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Antwoord uit zee
Diervoeding

Zeewier in varkensvoeder ook

[Jef Verhaeren]

Jodium is essentieel voor de ontwikkeling van het zenuw- en spierstelsel
van de mens. Het bruine zeewier Ascophyllum nodosum bevat een relatief
grote hoeveelheid organisch gebonden jodium. Dit kan via het varkensvoer
worden opgenomen in vlees en daarmee voorzien in een deel van de dagelijks humane jodiumbehoefte, zo blijkt uit onderzoek van de Vakgroep
Dierlijke Productie van de Universiteit Gent.
Wetenschappers actief in diervoeding
zijn sinds de ban op antimicrobiële
groeibevorderaars (amgb’s) op zoek naar
alternatieven, zo ook op de Vakgroep
Dierlijke Productie van de Faculteit Bioingenieurswetenschappen van de
Universiteit Gent. Noël Dierick, hoofd
van de afdeling Eénmagigen bij deze
vakgroep, leidt momenteel een onderzoek naar het werkingsmechanisme van
jodiumrijk zeewier als grondstof voor
varkensvoeder en de implicaties ervan
voor de consument van varkensvlees.
Additieven
In de zoektocht naar alternatieven voor
amgb’s werd vooral aandacht besteed

aan organische zuren, pro- en prebiotica, enzymen (vezelafbrekende enzymen,
lipasen, proteasen) en fermentatief
gestuurde vloeibare voeding. Op de
Vakgroep Dierlijke Productie werd veel
onderzoek gedaan met middellange
ketenvetzuren. ,,Wij waren in 1996 de
eersten die inzagen dat deze vetzuren
een antibacteriële activiteit tegen de
darmflora van het varken hebben”,
aldus Dierick. Dit concept wordt
momenteel in de praktijk toegepast
door ondermeer Aveve en Vitamex.
,,Nu zijn we ook bezig met onderzoek
naar zuivere botanische stoffen, zoals
zeewier.’’ Zeewier wordt toegepast als
diervoedergrondstof, terwijl extracten

van fermentatief gekweekte algen als
additief ondermeer het tekort aan
omega-3-zuren kunnen compenseren.
B r u i n e z e e w i e re n
,,Twee jaar geleden is het onderzoek
naar het gebruik van zeewier in de varkensvoeding gestart. Zeewieren zijn
interessant omdat ze een vezelsamenstelling hebben die erg verschilt van die
van planten op het land (zie figuur). Zo
bevatten ze veel fucose, uronzuren en
mannose die een remmend effect hebben op ondermeer de ontwikkeling van
E.coli in het verteringskanaal.”
Er waren al enkele aanwijzingen in de
wetenschappelijke literatuur dat bepaalde zeewierextracten groeibevorderende
effecten hebben bij biggen en varkens,
maar de verklaring daarvoor was niet
bekend. Het team van Dierick heeft een
technologie ontwikkeld om vezelcomponenten te analyseren tot op monomeer
niveau. Naast onderzoek van de verteerbaarheid in vitro, kan men bij gefistuleerde dieren in vivo monsters nemen in
verschillende fasen van het verteringsproces.
Er zijn verschillende soorten zeewieren:
rode, groene, blauwe en bruine. ,,Wij

Figuur 1. Samenstelling van planten- en algenvezel uitgedrukt als percentage van de vezel.

