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Dossier Eiwitten en
dierenvoeding
Alle levende organismen hebben een aantal grondstoffen nodig
om te kunnen leven en zich voort te planten. Planten maken de
meeste van deze stoffen zelf aan vertrekkende van water, CO2,
(nitraat)stikstof en een aantal mineralen. Andere organismen
moeten deze stoffen op een of andere manier opnemen met hun
voeding. In dit dossier willen we het vooral hebben over de
eiwitten. Dit is een enorm diverse groep van verbindingen die in
planten, dieren, schimmels en bacteriën, ja zelfs in virussen,
zorgen dat het leven ‘leeft’. Verder hebben we het ook over aminozuren. Na de zomervakantie gaan we in een tweede dossier
dieper in op de Vlaamse eiwitstrategie en vooral ook op de vele
ontwikkelingen inzake eiwitten voor menselijke voeding.

Dossier
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Eiwitten te kust en te keur
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Het lichaam van dieren (en van de mens)
bestaat voor een groot deel uit eiwitten en
kan alleen functioneren met behulp van
een zeer verscheiden reeks eiwitten of
eiwitachtige verbindingen. We kunnen
hier geen compleet overzicht geven van
alle mogelijke eiwitten die in ons lichaam
actief zijn, maar er zijn er een hele reeks
die we toch makkelijk kunnen plaatsen:
spieren bijvoorbeeld, bestaan voor het
grootste deel uit een tweetal spiereiwitten
die er samen voor zorgen dat mensen en
dieren kunnen bewegen. Verder zitten cellen vol eiwitten onder de vorm van enzymen. Die zorgen onder meer voor de
afbraak van voedingsstoffen, de opbouw
van nieuwe eiwitten, de omzetting van
reservevoeding naar vetten en andersom
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Het eiwit myoglobine, een eiwit in het
spierweefsel van gewervelde dieren. De
rode bollen zijn ijzermoleculen die voor de
rode kleur van het spierweefsel zorgen.
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en ook het regelen van al deze processen.
Ook de huid bestaat voor een groot deel
uit eiwitten, evenals haar, nagels, klauwen
of hoeven. Verder zijn er de hormonen.
Deze eiwitten zorgen voor het stimuleren
van allerlei processen of net voor het
afremmen ervan.
Eiwitten zijn er ook in combinatie met
suikers, zoals de glycoproteïnen in slijmen.
Sommige eiwitten hebben een metaalatoom ingebouwd, waardoor ze bepaalde
activiteiten kunnen uitoefenen. Zoals je
ziet, de natuur heeft in de loop van de
3,5 miljard jaar dat het leven op aarde
bestaat een ongelooflijke rijkdom aan
soorten eiwitten ontwikkeld. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal opgebouwd volgens
hetzelfde principe: een eiwit is een lange
keten van aminozuren, die meestal op een
speciale manier is opgevouwen – waardoor de specifieke eigenschappen van het
eiwit naar boven komen.
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M

aar om die eiwitten te kunnen
opbouwen hebben ze wel de
bouwstenen nodig, de aminozuren. Een aantal aminozuren kunnen de
meeste dieren zelf synthetiseren, vertrekkend van andere aminozuren. Maar enkele
aminozuren moeten ze uit de voeding
halen, dit noemt men de ‘essentiële’ aminozuren. Bij onze landbouwdieren is het dus
belangrijk dat we voldoende van die bouwstenen aanleveren. Daarbij is niets makkelijker dan deze aan te brengen in de vorm
van andere eiwitten. Voor de volledigheid:
de mens heeft evengoed behoefte aan
eiwitten om te kunnen functioneren, daarin
lijken we nog het meest op varkens …
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Bart Vleeschouwers
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Eiwitten is de naam die men geeft aan (complexe) organische
verbindingen die bestaan uit een aaneenschakeling van aminozuren.
In functie van hun vorm en samenstelling kunnen eiwitten heel
verschillende taken verrichten in een organisme. Organismen bouwen in
hun cellen zelf de eiwitten op die ze nodig hebben, vertrekkend van een
soort handleiding die in het DNA is uitgeschreven.
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Wat zijn eiwitten?

