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Voerminderbij,zonder
suggereert
dannaam
E voerindustrielanceerdeafge- hierbij tevens gebruik van stoom. Het
doel is het ontsluiten van zetmeel, zodat
lopenjaren menignieuwvoemeer voedingsstoffen beschikbaar koder ofvoerconcept.Daarzijn
men voor het varken. Een bijkomend
direct klinkende namen aan
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verbonden. De rij is lang. Een aantal
voorbeelden zijn Alpha-voeders van Hendrix UTD, Multiprocessing van Fransen
Gerrits, Magi-Con van Vitelia of Vitamax
Fix van Boerenbond Deurne. De naam
doet de verwachting van het product
hoog oplopen. De waag blijft echter:
hoezeer is het nieuwe voer onderscheidendvan dat-van de concurrent en hoe
vernieuwend is het ten opzichte van het
bestaande voer?
Trend bij het maken van mengvoer is
de afgelopen jaren extruderen. Daarbij
wordt het voer door een kegelvormige
leiding geperst, zodat druk en temperatuur oplopen. Voerfabrikanten maken

:

namen
Eenaantalsprekende
gekozenvoerleEendrietalwillekeurig
recentof al wat
lanceerde
veranciers
langerterughun nieuwevoerconcept.
Wathoudthet in en wat leverthet op,
volgenshen?
Inno'feed.Bij
Coppensdiervoeding,
gehouden
het malenwordtrekening
met de grondstofen voorwelkediergroephet voeris. Hetvoeris verhiten
zodatde oPnameen
beterontsloten,
verbeteren.
diergezondheid
ViteliaVoeders,Magi-Con.Doorhet
wordthet zetmeel
voerte expanderen,
ontslotenen verbetertde eiwitvertestoffenworden
ring.Hittegevoelige
achteraftoegevoegd.De dierenhalen
uit het voeÍ''
zo meervoedingsstoffen
Deurne,VitamaxFix. Bij
Boerenbond
dit voerdraaithet niet om de procestechniek,maarom de constantesamenstellingvan de brok.Diedraagter
aan bij dat opnamehogeris, de smaak
beteren de varkensgezonder.

voordeel van extruderen is dat salmonella en andere micro-organismen het loodje leggen. De gezondheid van het varken
is daardoor minder in gevaar.
Een andere techniek is expanderen. Dat
is ongeveer hetzelfde als extruderen,
maar gaat wat verder. Expanderen is
enigszins te vergelijken met popcorn maken. Vooral biggen en vleesvarkens tot
70 kilo profiteren ervan.
Ook worden de geperste korrels vaak
gecoat. Gevoelige stoffen als vitamines
en vloeistoffen worden hierbij na het
persen in de brok gezogen door onderdruk te creëren.
Vrij alglemene technieken
De genoemde technieken zijn allesbehalve nieuw. Bijna iedere voerfabrikant
in Nederland past er inmiddels een of
meer van toe. Op het punt van procestechniek lopen de voeders van verschillende leveranciers dan ook niet zozeer
uiteen dat twee sterk verschillende producten onstaan.
Bovendien zijn de mogelijkheden om
grondstoffen te ontsluiten in een mengvoerfabriek beperkt. Dat zegt zelfstandig
nutritionist Bart Swinkels. Swinkels opti
maliseert ondermeer voer voor leden van
inkooporganisatieUniFar.,,Voor biggenvoer kopen mengvoerfabrikanten vaak
graan dat al ontsloten is. De graanleverancier kan dat efficiënter en beter. Graan
vooraf ontsluiten heeft de voorkeur boven
een volledig voer extruderen. Het gevaar
bestaat dat eiwitten, en zeker vitamines,
beschadigentijdens het ontsluitingsproces. Dat beperkt fabrikanten in hun mogelijkheden zetmeel te ontsluiten."
Bij het ontsluiten wordt gebruikgemaakt van druk en warmte. Dat kost
energie en dus geld. Volgens Ad Kemps,
commercieel directeur van Coppens dier-
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Voer is minder bijzondeÍdan de
naam doet vermoeden.Fabrikanten weÍken met dezelfdetechniek.
voeding, stijgt daardoor de kostprijs van
het voer, maar dat valt weg tegen de gestegen capaciteit van een productielijn.
Bij Vitelia stijgt de kostprijs gemiddeld
35 cent per 100 kilo voer door de extra
behandelingen, meldt verkoopleider Michel van den Bergh van het bedrijf.
Slechter €lÍaan opwaarderen
Tegenover de meerkosten van het ontsluiten staat dus een hogere productiecapaciteit. Dit komt omdat het persen van
brok minder tijd kost. Juist het persen
werkt remmend op de capaciteit van een
fabriek. De voerleveranciers die Boerderij
sprak, sprekenvoluit tegen dat ze met
gebruik van de nieuwe technieken kwalitatief slechter graan opwaarderen om
per saldo dezelfde voerkwaliteit te leveren, maar tegen een lagere kostprijs.
Waar veel productnamen voortkomen
uit de gekozen techniek, zit het bijzondere van Vitamax Fix in de receptuur. Directeur voeders Ruud Michels van BoeB O E R D E R T J9 6 -
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'Mo$elijk om de kostprijs te verlaglen'

