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Actueel

CVB stelt voedernormen
paarden vast

A

Actue

Het CVB heeft een nieuw Tabellenboek Voeding Paarden en Pony’s uitgebracht.

Hierin zijn onder meer voedernormen vastgesteld voor mineralen, sporenelementen en vitaminen. De praktische waarde van het nieuwe boek moet veel groter
zijn dan van de vorige editie.

Goed voeren van paarden en pony’s
betekent dat niet alleen aandacht moet
worden gegeven aan de energie- en
eiwitvoeding, maar ook aan andere
nutriënten. Daarom heeft het CVB het
Tabellenboek Voeding Paarden en
Pony’s vernieuwd. In september 2009
werd de eerste editie van het boek uitgegeven. Deze versie beperkte zich tot
de energie- en eiwitvoorziening van
paarden en pony’s. Dat is in deze tweede editie anders. Allereerst is dit boekje
uitgebreider van opzet. Deze editie
bevat naast de energie- en eiwitbehoeften ook voedernormen voor mineralen,
sporenelementen en de vetoplosbare

vitaminen A, D en E. Gekoppeld aan
deze uitbreiding is ook het hoofdstuk
met de voorbeelden van de rantsoenen
voor paarden onder verschillende fysiologische omstandigheden geactualiseerd
en uitgebreid.
E n k e l v o u d i g e v o e d e rmi d d e l e n
In deze editie is het aantal enkelvoudig
aan paarden te verstrekken voedermiddelen geringer dan in de vorige editie.
Alleen die voedermiddelen worden vermeld die in de praktijk ook daadwerkelijk aan paarden worden gevoerd. Wel is
de informatie per voedermiddel uitgebreider. Hetzelfde geldt voor ruwvoe-

ders. Voor de belangrijkste ruwvoeders
wordt naast de gemiddelde nutriëntgehalten ook de variatie rond dit gemiddelde vermeld. Deze variatie laat zien
hoe wenselijk het is om ruwvoer ook
voor paarden te laten analyseren.

N i e u we hoof dst uk k e n
Als in een rantsoenberekening naast
energie en eiwit ook de behoeften aan
mineralen, sporenelementen en vitaminen worden meegenomen, wordt een
veelheid aan informatie verkregen. In
het nieuwe hoofdstuk Beoordeling van
de uitkomst van een rantsoenberekening worden handvatten gegeven om
het interpreteren van al deze gegevens
te vereenvoudigen.
In de praktijk hebben paarden niet
altijd de gewenste conditie. Om een
eventuele conditieverandering verantwoord te kunnen doorvoeren, is een
nieuw hoofdstuk ‘Paarden voeren naar
conditie: Afslankrantsoenen en rantsoen
voor conditieherstel’ toegevoegd.

S
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Omzet De Samenwerking stijgt
Hoge prijzen voor zowel mengvoer,
ruwvoeders als meststoffen en een kleine groei in de afzet zorgde ervoor dat
de omzet van De Samenwerking steeg

Kort

AA

met 15,9 procent naar 30.828.000 euro.
Door de hoge voerprijzen waren de
marges voor de leden-afnemers gering,
wat resulteerde in lagere omzetgroei

V o o r h e t l a a t s t e n i e u w s , z i e : w w w . d e m o l e n a a r . n l

