INNOVATIE

Garnalen telen zonder
visolie en vismeel: het kan!
In Vietnam doet De Heus mee aan de F3 competitie
Door: Roel H BOSMA, Redactie AQUACultuur

Via competities beoogt “Future of Fish Feed” (F3) de vervanging van visolie
en vismeel in visvoer een zet te geven. Eerder was Veramis (Delft) succesvol
met het bereiden van een vervanger voor de visolie uit algen (Aquacultuur
34-4). De tests van de vervanging waren succesvol en verkoopcijfers van voer
met die vervanger imposant (Aquacultuur 35-4). In het derde deel van de F3Challenge is de uitdaging om voer zonder visolie en vismeel voor garnaal, zalm
of andere carnivore vis te verkopen. Tot onze verrassing wierp De Heus zich in
de garnalenstrijd.

Carnivoren voer zonder vismeel
Eerder slaagde Veramis (Delft), een dochterbedrijf van DSM en Evonik, erin om een goede
vervanger voor de visolie te maken uit algen
(Aquacultuur 34-4). Die olie uit algen heeft
zeer hoge concentraties van de zo gezonde essentiële omega-3 rijke vetzuren EPA en DHA.
Daarna waren de verkoopcijfers van voer met
die vervanger imposant (Aquacultuur 35-4).
Toen schreven we dat het vervangen van vismeel in het voer de volgende uitdaging was.
Daarom schreef F3 een volgende wedstrijd
uit: verkoop voer voor garnaal, zalm of andere
carnivore vis, zonder visolie en vismeel. Voor
de winnaar van elk van de drie categorieën
ligt 100.000 USD klaar.
Afgelopen donderdag 24 maart presenteerden

Garnalen met
visvrijvoer zijn bijna
competitief dankzij
dure brandstof.
de deelnemers zich via een webinar. Dit webinar had ruim 11.000 kijkers en dus mooie reclametijd voor de deelnemers. In alle drie de categorieën streden uiteindelijk drie consortia,
maar voor zalm waren nog geen resultaten beschikbaar. Naast het Nederlandse bedrijf De
Heus streden bedrijven uit Ecuador en China
in de competitie voor garnalen.
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Het visvrije garnalenvoer van DeHeus, maar ook van enkele andere deelnemers was lichter van kleur
dan het standaardvoer (Foto De Heus).

De Heus
De Heus, Nederlands internationaal voerbedrijf met hoofdkantoor in Ede, besloot op
het laatste moment om ook mee te doen aan
de competitie. Dit vooral om innovatie en
productontwikkeling binnen De Heus op dit
gebied te versnellen, en natuurlijk voor de
publiciteit, vertelde Simon Sanguin, de algemene R&D teamleider - Aqua van De Heus,
werkzaam in Vietnam. Simon presenteerde de
voortgang tijdens het webinar. Later die dag
sprak ik kort online met hem en Julia Mas Munoz, De Heus-Ede, terwijl zij onderweg waren
in Vietnam.
In 2011 begaf De Heus zich op de aquamarkt
met hun eerste visvoerfabriek in Vietnam. Na
de recente overname van de voederactiviteiten van de Masan-groep in Vietnam, produceert het bedrijf nu wereldwijd bijna 1 miljoen
ton aquavoer. De Heus produceert pas sinds
2017 garnalenvoer in twee van haar Vietnamese fabrieken en in Indonesië.
Voor F3 ontwikkelde De Heus een garnalenvoer met goed beschikbare ingrediënten, maar
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geen aquatische, die kostenconcurrerend zijn.
De visolie werd vervangen door de algenolie
rijk aan DHA en EPA van Veramaris dat uit
de VS wordt geïmporteerd. Het uitgangspunt
voor de vervanging van visolie en vismeel zijn
niet de ingrediënten, maar de voedingsstoffen.
Daarom vervangt De Heus vismeel door vier
ingrediënten: soja, dierlijk eiwitmeel, insectenmeel en eiwitconcentraten. Het insectenmeel wordt in Vietnam geproduceerd door
Entóbel® (hoofdkantoor nu in Singapore) met
de algemeen gebruikte zwarte soldaatvlieg
(Hermetia illucens). Het eiwitmengsel is Prosaf® gemaakt door Phileo door middel van fermentatie van gisten (Aquaculture 36-2). Prosaf® is een gezuiverd functioneel gistextract
met meer dan 63% goed verteerbare eiwitten
en rijk aan glutamaat, vrije nucleïnezuren en
vitamine B.
Proef op de som
De Heus vergeleek hun F3-voer met hun standaard garnalenvoer op een testfaciliteit van
ShrimpVet in Vietnam. Beide voeders werden
gegeven aan drie groepen garnalen (L. vannamei) in ronde tanks van 40 m3. Bij de start van

De resultaten van de proef met visvrij (F3) en standaard (Std) garnalenvoer van DeHeus in Vietnam.

de proef was het F3-voer slechts 3-4% duurder
dan het standaardvoer. Na acht weken waren
de gemiddelde groei en het gewicht van beide
ongeveer gelijk (Zie figuur).
De garnalen van het bedrijf Empagran in
Ecuador groeiden langzamer met hun visvrijvoer, mogelijk mede omdat deze het voer
niet zo vlot aten. De bordjes met F3-voer van
De Heus werden wel sneller door de garnalen
leeggegeten dan die met het standaard voer.
De Heus weet dus wat garnalen lekker vinden.
Ook het F3 garnalenvoer Fatide® van de Chi-

neze deelnemer werd sneller gegeten en gaf
zelfs hogere groei, maar het was niet duidelijk
of dat voer ook vismeelvrij was. Zeebaars gevoerd met hun F3 zeebaarsvoer groeide ruim
10% langzamer dan die op voer met 10% visolie; beide voeders hadden nog steeds vismeel.
Ook het Japanse bedrijf Dainichi slaagde er
niet in om hun rode zeebrasem een smakelijk
visvrij voer voor te zetten, maar de FCR en
groei waren vrijwel gelijk. Het produceren van
regenboogforel met visvrijvoer is voorlopig
voorbehouden aan kwekers met een niche-

De garnalen uit een van de tanks van de proef in Vietnam (Foto: De Heus).

AQUAcultuur | 15

Ook de kleur van de garnalen werd gecontroleerd (Foto: De Heus).

markt volgens het bedrijf Star Milling in de
VS. Voorlopig geldt dat ook voor alle garnalen
geproduceerd met visvrijvoer.
Toekomst rooskleurig
De prijzen van voer met de vervangers zijn nog
duurder dan de standaard voeders. Maar elke
stijging van de vraag leidt tot een opschaling
van de productie en goedkopere vervangers.
Alle deelnemende voerproducenten waren
het erover eens dat visolie en vismeel steeds
duurder worden, zeker nu de energieprijzen
exploderen. Ze starten geleidelijk met de vervanging en volledige vervanging is dus een
kwestie van tijd. Na de vervanging in visvoer
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Een bewuste koper bedenkt
dat het diepvriezen van
garnalen en vis erg veel
energie kost.

zal de vervanging in andere voeders volgen.
Daarnaast zien sommige producenten een
niche, en die richten hun reclame met diervrije huisdiervoeders op de dierenliefhebbers,
en dat zal het omslagpunt dichterbij brengen.

