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Kan men vismeel en visolie door plantaardige grondstoffen vervangen?

Vegetarische Vis. Biologische
en technische mogelijkheden
Gesprek met Johan Schrama (WUR)
Door Jos Scheerboom

Om twee redenen is het nodig dat wordt gezocht naar alternatieven om vismeel en visolie als grondstoffen in visvoer te kunnen vervangen:
1. De totale wereld consumptie van vis stijgt jaarlijks, maar de visvangst voor menselijke consumptie blijft constant. Aquacultuur is dus belangrijk om in de stijgende vraag
naar vis en visproducten te voorzien.ln de huidige visvoeders zit momenteel nog een
groot aandeel vismeel en visolie. Met de jaarlijkse groei van de aquacultuur sector (79% per jaar) stijgt ook de vraag naar visolie en vismeel. Hierdoor zal een tekort aan
vismeel en visolie ontstaan. De aquacultuur zal binnen afzienbare tijd worden geconfronteerd met ernstige problemen (remming van de groei), wanneer er geen alternatieven grondstoffen komen voor vismeel en visolie (zie kaderstukje).
2. De huidige aquacultuur waarbij nog veel vismeel en visolie als grondstof van visvoeders
wordt gebruikt is weinig duurzaam. Vis eet vis.
Johan Schrama doet momenteel binnen de leerstoelgroep Visteelt en Visserij van
Wageningen University Research Centre (WUR) onderzoek naar alternatieven voor visolie en vismeel. Wij spraken met hem.

Johan Schrama op zijn kamer op Zodiac.
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Johan Schrama: 'In de toe__ komst zijn alternatieven
nodig voor visolie en vis- meel! Men zal wei moeten!
Nodig is allereerst dat per
vissoort wordt bestudeerd
in hoeverre verandering
van dieet, waarbij vismeel
en visolie zo veel mogelijk
worden vervangen, mogelijk is. Wij verwachten dat de
carnivore vissen, de visetende vissoorten - de
meeste problemen zullen
geven,
omdat
ze
evolutionair minder aange-
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past zijn aan plantaardige grondstoffen.
Verder zullen de problemen van de visolie
vervanging bij mariene vissoorten groter
zijn dan bij zoetwatervissen. Want zoetwatervissen zijn in staat zelf de noodzakelijke
vetzuren (EPA, ArA en DHA) aan te maken,
terwijl mariene vissoorten, omdat zij normaal in een milieu verblijven met een overvloed van deze vertzuren, deze niet zelf kun-

