzoek kwam in 1975 in
gevaar omdat de financiering uitviel.
Met steun van de sector werd de overheid overtuigd en de financiering werd
integraal overgenomen door het IWONL
(Instituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw).
De belangrijkste thema’s van het onder-

zoek waren de melkveerassen, kwaliteit
van ruwvoeders, voorspelling van voederopname, voederstructuur en de
melkureumconcentratie. Steeds hield De
Brabander daarbij voor ogen wat de
boer daaraan kon hebben.
De ingevoerde Holstein-koeien werden
vergeleken met Belgisch Witrood.
Gedurende vier jaar werden alle productieresultaten van de ingevoerde
Holsteins verzameld. Hieruit bleek dat
de koeien gemiddeld ongeveer 5600 kg
melk gaven met 3,68 procent vet. De
Belgische rassen bleven daar behoorlijk
onder. Zwartbont bleek met 4118 kg het
meest productieve Belgische ras. De
andere tweeledige rassen produceerden
4000 tot 4100 kg melk. Anderzijds bleken de Holstein-koeien minder geschikt
voor vleesproductie. Per kg groei lagen
de voederkosten hoger dan bij Witrood
en het slachtrendement en vleespercentage waren lager.

26
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Vo e ro n d e r z o e k
Een ander belangrijk thema werd het
onderzoek naar de kwaliteit van ruwvoeders voor het winterrantsoen. Zowel
de voederwaarde als de voederopname
werden onderzocht voor onder meer
graslandproducten en kuilmais. Daarbij
werd de invloed van een aantal factoren
bekeken. Voor graslandproducten werd
het groeistadium bestudeerd, de
bewaarvorm, deeltjeslengte en het
asgehalte. Voor kuilmais werd het rijpheidsstadium, de haksellengte, plantdichtheid en verteerbaarheid van verschillende cultivars onderzocht. Maar
ook voederbieten, perspulp, aardappelen, bierdraf en ddgs ontsnapten niet
aan de aandacht van De Brabander en
zijn team. Vooral de graskuil is intussen
sterk verbeterd. De gemiddelde VEMwaarde in de praktijk steeg van 731 in
1984 tot 906 in 2010. Dit resultaat werd
vooral bereikt door het gras jonger te
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>> ‘Tegenslagen ombuigen in opportuniteiten’

met de afgeleide structuurbehoeften is
een instrument ontwikkeld om de marginale structuurvoorziening te verbeteren. “Dit structuursysteem was niet
alleen uniek, maar ook praktisch.” De
methode kan volgens De Brabander nog
worden verfijnd door onderzoek naar
de structuurwaarde van bijproducten,
invloed van de pH van kuilvoeders, voederstrategie, technologische behandeling en correctors.

Daniël De
Brabander heeft
afscheid geno-

maaien. In dezelfde periode steeg de
VEM-waarde voor maiskuil van 921 tot
948.

men als wetenschappelijk
directeur van de
eenheid ‘Dier’
van het Ilvo.

Vo e d e ro p n a m e
De Brabander en zijn medewerkers ontwierpen een model om de voeropname
te voorspellen. Zij onderzochten het verband tussen ruwvoeropname en het
ruwe celstof-gehalte voor maiskuil,
voordroogkuil, natte graskuil en hooi. Er
werd ook een eenvoudig model ontworpen om de totale voeropname te voorspellen. Uit een test met meer dan 3000
koewaarnemingen bleek het Ilvo-model
gemiddeld 0,0 kg ds foutenmarge te
vertonen, tegen 0,7 kg ds voor het
model van het PDV-Nederland, die
naderhand hun model ook hebben bijgesteld. Bij het Amerikaanse NRC-model
was de foutenmarge nog groter, namelijk 1,7 kg ds.
Structuur
In 1976 werden de melkveehouders voor
het eerst geconfronteerd met de structuurproblematiek. Door de uitzonderlijke droogte was er een groot tekort aan
ruwvoer, waardoor de vraag werd
gesteld hoe ver kon worden gegaan
met krachtvoer in het melkveerantsoen.
Hierop kon geen afdoende antwoord
worden gegeven.
In het opnameonderzoek werd vastge-