Met nog bijna een half jaar te gaan tot Fiaap Asia, Victam Asia en Grapas Asia 2014, zijn de
beurzen al groter dan in 2012. Momenteel hebben 170 standhouders uit 22 verschillende landen
zich aangemeld.
Voor de derde keer waardeert Lohmann Animal Health jonge onderzoekers die onderzoek
deden naar voer en diergezondheid met de Lohmann Dissertation Prize 2013. Henning Petersen
ontving de eerste prijs.
Het partnerschap tussen Speerstra Feed Ingredients en Diamond V bestaat dit jaar vijftien jaar.
“Als partners hopen wij nog velen jaren onze klanten en veehouders te helpen om succesvol te
zijn door onze kennis, innovatie en ervaring met hen te delen”, aldus Jan Speerstra.
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voor het bedrijf in het boekjaar
2012/2013. De mengvoeromzet in tonnen steeg desondanks met 1 procent,
terwijl die landelijk iets daalde. De afzet
in tonnen van ruwvoeders daalde met
15 procent, die van meststoffen steeg
met 3,5 procent. De winkelomzet daalde
in euro’s met 7,4 procent en de omzet
van boerenartikelen groeide 7,8 procent.
Aan het einde van het boekjaar werd
De Samenwerking geconfronteerd met
mogelijk hoge aflatoxinegehaltes in
mais. Daardoor is er rigoureus ingegrepen en is een behoorlijke hoeveelheid
voer teruggehaald die vervolgens is
afgevoerd naar de vergisting. Deze kostenpost is in de resultaten verwerkt. Dit
heeft geresulteerd in een licht negatief
eindresultaat van ongeveer 25.100 euro.
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Amerikaanse sorghum in China
De eerste bulklading Amerikaanse sorghum is aangekomen in de Guangzhou Port Facility in
China. Personeel van de U.S. Grains Council (USGC), kopers en verkopers, havenpersoneel en
een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering waren aanwezig bij het ontladen van
het schip om dit historische moment te vieren.
De lading van 60.000 ton is bestemd voor diervoeding en demonstreert de modernisering van
de Chinese voerindustrie. “China’s geavanceerde diervoederindustrie heeft de capaciteit om
verschillende diervoedergrondstoffen te verkennen en hun effectiviteit te evalueren in een
sterk concurrerende omgeving”, stelt Bryan Lohmar, USGC-directeur in China. “De USGC is van
mening dat Amerikaans sorghum een aanzienlijke potentie heeft om een doorsnee voeringrediënt in China te worden. Import van sorghum uit de VS kan helpen om de voedselprijzen laag te houden en de algemene voedselveiligheid in China te verbeteren.”

ueel
Seleenvergiftiging is incident
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft geen aanwijzingen dat er in Nederland op grote schaal
overmatig selenium bij zeugen wordt toegediend. Dat blijkt uit antwoord op Kamervragen
van Marianne Thieme (PvdD). De melding in
mei 2013 van een mogelijke seleenvergiftiging
op twee zeugenbedrijven is de enige melding
sinds de start van de basismonitoring dierziek-

ten door de Gezondheidsdienst voor Dieren in
2002. Ook bij herkauwers zijn de afgelopen
tien jaar geen seleenvergiftigingen gemeld.
Dijksma is dan ook niet van plan om een onderzoek in te stellen naar het mengen van selenium in diervoer voor runderen en varkens. Het
gaat volgens haar om geïsoleerde bedrijfsproblemen waartussen geen verband bestaat.

Omzet diervoeding Nutreco daalt
De resultaten van Nutreco lagen in het derde kwartaal lager dan vorig jaar, hoofdzakelijk
door lagere resultaten bij visvoer en een negatief wisselkoerseffect. “De resultaten van de
divisie diervoeding waren in lijn met vorig jaar, voornamelijk dankzij betere resultaten bij
vlees en overige producten“, vertelt CEO Knut Nesse. “Voor 2013 verwachten we dat onze
Ebita-marge voor het gehele jaar in ons groeisegment premix en speciaalvoer boven de 7 procent blijft. In vlees en overige activiteiten verwachten we een resultaatverbetering, wat de
lagere resultaten van onze diervoedingsactiviteiten in Canada en Spanje compenseert. In visvoer konden we onze zalmvoervolumes zekerstellen en heroverden we onze wereldleiderschapspositie. Door uitdagende marktomstandigheden in Noorwegen daalde onze Ebitamarge voor zalmvoer“, aldus Nesse. Tegen deze achtergrond en op basis van de huidige
marktomstandigheden verwacht Nutreco een Ebita voor bijzondere posten van ongeveer 255
miljoen euro (voorgaande verwachting; 262,1 miljoen euro).

