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Voer minder bij ,zonder
dan naam suggereert

E voerindustrie lanceerde afge-
lopen jaren menig nieuw voe-
der ofvoerconcept. Daar zijn
direct klinkende namen aan

verbonden. De rij is lang. Een aantal

voorbeelden zijn Alpha-voeders van Hen-

drix 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 onderschei-

dendvan 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 tempera-

tuur oplopen. Voerfabrikanten maken

:
Een aantal sprekende namen

Een drietal wil lekeurig gekozen voerle-
veranciers lanceerde recent of al wat
langer terug hun nieuwe voerconcept.
Wat houdt het in en wat levert het op,
volgens hen?

Coppens diervoeding, Inno'feed. Bij
het malen wordt rekening gehouden
met de grondstof en voor welke dier-
groep het voer is. Het voer is verhit en
beter ontsloten, zodat de oPname en
diergezondheid verbeteren.

Vitelia Voeders, Magi-Con. Door het
voer te expanderen, wordt het zetmeel
ontsloten en verbetert de eiwitverte-
ring. Hittegevoelige stoffen worden
achteraf toegevoegd. De dieren halen
zo meer voedingsstoffen uit het voeÍ''

Boerenbond Deurne, Vitamax Fix. Bij
dit voer draait het niet om de proces-
techniek, maar om de constante sa-
menstelling van de brok. Die draagt er
aan bij dat opname hoger is, de smaak
beter en de varkens gezonder.

hierbij tevens gebruik van stoom. Het

doel is het ontsluiten van zetmeel, zodat

meer voedingsstoffen beschikbaar ko-

men voor het varken. Een bijkomend
voordeel van extruderen is dat salmonel-
la en andere micro-organismen het lood-
je 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 ma-

ken. 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 onder-

druk te creëren.

Vrij alglemene technieken
De genoemde technieken zijn allesbe-
halve nieuw. Bijna iedere voerfabrikant
in Nederland past er inmiddels een of
meer van toe. Op het punt van proces-

techniek lopen de voeders van verschil-
lende leveranciers dan ook niet zozeer

uiteen dat twee sterk verschillende pro-

ducten onstaan.
Bovendien zijn de mogelijkheden om

grondstoffen te ontsluiten in een meng-
voerfabriek beperkt. Dat zegt zelfstandig
nutritionist Bart Swinkels. Swinkels opti
maliseert ondermeer voer voor leden van

inkooporganisatie UniFar.,,Voor biggen-

voer kopen mengvoerfabrikanten vaak
graan dat al ontsloten is. De graanleve-

rancier kan dat efficiënter en beter. Graan

vooraf ontsluiten heeft de voorkeur boven

een volledig voer extruderen. Het gevaar

bestaat dat eiwitten, en zeker vitamines,
beschadigen tijdens het ontsluitingspro-
ces. Dat beperkt fabrikanten in hun moge-

lijkheden zetmeel te ontsluiten."
Bij het ontsluiten wordt gebruikge-

maakt van druk en warmte. Dat kost

energie en dus geld. Volgens Ad Kemps,

commercieel directeur van Coppens dier-

Voer is minder bijzondeÍ dan de
naam doet vermoeden. Fabrikan-
ten weÍken met dezelfde techniek.

voeding, stijgt daardoor de kostprijs van
het voer, maar dat valt weg tegen de ge-

stegen capaciteit van een productielijn.

Bij Vitelia stijgt de kostprijs gemiddeld

35 cent per 100 kilo voer door de extra
behandelingen, meldt verkoopleider Mi-
chel van den Bergh van het bedrijf.

Slechter €lÍaan opwaarderen
Tegenover de meerkosten van het ont-
sluiten staat dus een hogere productieca-
paciteit. 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 kwali-
tatief slechter graan opwaarderen om
per saldo dezelfde voerkwaliteit te leve-
ren, maar tegen een lagere kostprijs.

