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Flexibele productielijnen trend in diervoeders

Mengvoer op maat
Techniek

[Ingrid van der Sterren]

Elke veehouder zijn eigen voer. Die trend leek de afgelopen jaren sterk naar
de achtergrond geduwd, maar leeft weer op. Moderne technieken maken het
mogelijk diervoeders te maken die inspelen op de wensen van individuele
veehouders.

Voerfabrikanten
hebben ook vanuit eigen
bedrijfsvoering
behoefte te
variëren met de
inzet van verschillende
bewerkingsprocessen.

Elke veehouder een eigen assortiment
mengvoerproducten, dat exclusief volgens zijn eigen wensen en inzichten is
geproduceerd. Het klinkt als een gelikt
verkooppraatje, maar is inmiddels realiteit. De nieuwste mengvoerproductietechnieken maken het mogelijk om te
variëren met maalstructuren, de temperatuur in de expander, het vormen en
afwerken van de korrel en het doseren
en aanbrengen van micro-ingrediënten.
Zo ontstaan de eerste multiflexibele
mengvoerproductielijnen waarmee snel
en hygiënisch wordt overgestapt naar
de productie van mengvoer volgens een
ander recept. Deze nieuwe ontwikkelingen in de mengvoertechniek bieden
veehouders de kans voer op maat te
laten maken om daarmee de bedrijfsresultaten te sturen in de gewenste richting. Bovendien is het een mogelijkheid
om de voerkosten in de hand te houden
en de mestuitstoot gunstig te beïnvloeden.

Overgewaaid
,,Technieken om flexibel te produceren
hebben we de afgelopen jaren veelvuldig
ontwikkeld voor bedrijven in de levensmiddelen- en petfoodindustrie’’, vertelt
Henri Michiels van Dinnissen Process
Technology. ,,Daar bestaat al langer de
behoefte om met een productielijn een
uitgebreid scala aan producten te produceren.’’ Namen consumenten vroeger nog
genoegen met één soort hagelslag of
kattenvoer, tegenwoordig biedt elke
fabrikant een heel assortiment. Elk met
een andere vorm, kleur, smaak en afwerking en gericht op een eigen doelgroep.
,,Vanwege de hoge investeringskosten
moeten die vaak allemaal gemaakt worden met één productielijn. De omschakeling van het ene product naar het andere
moet met het oog op arbeidskosten en
voedselveiligheidseisen, zo snel en hygiënisch mogelijk gebeuren. De innovatieve
technieken die daarvoor nodig zijn, zijn
inmiddels een specialiteit van ons bedrijf
en sluiten aan bij de behoeften van klanten uit de mengvoersector.”
Assortiment
Veehouders vragen steeds vaker om op
maat gemaakt voer, is ook de ervaring
van de Noord-Limburgse diervoederproducent Vitelia Voeders (voorheen
Ysselsteyn en SaWeCo). ,,Onze klanten
hebben behoefte aan kwalitatief hoogstaand voer om daarmee doorlopend
hun technische en financiële resultaten
te verbeteren’’, constateert verkoopleider Michel van den Bergh. ,,Zowel op