Van aminozuren tot eiwitten
De meeste levende organismen maken
gebruik van een twintigtal aminozuren om
de diverse soorten eiwitten op te bouwen
die ze nodig hebben. Zowel planten, dieren, bacteriën als schimmels gebruiken
dezelfde basiselementen en hebben een
gelijkaardig programma om deze tot
ketens aaneen te smeden.
Dit programma zit ingebouwd in het DNA.
Het DNA (desoxyribonucleïnezuur) is zelf
opgebouwd uit hele lange strengen
bestaande uit vier verschillende nucleïne-

zuren, die door een letter worden aangegeven (A, C, G en T). Het is bijna niet te geloven, maar de volgorde waarin deze vier
verbindingen in de keten zitten, vertelt aan
de cel welke aminozuren er aan elkaar
moeten worden gekoppeld bij het bouwen
van eiwitten. Dit behoorlijk ingewikkeld
systeem werkt echter wonderwel, omdat
er in de loop van de evolutie ook nog eens
een hele reeks van regelsystemen is ontstaan die fouten in het DNA en dus in de
eiwitproductie kunnen repareren. Zonder
de eiwitten zou het leven echt niet kunnen
functioneren.
De meeste aminozuren kunnen organismen zelf aanmaken, vertrekkende van
andere aminozuren of bouwstenen. Maar
sommige dieren (en de mens) moeten
bepaalde aminozuren uit hun voeding
halen omdat ze die zelf niet kunnen
maken. Dit noemt men de essentiële aminozuren. Bij de samenstelling van een
rantsoen of voedingspatroon is het
belangrijk om die essentiële aminozuren
in voldoende hoeveelheden in het voeder
of voedsel te hebben. Van de 20 aminozuren zijn er enkele belangrijke essentiële,
zoals fenylalanine, isoleucine, leucine,
lysine, methionine, treonine, tryptofaan
en valine. n
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Eiwitten in dierenvoeding
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De meeste levensvormen moeten de basisgrondstoffen die ze nodig
hebben om te functioneren op een of andere manier opnemen uit hun
omgeving. Dieren doen dat via hun voeding, die ze nodig hebben om
hun weefsels op te bouwen en te laten functioneren.
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e koolhydraten zorgen voornamelijk voor energie. Vetten
leveren enerzijds energie,
maar ze zijn ook nodig voor de opbouw
van de cellen. Mineralen zoals calcium,
natrium, kalium en selenium helpen
het organisme op verschillende plaatsen om te functioneren of voor de stevigheid. Tenslotte zijn er de eiwitten
die de grondstof leveren voor de
meeste weefsels, voor de hormonen en
natuurlijk voor de enzymen die de chemische omzettingsprocessen in de cellen regelen.

Diverse bronnen
Dieren moeten eten om de grondstoffen op te nemen die ze nodig hebben
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om te groeien, te leven en zich voort te
planten. De mens moet evengoed
voedsel tot zich nemen om te kunnen
functioneren. Als we de eiwitten even
apart nemen, dan merken we dat die
uit diverse bronnen afkomstig kunnen
zijn. Vooreerst zijn er dierlijke (melk,
vlees, eieren, insecten, vismeel …) en
plantaardige bronnen (granen, peulvruchten, quinoa, koolzaad- en zonnebloemschroot …). Verder heb je microbiële bronnen (nog niet echt
ontwikkeld), schimmels en gisten,
reststromen uit de voedingsindustrie
(bierdraf, diermeel – dat in Europa niet
toegelaten is – …) Al deze bronnen
hebben andere verhoudingen van aminozuren, waardoor de voedingswaarde

kan verschillen. Voor dierenvoeding is
het dus erg belangrijk om zicht te hebben op welke behoefte een dier heeft
aan aminozuren en waar we die vandaan kunnen halen. Vooral bij varkens
en pluimvee is dat belangrijk. Bij herkauwers kunnen de bacteriën in de
pens voor heel wat aminozuren zorgen
die eenmagigen rechtstreeks uit hun
voeding moeten krijgen.
Voedingsleer is daarom zowel voor
mens als dier erg belangrijk. Niet voor
niets wordt elke professionele sportploeg en sporter begeleid door voedingsdeskundigen. Topveeteelt vraagt
evengoed topdeskundigheid inzake
voeding!