steld dat de verhoogde voeropname bij
een hogere melkproductie ontoereikend
was. Dit betekende dat er voor hogere
melkproducties meer krachtvoer moest
worden ingezet en ook het ruwvoer
moest verbeteren. De structuurwaarde
nam af en het was te verwachten dat op
een gegeven moment tegen de structuurgrens werd aangelopen. “We zijn
toen onderzoek gaan doen om een
structuursysteem te ontwikkelen”, vertelde De Brabander. “We hebben een
hondertal proeven opgezet om de
kauwactiviteit te meten. Dit werd elders
ook al gedaan, maar twee elementen in
ons onderzoek waren nieuw: het vastleggen van het kritisch ruwvoederaandeel voor een tachtigtal rantsoenen en
de verzuringsindex van het krachtvoer.
Voor dit laatste hebben we de dsafbraak in de pens van krachtvoergrondstoffen, namelijk maniok, tarwe,
gerst, sojaschroot, maisglutenvoer, mais,
milo, bietenpulp en sojapellen, in kaart
gebracht.”
Aan de hand van de resultaten van dit
onderzoek kon aan bepaalde voedermiddelen, inclusief structuurcorrectors,
een vaste structuurwaarde worden toegekend. Voor andere voedermiddelen,
zoals maiskuil, graslandproducten en
krachtvoedergrondstoffen, kon de structuurwaarde worden berekend aan de
hand van courante parameters. Samen
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M e l k u re u m c o n c e n t r a t i e
Een belangrijk onderzoekshoofdstuk
onder leiding van De Brabander ging
over de melkureumconcentratie (MUC)
als indicator van de voeding. Uit het
onderzoek bleek dat de dierinvloeden
(ras, leeftijd) op ureum ondergeschikt
zijn, maar dat voeding een vrij grote
invloed heeft op het ureumgehalte. In
de eerste plaats de onbestendige eiwitbalans (OEB), maar ook de voorziening
aan darmverteerbaar eiwit (DVE) en
VEM. Zo is er een sterk verband tussen
MUC en het eiwitgehalte van gras en
graskuil. Ook werd vastgesteld dat
bepaalde voedermiddelen, zoals maiskuil, graskuil en perspulp, een eigen
invloed hebben op het ureumgehalte.
De MUC is eveneens een indicator voor
de stikstofuitstoot (N-excretie) via de
urine. Omdat de N-excretie met de mest
is gecorreleerd aan de melkproductie,
kan de totale N-excretie worden geschat
aan de hand van de MUC en de melkproductie. Het verband is echter niet
algemeen, maar afhankelijk van de rantsoencomponenten.
In een bepaalde bedrijfssituatie met
bepaalde voedermiddelen kan de MUC,
liefst in combinatie met andere melkparameters, goed worden gebruikt om
voedingsfouten te achterhalen. De MUC
mag volgens De Brabander niet worden
gebruikt om melkveehouders te belonen of te sanctioneren in het kader van
het Mestactieplan (MAP), omdat de
MUC ook afhangt van de voedermiddelen en kan worden gemanipuleerd.
De Brabander gaf in zijn dankwoord
aan dat hij veel voldoening heeft gehad
van werk. “Maar afscheid nemen van
iets wat men graag doet en van goede
collega’s doet toch pijn.” De Brabander
wordt als wetenschappelijk directeur
van Ilvo-Dier opgevolgd door Sam De
Campeneere.

-
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Agridagen Geel uitgegroeid tot volwaardige vakbeurs

Grensverleggend
ondernemen
Reportage

[Jef Verhaeren]

De Agridagen Geel zijn uitgegroeid van feestelijke internationale
pluimveedagen tot een volwaardige vakbeurs voor de dierlijke
productie. Onder de standhouders zijn meerdere Nederlandse
partijen uit de mengvoedersector aanwezig.
Verspreid over drie dagen bezochten
13.500 mensen de Agridagen in Geel.
Volgens de organisatoren waren de
standhouders zeer tevreden, onder meer
door de goede professionele contacten
die ze legden. Thema van de Agridagen
was dit jaar ‘Grensverleggend ondernemen’. Bij de opening wees Didier
Lauwerysen, voorzitter van de Agridagen,
erop dat de Europese wetgeving steeds
meer de kaders stelt voor de Belgische
veehouder en dat de consument de veehouder voortdurend ter verantwoording
roept. “Maar de sector speelt snel in op
de nieuwe eisen. Innovatie is een must.”
Vo e r w i n s t
Voerwinst en gezondheid waren
belangrijke aandachtsgebieden op de
beurs. Agrifirm benadrukte de vernieuwing van de Air Line Speen, die zorgt
voor een forse verhoging van de voeropname zonder verteringsproblemen.
Het speenvoer moet zorgen voor een
soepele overgang naar vast voer bij biggen. Uit proeven kwamen goede technische resultaten, zoals een speengewicht van 7,6 kg, lichaamsgewicht van
12,1 kg op dag 14, groei met 317 gram
per dag, voeropname van 390 gram per
dag en een voederconversie van 1,23.