het boerenbedrijf als in de fabriek wordt
de lat steeds hoger gelegd. De marges in
de intensieve veehouderij dwingen
bedrijven op het scherpst van de snede
te opereren. De kostenefficiëntie van het
voer is dan ook van groot belang.’’ Dit
was voor Vitelia Voeders mede reden te
investeren in innovatieve technieken,
zoals het Magi-con voerproductie concept. ,,Daarmee kunnen we voer op verschillende manieren behandelen en een
breed pakket voeders aanbieden.’’
Om een optimaal bedrijfsresultaat te
bereiken, letten veehouders op zaken
als smaak, voedingswaarde, verteerbaarheid, het voorkomen van morsen en
prijs. ,,Varkenshouders kiezen bij dragende zeugen bijvoorbeeld voor een
economische voerstrategie en tijdens de
lactatieperiode voor Magi-con voer om
zo een maximale melkgift te behalen.
Bij biggen en vleesvarkens in de startfase wordt voer gebruikt om een maximale jeugdgroei en vleesaanzet te realiseren. Daarna wordt overgeschakeld op
kostprijstechnisch scherp afmest voer.’’
Ook de pluimveesector zal binnenkort
profiteren van de voordelen van voer op
maat, aldus Van den Bergh. ,,We zetten
daarbij in op het variëren met maalstructuren. Daarvoor introduceren we
het nieuwe Magi-mill concept. We zijn
de eerste die dat in de Nederlandse
diervoedersector toepast."
I n v e s t e re n
Om in te kunnen spelen op de vraag
naar speciale voerproducten, stellen
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mengvoerproducenten steeds hogere
eisen aan de flexibiliteit van hun productielijnen. Arthur Gerrits van Fransen
Gerrits in Erp: ,,Wij willen nu en in de
toekomst een uitgebreid assortiment
diervoeders kunnen maken. Daarbij
gaan we zelfs al zo ver dat we voer
compleet naar wens van de individuele
veehouder samenstellen. Onze mengvoerlijnen moeten flexibel zijn en snel
aangepast kunnen worden om over te
gaan op de productie van andere voerrecepten.’’ Dit stelt hoge eisen aan de
flexibiliteit van alle procesonderdelen
zoals malen, conditioneren, persen, koelen, drogen, zeven en het toevoegen en
aanbrengen van microcomponenten.
Omschakelen
Volgens Michiels moet het omschakelen
naar een ander voerrecept, net als in de
levensmiddelensector, snel en hygiënisch
gebeuren. Het verlies van productietijd
kost immers geld. Bovendien moet contaminatie worden voorkomen om aan
de toenemende eisen op het gebied van

kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid te kunnen voldoen. ,,Het komt
steeds vaker voor dat voer in kleine hoeveelheden wordt besteld en moet worden gemaakt en uitgeleverd. De nieuwe
technieken om mengvoer te produceren
worden niet alleen bepaald door de
vraag naar meer variatie. Voerfabrikanten hebben ook vanuit hun eigen
bedrijfsvoering de behoefte te variëren
met de inzet van de verschillende
bewerkingsprocessen.’’ Vooral de stijgende energieprijzen maken het interessant om bepaalde bewerkingen achterwege te laten of te verkorten als dat
voor de kwaliteit van het afgeleverde
product geen consequenties heeft. ,,Zo
kan er energie bespaard worden door
minder fijn te malen, de temperatuur in
de expander te verlagen of door de
mengtijd te verkorten. Een andere
methode is het experimenteren met de
dikte van de matrijzen in de expander
waardoor er minder weerstand, en dus
energiebehoefte ontstaat”, aldus
Michiels.
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Nieuwe technische concepten
Om productielijnen in de mengvoersector multiflexibel te maken en snel en
hygiënisch om te kunnen schakelen naar
nieuwe voerrecepten, ontwikkelde
Dinnissen twee basisconcepten: Magimill en Magi-con. Magi-mill is een flexibel maalconcept waarmee basisingrediënten snel en gemakkelijk tot de juiste fijnheid kunnen worden vermalen.
Met Magi-con kan een grote hoeveelheid micro-ingrediënten volgens exact
de juiste hoeveelheid en onder de meest
ideale omstandigheden van temperatuur, druk en verblijftijd worden toegevoegd en vermengd met meel en korrels. ,,Magi-con biedt mogelijkheden om
te variëren met het percentage vet of
olie dat voor of juist na de pers, meer of
minder diep in de korrel wordt aangebracht via de Pegasus Vacuüm Coater.
De concepten afzonderlijk of gecombineerd toegepast, maken dat er uitstekend kan worden ingespeeld op de
nieuwe trends in de mengvoersector”,
besluit Michiels.
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,,Nieuwe technieken bieden
veehouders de
kans voer te
laten maken dat
exact voldoet
aan de eisen en
wensen voor
hun bedrijf’’,
aldus Vitelia-verkoopleider
Michel van den
Bergh.