Herkauwers
De micro-organismen in de pens van
herkauwers kunnen voor de meeste
aminozuren zorgen. Toch is het voor
hoogproductieve melkkoeien belangrijk
dat ze steeds een zekere hoeveelheid
krachtvoeder krijgen om optimaal te
kunnen presteren. En net als bij andere
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Microbieel eiwit
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Een eiwitbron waar we nog maar heel weinig over gehoord hebben, is zeker microbieel eiwit. Er zijn namelijk heel wat bacteriën, schimmels, gisten en algen die ook zeer rijke eiwitbronnen
kunnen vormen. Net zoals bij insecten stelt zich hier ook weer
de vraag op welke substraten men die gaat opkweken. Maar
het is interessant dat er heel wat van die microbiële organismen zijn die erin slagen om hun celmateriaal op te bouwen met
als energiebron bepaalde chemische verbindingen. Er wordt
momenteel onderzoek verricht om op die manier koolhydraten
(en in een volgende fase eiwitten) te laten produceren met CO2,
water en een chemische verbinding als brandstof. Als men hier
de laboschaal kan opschalen naar industrieel niveau, mogen we
ons hier zeker aan interessante ontwikkelingen verwachten. Een
hinderpaal hierbij is ook weer de regelgeving en het feit dat de
meest veelbelovende organismen meestal genetisch gemodificeerd zijn, wat in Europa voorlopig een probleem is.
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Varkens, pluimvee (en mensen) zijn
heel wat veeleisender dan herkauwers
inzake de samenstelling van hun voeding. Vooral de aanwezigheid van
essentiële aminozuren bepaalt bij deze

Insecten
Eiwit uit insecten is een veelbelovende piste
op termijn. Vermits het hier over dierlijk
eiwit gaat, is de aminozuurverhouding
meestal erg gunstig. In insecten zitten
trouwens nog veel interessante verbindingen die voordelig kunnen zijn voor mens
en dier. Denk daarbij aan chitine, ook een
eiwit trouwens, waaruit het externe pantser
van insecten gemaakt is. Als chitine wordt
omgezet in chitosan, zorgt het voor allerlei
medische toepassingen zoals het regelen
van het vettenmetabolisme. Het is ook bacteriedodend, een eigenschap die heel wat
insecten ook nog via andere samenstellende stoffen in zich dragen.
Maar insecten zijn nog niet voor meteen,
tenzij op kleine schaal misschien. Ze zijn
duur om te kweken en de regelgeving om
ze te mogen toepassen is nog volop in
ontwikkeling. Zo zouden insecten het goedkoopst kunnen worden geproduceerd op
basis van allerlei reststoffen (zoals mest),
maar deze insecten mag men dan weer
niet vervoederen aan dieren en/of mensen.
Het heeft ook geen zin om ze te voeden met
producten die ook rechtstreeks kunnen
dienen in de veevoeding, want dan bouwt
men een extra stap in en dat is uiteraard
niet echt duurzaam. Maar er is heel wat in
beweging op regelgevend vlak en er zullen
wellicht wel toepassingen komen in de nabije toekomst, waardoor insecten toch een
interessante eiwitbron worden.
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Eenmagigen

groep de voedingswaarde van de eiwitbron. Als deze essentiële aminozuren
niet aanwezig zijn in de voeding, mag
men zoveel eten geven als men wil, de
varkens zullen niet groeien of de kippen zullen geen eieren leggen. Zo
komen aminozuren zoals lysine relatief
weinig voor in granen. Om voldoende
lysine op te nemen, moet het dier al
heel wat graan binnenkrijgen om normaal te kunnen functioneren. Door
echter wat eiwit uit peulvruchten toe te
voegen, wordt het evenwicht weer hersteld. Het is niet verwonderlijk dat varkens, pluimvee en de laatste tijd ook de
mens steeds meer peulvruchten te eten
krijgen. Sojabonen staan daarbij afgetekend op kop, omdat ze net de aminozuursamenstelling hebben die de
meeste eenmagigen nodig hebben.
Maar ook andere vlinderbloemigen
(veldbonen, erwten, luzerne, lupinen,
kikkererwten ...) hebben een interessante samenstelling en daarvan hebben we al van oudsher aangepaste
variëteiten in onze streken. n
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diersoorten is de samenstelling van de
aminozuren in de aangeboden eiwitten
erg belangrijk. Het is niet voor niets dat
soja-eiwit zo gegeerd is in dierlijke (en
sinds enige tijd ook in menselijke) voeding. Maar men mag in al dit eiwitgeweld niet vergeten dat vers gras ook
heel wat eiwit bevat en heel wat goedkoper is dan soja, dat ingevoerd moet
worden van de andere kant van de
Atlantische Oceaan. Daarnaast zijn er
een hele hoop andere mogelijke eiwitbronnen die vaak al van oudsher in de
veeteelt in gebruik zijn, maar die soms
door de goedkopere invoer van andere
grondstoffen wat in de vergeethoek
dreigden te geraken. In het artikel over
de eigen kweek van eiwitgewassen
komen we daar op terug.
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Dossier