Tegen het jaar 2010 verwacht
Nutreco een tekort aan visolie
op de wereldmarkt (John van
Dooren, pers. Mededeling). Ook
het feit dat nu al wordt meer dan
70 % van's were Ids visgronden
overbevist, met het risico van
uitputting - denk aan het verdwijnen van de kabeljauw uit de
Noordzee - wijst op de noodzaak
visolie en vismeel als grondstof
voor visvoer voor aquacultuur te
vervangen door plantaardige
producten
Enkele cijfers:
In 1990 werd wereldwijd uit
aquacultuur 13,1 miljoen ton
'seafood' geproduceerd. De
productie uit zeeiin en oceanen
was toen (1990) 85,5 miljoen ton
(bron: FAO). Uit aquacultuur
wordt nu veertig miljoen ton
geproduceerd, terwijl de opbrengsten uit zeeiin en oceanen
rond 90 miljoen zijn blijven hangen. Men mag verwachten dat
in 2025 uit zeeiin en oceanen
niet veel meer zal worden gevist
en dat de aquacultuur moet voldoen aan de steeds maar
groeiende behoefte aan vis en
visproducten en dat meer vis uit
aquacultuur dan uit vangsten
beschikbaar moet komen (in
tonnen).
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nen synthetiseren. Daarom moeten deze
noodzakelijk, essentiele, vetzuren via het
voer worden aangeboden'
Het onderzoek naar alternatieven grondstoffen kent twee lijnen:
1. de vervanging van visolie. Wat zijn alternatieve grondstoffen die in de behoefte aan essentiele vetzuren kan voorzien (EPA, DHA en ArA)?
2. de vervanging van vismeel. Welke zijn
de potentiele grondstoffen die in de behoefte aan eiwit, essentiele aminozuren
kunnen voorzien.
Hierbij kan men zich de vraag stellen: welke
grondstof zal als eerste een probleem Vormen als men deze wilt vervangen ?
Men mag verwachten dat vooral de beschikbaarheid van visolie limiterend zal zijn op
de groei van de sector'
Het Be/ang van Visolie in een visdieet.
Johan Schrama: 'Het belang van visolie in
visvoer is tweeerlei:
1. Het is de belangrijkste energiebron voor
de vis
2. De visolie voorziet in de behoefte aan
essentiele onverzadigde vetzuren. Visolie is rijk aan de essentiele onverzadigde vetzuren, EPA, DHA en ARA. Deze
zijn vooral van belang voor de marine
vissoorten die niet instaat zijn deze onverzadigde vetzuren uit linol- ene
linoleenzuur te synthetiseren .
Ad 1. Gelet op olie als leverancier van energie, is visolie gemakkelijk door plantaatdige
olien te vervangen.
Ad 2. Het belang van viSOlie als leverancier van essentiele vetzuren is afhankelijk
van de vissoort.
In het algemeen: ZQutwatervissen uit een
milieu met veel blauwgroene algen hebben
meer
onverzadigde Vetzuren
als
arachidohzuur, EPA en DHA (* ) nodig dan
zoetwatervissen die vaak in staat zijn deze
vetzuren te maken uit linolzuur en
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linoleenzuur.
Hiernaast is het lo dat het voor de gezondheid van de mens van belang is dat voldoende EPA en DHA wordt geconsumeerd
(*) en dat daarom de hoeveelheid EPA en
DHA in gekweekte vis bepalend is voor de
kwaliteit van deze vis (zie het schema van
omzettingen vanuit ole"lnezuur).
Ais men zowel zoetwatervissen als zeevissen voer geeft met minder visolie zal het
ook invloed hebben op het vetzuurpatroon
van het eindproduct. Vissen gekweekt op
dieten met lage gehalten aan EPA, DHA en
ArA zullen minder van deze vetzuren in het
fileetje hebben. Juist de EPA en DHA zijn
voor de mens zo belangrijk omdat het
gezondheidsbevoorderende werkingen
heeft.

Hoe visolie te vervangen ?
Johan Schrama: 'Visolie kan worden vervangen door:
1. Plantaardige vetten. Probleem hierbij
is dat plantaardige olien een laag gehalte aan EPA, DHA en arachidonzuur
bevatten.
2. Aigen. Het probleem met algen als mogelijke vervanger van visolie is dat zij te
lage concentraties essentiele vetzuren
bevatten. De vraag die nu wordt gesteld

is: welke vetzuren bevat een algensoort
en is het mogelijk dit vetzuur te zuiveren?
3. Synthetisch gefabriceerde vetzuren.
Synthetische vetzuren zijn echter nog
steeds te kostbaar'.
Op korte termijn lijkt de oplossing van het
probleem daarom in het optimaal en efficient gebruik maken van visolie, in combinatie met het gebruik van plantaardige vetten. Een belangrijke vraag hierbij is, is de
vis die wordt geproduceerd op het alternatieve dieet nog wei gezond voor de mens,
gelet op de gehaltes aan EPA en DHA?
Een mogelijk voordeel van de vervanging
van vismeel is dat alternatieve vetbronnen
vaak minder verontreinigd zijn met ongewenste stoffen lOals PCB's en dioxine.
Johan Schrama: 'Ik prefereer vele malen
liever de gezondheidbevorderende effecten
van EPA en DHA in visolie boven de nadelige effecten die verontreinigingen als PCB's
en dioxine kunnen hebben'

Waarom het gebruik van vismeel belangrijk is
Johan Schrama: 'De vraag moet nu worden
gesteld waarom het gebruik van vismeel
belangrijk is voor de fabricage van visvoer.
Het is belangrijk omdat:

De mogelijkheden die algen bieden
Aigen kunnen een goed alternatief bieden, maar het gehalte aan DEPA
en DHA is relatief laag. Een probleem met algen is ook dat kostbare technieken nodig zijn om de gewenste vetzuren te ontsluiten. Men dient dan
rekening houden met een hoge kostprijs van de visolievervanger.
Maar op de lange termijn, dat is wei duidelijk, zullen algen een belangrijke rol spelen bij de productie van DEPA en DHA voor de productie van
duurzame visvoeders.
Op dit moment wordt met name door Lolke Sytsma onderzoek gedaan
aan de productie van algen in fermentatievergisting vaten, waarbij wordt
geprobeerd een zo hoog mogelijk gehalte aan DEPA en DHA te realisereno
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Vismeel 'een belangrijke eiwitbron betekent voor de te telen vis.
3. Vismeel ook vetzuren bevatten
4. Het de te telen vis in ruime mate voorziet in mineralen als Ca en P
5. Men vaak nog weinig weet van de specifieke behoeften van een te kweken vissoort, zeker als het een nieuwe soort betreft. Omdat men verwacht dat de nieuw
te telen vis een aminozuurpatroon heeft
dat het meeste met vismeel overeen
komt, is het dan het beste vismeel te
gebruiken bij de formulering van het
voer.
1.