Overname activiteiten Jan Bakker
De diervoederactiviteiten van Jan Bakker worden per 1 december door DuynieBeuker overgenomen. De diervoederactiviteiten bestaan
uit het verhandelen van ruwvoeders en vochtrijke diervoeders. Het streven is om deze activiteiten eind 2013 in DuynieBeuker te integreren. De overdracht van de diervoederactiviteiten door Jan Bakker is vooral ingegeven
door een sterk veranderende markt. Door
deze activiteiten onder te brengen bij

DuynieBeuker kunnen klanten beter worden
bediend en zullen betrouwbare leveringen
aan de veehouderij, goede kwaliteit, gedegen
advies en optimale service worden gewaarborgd, stellen de partijen.De overige activiteiten van Jan Bakker (handel in meststoffen,
aardappelhandel, transport, kalvermesterij en
de akkerbouw- en melkveeactiviteiten) blijven onderdeel van Jan Bakker. bedrijfsproblemen waartussen geen verband bestaat.
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Bewust
Zonder historie geen toekomst. We weten het,
maar in onze alledaagse handelingen zijn we er
lang niet altijd bewust mee bezig. En daar gaat
het volgens hoogleraar Louise Fresco fout.
Doordat we ons onvoldoende bewust zijn van de
gevolgen van ons handelen, gaat veel historie
verloren. Niet alleen in ons eigen of in het collectieve geheugen, maar vooral ook in genetisch
basismateriaal dat van belang kan zijn voor ontwikkelingen in de toekomst. In de televisieserie
‘Fresco’s paradijs’ zoekt de hoogleraar naar de
dilemma’s van voedsel, landbouw en natuur. Wat
moeten we nu, maar vooral ook straks doen om
de mensheid te voeden en waar ligt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid?
Veel mensen in de westerse samenleving zijn zich
ervan bewust dat er op zijn minst een uitdaging
ligt als het gaat om het voeden van de alsmaar
groeiende wereldbevolking. Een groot deel van
diezelfde wereldbevolking vecht echter elke dag
opnieuw voor voedsel. Die mensen zijn blij dat ze
hun gezin vandaag iets kunnen bieden en vrezen
voor de dag van morgen. Het probleem zit ‘m er
nog altijd niet in dat we te weinig voedsel produceren, maar vooral in het gegeven dat het niet
op de juiste manier over de aardbol is verdeeld.
En daaraan doen wij in de westerse wereld allemaal mee. Voedselverspilling en obesitas zijn
onze grootste ‘voedselproblemen’, terwijl er in
diezelfde westerse samenleving ook dagelijks
mensen in de rij staan voor de voedselbank en er
(afhankelijk van het seizoen en de productie) ook
gewassen worden doorgedraaid omdat er geen
markt voor is. Als het ons in het geciviliseerde
West-Europa al niet lukt om een evenwicht te
vinden, hoe moeten we de weegschaal voor de
wereld dan in evenwicht brengen? Het is geen
eenvoudig taak, maar volgens Fresco kan het
(nog) wel als we bewust omgaan met de beschikbare middelen en ons bewust zijn van onze eigen
rol in het dilemma. Wat we vandaag doen, beïnvloedt de toekomst. Elke dag weer.
Jacqueline Wijbenga
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Nieuwe f
Reportage

[Durkje Hietkamp]

Met trots presenteert De Bron haar
nieuwe locatie in Harderwijk. De
ondernemers zijn ervan overtuigd
dat ze hiermee een grote stap
voorwaarts zetten. “We zijn klaar
voor een nieuwe uitdaging”, aldus
Werner van den Brandhof.
Een nieuw tijdperk is aangebroken voor
De Bron. Het bedrijf dat vooral grondstoffen levert aan de diervoeder- en kalvermelkindustrie bestaat dit jaar zestig jaar.
Het jubileum vieren ze in een nieuw pand
op een nieuwe locatie. “Op de plek waar
het voormalige bedrijf was gevestigd,
komen woningen”, vertelt algemeen
directeur Werner van den Brandhof. Hij
nam begin dit jaar het stokje over van zijn
vader Marinus, die nog steeds werkzaam
is bij het bedrijf. De deuren van het oude
pand hebben ze definitief dichtgetrokken
om met veel elan door te gaan.

