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‘Fosfor-input kan omla
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Wereldwijde fosfaatvoorraden nemen af. Daarnaast schaadt de fosfaatuitscheiding het milieu. Tijdens het afscheidssymposium van Age Jongbloed werd
gekeken naar mogelijkheden om zowel de P-input als de -output bij landbouwhuisdieren te verlagen.
De wereldwijde fosfaatvoorraden nemen
af, waardoor de prijzen van voederfosfaten stijgen. Daarnaast schaadt de fosfaatuitscheiding door landbouwhuisdieren
het milieu. Dit zijn belangrijke drijfveren
om zowel de P-input via het voer als de
P-output via mest en urine te verlagen.
Om dit te bereiken, moet er goed inzicht
zijn in de P-behoeften van het dier en in
de P-beschikbaarheid uit verschillende
fosfaatbronnen. Het fosfaatgehalte in
diervoeders kan omlaag als de biologische beschikbaarheid van fosfor hoger is.
Over het verleden, heden en de toekomst van fosfor in de voeding van varkens en pluimvee werd gesproken tijdens
een internationaal symposium ter gele-

Tabel 1. Intrinsieke fytaseactiviteit in diervoedergrondstoffen.

Voedermiddel
Fytaseactiviteit (units per kg)
Rogge
5130
Tarwegries
4381
Tarwezemelen
2957
Triticale
1688
Tarwe
1193
Gerst
582
Rijstezemelen
122
Erwten
116
Zonnebloemzaadschroot
62
Haver
42
Lijnzaadschroot
41
Sojaschroot
40
Sorghum
24
Raapzaadschroot
16
Mais
15

genheid van het afscheid van Age
Jongbloed, georganiseerd door
Wageningen University en Universiteit
Utrecht.
Lichaam
Fosfor is een essentieel mineraal voor
varkens en pluimvee. Het is een belangrijke component van botweefsel, nucleïnezuren, fosfolipiden en ATP. Meer dan
driekwart van de totale hoeveelheid P
in het lichaam van een varken bevindt
zich in de botten.
“In het verleden werd de P-voorziening
van varkens beoordeeld op basis van
totaal P of beschikbaar P”, vertelt Paul
Bikker van WUR-LR. “Daarbij werd aangenomen dat niet-fytaat-P voor 80 tot
100 procent beschikbaar is voor het varken en dat fytaat-P niet beschikbaar is.”
De afgelopen decennia is veel verteringsonderzoek verricht, waaruit meer
kennis is verworven over de P-behoefte
van het dier en over de P-verteerbaarheid van voedermiddelen. Hierdoor is de
ranking van voedermiddelen verbeterd.
De volgende stap is de introductie van
gestandaardiseerde P-verteerbaarheid,
waarbij de basaal endogene P-verliezen
worden toegerekend aan de P-behoefte
van het dier en niet meer worden verdisconteerd in de P-verteerbaarheid van
de diervoedergrondstoffen. Bij vleesvarkens zijn al veel studies uitgevoerd naar
de basaal endogene P-verliezen. Nog
meer onderzoek is nodig om de onvermijdbare P-verliezen bij fokzeugen in
kaart te brengen.

Pluimvee
“Er is veel verwarring over de definitie
van P-beschikbaarheid”, zegt Markus
Rodehutscord van de Universiteit van
Hohenheim in Duitsland. “Doordat er
verschillende methoden in omloop zijn
om de P-beschikbaarheid te bepalen, is
het vrijwel onmogelijk om data van verschillende onderzoeksgroepen te vergelijken.” De hoeveelheid beschikbaar P in
een voer hangt af van de onvermijdelijke P-verliezen, de groeisnelheid, het Pgehalte in de lichaamsgewichtsaanzet
(of in de eieren) en van de voederconversie. In elk geval moet de P-beschikbaarheid worden vastgesteld bij een
marginale P-voorziening, benadrukt
Rodehutscord. “Beschikbaar P is dan het
aandeel totaal P uit het voer dat
gebruikt kan worden om de P-behoefte
te dekken.”
Bij onderzoek naar de P-beschikbaarheid moeten andere relevante voerfactoren (calciumgehalte, Ca:P-ratio, vitamine D-gehalte en intrinsieke fytaseactiviteit) voldoen aan de normcriteria. Ook
het responscriterium is van belang bij
het vaststellen van de P-beschikbaarheid: groei, voederconversie, anorganisch P of andere metabolieten in het
bloed zijn volgens Rodehutscord niet
gevoelig genoeg. Yauheni Shastak van
de Universiteit van Hohenheim heeft
aangetoond dat de ranking van minerale P-bronnen op basis van botcriteria
afwijkt van de ranking op basis van Pretentie of P-verteerbaarheid.
Het chemische onderscheid tussen totaal
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Internationaal afscheidssymposium Age Jongbloed

