ONDERZOEK

Zeealgenolie kan visolie in
visvoer vervangen
Door Roel H BOSMA, hoofdredacteur

Vervanging van visolie in voer van vis en zeevruchten is een van de
voorwaarden voor een duurzamere aquacultuur. Hieronder leest u een
samenvatting van de geslaagde poging om visolie te vervangen door omega3-rijke zeealgenolie in het voer van jonge Californische yellowtail zonder de
groei of overleving te beïnvloeden. Maar, de vervanging van vismeel blijkt
een grotere uitdaging. Wel krijgen de vis door de zeealgenolie bijna driemaal
hogere niveaus van de twee belangrijke omega-3-vetzuren.

Algenolie
In ons artikeltje over de winst van de competitie “F3 Future of Fish Feed” door Veramaris®
uit Delft kondigden we dit onderzoek al aan
(zie Aquacultuur 34-4). Bijna alle voer voor de
aquacultuur bevat nog steeds vismeel en visolie afkomstig van wilde vis zoals sardientjes
en ansjovis, ook wel “voedervissen” genoemd.
In 2018 werd ongeveer 18 miljoen ton gevangen voedervis verwerkt tot vismeel en visolie
voor gebruik in diervoeder, inclusief huisdiervoer. Door deze vissen uit de oceaan te halen,
komt er minder voedsel beschikbaar voor andere soorten in de mariene voedselketen, zoals zeevogels, zeezoogdieren zoals walvissen,
zeehonden en dolfijnen, maar ook voor commercieel belangrijke vissen zoals zalm, tonijn
en kabeljauw.
Onderzoeker Kevin Stuart van het HubbsSeaWorld Research Institute Research voert
jonge California yellowtail. Foto: HubbsSeaWorld Research Institute
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Tabel: Gemiddelden met standaardafwijking van eindgewicht (BW), gewichtstoename (Groei),
voederconversie (VCR) en overleving (Levend) van jonge California yellowtail (Seriola dorsalis)
na 64 dagen voeren met de vier rantsoenen waarvan drie zonder vismeel een twee ook zonder
visolie. Binnen de kolommen zijn cijfers met dezelfde letters in superscripts niet significant verschillend (p < 0.05).
Behandeling

N

BW (g)

Groei (%)

VCR

Visolie

4

152 ± 11 b

662 ± 56 b

1.27 ± 0.03 b

Algenolie

4

146 ± 9

634 ± 49

1.33 ± 0.04

Sojaolie

4

109 ± 4 c

446 ± 21 c

1.54 ± 0.03 c

98 ± 3

Vismeel & visolie

4

186 ± 9 a

833 ± 47 a

1.16 ± 0.04 a

98 ± 3

b

Aquacultuur, ‘s werelds snelst groeiende voedingssector, zal tegen 2025 naar schatting
ruim 37 miljoen ton voer nodig hebben om te
voldoen aan de wereldwijde vraag. In ouderwetse rantsoenen zou daarvoor alleen al meer
dan 10 miljoen ton voedervis nodig zijn. Nu
wilde vispopulaties wereldwijd afnemen, zijn
er “visvrije” ingrediënten in aquacultuurvoer
nodig om op duurzame wijze aan de toekomstige vraag naar vis en zeevruchten te voldoen. En dit bij voorkeur zonder de niveaus te
verlagen van de door de consument geliefde
omega-3: DHA en EPA.
De proef
De voederproef met jonge Californische yellowtail (Seriola dorsalis) van bijna 20 gram
startgewicht vergeleek vier rantsoenen met
45% eiwit en 15% vet. De onderzoekers vergeleken groei en sterfte van het een controlerantsoen, met vismeel en visolie, met drie
ranstoenen zonder vismeel, maar met 30% spirulina meel en met of visolie, of sojaolie, of de
zeealgenolie van Veramaris®. Alle rantsoenen
hadden ook meel van kippenslachtafval in
mindere of meerdere mate. Elk rantsoen had
4 herhalingen met elk 240 visjes. Na van 64-dagen onderzoek werden de vissen geanalyseerd
op algemene lichaamssamenstelling (vocht-,
eiwit-, vezel- en asgehalte) en vetzuurniveaus
om de samenstelling van het gegroeide weef-
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b

Levend (%)
100
100

b

sel en de filetkwaliteit van elk dieet te evalueren.
Lagere groei maar meer omega-3
Sterftecijfers verschilden niet tussen de vier
rantsoenen (zie de tabel). De vissen in de controle groep hadden een significant hoger eind
gewicht (186 ± 9 g), snellere groei (833 ± 47%) en
lage FCR (1.16 ± 0.04). Vervanging van vismeel
met meel van kippeslachtafval leidde tot 20%
lagere groei en vervanging van visolie door sojaolie gaf nog slechtere resultaten. Vervanging
van visolie door algenolie in de rantsoenen
zonder vismeel had nauwelijks effect. De vissen die het rantsoen kregen met Veramaris®zeealgenolie, met hoge gehaltes van omega-3
vetzuren, bevatten significant hogere DHAEPA-vetzuurgehaltes.

Vervanging van visolie in
het visvoer door algenolie
brengt ons dichter bij
duurzame aquacultuur.

California yellowtail in het Hubbs-SeaWorld Research Institute. Foto: Hubbs-SeaWorld Research
Institute

Eerdere studies met witte garnaal (Litopenaeus vannamei), kanaalmeerval (Ictalurus
punctatus), regenboogforel (Oncorhynchus
mykiss) en Atlantische zalm (Salmo salar),
vonden een vergelijkbare of betere groei, en
hogere niveaus van omega-3-vetzuren, op
rantsoenen met algenolie in vergelijking met
die met visolie. Alhoewel de diëten zonder vismeel van gevangen voedervis een langzamere
visgroei gaven dan het controledieet met
vismeel en visolie, was de gewichtstoename
tijdens het onderzoek (600 %) goed en bleek
algenolie een betere vervanger van visolie dan
sojaolie. Verder onderzoek is nodig om de kosten van vervanging van vismeel en visolie uit
voedervissen te verlagen, en na te gaan of de
tragere groei lange termijn effecten heeft.
Nu nog het vismeel
Ten koste van 20% groei kan vismeel in het

voer van Yellowtail worden vervangen door
andere ingredienten. Vervanging van de visolie door Veramaris® zeealgenolie vermindert
de groei niet verder. De vissen gevoerd met de
zeealgenolie hadden hogere niveaus van DHA
en EPA, twee essentiële voedingsstoffen die
nodig zijn voor vroege hersenontwikkeling en
goede cardiovasculaire gezondheid bij mensen. Meer onderzoek is nodig om de vismeelen visolievrije rantsoenen kosteneffectief te
maken voor telers.
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