mineralen

Karianne Lievaart-Peterson, dierenarts en Europees erkend specialist gezondheidszorg kleine herkauwers

Mineralenopname
te meten met
één bloedje
Een passend rantsoen met een optimale hoeveelheid aan
mineralen voeren is een hele opgave. Het is belangrijk
tekorten en overmaat te vermijden om gezondheidsproblemen te voorkomen. Weten wat en hoeveel u voert dus.
Sinds kort is de mineralenopname van koper, zink, selenium
en jodium eenvoudig te meten in het bloed. Met slechts
één bloedmonster.
Goed voeren valt in de praktijk nog niet mee. Er zijn verschillende bronnen van mineralen waar u rekening mee moet
houden, zoals grondsoorten, gewassen, bijproducten, grondstoffen voor krachtvoer, premixen en natuurlijk de losse mineralen. Bovendien kan het aanbod prima zijn, maar kunnen de
dieren er toch te weinig of te veel van opnemen. Die opname is
aan het dier te meten. Zo kunt u controleren of de mineralengift in orde is of een verdenking van een tekort of overmaat
bevestigen of uitsluiten.
Sinds kort is in slechts één enkel bloedmonster te meten of van
de gevoerde mineralen koper, zink, selenium en jodium voldoende wordt opgenomen. Met deze verbeterde methode is snel
en precies te meten of het aangeboden rantsoen voldoet aan de
behoefte. In de praktijk kan het effect van een rantsoenverandering voor alle vier mineralen al na één week gemeten worden.
Dat is snel, zeker in vergelijking met de bepaling van de status,
ofwel voorraad in het lichaam. De voorraad van de meeste
mineralen bevindt zich in de lever.
Voor (melk)geiten zijn recent in samenwerking met de veevoederindustrie voorlopige afkapwaarden bepaald. Dit zijn de
waarden waarboven of waaronder verschijnselen van overmaat

BEPALING

AFKAPWAARDEN GEIT* (PLASMA)

Koper (Cu)

10 – 30

Zink (Zn)

8 – 25

Seleen (Se)

0,5 – 2,5

Jodium (I)

0,4 – 3,5

*Dit zijn voorlopige waarden. Voor de definitieve vaststelling heeft GD minimaal
8000 bloedjes nodig.

of tekorten zichtbaar kunnen worden. Dan is het dus tijd voor
actie. In samenspraak met uw dierenarts en veevoederleverancier
kan het rantsoen passend gemaakt worden.
Om de voorraad van mineralen in het dier te bepalen is onderzoek van de lever nodig. Voorraden van mineralen zijn een
afspiegeling van de opname en benutting via het rantsoen en
het drinkwater in de laatste weken tot maanden. Levermateriaal
kan verkregen worden door een biopt te nemen bij het levende
dier of een stukje weefsel van een gestorven of geslacht dier.
Indien er een koppelprobleem is kan de dierenarts een gepoold,
goed gemengd, leverbioptmonster maken. Ook kunnen de
GD-pathologen bij sectie desgevraagd gepoold onderzoek doen.
Bovendien worden hierbij maar eenmalig onderzoekskosten
berekend. De komende tijd komt meer achtergrondinformatie over
mineralen beschikbaar. Houd daarvoor onze website in de gaten.
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