48-49_SFR_48-49 10-07-12 17:17 Pagina 10

SFR-cursus Feeds and Nutrition trekt internationaal publiek

‘Grip op materie’
Reportage

[Jacqueline Wijbenga]

De cursus Feeds and Nutrition van Schothorst Feed Research voorziet in een
behoefte, zo blijkt uit de internationale belangstelling. De cursus bestaat uit
acht modules, zodat iedereen die elementen eruit kan pakken die aansluiten
op het eigen werkveld. Grip krijgen op de materie in grote lijnen, of specifiek
in de eigen specialisatie, was de belangrijkste motivatie voor deelname.

De cursus Feeds
and Nutrition
trok belangstellenden uit
twaalf verschillende landen.

In een week tijd kennis van voeders en
diervoeding opdoen of bijspijkeren. Die
mogelijkheden biedt de cursus Feeds
and Nutrition van Schothorst Feed
Research (SFR). Meer dan zeventig deelnemers van twaalf verschillende nationaliteiten trokken vorige maand naar
Amsterdam om een of meer modules te
volgen, variërend van algemene diervoederkennis en communicatie tot
gespecialiseerde onderdelen als varkens-,
pluimvee- of rundveevoeding. Niet
alleen nutritionisten komen op de cur-

sus af, ook werknemers actief in bijvoorbeeld verkoop of voorlichting volgen de
cursus. “Door deze cursus heb ik meer
grip op de materie”, vertelt een Deense
deelneemster die in Zwitserland werkzaam is bij een additievenproducent op
de afdeling communicatie.
Netwerken
Het opbouwen van een internationaal
netwerk wordt gezien als toegevoegde
waarde voor de cursisten. “Tijdens de
verschillende sociale momenten wisselen

we ook informatie uit over hoe het in
het eigen land toegaat in de diervoederindustrie. Dan ontdek je dat we allemaal voer maken, maar binnen verschillende kaders”, aldus een zelfstandig
diervoederadviseur uit Polen. Hij is verbaasd over het in zijn ogen soms rigide
gmo-beleid in wat hij beschouwt als
moderne westerse landen. “Je zou verwachten dat mensen die zo veel kennis
hebben en zich zo bewust zijn van het
voedselprobleem in de wereld, niet
beslissen een heel containerschip met
een vermoeden van een gmo-verontreiniging te vernietigen. Dat ze dat toch
doen om elke twijfel bij consumenten
weg te halen, daar kan ik niet over uit.
Je kunt consumenten immers ook voorlichten en laten weten waarom deze
grondstof toch wordt verwerkt in diervoeder. Dat betekent toch niet dat de
consument het uiteindelijk ook zelf
eet?”, vraagt hij aan zijn Noorse en
Zwitserse tafelgenoot. Beiden zijn het
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met de Poolse medecursist eens, maar
weten ook dat hun overheden in dit
opzicht niet te vermurwen zijn. “Die
beleidslijnen zijn een gegeven. Binnen
die kaders moeten wij opereren, ook al
vinden wij het onzin dat zo’n containerschip met waardevolle grondstoffen
wordt vernietigd”, beaamt de Noorse
nutritioniste Keilih Nyback van
Felleskjopet Rogaland Agder.
Vo e d i n g
Donderdag en vrijdag stonden de diervoedermodules op het cursusprogramma. De cursisten verdeelden zich die
dagen over de gekozen specialisatie:
rundvee, pluimvee of varkens. “De
belangstelling hiervoor was groot”, vertelt Jannes Doppenberg van SFR. “We
hebben op een gegeven moment zelfs
een stop op de inschrijving gezet, omdat
we niet meer cursisten konden herbergen. Dat bevestigt dat we met deze cursus duidelijk in een behoefte voorzien.”
Het cursusonderdeel gaat uit van basiskennis over voeding, voerformulatie en
houderij en borduurt daarop voort.
Donderdagmiddag ligt in de module varkensvoeding de nadruk op zeugenvoeding. Xandra van Benthum de Grave
(SFR) geeft aan dat het voeren van zeugen een uitdaging is. “Zeugen worden
beperkt gevoerd om te voorkomen dat
ze vervetten. Aan de andere kant is het
van groot belang de dieren van voldoende energie te voorzien in het belang van
de biggen.”
U i t g e b a l a n c e e rd
Optimale zeugenvoeding bevat daarom
niet alleen de juiste hoeveelheid voeding, maar vooral een uitgebalanceerde
verdeling van nutriënten. Van Benthum
de Grave ging onder andere in op voeders voor drachtige zeugen.
“Bij dragende zeugen kan een vezelrijker voer mogelijk gunstig zijn om vervetting te voorkomen”, vertelt de
onderzoekster. Toevoegen van ruwvoer
is echter in de praktijk niet eenvoudig,
omdat de voersystemen daarop niet zijn
ingericht. Vandaar dat is gekeken naar
het verhogen van het vezelgehalte in de
brok. Volgens de regels van het varkensbesluit moet een varkensvoer minimaal
140 g/kg ruwe vezel bevatten of een
niet-eiwit polysacchariden (NSP)-gehalte
hebben van 340 g/kg. “Een standaard
drachtige zeugenvoeder voldoet niet
aan deze criteria als geen extra ruwe