Voor vleesvarkens presenteerde
Agrifirm het Voerwinst-concept: een
adviesmodule rondom afleverstrategieën en voeradviezen.
Het nieuwe vleesvarkensconcept van
Vanden Avenne Ooigem richt zich op
het verkrijgen van de juiste voeding per
bedrijf. De varkenshouder moet aangeven welk resultaat hij wil behalen en
daarvoor wordt het ideale voerschema
uitgewerkt.
P ro d u c t i v i t e i t
Aveve Veevoeding pakte uit met nieuwe
eiwitkernen met extra bestendigheid:
Aminolac 40 EB en Aminomix 40 EB.
Door de hoge kosten van de eiwitrijke
grondstoffen is een verhoging van de Nefficiëntie een must voor de kostenbewuste veehouder. Door de eiwitafbraak
en de daarmee gepaard gaande ammoniakpiek in de pens te verlagen en de
bestendigheid van het eiwit te verhogen, leidt een verlaging van de opname
van ruw eiwit (RE) in de praktijk tot
gunstige resultaten. De eiwitkernen zijn
gedurende een jaar in de praktijk
getest. De kernen worden gebruikt in
rantsoenen met een hoog RE- en OEBniveau en in energierijke basisrantsoenen met een sterk DVE-tekort.
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Gezondheid
Coppens diervoeding legde de nadruk
op gezondheid met het Inno-Feed-concept, dat focust op een betere darmgezondheid bij varkens en pluimvee.
Panagro heeft een nieuw product van
Biomin in portefeuille: Biotronic Top3.
Dit product op basis van organische
zuren wordt ingezet naast het hygiëneconcept van Panagro health & nutrition
om salmonellaproblemen te reduceren
en het antibioticagebruik te verlagen.
Genetica
Topigs wil een laag voerverbruik bereiken door een hoge groei van varkens.
Hiervoor worden de modernste fokkerijtechnieken ingezet, met zeugen die
kwaliteitsvolle vleesvarkens leveren.
Topigs let voornamelijk op goede moedereigenschappen van de zeug. Het
bedrijf gebruikt daarvoor het zogenaamde Topigs-plusprogramma.
Advies
Agrifirm stelde het vernieuwde concept
MelkNavigator voor: een adviesmodel
waarin alle kennis over het voeren van
koeien is gebundeld. Met het rekenmodel
kunnen de effecten van een rantsoen op
de melkproductie nauwkeurig worden
voorspeld. De melkveehouder kan gericht
sturen op zes verschillende productiedoelstellingen: kilogrammen melk, eiwitpercentage, vetpercentage, eiwitgrammen, vetgrammen of vet- en eiwitgrammen. Het programma kan ook worden
ingezet om het effect van rantsoenwisselingen vooraf in beeld te brengen.

-
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Agrifirm pakte
op de Agridagen
in Geel uit met
een vernieuwde
Air Line Speen,
MelkNavigator
en Voerwinst.
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Veevoedertabel g
Diervoeding

[Carolien Makkink]

De CVB Veevoedertabel is aangepast. In de
nieuwe tabel zijn de fosforgehalten van voedermiddelen geactualiseerd en is het systeem Omzetbare Energie Vleeskuikens vernieuwd.
De CVB Veevoedertabel 2007 is aangepast en kent een nieuwe versie: CVB
Veevoedertabel 2011. Machiel Blok van
het CVB gaf tijdens een voorlichtingsbijeenkomst een overzicht van de aanpassingen. De tabel uit 2007 gaf de verteerbare nutriëntengehalten van voedermiddelen. In de nieuwe tabel zijn de
verteringscoëfficiënten vermeld. Ook
bevat de nieuwe versie paardendata.
Omdat het DVE/OEB-systeem 2007 nog
steeds een voorlopige status heeft, worden in de nieuwe tabel naast de
DVE/OEB2007-waarden ook de waarden
uit het DVE/OEB1991-systeem vermeld.
Nutritioneel wordt gerekend met zetmeelgehalten geanalyseerd volgens de
enzymatische amyloglucosidasemethode
(ZETam). In de praktijk wordt zetmeel
nog vaak volgens de methode Ewers
geanalyseerd (ZETew). Het CVB heeft
daarom een omrekenformule ontwikkeld om ZETam te berekenen uit ZETew.
Mais-ddgs en tarwe-ddgs zijn nu ook
opgenomen in de Veevoedertabel met
een VEM/VEVI-waardering. In de toekomst krijgen deze voedermiddelen ook
een eiwit- en energiewaardering voor
herkauwers en varkens.
Fosforgehalten
In de afgelopen jaren heeft het CVB de
mineralen- en spoorelementengehalten
van voedermiddelen onder de loep
genomen en bijgewerkt in de tabel. De
belangrijkste wijzigingen hebben
betrekking op de fosforgehalten van

Machiel Blok van het CVB geeft een overzicht van de aanpassingen in de nieuwe CVB Veevoedertabel.