renbond Deurne verklaart dat bij dit concept de samenstelling vast is. ,,Desamenstelling is stabiel. Een grondstof kan wel
uit een ander land van herkomst komen.
De samenstellingwijzigt hooguit als
daartoe een aanwijsbare reden voor.
Denk aan wijzigingen in de genetica van
varkens." De prijs van het Fix-voer wijzigt daardoor wel sterker dan van het
conventionele voer, erkent Michels. Het
voer is volgens hem in de eerste plaats
bedoeld voor dieren die gevoeliger zijn
voor veranderingen, denk aan Piétrains.
Nieuwe ontwikkelingen
De afgelopen decennia is de voederconversie grofweg gezakt van 4 naar 2,7.
Voerfabrikanten verwachten niet dat de
voerbenutting de komendejaren nog een
keer een dergelijk sterke daling ondergaat. Op details is nog wel winst te boeken. Michels verwijst daarbij naar de mogelijkheid om per grondstof de juiste
maaifijnheid te kiezen.
Andere ontwikkelingen die gaande zijn
is de verbetering van de diergezondheid
of het verlagen van het fosfaatoverschot
BOERDERT9
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Ruim eenjaar terug
startteErwin van der
Wielen met Veevoeradvies.nl.Op verzoekvan
varkenshoudersbeoaalt
hij ondermeerde vàederwaarde en maalfijnheid
u
van mengvoer.Van der É
I
Wielenis van meningdat O
voerfabrikantennieuwe conceptenvooralinzet:
ten als instrumentenom z
de verkoopte stimuleren.
Een goedeonderbouwingó
ofbetrouwbare proeven O
ontbrekenvolgenshem.
,,Metextruderenof ver- grof gemalenzijn. Boehitten is het wel mogelijk ren ziendat niet, omdat
de voeropnameen -bede grovedeeltjesin de
nutting te verbeteren.
korrel geperstzitten."
Vermoedelijkwordt de
techniekingezetom de
Hoe ergis dat?
kostprijste verlagen."
,,Hardenormenvoor
maalfijnheid ontbreken.
Wasrom denkt u dat?
Bij biggenvoeris de regel
.,Detechnischeresultaten dat allesonderde 2 milliin de vleesvarkenshoude-metermoet zitten.Vaak
rij staanal 15 jaar stil en
is meerdan 10 procent
het medicijngebruikstijgt van de deeltjesgrover
sectorbreed.
Dat zegtge- dan 3 millimeter.Vooral
jonge varkenskunnen
noeg."
daarweinigmee.Als een
Mankeert ernogal eens paarprocentvande deelwat q&nvoe1 zodat ex- tjes erbovenzit om het
tern advies nodig is?
verteringsapparaatte
prikkelen en het draait
,,Ikzie regelmatigdat
goed,is daarniks mis
voorlichtersniet inhoudelijk over voer willen of mee.Ik was onlangsbij
kunnen adviseren.Ik stel eenboerdie wekelijks50
wekelijksmeerdereketon biggenvoerbestelt,
ren vastdat voederste
waarvan10 procentte

via het voer. Het eerste gebeurt al door
voer verder te ontsluiten. Daardoor verbeteren de opname en de darmgezondheid van het varken. In de procestechniek op zrchztet geen van de fabrikanten
dat er een doorbraak aan zit te komen.
Wat niet per definitie wil zeggen dat over
vijf jaar alles nog hetzelfde is.
Nutrionist Swinkels stelt vast dat de
procestechniek en de receptuur de afgelopen jaren wél veranderden. ,,Degewijzigde insteek wordt commercieel benut
door daar een mooi naamkaartie aan te
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betaaldveevoeradviesaanvarkenshouders.
Functie:eigenaar/directeur.

grof was.Als van die 5
ton de helft onbenut
blijft, belandt2,5 ton
voer alsmestin de put."
Hoe zithetmet devoederwo"arde?
,,Alsje jaarlijks 100.000
ton voer bestelt,wil je
wetenof dat aan de specificatiesvoldoet.Bij veel
fabrikantenis dat het geval, maar niet bij allemaal.Inkoopcontroleop
kwaliteit is buiten de
landbouw eenvanzelfsprekendezaak.Boeren
moetendaarmeenog
vertrouwdworden."
Wie zijn de slechtebedrijven?
,,Daarlaat ik me niet over
uit. lk moet met iedereen
overleggen."

hangen. Dat is slim. Een stabiel rantsoen
hoeft overigens geen geld te kosten. Als
een varken voer krijgt met een constante
samenstelling haalt het verteringsapparaat daar de meeste voedingstoffen uit
en blijven de darmen gezonder."
Aan de marketing van de voerindustrie
ligt het niet. Daarmee zit het wel goed.
Alleen de technische resultaten spreken
in het nadeel. De groei en voerbenutting
zijn al jaren vrijwel onveranderd.
Kees van DooÍen