Fosfaatnormen
Age Jongbloed van WUR-LR liet de verlaging van de fosfaatbemestingsnormen in Nederland sinds 1987 zien. In
1987 mocht er op akkerland nog 125 kg P2O5 per ha worden gebruikt (op maisland 175 kg/ha) en op grasland
250 kg/ha. Momenteel geldt voor akkerland 80 kg/ha en voor grasland 95 kg/ha. In 2013 mag op akkerbouwland
nog maar 65 kg fosfaat per ha worden toegepast. De P-excretie van een vleesvarken tussen 25 en 110 kg was in
Nederland in 1973 1,65 kg P per dier. Door wetgeving was dit in 1983 teruggebracht naar 1,20 kg P per dier. De
introductie van fytase in 1991 leidde tot een verdere verlaging naar 0,70 kg per dier in 1993 en minder dan 0,60
kg P per dier in 2003. Tussen 2003 en 2010 is de P-uitscheiding per varken weer iets opgelopen, omdat er in varkensvoeders tegenwoordig minder tapioca en meer granen (met een hoger P-gehalte) worden gebruikt. Fytase
verbetert de vertering van fosfor, aminozuren, Ca, Mg, Na, K en Zn. In vleesvarkens kan microbieel fytase de Pexcretie met 40 procent verlagen. Microbieel fytase is een duurzaam product: het vermindert de mineralenuitstoot vanuit de veehouderij en de uitputting van de wereldreserves aan fosfaat. Om de werkzaamheid van
microbieel fytase verder te verhogen, zijn enzym-, dier- en voergerelateerde factoren van belang (tabel 3).

P, fytaat-P (IP6, 0 procent benutting aangenomen) en niet-fytaat-P (70 procent
benutting aangenomen) heeft de P-evaluatie voor pluimvee enigszins verbeterd. “Verdere verfijning is nodig om
het P-aanbod nog beter af te stemmen
op de behoeften van het dier”, stelt
Rodehutscord. Gestandaardiseerde precaecale P-verteerbaarheid is volgens
hem de beste maat voor de evaluatie
van de P-voorziening van pluimvee.
Rodehutscord is ervan overtuigd dat

pluimvee met minder P in het voer toe
kan. Het P-gehalte van pluimveevoeders
kan worden verlaagd door gebruik te
maken van recente onderzoeksresultaten op het gebied van de P-behoeften
van het dier, de P-beschikbaarheid uit
grondstoffen en de werking van fytase.
To e g e v o e g d
Toepassing van het enzym fytase in diervoeders heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan verbetering van de P-

benutting uit fytaat-P. Ravi Ravindran
van Massey University in Nieuw-Zeeland
vertelt dat 95 procent van het fytaat in
plantaardig materiaal aanwezig is als
myo-inositol-hexafosfaat (IP6). Dit IP6
bevat 28 procent P, dat voor eenmagigen niet of nauwelijks beschikbaar is. In
de plant is fytaat gebonden aan Mg en
K (fytinezouten).
Fytase maakt fosfaat vrij uit IP6, waardoor de P-beschikbaarheid voor het dier
toeneemt. Daarnaast verbetert fytase

In 2013 mag op akkerbouwland nog maar 65 kg fosfaat per ha worden toegepast.
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Tabel 2 P-vertering varkens (brijvoer)

“In het verleden werd de P-voorziening van varkens beoordeeld op
basis van totaal P of beschikbaar P”, vertelt Paul Bikker van WUR-LR.

ook de aminozurenverteerbaarheid,
vooral doordat fytase de negatieve
effecten van fytaat in het maagdarmkanaal tegengaat: fytaat vormt complexen met eiwit in het proximale
maagdarmkanaal. Fytaat verhoogt ook
de endogene aminozurenflow, waardoor de ileale aminozurenverliezen toenemen. Een ander nadelig effect van
fytaat is de verstoring van de Na+afhankelijke nutriëntenopname in de
darm. Fytase breekt fytaat af en voorkomt daarmee de nadelige invloed van
fytaat op de vertering en absorptie van
nutriënten. Door deze effecten verbetert ook de energiebenutting bij toepassing van fytase in het voer.
De laatste tijd wordt veel onderzoek
gedaan naar ‘superdosering’ van fytase.
“Het doel hiervan is om IP6 zo snel
mogelijk te defosforyleren, zodat de
antinutritionele effecten van IP6 afne-