Waar veel productnamen voortkomen
uit de gekozen techniek, zit het bijzonde-
re van Vitamax Fix in de receptuur. Di-
recteur voeders Ruud Michels van Boe-
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ERWIN VAN DER WIELEN
MENGVOEDERS VOORAL
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DENKT DAÏ  DE NIEUWE NAMEN VOOR
E E N  C O M M E R C I E E L  V E R H A A L  Z I J N .
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renbond Deurne verklaart dat bij dit con-
cept de samenstelling vast is. ,,De samen-
stelling is stabiel. Een grondstof kan wel
uit een ander land van herkomst komen.
De samenstelling wijzigt hooguit als
daartoe een aanwijsbare reden voor.
Denk aan wijzigingen in de genetica van
varkens." De prijs van het Fix-voer wij-
zigt 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 voedercon-
versie grofweg gezakt van 4 naar 2,7.
Voerfabrikanten verwachten niet dat de
voerbenutting de komendejaren nog een
keer een dergelijk sterke daling onder-
gaat. Op details is nog wel winst te boe-
ken. Michels verwijst daarbij naar de mo-
gelijkheid 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
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'Mo$elijk om de kostprijs te verlaglen'
Ruim een jaar terug
startte Erwin van der
Wielen met Veevoerad-
vies.nl. Op verzoekvan
varkenshouders beoaalt
hij ondermeer de vàeder-
waarde en maalfijnheid
van mengvoer. Van der
Wielen is van mening dat
voerfabrikanten nieuwe
concepten vooral inzet-
ten als instrumenten om
de verkoop te stimuleren.
Een goede onderbouwing
ofbetrouwbare proeven
ontbreken volgens hem.

,,Met extruderen of ver-
hitten is het wel mogelijk
de voeropname en -be-
nutting te verbeteren.
Vermoedelijk wordt de
techniek ingezet om de
kostprijs te verlagen."

Wasrom denkt u dat?
.,De technische resultaten
in de vleesvarkenshoude-
rij staan al 15 jaar stil en
het medicijngebruik stijgt
sectorbreed. Dat zegt ge-
noeg."

Mankeert ernogal eens
wat q&nvoe1 zodat ex-
tern advies nodig is?
,,Ik zie regelmatig dat
voorlichters niet inhou-
delijk over voer willen of
kunnen adviseren. Ik stel
wekelijks meerdere ke-
ren vast dat voeders te

via het voer. Het eerste gebeurt al door
voer verder te ontsluiten. Daardoor ver-
beteren de opname en de darmgezond-
heid van het varken. In de procestech-
niek 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 afge-
lopen jaren wél veranderden. ,,De gewij-
zigde insteek wordt commercieel benut
door daar een mooi naamkaartie aan te
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grof gemalen zijn. Boe-
ren zien dat niet, omdat
de grove deeltjes in de
korrel geperst zitten."

Hoe ergis dat?
,,Harde normen voor
maalfijnheid ontbreken.
Bij biggenvoer is de regel
dat alles onder de 2 milli-
meter moet zitten. Vaak
is meer dan 10 procent
van de deeltjes grover
dan 3 millimeter. Vooral
jonge varkens kunnen
daar weinig mee. Als een
paar procent van de deel-
tjes erboven zit om het
verteringsapparaat te
prikkelen en het draait
goed, is daar niks mis
mee. Ik was onlangs bij
een boer die wekelijks 50
ton biggenvoer bestelt,
waarvan 10 procent te

Naam:

Erwin van der
Wielen (37).
OÍglanisatie:
Kewi Services.
Het bedrijf geeft
betaald veevoer-
advies aan var-
kenshouders.
Functie: eige-
naar/directeur.

grof was. Als van die 5
ton de helft onbenut
blijft, belandt 2,5 ton
voer als mest in de put."

Hoe zithetmet devoe-
derwo"arde?
,,Als je jaarlijks 100.000
ton voer bestelt, wil je
weten of dat aan de spe-
cificaties voldoet. Bij veel
fabrikanten is dat het ge-
val, maar niet bij alle-
maal. Inkoopcontrole op
kwaliteit is buiten de
landbouw een vanzelf-
sprekende zaak. Boeren
moeten daarmee nog
vertrouwd worden."

Wie zijn de slechte be-
drijven?
,,Daar laat 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 verteringsappa-
raat 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