voedermiddelen en het OEvlk-systeem.
Jettie Kruisdijk van het CVB wijst erop
dat fosfor een hot item is in de diervoeding. “Omdat we aanwijzingen kregen
dat de P-gehalten van voedermiddelen
in de tabel uit 2007 te hoog waren, hebben we recente P-analysedata opgevraagd in de diervoederindustrie.” Alle
data zijn ingevoerd in de Veevoederdatabank en geanalyseerd op uitbijters
en trends in de tijd. Ook is gekeken
naar eventuele relaties met indelingscriteria van groepen voedermiddelen. “Zo
hebben we bij bietenpulp gekeken of
de mineralengehalten te relateren zijn
aan het suikergehalte van de pulp”, legt
Kruisdijk uit.
Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat
het P-gehalte van een aantal voedermiddelen in de nieuwe tabel is gewijzigd. De
ranking van voedermiddelen op basis van
P-gehalte is dan ook enigszins veranderd.

Jannes Doppenberg van Schothorst Feed
Research bestudeerde de consequenties
van veranderde P-gehalten in voedermiddelen voor de optimalisatie van mengvoeders. Het P-gehalte van raapzaadschilfers en tarwegries is verlaagd en het
P-gehalte van maisglutenvoermeel en
zonnepitschroot is hoger dan in 2007.
“Dat zorgt ervoor dat A-brok voor rundvee een paar cent goedkoper wordt per
100 kg en B-brok juist iets duurder”,
aldus Doppenberg.
Ve r l a g i n g P
In het P-convenant rundveemengvoeders (november 2011) wordt gepleit
voor een verlaging van het P-gehalte
naar een maximale P/RE-verhouding van
2,5 procent of een maximaal bruto Pgehalte van 4,5 in plaats van 5,5 gram
per kg. “Dit maakt P-arme grondstoffen
als citruspulp, sojahullen, bietenpulp,
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l geactualiseerd
Introductie CVB Veevoedertabel 2011
sojaschroot en granen aantrekkelijker”,
legt Doppenberg uit.
Graanbijproducten (tarwegries, maisglutenvoermeel, mais-ddgs), zonnepitschroot en raapproducten zijn rijk aan
fosfor en zullen minder worden verwerkt in diervoeders, als het P-gehalte
van voeders wordt beperkt. De kosten
voor het verlagen van het P-gehalte in
rundveevoeders van 5,5 naar 4,5 g/kg
bedragen 1 tot meer dan 3 euro per ton
rundveebrok. “Dat is 3 tot 10 miljoen
euro per jaar bij een jaarlijkse rundveevoerproductie van 3 miljoen ton”, stelt
Doppenberg. Het verlagen van de
fosforemissie via het voerspoor heeft
onbedoelde neveneffecten. “Het
gebruik van granen en soja zal toenemen en de toepassing van bijproducten
wordt minder aantrekkelijk. De consequenties hiervan voor de duurzaamheid
van het grondstoffengebruik in de diervoederproductie moeten dus wel worden meegenomen.”
P-verteerbaarheid
Age Jongbloed van WUR-LR wijst erop
dat fosfor van belang is voor onderhoud, groei en reproductie. De hoge
prijs van voederfosfaten en de milieubelasting maken beperking van het fosforgebruik in diervoeders noodzakelijk.
LTO en Nevedi hebben hiervoor initiatieven genomen. De P-efficiëntie van vleesvarkens moet dit jaar worden verhoogd
naar 41 procent en voor zeugen en biggen naar 37 procent. In de jaren daarna
moet de efficiëntie nog verder omhoog.
In figuur 1 staat de P-flow van vleesvarkens schematisch weergegeven: meer
dan de helft van het opgenomen fosfor
komt uiteindelijk in het milieu terecht.
Voor het bereiken van de fosforefficiëntiedoelstellingen is een goede P-waardering cruciaal. De overstap van schijnbare
naar gestandaardiseerde total tract Pverteerbaarheid (STT-dP) helpt hierbij. In
de gestandaardiseerde P-verteerbaarheid wordt rekening gehouden met de
basale, onvermijdbare P-verliezen die
gepaard gaan met de passage van voer
door het maagdarmkanaal. Bij grond- >>>

Berekeningen
laten zien dat de
OE-waarde van
pluimveevoeders
in het nieuwe
systeem 2 tot
bijna 4 procent
hoger uitkomt.
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>> Veevoedertabel geactualiseerd
(ZET), suikers (SUI) en niet-zetmeel polysacchariden (NSP). In de (berekende)
(V)NSP cumuleren alle analysefouten van
de andere componenten. Daarnaast is de
factor 6,25 in de formule RE = 6,25*N
vaak te hoog, waardoor een deel van
het NSP terechtkomt in de RE-fractie.
Het CVB heeft vanwege deze overwegingen de energiewaardering voor vleeskuikens herzien. De OEvlk-formule in de
nieuwe Veevoedertabel is nu: OEvlk
(MJ/kg) = (18,03*VRE + 38,83*VRVETh +
17,32*V(ZET+SUI) / 1000. De aanpassing
leidt ertoe dat de OE-waarde van eiwitrijke voedermiddelen in de nieuwe tabel
hoger is dan voorheen. Ook sommige
andere producten hebben een andere
OE-waarde gekregen.