Soja bevat factoren, zoals 'trypsineinhibitors' en 'antivitaminen'. An dere stoffen hebben een fyto -oestrogene werking, hebben de werking
van een oestrogeen hormoon of
hebben bloedingen ten gevolge.
Ook is het mogelijk dat de
koolhydraatfractie omhoog gaat, bijvoorbeeld met zetmeel. Meerdere
vissoorten kunnen moeilijk overweg
met de hogere opname van glucose
(afkomstig van zetmeel) door de
darmen.
Daarnaast kunnen bepaalde fracties
in grondstoffen, met name eiwitten
een immunologische reactie geven.
Verder is er het voorbeeld dat soja
in het voer een ontstekingsreactie
geeft in het tweede gedeelte van de
darm van de zalm. Welke fractie/stof
in soja hier vanantwoordelijk is is
momenteel onduidelijk.

Op termijn moet vismeel zeker worden vervangen door een alternatief. Neem bijvoorbeeld een verschijnsel als EI Nino. Ais dit
verschijnsel zich weer eens voor de kust van
Peru heeft voorgedaan dalen de visvangensten en daarmee de vismeel en visolie
productie. Hierdoor stijgen de prijzen van
vismeel en stijgen ook d~ kosten van visvoer'.
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De metabolische
wegen
vanaf
olei'nezuur naar
EPA, DHA en Ara .
Deze w egen zij n
bij zee vissen en
de mens geblokkeerd. De met de
hand
aangebrachte afkortingen EPA, DHA en
Ara zijn niet aileen
verduidelijkend,
zlj zijn van de
hand van Johan
Schrama. Wij hebben deze daarom
zo laten staan.
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Waarmee vismeel vervangen ?
Johan Schrama: 'Het gebruik van diermeel
en beendermeel als grondstof is na de laatste BSE-crisis niet toegestaan. Resteert ons
daarom het gebruik van::
a. Plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld
Soja-bonen, lupinen, tarwegluten, etc.
b. 'Single cell proteins' afkomstig uit onder andere algen, gisten en bacterien.
Dergelijke alternative grondstoffen ter vervanging van vismeel verschillen echter op
de volgende punten van vismeel:
1. Het aminozuurpatroon is niet optimaal.
2. Het kan ongewenste stoffen bevatten
zoals anti-nutritionele factoren
3. Het bevat vezels
4. De gehaltes Ca en P zijn lager
Het gebruik van plantaardige grondstoffen
brengt daarom de nodige implicaties met
zich mee.
Voor elke vissoort dient de vraag te worden gesteld: Met welke van de alternatie-

ven ka'n vismeel in het voer worden vervan gen en in welke mate?
Hoge verwachtingen heeft men van
sojaschroot, maar zalm ontwikkelt boven
een bepaalt gehalte een ontsteking aan de
darm (enteritis aan het twee darm segment
(zie kaderstukje 2). Het dieet voor zalm mag
daarom niet meer dan 20 % sojaschroot
bevatten. Ook bij kabeljauw is als gevolg
hiervan enteritis waargenomen. Welke factoren nu de enteritis veroorzaken is nog
onbekend. Men neemt aan dat het samen hangt met het feit dat terristrische planten
een heel andere samenstelling hebben dan
aquatische planten. Men neemt ook aan
dat carnivore vissoorten meer problemen
kennen bij de vervanging van vismeel dan
de meer herbivore.
Johan Schrama: 'Wij zelf onderzoeken hier
aan de WUR welke invloed de vezelfracties
hebben op de vis. Door het stijgende aandeel plantaardige grondstoffen in
visvoeders van de toekomst, zal het gehalte
aan vezels, de niet zetmeel koolhydraten
(NSP), stijgen. Bij vissen is momenteel nog
zeer weinig bekend wat de effecten van de
vezel fractie voor de vissen.
Tenslotte - voor de aquacultuur van groot
belang -moet men bij gebruik van alternatieven grondstoffen voor vismeel rekening
houden met de invloed op de
afvalproductie. Men mag verwachten dat
plantaardige grondstoffen minder efficient
worden verteerd en dat er meer
afvalproduct wordt uitgescheiden. Dit
vraagstuk van de afvalproductie vergt zeker ook aandacht vanwege de mogelijk nadelige invloeden voor de productie capaciteit en vuiluitstoot van een bepaald visteeltsysteem en daardoor nadelig kan zijn voor
het milieu.
Referentie