Marinus (l) en Werner
van den Brandhof
zijn blij met hun
nieuwe stek.
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W o n i n g bouw
De gemeente Harderwijk bracht De
Bron in 1998 op de hoogte van de plannen om woningen te bouwen op de
plek waar het voormalige bedrijf was
gevestigd. De ondernemers betreuren
de beslissing van de gemeente achteraf
allerminst. Aan de andere kant van Harderwijk, op bedrijventerrein LorentzHaven, hebben ze nu een locatie en de
oppervlakte die ze willen. De zoektocht
naar een passende locatie duurde niet
lang. “We wilden een locatie aan het
water en in de buurt blijven. We hebben veel klanten in deze regio”, vertellen de ondernemers. Klanten van De
Bron zijn vooral Nederlandse diervoederbedrijven en kalvermelkbedrijven in
de regio Veluwe, Achterhoek, Brabant,
Salland, Utrecht en in de Nederlandse
grensstreek met België.
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Handelsonderneming betrekt nieuw pand

e fase voor De Bron
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Act ivit e it en
Op de nieuwe locatie gaat het bedrijf
verder als dienstverlener/handelsonderneming, onder leiding van kleinzoon
Werner van den Brandhof. Hij werd
begin dit jaar benoemd tot algemeen
directeur. De huidige activiteiten
bestaan uit bulkinkopen van lupine,
haver, lijnzaad en enkelvoudige zakgoed-mineralen als monocalciumfosfaat, zout, krijt, ureum en magnesiumoxide. “De mineralen komen voornamelijk uit Europa. We slaan het hier op
en leveren het in kleine partijen weer
uit”, vertelt Werner. De bulkgoederen
komen binnen in de haven van Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen of Gent
en worden vervolgens met een eigen
binnenvaartschip met een capaciteit
van 850 ton vervoerd naar de op- en
overslaglocatie in Harderwijk. Het wegtransport besteden ze uit. “Onze corebusiness is de lupinenhandel”, zegt
Werner. In Harderwijk worden de lupinen niet alleen opgeslagen, maar ook
gereinigd. “Het reinigingssysteem zorgt
ervoor dat 99,9 procent van alle stofen ijzerdeeltjes wordt gefilterd.” Het
grootste deel van de lupinen komt uit
Australië. “Daar wordt het gewas op
grote schaal verbouwd, zodat er een
uniform product wordt geproduceerd,
waardoor wij constant producten van
hoge kwaliteit kunnen leveren”, legt
Van den Brandhof uit. De eiwitrijke
lupinen vinden vooral afzet in de kalvermelkindustrie.
Nost a lgie
Het door henzelf ontworpen gebouw
bestaat uit een kantoor, 3200 m2 loods
en ongeveer 20.000 m2 buitenterrein,
wat in de nabije toekomst gaat worden
bebouwd. Het bedrijfsgebouw is compleet naar de wensen van de ondernemers ingericht. Het kantoor heeft een
nostalgische Engelse inrichting en een
huiselijke sfeer. Ook de loods heeft een
nostalgisch tintje. “Elke loods die we
hier bouwen, heeft zijn eigen naam”,
vertelt Marinus. “Dit is de Korenschoof”,
wijst Werner. Het symbool is meegestort
in de betonnen gevel. De twee loodsen

die we hier gaan bijbouwen worden de
Korenaar en Korenhalm.”
De bedrijfsruimte voor distributie, open overslag is praktisch opgezet. Voor
het wegen van binnenkomende grond-

vaarwater van het Veluwemeer. Het lossen van het binnenvaartschip gebeurt
aan de eigen loskade van circa 270
meter met behulp van verrijdbare
hydraulische overslagkraan.

stoffen is er een weegbrug. In een overdekte laadstraat kan de containerinhoud droog worden gelost en geladen.
“De vrije hoogte van de loods moest
zodanig zijn, dat vrachtwagens ook
makkelijk binnen kunnen laden en lossen”, licht Werner toe.
De loods is geheel uit beton opgetrokken. Door de sterke constructie van de
zijwanden kunnen losgestorte producten worden bewaard in vakken: acht
kleine vakken van 100 m2 en twee grote
vakken van elk 400 m2. De ondernemers
zijn blij met hun nieuwe stek. “De oude
situatie was rommelig. De producten
werden voornamelijk opgeslagen in
silo’s. De nieuwe loods is echt gebouwd
om losgestorte producten op te slaan,
middels vlakloodsen.”
Het bedrijf ligt aan het doorgaande