Zelf eiwitten produceren?
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We hebben in dit blad al vaak
manieren aan bod gebracht waarop
een landbouwer zelf voor de eiwitten
voor zijn dieren kan zorgen. Heel wat
eiwitrijke gewassen passeerden hier
reeds de revue: soja, sorghum,
peulvruchten allerhande en de kweek
van insecten. Eiwitten produceren
voor je eigen dieren hoeft echt niet
moeilijk te zijn.
Bart Vleeschouwers

W
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De teelt van soja begint het onderzoeksstadium te verlaten.

Kikkererwten is een nog weinig bekend gewas in Vlaanderen.
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e gaan hier niet opnieuw al deze
teeltrichtlijnen hernemen. Alleen
willen we er graag op wijzen dat
eiwit produceren voor je eigen dieren niet
echt moeilijk hoeft te zijn. Zelfs soja begint
steeds meer in het bereik van Vlaamse landbouwers te komen. Er zijn al rassen ontwikkeld die beter aangepast zijn aan ons klimaat
en vooral ook aan onze daglengte. De meeste
plantensoorten die afkomstig zijn uit tropische gebieden zijn immers geprogrammeerd
op korte dagen. Aan de evenaar duren dag en
nacht het hele jaar door precies twaalf uur,
terwijl op onze breedtegraad een dag in de
zomer ongeveer zeventien uur duurt, tegen
acht uur in de winter. Het komt er dan op aan
dat aangepaste variëteiten toch zullen
bloeien als de dag eigenlijk te lang is en de
nacht te kort. De zaadhuizen en veel onderzoeksinstellingen doen heel wat werk op dit
vlak. Voor soja lijkt het in elk geval al te lukken en voor quinoa zijn we ook al een eind
opgeschoten. Voor sorghum is er nog wat
meer werk te doen, maar ook daar gaat men
er van uit dat er over enkele jaren aangepaste
variëteiten zijn die én het koude voorjaar én
de lange zomerdagen aankunnen.
De kweek van insecten als eiwitbron voor
dierenvoeding kan op termijn misschien wel
interessant worden. Momenteel ligt de kostprijs nog veel te hoog in vergelijking met bijvoorbeeld vismeel, dat in grote hoeveelheden
aan een redelijke prijs te verkrijgen is. n
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Ook koolzaadolie bevat behoorlijk wat eiwit.
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Meerwaarde met mengteelten
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Bij Arvesta doet men al een tijdje onderzoek naar de mogelijkheden
van mengteelten. Een van de combinaties die ze uitproberen, is die
van gele erwten en tarwe. Het is de bedoeling om met deze manier
van werken te komen tot win-winsituaties, waarbij de boer én de
duurzaamheid er beter uitkomen. Dit jaar werd er al 600 ha met deze
mengteelt ingezaaid, voornamelijk in Wallonië. We spraken hierover
met Quinten De Witte, manager Innovatie en duurzaamheid en
Simon Eyers, business development manager bij Arvesta.
Bart Vleeschouwers

H

et project van Arvesta is in
de eerste plaats gericht op
humane voeding, maar dat
sluit niet uit dat ook veevoeding in

aanmerking komt om met mengteelten in te vullen. Graag lichten we
enkele voor- en nadelen van mengteelten toe.

Voordelen
Door de combinatie van erwten en
tarwe bespaart men volgens Simon
Eyers niet alleen op meststoffen
(-30%), maar ook op gewasbescherming (-50%). Uiteraard is het vermogen van erwten om samen met wortelknobbelbacteriën stikstof uit de lucht
te halen hiervoor erg belangrijk. Hierdoor is er niet enkel stikstof beschikbaar voor het afrijpen van de granen,
zodat er maar twee fracties gestrooid
moeten worden, maar zal er ook een
restfractie achterblijven voor de volgteelt. “De vermindering van gewasbeschermingsmiddelen zit vooral in de ->
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Nadelen
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“Met de combinatie
erwten-tarwe
kan je rendabel
vlinderbloemigen
opnemen in je
teeltrotatie.”