Figuur 1.
Fosforstromen
vleesvarkens: 60
procent van het
opgenomen P
komt uiteindelijk
in het milieu
terecht.

stoffen met een laag fosforgehalte dragen die verliezen veel bij aan de berekende schijnbare P-verteerbaarheid. Een
gestandaardiseerde P-verteerbaarheid
geeft dan ook een beter inzicht in de
werkelijke P-vertering en zorgt voor een
betere ranking van grondstoffen.
Jongbloed stelt voor om voor het bepalen van de gestandaardiseerde P-verteerbaarheid uit te gaan van een basaal
endogeen P-verlies van 200 mg P per kg
drogestofopname, bepaald in proeven
met P-vrije voeders. In het huidige
behoeftenormensysteem wordt rekening gehouden met een fecale onderhoudsbehoefte van 6 mg P per kg
lichaamsgewicht. Bij invoering van de
STT-dP worden de basaal endogene Pverliezen verdisconteerd in de verteerbaarheid van het voer en moet de fecale
onderhoudsbehoefte dus worden weggelaten in de behoefte.

O m z e t b a re E n e r g i e
Het oude Omzetbare Energie Slachtkuikens (OEslk)-systeem is omgezet in
een Omzetbare Energie Vleeskuikens
(OEvlk)-systeem. De oude OEslk-formule
luidt: OEslk (MJ/kg) = (15,56*VRE +
38,83*VRVETh + 17,32*VOK) / 1000. Het
CVB en de sector waren al langer ontevreden met de VRE-coëfficiënt van 15,56.
Deze waarde wijkt namelijk af van de
VRE-coëfficiënt in de OE-formule voor
volwassen pluimvee en leghennen en is
niet fysiologisch verklaarbaar. Op basis
van regressieanalyse op diverse datasets
(in totaal 111 voeders) heeft het CVB nu
gekozen voor een VRE-coëfficiënt van
18,03 MJ OE per kg RE. Daarnaast zijn de
(verteerbare) koolhydraten in het OEvlk
systeem anders opgesplitst. Het CVB
rekent nu met V(ZET+SUI), waarin de
fermentatieproducten worden meegenomen. Koolhydraten bestaan uit zetmeel

Herziene versie
In september 2012 komt een herziene versie van de Veevoedertabel 2011 uit. De
P-gehalten van voedermiddelen worden verder geactualiseerd en verfijnd. Ook
de gehalten aan IP/P, de Weende-componenten en koolhydraten worden bijgewerkt. De gestandaardiseerde VRE-waarden voor varkens worden geactualiseerd
ten behoeve van de NEv- en EW-waardering.
Bij herkauwers wordt de eiwitwaardering van graskuil, snijmaiskuil, mengvoedergrondstoffen en vochtrijke voedermiddelen gebaseerd op nieuw onderzoek
(in situ afbraak in de pens en mobiele nylon zakjes in het darmkanaal). De veranderingen in de voederwaardering geven aanleiding om ook de behoeftenormen waar nodig aan te passen; dit geldt bijvoorbeeld voor de P-behoefte van
varkens. De aminozurenbehoeften van leghennen en vleeskuikens worden aangepast op basis van darmverteerbare aminozuren. Het CVB probeert ook deze
actualisatie in september te verwerken in de nieuwe CVB Tabel.
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Gevolgen wijzigingen
Marien van den Brink van Twilmij onderzocht de consequenties van de wijzigingen in OE-waardering voor pluimvee. “In
Nederland wordt jaarlijks drie miljoen
ton pluimveevoer geproduceerd en de
grondstoffenwaardering heeft dus
behoorlijke financiële consequenties voor
de sector”, merkt hij op. Een betrouwbare energiewaardering zorgt voor een
goede ranking van grondstoffen. In het
nieuwe OEvlk-systeem ziet Van den Brink
veel voordelen. “De opsplitsing van de
OK-fractie, het gebruik van RVETh, de
aangepaste energie-inhoud van VRE en
de actualisatie van verteringscijfers zorgt
voor een betere ranking van voedermiddelen.” Daarnaast waardeert Van den
Brink het dat analyseren wordt beloond:
de OE-waarde van tarwe hangt bijvoorbeeld af van het ZETew-gehalte. Een
geanalyseerd zetmeelgehalte geeft dus
een beter inzicht in de energiewaarde.
De berekeningen van Van den Brink
geven aan dat de OE-waarde van pluimveevoeders in het nieuwe systeem 2 tot
bijna 4 procent hoger uitkomt dan in
het oude systeem. Dit betekent dat de
behoeftenormen moeten worden aangepast in de tabellen van 2012.
Op de voerformulering (grondstoffen
en gehaltes) hebben de wijzigingen
nauwelijks invloed. Van den Brink verwacht dan ook geen veranderingen in
labeldeclaratie, voerkwaliteit, mestconsistentie of technische resultaten. Wel
adviseert hij de voersector om de eerste
tijd ‘schaduw te draaien’, zodat eventuele verschuivingen snel worden gedetecteerd.