K ra ch t
De beperkte personeelsbezetting
beschouwt De Bron als een grote
kracht van het bedrijf. “We hebben
drie mensen op kantoor, twee in de
fabriek, een binnenvaartschipper en
een matroos. Onze bedrijfsstructuur
kenmerkt zich door weinig lagen en
korte lijnen. Daarmee kunnen wij als
kleine onderneming snel schakelen.”
De ondernemers willen stap voor stap
vooruitgang boeken. “De bedoeling is
om hier tegenaan nog twee loodsen
van in totaal 8000 m2 bij te bouwen en
mogelijk nemen we op termijn ook de
toasterij weer in gebruik.” Met deze
nieuwe locatie zijn ze klaar voor de
volgende fase. “We staan open voor
een nieuwe uitdaging.”

van De Bron is
40 meter breed,
80 meter lang en
13 meter hoog.

-

Historie
De Bron is in 1953 opgericht door Jan van den Brandhof. Het bedrijf begon in Lunteren met de
productie van premixen en handel in mineralen. In 1983 werd een tweede vestiging in Harderwijk
geopend. In 2001 ging de locatie in Lunteren dicht. “Ook vanwege woningbouw”, vertelt Marinus
van den Brandhof. Hij volgde in 1993 zijn vader Jan op. Het bedrijf breidde in Harderwijk zijn activiteiten uit. In 1987 werd er de derde sojatoasterij van Nederland in gebruik genomen. “Het toasting-proces zorgt ervoor dat het enzym trepzine uit sojabonen door de hitte onschadelijk wordt
gemaakt. Hierdoor ontstaat een product met een optimale vet- en eiwitverteerbaarheid. Bovendien wordt het eiwit bestendiger, waardoor de eiwitten beter worden benut”, vertelt Van den
Brandhof. “We hebben nu de toasterij even in de mottenballen gelegd. Daarvoor hebben we op
de nieuwe locatie vooralsnog te weinig ruimte. Bovendien loopt de markt hiervoor wat terug.”
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Het nieuwe pand
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‘Alleen koe geeft a
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Naar aanleiding van de promoties van Daniel Warner en Wouter Spek organiseerde de Animal Nutrition Group een seminar over actuele onderwerpen
in de herkauwervoeding. Hier bleek onder meer dat de drogestofopname van
maiskuil afneemt wanneer de kuil vier dagen of langer aan de lucht is blootgesteld. Bij de kuil die gedurende acht dagen open was, nam de drogestofopname met 60 tot 80 procent af.

Martin Weisbjerg van onderzoekscentrum Foulum van de Aarhus Universiteit
in Denemarken besprak de zetmeelvertering bij melkvee. Op basis van publicaties stelde hij een database op om
inzicht te krijgen in de invloed van het
voedermiddel en de plaats van vertering
op de zetmeelverteerbaarheid.

Met behulp van multipele regressie
bepaalde Weisbjerg de zetmeelvertering
van verschillende zetmeelbronnen in
een melkveerantsoen. Hij maakte daarbij tevens onderscheid in de plaats van
vertering (zie tabel 1). De fecale ‘total
tract’-vertering van zetmeel is bij alle
voedermiddelen hoger dan 90 procent.

Tabel 1. Verteerbaarheid (vtb, %) van zetmeel per voedermiddel en per plaats van vertering.

Zetmeelbron
Tarwezetmeel
Maiszetmeel
Tarwe
Rogge
Gerst
Mais
Maissilage laag 1)
Maissilage hoog 2)
Sorghum
Veldbonen
Erwten (gekreukt)
Erwten (rond)
1)
2)

Fecale vtb
102
100
100
99
95
91
93
96
91
96
92
90

Pensafbraak
107
86
92
87
86
54
63
91
62
80
74
78

Dunne darm vtb
74
67
68
70
72
51
84
82
36
23
47

Maissilage levert minder dan 60 procent van het zetmeel in het rantsoen.
Maissilage levert meer dan 60 procent van het zetmeel in het rantsoen.