Johan Schrama: 'Het allerbeste is natuurlijk gewoon vis te eten die van nature al vegetarisch
zijn, zoals karper en tilapia '
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- Vincent van Ginneken & Edwin Cohen. Laat die
hersenen maar stamen op vis! AQUAcultuur,
19,3(2004)

Problemen die men bij vismeelvervanging ontmoet en
onderzoek dat aan de WUR wordt uitgevoerd om tot een
oplossing te komen
Ontsteking van de darmtractus.
Bij zalmachtigen kan men 5 compartimenten in de darmtractus onderscheiden:
1. De maag.
2. De 'pyloric CECA uitstulpingen van de
darm die voor de vertering van het
voedsel van belang zijn
3. Het eerste gedeelte van de dunne darm
waar vertering plaats vindt en het grootste deel van de absorptie van verteerde
nutrienten plaatsvindt.
4. Het tweede gedeelte van de dunne
darm.
5. Tenslotte: een klein stukje einddarm.
De precieze functie van het tweede gedeelte
van de dunne darm van vissen is nog onduidelijk. Wei is het zo dat in dit gedeelte
ontstekingen kunnen ontstaan bij zalmen
vooral door soja bonen en soja productien.
Op dit moment worden de effecten die soja
op dit gedeelte van de darm heeft, bestudeerd door een AIO-onderzoeker. Ook is
belangrijk te onderzoeken welke andere
plantensoorten darmontstekingen veroorzaken. Men krijgt met de vismeelvervanger
immers altijd ongewenste stoffen mee en
dan moet men zoeken naar een voertechnologische technieken om deze kwijt te
raken of onschadelijk te maken.
De biologische waarde van plantaardige
grondstoffen voor vis
Een heel ander probleem is dat in planten
lang niet aile bestanddelen zitten die een
vis nodig heeft. Soja bijvoorbeeld mist namelijk een belangrijk aminozuur, namelijk
methionine. Men moet dan meerdere
plantaardige ingredienten combineren.
Maar welke? Daarvoor moet men eerst
weten wat de vis aan voedingsstoffen nodig heeft en wat de betreffende planten
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missen. De ontbrekende voedingsstoffen
apart toevoegen is natuurlijk ook mogelijk,
maar dit is erg duur.
In de praktijk blijkt dat ook vismeel voor
zeker 50 % kan worden vervangen door
sojaschroot. Bij te veel sojaschroot krijgt
de vis een soort diarree en raken de darmwanden ge'lrriteerd, waarbij het nog onbekend is welke sojacomponent die irritatie
veroorzaakt. Ais men dit eenmaal weet, kan
het schroot wellicht zo worden bewerkt dat
de vis er meer van kan verdragen.

Problem en met de zetmeelcomponent
Aan vezels (oftewel NSP's: 'Non Starch
Polysaccharides') is tot op heden in
voedingsonderzoek bij vissen nog weinig
aandacht besteed. In de darm kunnen
somige vezels (gedeeltelijk) gefermenteerd
worden door microben en dit heeft consequenties voor de microbiele flora. Verder
kunnen somige NSP's, de wateroplosbare
NSP (bv. pectinen) de viscositeit van darm
inhoud beYnvloeden. In extreme gevallen
kan een dikke stroperige brei in de darm
ontstaan, waardoor er geen goede menging
kan plaatsvinden met spijsverteringsenzymen en er ook onvoldoende contact
met het maagdarmkanaal kan ontstaan
voor een goede opname van de verteerde
nutrienten. Bovendien zijn vaak de waardevolle nutrienten als vetten en eiwit ingesloten door de NSP fractie in de celwanden
bij planten. Dit kan dus een negatief effect
hebben op de beschikbaarheid/spijsvertering van de waardevolle nutrienten.
In Wageningen is dit nu onderwerp van
nadere studie. De vraagstelling is: wat zijn
de consequenties van NSP's op de
verteri ngsefficienties bij ma riene en
zoetwatervissoorten.
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