-
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Wij zijn op zoek naar een

Sales/Export Manager
Resultaatgerichte verkoper

Paneelbouw
PLC- en Scada besturin
besturingen
ngen
Batch pr
proces
oces automati
automatisering
isering

Bedrijfsinformatie
Orffa Additives BV (www.orffa.com) in Werkendam is
een leidende internationale marketing- en distributieorganisatie van diervoederadditieven en beschikt
over een groot aantal exclusieve agenturen. Naast het vermarkten van
additieven geeft Orffa veevoeder-technische ondersteuning aan haar
klanten. De hoogwaardige producten worden geleverd aan premixers en
producenten van mengvoeders, kalvermelk, aquafeed en petfood. Het
bedrijf is actief in geheel Europa en heeft haar activiteiten verdeeld over
de Business Lines Ingredients en Specialties en maakt deel uit van Orffa
International. Ter versterking van het verkoopteam van de Business Line
Ingredients zijn wij voor Orffa op zoek naar een Sales/Export Manager.

- Inname
- Doseren / Malen / Mengen
- Pelleteren / Extruderen
- Bulkbelading
- Contaminatiebeheer
- Tracking en Tracing
- Diverse softwarekoppelingen

Functieomschrijving
Zelfstandige commerciële functie in b to b omgeving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de verkoop van hoogwaardige additieven en grondstoffen aan de mengvoederindustrie, premixers
en kalvermelkproducenten in een aantal landen van Europa. Je onderhoudt je eigen netwerk en bouwt deze verder uit. Vanzelfsprekend
houdt je jezelf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de markt
en je gebruikt deze kennis bij je verkoopactiviteiten. Je onderneemt
initiatieven om de verkoop in jouw markten te vergroten.
Functie-eisen
Pragmatische, resultaatgerichte instelling
Dat je communicatief en contactueel sterk bent spreekt voor zich. Voor
Orffa is het belangrijk dat je zelfstandig kunt opereren, resultaatgericht
bent en initiatiefrijk.
Je beheerst de Engelse taal. Beheersing van meerdere moderne talen
is een pre. Je werkt vanuit het kantoor in Werkendam en je bent bereid
circa 25% van je werktijd te reizen. Affiniteit met de diervoederproductie
is een voordeel maar niet vereist.
Arbeidsvoorwaarden
Professionele verkoopondersteuning
Orffa biedt een inhoudelijkinteressante functie met veel ruimte voor
eigen inbreng en initiatief. Je krijgt volop de ruimte om jezelf in een
uitdagende markt te ontwikkelen. Orffa is een solide en gerenommeerd
bedrijf met een geoliede organisatie rondom het verkoopproces.
Uiteraard worden bij deze sleutelpositie een goed salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.
Contactinformatie
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kan je contact opnemen
met Maarten Breukink, General Manager Ingrediënts van Orffa,
06-51777137. Je kunt reageren via de website www.bruins.nl
Marc du Prie behandelt deze vacature.
Voor telefonische informatie is hij
bereikbaar op nummer: 06 53 449 758

OOG VOOR
jOuw TOEKOMST

Weverij 2, 7122 MS Aalten,The Netherlands
Tel. +31(0)543 49 44 66, Fax +31(0)543 49 44 60
info@inteqnion.com - www.inteqnion.com

Rothkötter (DE)

Kamphuis Mengvoeders

Gebroeders Fuite

Top Silo Constructions
tTotale engineering
tDamwand silo’s
tGladde wandsilo’s
tSilodekken

tMontage
tStaalconstructies
tTrechters
tDak- en gevelbekleding

TSC
Top Silo Constructions
Gecertificeerd door summum.nl

Tweede Broekdijk 7
7122 LB Aalten
Tel: +31 (0)543 47 39 79
Fax: +31 (0)543 47 44 72

www.tsc-silos.com
info@tsc-silos.com
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Markt en trends