De bruine knobbelwieren van het
type Ascophyllum
nodosum worden
geteeld aan de
westkust van
Ierland.
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eder ook heilzaam voor mensen
werken met bruine knobbelwieren
Ascophyllum nodosum, die aan de westkust van Ierland in de zee worden
gekweekt en verwerkt volgens HACCPnormen en die een constante samenstelling vertonen”, legt Dierick uit.
Tw e e l e d i g d o e l
Het onderzoek heeft een tweeledig
doel. Op de eerste plaats wordt het
effect op de gezondheidstoestand van
de dieren onderzocht, meer bepaald het
groeibevorderend effect bij biggen. Dit
effect was vastgesteld, maar in dit
onderzoek wordt het verder ontrafeld.
Een tweede aspect van het onderzoek
betreft de transfer van jodium. Dit element is in organisch gebonden vorm in
zeewier aanwezig en kan via het voer
naar dierlijke weefsel (vlees) worden
overgebracht en zo ten goede komen
aan de consument.
Bruine zeewieren
hebben een speciaal
mechanisme om
jodium uit zeewier
te concentreren tot een gehalte van 10
g per kg en zijn daarom een ideale bron
van jodium. ,,Dat is indrukwekkend. We
willen deze eigenschap gebruiken om
het jodiumgehalte in vlees te verhogen”, zegt Dierick. Hoewel jodium
essentieel is in voeding van mensen,
vraagt toevoegen ervan aan het dieet
de nodige zorgvuldigheid (zie kader).
In de EU is jodium in diervoeding gelimiteerd. De gevoeligheid van jodium verschilt bovendien per diersoort. ,,Bij koeien en leghennen is het riskant jodium te
hoog te doseren. Bij koeien gaat jodium
direct naar de melk en bij leghennen
naar de eieren, waardoor de dagelijkse
opname van jodium bij de mens snel te
hoog uitkomt. Maar varkens kunnen
veel jodium verdragen zonder negatieve
effecten op gezondheid en prestaties.”

de Vakgroep Dierlijke Productie werd
onderzoek gedaan naar de afbreekbaarheid van de zeewiervezels door de
darmflora (in vitro en in vivo) in het
spijsverteringskanaal. Ook werd het
effect op enkele darmgezondheidsparameters (darmflora, darmweefselstructuur en mucosale lymfocyten) van biggen onderzocht.
Hoewel de fermenteerbaarheid van de
vezel beperkt blijkt,
heeft zeewier een
duidelijk onderdrukkend effect op de E.
coli in de maag en de dunne darm. Ook
heeft het product een positief effect op
de voederopname en de dagelijkse
groei. Deze groei bedroeg 180 g/dag op
voer met 2 procent zeewier (10 mg jodium/kg voer) en 130 g/dag bij de controle (0-3 weken na spenen).

Functional feed

D i e re n g e z o n d h e i d
In het Laboratorium voor Diervoeding
en Kwaliteit van Dierlijke Producten van

Belang
De juiste voerstrategie is belangrijk om
jodium aan te bieden in vlees. ,,Omdat
aanrijking via melk en eieren tot overconsumptie van jodium kan leiden,
kozen wij voor overdracht via varkensvlees. Al na drie weken voeren op basis
van 2 procent zeewier in het voeder was
de aanwezigheid van jodium in diverse
weefsels statistisch en fysiologisch relevant hoger dan bij de controle biggen”,
aldus Dierick.
Vervolgonderzoek is nu gericht op een
verklaring voor deze bevindingen. ,,We
moeten verder onderzoeken waarom
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jodium uit zeewier beter wordt vastgehouden in vlees dan jodium uit anorganische bronnen. Het feit dat het organisch gebonden is, speelt zeker een rol,
maar zijn er nog andere redenen?’’
Daarnaast onderzoekt het team in
welke dosis en hoelang het wier aan het
voer moet worden toegevoegd om tot
‘functional meat’ te komen. ,,Tevens willen we graag precies weten hoe het
jodium in dat wier terechtkomt en
waarom. Nog voldoende werk aan de
winkel dus”, besluit Dierick.

Dr. Noël Dierick
leidt het onderzoek over het
werkingsmechanisme en enkele
gezondheidsaspecten van zeewier als grondstof voor varkensvoeder.
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Belang van jodium
Jodium is essentieel voor de ontwikkeling van het
zenuwstelsel, het spierstelsel en voor de regulering van
het intermediair metabolisme van de meeste weefsels.
Jodium is een sporenelement dat bij mens en dier zorgt
voor een goede werking van de schildklierhormonen.
De mens heeft 100-200 µg per dag nodig naargelang
leeftijd en fysiologische status. De behoefte en de toxiciteit bij de mens liggen echter zeer dicht bij elkaar,
zoals dat ook voor selenium het geval is.
Een tekort aan jodium kan bij de mens een intellectuele
achterstand tot gevolg hebben. Momenteel heeft meer
dan 50 procent van de Belgische bevolking een tekort
aan jodium. De urine van Belgische schoolkinderen tussen 6 en 12 jaar bevat gemiddeld 80 µg per liter, terwijl
dat 150 µg per liter zou moeten zijn. Dit tekort is groter dan in de omringende landen, door het ontbreken
van gepaste overheidsmaatregelen.
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