Fytase (FTU/kg)
Fermentatie

Voer 1
0
-

Voer 2
750
-

Voer 3
750
+

Fytaat in ileum (0-8 uur)
Fytaat-P : Cr2O3

veel
2,58

weinig
1,20

niets
ND

Faecale P-verteerbaarheid (%)
Verteerbaar P (g/kg)

34 ± 7
1,3

61 ± 4
2,3

72 ± 5
2,7

men”, legt Ravindran uit. Bij een fytasedosering van 12.000 FTU per kg voer
verdwijnt 95 procent van het fytaat uit
het maagdarmkanaal. Dit zorgt voor
een verdere verbetering van de eiwiten energieretentie.
Intrinsiek
Plantaardige diervoedergrondstoffen
bevatten naast fytaat ook intrinsiek
fytase, vertelt Marinus van Krimpen van
WUR-LR. De intrinsieke fytaseactiviteit
verschilt behoorlijk tussen grondstoffen
(tabel 1). In de diervoeding zou meer
gebruik moeten worden gemaakt van
deze intrinsieke fytaseactiviteit, vindt
Van Krimpen. Fytase uit granen is stabiel
bij een brede pH-range: tussen 2 en 6,5.
Fytase uit gerst is bovendien goed
bestand tegen hoge temperaturen.
Gerstfytase is wel gevoelig voor pepsine,
terwijl fytase uit tarwe en rogge niet
wordt afgebroken door pepsine. Bij het
voorweken van brijvoeders is intrinsiek
fytase erg actief, omdat de pH optimaal
is en omdat intrinsiek fytase en fytaat
beide aanwezig zijn in de aleuronlaag,

Tabel 3. Cruciale factoren om de effectiviteit van microbieel fytase te verhogen.

Enzymgerelateerd

Diergerelateerd

Voergerelateerd

Hittestabiliteit
Breed pH-optimum
Bescherming tegen
afbraak in de maag
Bescherming tegen
proteases in de darm
Krachtiger fytases

Netto P-absorptie
alleen in de dunne darm
Maag-pH-gradiënten
Retentietijd in de maag
Endogene secretie van
alkaline fosfatases
Fysiologisch stadium

Substraatspecificiteit
Vet irt maaglediging
(Structurele) koolhydraten
Optimale vtbCa:vtbP-ratio
Niet te veel vtb P
Organische zuren
Brij, fermentatie, pH
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zodat enzym en substraat zich in elkaars
nabijheid bevinden.
Combineren van intrinsiek fytase uit
grondstoffen met toegevoegd microbieel fytase geeft synergistische effecten. Vooral in brijvoeders speelt intrinsiek fytase een rol van betekenis.
Va r k e n s
Hanne Damgaard Poulsen van Aarhus
University in Denemarken vertelt dat de
toevoeging van microbieel fytase de verteerbaarheid van P uit plantaardige
grondstoffen verhoogt tot maximaal 60
à 65 procent. Het is de vraag of verdere
verbetering van de P-vertering mogelijk
is. Uit in vitro-onderzoek blijkt dat de
eerste stap in de fytaatafbraak (van IP6
naar IP5) de limiterende stap is: zodra er
één fosfaatgroep is afgesplitst, dan
volgt de rest snel en vrijwel volledig. Uit
experimenten met varkens voorzien van
een canule in de dunne darm, blijkt dat
toevoeging van fytase aan een gefermenteerd brijvoer een faecale P-verteerbaarheid van 72 procent oplevert (tabel
2). Het gehalte aan verteerbaar P in het
voer is dan 2,7 g/kg en dit houdt in dat
geen extra P in de vorm van voederfosfaten nodig is. “Met brijvoedering is het
dus mogelijk om een P-verteerbaarheid
hoger dan 65 procent te bereiken.”
Damgaard Poulsen verwacht dat eenzelfde verbetering in droge voeders kan
worden bereikt door specifieke fytases
te ontwikkelen die in staat zijn om
fytaat uit granen af te breken. In varkensvoeders is 70 procent van het aanwezige fytaat afkomstig van granen. In
vitro-onderzoek laat zien dat microbieel
fytase vooral fytaat uit sojaschroot en
raapzaadschroot afbreekt.
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