Europa haalt geen topexport
Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Europese tarweprijzen lopen steeds meer uit
de pas met de rest van de wereld. Dat heeft
weerslag op de export. De prognose van
23,8 miljoen ton graan wordt waarschijnlijk
niet klaargespeeld.
De Europese Commissie voorspelde in
januari dat dit seizoen 23,8 miljoen ton
graan wordt geëxporteerd, waarvan 15
miljoen ton tarwe. Om dat te halen,
moet er in de komende drie maanden
nog 5 miljoen ton tarwe worden verscheept. In Europa loopt de prijs sinds
december gestaag op, terwijl in andere
delen van de wereld een horizontaler
beeld is te zien. Noord-Afrikaanse en
Arabische landen kopen grote hoeveelheden tarwe daarom vooral in Canada,
Australië, Brazilië en Argentinië.
Gezien de toenemende verschillen in
prijs, lijkt het niet aannemelijk dat de
exportprognose wordt gehaald. Ook bij
gerst ligt de export nog zo'n 2 miljoen
ton beneden de verwachting. Door lage
zeevrachtkosten kan de Amerikaanse
tarwe sneller concurreren tot aan de
grenzen van Europa.

Duitsland komen berichten over uitwintering, evenals uit Polen. Een half miljoen hectare tarwe is daar beschadigd,
plus een kwart miljoen hectare gerst en
triticale. 'De laatste weken is het beeld
over de stand van de gewassen er niet
overzichtelijker op geworden. We kunnen feitelijk de inspectietocht die we
begin maart deden, wel overdoen.
Tarweplanten hadden het afgelopen
winter moeilijk en zijn uiterst gevoelig
voor extra tegenslag door te veel zon in
combinatie met weinig regen', aldus
een analist van een graanhandelshuis.
In het Groningse Oldambt doet een
graanteler verslag vanaf zijn zaaimachine. 'Ik schat dat hier in de regio ongeveer 10 procent van de wintertarwe
wordt vervangen door zomertarwe. Als
dat in maart de grond in komt, kan er
nog een goed gewas komen al is de
hectareopbrengst gemiddeld toch 15
procent minder dan wintertarwe.'
De akkerbouwer meldt overigens wel
dat de resterende wintertarwe met de
huidige voorjaarszon groeit als kool en
goed uitstoelt. 'Last van droogte hebben
we hier in geen geval.'

Wintertarwe
Het oplopende prijsniveau op de Matif
wordt verklaard door de berichten over
schade in de Europese wintertarwe.
Mededelingen over uitgewinterde en
verdroogde graanvelden stapelen zich
op. Van de Franse wintertarwe zou 8
procent er dermate slecht bij staan dat
het moet worden overgezaaid. Ook uit

Soja
'De analyse van de sojamarkt is een eitje:
elke dag iets hogere prijzen', aldus een
handelaar met enige ironie. 'In december ging het lekker naar beneden en we
dachten allemaal dat het zo wel even
kon doorgaan. Fundamenteel is niet zo
veel gewijzigd, maar het sentiment is
wel veranderd en de prijzen lopen
gestaag op.' Kopers in Europa zijn nog
steeds terughoudend met bestellingen
voor de volgende maand; de krapte

Figuur 1. Prijsverloop tarwe Europa (Matif)

Figuur 2. Prijsverloop tarwe Verenigde Staten

afgelopen 12 maanden.

(CBOT) afgelopen 12 maanden.
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wordt in stand gehouden. Verladers zijn
immers voorzichtig met aanvoer op de
bonnefooi.
Inzaai
De eerste resultaten van oogsten in
Argentinië zijn slecht, maar voor laat
ingezaaide gewassen wordt een goed
herstel verwacht. Na droogte viel overmatige regen en daarom wordt massale
inzaai van nieuwe (winter)tarwe verwacht als de soja en mais de komende
twee maanden van het land zijn.
Producenten hebben vanwege de afgelopen slechte oogst grote behoefte aan
inkomen en daarom wordt heil gezocht
in een goed wintergewas. In eerste
instantie tarwe.
Bij soja zijn de ogen gericht op de
Verenigde Staten. Daar staat de inzaai
voor de deur en afhankelijk van de prijsverwachting en weersomstandigheden
lopen de schattingen uiteen van 74 tot
77 miljoen acres. Dat lijkt niet voldoende om het opbrengtverlies in ZuidAmerika goed te maken. Ook in Canada
wordt een toename van soja-inzaai verwacht.
Mais
Het maisareaal op het noordelijk halfrond lijkt groot te worden. In de OostEuropese landen wordt verwacht dat
het areaal korrelmais flink stijgt als vervanging van wintertarwe. In Oekraïne
lopen prognoses op tot 5 miljoen hectare mais. Dat is 40 procent meer dan in
2011. Daarmee is Oekraïne hard op weg
om de plaats van Argentinië over te
nemen en de tweede maisexporteur ter
wereld te worden. De grotere inzaai is
deels toe te schrijven aan vorstschade in
de wintertarwe. Hoewel de export op
gang komt, is er volgens de Oekraïense
minister van Landbouw op 1 juli een
eindvoorraad granen van 10 miljoen
ton, waarvan ruim 7 miljoen ton tarwe.
Ondertussen haalt Rusland de eerder
verwachte tarwe-export van 27 miljoen
ton niet en legt het land geen exportbeperking op.
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Op weg naar een gezonde en duurzame
veehouderij!