“Het lokale en duurzame
aspect van de mengteelt
genereert een meerprijs,
waar de boer ook beter
van wordt.”
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Er zijn natuurlijk ook enkele nadelen
aan deze teelt, die men liefst ook niet
onder de mat veegt. “Er zijn maar enkele
onkruidbestrijdingsmiddelen erkend
voor de beide teelten, waardoor je moet
opletten dat je geen moeilijkheden krijgt
met bepaalde probleemonkruiden. Het
combineren van mechanische onkruidbestrijding met herbiciden lijkt na testen dit jaar wel een goed alternatief te
zijn om deze teelt onkruidvrij te houden”, aldus Quinten.
Ook voor de graanontvanger, die
nadien met het mengsel van tarwe en
erwten aan de slag moet, zijn er specifieke uitdagingen. Hij moet de erwten
en het graan uitsorteren en dat moet
gebeuren zonder dat er in de erwten
gluten van het graan terechtkomen.
Arvesta optimaliseerde dit proces de
afgelopen jaren, waardoor het gele
erwten als glutenvrij product kan leveren aan de voedingsindustrie.
Een nadeel is op het eerste zicht dat
men wat meer zaaigoed nodig heeft.
Het is de bedoeling dat men tweederde
van de normale hoeveelheid van beide
gewassen gebruikt. Samen heb je dus
meer zaaizaad nodig, wat een meerkost
is. Maar volgens de cijfers van Arvesta
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Simon Eyers:

Quinten De Witte:
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zorgen dat de tarwe en de erwten niet
ontmengen in de voorraadbakjes.
“Het grote voordeel zit voornamelijk in
de vermarkting van de geoogste erwten
en de tarwe”, aldus Quinten. “Het
lokale en duurzame aspect van de
mengteelt is een belangrijk element
om deze granen te verkopen en genereert een meerprijs, waar uiteindelijk
ook de boer beter van wordt.”

Bo

dichtere stand van het gewas, waardoor onkruid beter onderdrukt wordt”,
zegt Simon. “Door de gemengde stand
zullen ziekten zich ook minder snel
verspreiden, wat natuurlijk mooi meegenomen is. Men verkrijgt door te
mengen ook een verhoogde biodiversiteit in het veld en het is bovendien erg
goed voor het bodemleven en de organische stof in de bodem.”
Omdat erwten iets vroeger rijp zijn dan
tarwe, is het oogsten geen probleem en
kan dit gebeuren met een gewone pikdorser, weliswaar met enige beperkte
aanpassingen. Voor de boer vraagt deze
vorm van mengteelt ook geen nieuwe
machines of speciale aanpassingen aan
zijn machines. Zaaien gebeurt bijvoorbeeld met de gewone zaaimachine,
waarbij het zaaigraan gewoon gemengd
wordt uitgezaaid. Je moet er alleen voor
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Dossier

is er in totaal toch een netto extra
inkomen van 80 à 90 euro per ha. In
Wallonië krijgt de boer daarbovenop
nog een extra premie van 250 euro/ha.
Dat laatste kan dan weer niet in Vlaanderen. Dat verklaart het relatief grote
succes van deze techniek in Wallonië.

Green Deal en Farm to Fork
In het kader van de Europese ambities
om het gebruik van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, kan deze teelttechniek al
meteen goede punten opleveren. In het
duurzaamheidsjargon spreekt men dan
dat dit ‘future proof’ is of klaar voor de
toekomst. Dit soort ontwikkelingen
kan meteen ook een antwoord bieden
op de sterk toegenomen vraag naar
lokaal geproduceerde eiwitten voor
menselijke en dierlijke consumptie.
Ingevoerde soja kan zo minder noodzakelijk worden in het Europese eiwitverhaal. n

Dit dossier handelde over eiwitten en hun betekenis in dierenvoeding. Er komt meer
aandacht voor het telen van eiwitrijke gewassen. We bekeken ook een praktijkvoorbeeld
dat er in slaagt om meerwaarde te creëren voor de teler.
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