vezel wordt bijgevoerd.” Ruwvezelbronnen zijn NSP of lignine. NSP bestaat uit
een oplosbaar en een onoplosbaar deel.
Oplosbare NSP’s binden vrije vetzuren
en worden deels gefermenteerd in de
darm. “Dit levert energie op voor de
zeug.” Onoplosbare NSP’s, bijvoorbeeld
cellulose, zijn belangrijk om verstopping
te voorkomen, maar hebben qua voederwaarde weinig tot geen betekenis
voor de zeug.
Voerformulering gebeurt in Nederland
op basis van het vereiste NSP-gehalte,
niet op basis van het ruwe vezelgehalte.
Hierdoor is een ingrediënt als suikerbietenpulp populair bij nutritionisten. “Dit
kun je echter niet onbeperkt voeren.
Door een hoog suikergehalte kunnen de
dieren diarree krijgen.” Van Benthum
de Grave adviseert voer voor dragende
zeugen te formuleren op basis van
oplosbaar NSP, omdat zeugen uit die
fractie ook nog energie krijgen. “Als je
formuleert op basis van ruwe vezels
waarin geen energie zit, is het toevoegen van andere vetten noodzakelijk.
Dat is prijstechnisch weer ongunstig.”
Biggen
Als meer NSP in de voeders zit, gaat dit
ten koste van het zetmeelgehalte. Dit
kan een negatief effect hebben op het
geboortegewicht van de biggen.
Onderzoek heeft aangetoond dat een
hoger glucosegehalte in het voer (tot
10 procent, zie tabel 1) of meer zetmeel
een positief effect heeft op het geboortegewicht. “In NSP-dieten zijn glucoseen zetmeelgehalten als regel hoog
genoeg. Je zou bij dit soort voeders
geen lage geboortegewichten verwachten. De oorzaak ligt dan ergens
anders”, legt de onderzoekster uit. Om
hier duidelijkheid over te krijgen, is
onder andere gekeken naar aminozuren. “De groei van de foetus en de ontwikkeling van de uier vragen veel van

de zeug en doen een extra beroep op
de aminozuurbeschikbaarheid in de
zeug. Het eiwitgehalte is van groot
belang voor big en uier. De aminozuurgift beïnvloedt de ontwikkeling”, stelt
Van Benthum de Grave. De voederberekeningen zijn van oudsher nog gebaseerd op gemiddeld 14 tepels per zeug,
maar dat zijn er in westerse landen
tegenwoordig 16 of meer. “Er wordt
dus een extra aanslag op de eiwit- en
aminozuurvoorraad gedaan.”
Onderzoek heeft uitgewezen dat de
ontwikkeling het best wordt ondersteund door in te spelen op de ontwikkelingsfase van de drachtige zeug. Een
tweefase-voeder voorziet daarin. “Het
aminozuuraanbod in begin en eind van
de dracht moet verschillen. Als er een
goede balans is in de aminozuurprofielen in de diverse ontwikkelingsstadia
resulteert dat in grotere uniformiteit
van de biggen.”
Overgang
Lactatievoer is qua samenstelling
wezenlijk anders dan voer voor dragende zeugen. Met name het vezelgehalte
van lactatievoer ligt lager. Van Benthum
de Grave adviseert een overgangsfase in
acht te nemen van dracht- naar lactatievoer om de overgang te verzachten.
“Meer vezels in het begin van de lactatie voorkomt constipatie, de ontlasting
wordt weker en de vezels dragen bij
aan betere peristaltische beweging in de
darm.” Suikerbietenpulp of sojaschroot
zijn geschikte ingrediënten om dit effect
te bewerkstelligen. “Het verschil tussen
dracht- en lactatievoer moet niet te
groot zijn, zodat de transitie geleidelijk
verloopt. De start van de lactatie is het
lastigst, maar met een twee fase-voeder,
één gericht op de periode rond de
bevalling, de ander op melkproductie,
kan de zeug deze tijd goed doorkomen.”
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Tabel 1. Glucosegehalte in late dracht (dag 110 tot werpen)
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Dood geboren biggen (%)
Geboortegewicht (kg)
Sterfte dag 1 tot 3 (%)

12,8
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3,4
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7,8
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