Manids Feed Ing BV
distributeur voor:
•

CCA Nutrition/Vitalac
voederzuren/conserveermiddelen

•

QualiTech
SQM-organische sporenelementen

•

Actifeed
yucca-/quillaja producten

Wij helpen u graag op deze weg!

Manids Feed Ing BV
Postbus 304, 5460 AH Veghel
tel: 0413-310960, fax: 0413-310955
E-mail: jorna@manids.nl
website: www.manids.nl

specialist in hoogwaardige
additieven en ingrediënten voor
de diervoedersector

Speerstra is exclusief importeur voor:

Specialistische kennis van hoogwaardige diervoeding
voor gezond vee en een hoger rendement.
Wij adviseren u graag.

speerstra.com

Speerstra Feed Ingredients BV | Postbus 160 | 8530 AD Lemmer | T +31 (0)514 569 001 | F +31 (0)514 569 002 | E mail@speerstra.com
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Agenda

Colofon

9 - 11 april
Grain Tech 2012, Cairo (Egypte)
17 april
Cursus ‘Handvatten voor een goed
etiket’, Wageningen
20 april
Swine Nutrition Symposium,
Ossendrecht
23 april
Omega-3 Summit 2012, Gent (België)

20 - 23 mei
Alltech-symposium, Kentucky
(Verenigde Staten)
22 - 23 mei
Beurs ‘World of Private Label’,
Amsterdam
24 - 25 mei
Industriële workshop ‘Functional Foods
and bioactive ingredients network’,
Genève (Zwitserland)
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26 april
Het grote Atex-congres, Utrecht

29 - 31 mei
World Bioenergy 2012, Junkoping
(Zweden)

26 april
Cursus ‘Grondstoffentermijnmarkten’,
Wageningen

5 juni
Seminar ‘Wat is GMP+ Feed Safety
Assurance?’, Reims (Frankrijk)

27 april
Presentatie boek ‘Groninger molenhistorie’, Groningen

5 - 7 juni
Provimi Animal Nutrition Seminar,
Noordwijk

1 - 4 mei
Symposium ‘Agro Environ’, Wageningen

11 - 15 juni
Cursus ‘Feeds and Nutrition’,
Amsterdam

7 - 11 mei
Cursus ‘Fundamentals and new developments in feed-compounding technology’,
Braunschweig-Thune (Duitsland)

De Molenaar, waarin opgenomen De Belgische
Molenaar (c.q. Elevator), is sinds 1898 het vakblad
voor de graanverwerkende- en diervoederindustrie.
Het blad verschijnt elke drie weken in Nederland en
België.

14 juni
Voorlichtingsbijeenkomst ‘Mineralenen spoorelementenbehoeften van paarden’, Wageningen

Agenda
8 mei
Voorlichtingsbijeenkomst ‘Koper en
zink in diervoeding’, Wageningen

21 juni
Relatiedag Denkavit, Voorthuizen

9 mei
Themamiddag ‘Voetzoollaesies vleeskuikens’, Wijchen

25 - 26 juni
Workshop ‘Functional ingredients’, Las
Vegas (Verenigde Staten)

9 - 10 mei
Vakbeurs ‘Automation & Engineering’,
Brussel (België)

29 - 30 juni
Nationale Rundvee Manifestatie, Zwolle

10 - 11 mei
Cursus ‘Kwaliteitsmanagement in de
voedselketen’, Wageningen

30 juni
Westlandse molendag, Maassluis
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SAMEN VOOR EEN
BLOEIENDE TOEKOMST

Echte duurzaamheid in de moderne veehouderij? Dat kan alleen wanneer we samen in
alle openheid verder kijken dan vandaag. Als producent van hoogwaardige voeders
voor jonge dieren levert Denkavit daaraan graag een bijdrage. Schouder aan schouder
met veehouders, mengvoederindustrie en andere partners zetten we ons in voor de
toekomst van onze sector − én de wereld eromheen.
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Protect the value
of your minerals

ǯ Sterkste chelaat binding
ǯ Hoogste absorptiecapaciteit
ǯ Verbetering in diergezondheid en prestatie
ǯ Compleet assortiment van organische mineralen
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