10-11-12_herkauwerssymposium.indd 10

Dikke darm vtb
70
75
62
70
55
46
62
66
66
62
46

Het zetmeel van tarwe en tarwezetmeel
wordt vooral in de pens afgebroken. Dit
geldt ook voor maiskuil als meer dan 60
procent van het zetmeel in het rantsoen
afkomstig is van maissilage.
Z e tme elv e r t e r ing m e lk v e e
Weisbjerg bespreekt de voederwaardering van zetmeelbronnen bij melkvee.
De afbraaksnelheid in de pens (kd)
wordt berekend aan de hand van in
vivo-pensafbraakstudies en tabelwaarden. De zetmeelvertering in de dunne
en dikke darm is sterk gerelateerd aan
de afbraak in de pens. Op basis van de
berekeningen is de zetmeelvertering bij
melkvee gemodelleerd en geïntroduceerd in het Scandinavische voerwaarderingssysteem NorFor. “We moeten nog
meer inzicht krijgen in de passage van
zetmeel uit de pens”, zegt Weisbjerg.
Ook is het nog de vraag hoe de zetmeelverteerbaarheid moet worden vastgesteld als er geen in vivo-data beschikbaar zijn. In situ- en in vitro-verteringsstudies geven voor zetmeel (nog) geen
goede absolute waarde. “Alleen de koe
kan ons het goede antwoord geven”,
stelt Weisbjerg. Laboratoriumtechnieken
moeten verder worden ontwikkeld en
optimalisatie van in situ- en in vitrobepalingen is nodig om een snelle en
betaalbare zetmeelwaardering van herkauwerrantsoenen mogelijk te maken.
Ma i sk uil
Als silages worden blootgesteld aan
lucht, heeft dat invloed op de kwaliteit
en samenstelling van de kuil: gisten en
schimmels vermeerderen zich, de temperatuur en de pH lopen op, er worden
afbraakproducten gevormd en het drogestofgehalte daalt. Deze veranderin-
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t antwoord’
Ontwikkelingen in herkauwervoeding

gen hebben een negatief effect op de
drogestofopname. Karl-Heinz Südekum
van de Universiteit van Bonn bespreekt
een onderzoek naar deze processen bij
maiskuil. Daarvoor werd snijmais gedurende negentig dagen anaeroob in tonnen van 110 liter ‘ingekuild’. Daarna
werd de silage gedurende 0, 2, 4, 6 of 8
dagen aan de lucht blootgesteld. De
silages werden vacuüm opgeslagen om
verdere veranderingen tegen te gaan.
De maissilage werd uitgebreid geanalyseerd. Na twee dagen blootstelling aan
de lucht neemt de hoeveelheid gisten
en schimmels in de silage toe en stijgen
temperatuur en pH. Het melkzuur-,
ethanol- en azijnzuurgehalte van de
silage nemen na twee dagen blootstelling aan de lucht af.
De onderzoekers vergeleken de opname van de kuilen bij Saanenbokken
met een gemiddeld lichaamsgewicht
van 86 kilo. De drogestofopname daalde als de maiskuil vier dagen of langer
aan de lucht was blootgesteld. Bij de
kuil die gedurende acht dagen open
was geweest, was de drogestofopname
met 60 tot 80 procent afgenomen. Bij
luzerne en graskuil treden pas na zes
dagen luchtblootstelling effecten op de
kuilsamenstelling op. De daling in drogestofopname begint hier al vanaf
twee dagen blootstelling aan de lucht.
Het onderzoek wordt nog herhaald
met lacterende geiten. Südekum verwacht dat de resultaten ook toepasbaar zijn voor melkvee. “De relatieve
veranderingen in drogestofopname zijn
waarschijnlijk vergelijkbaar bij geiten
en bij melkkoeien. We kunnen met
deze manier van inkuilen helaas niet
voldoende silage maken voor een proef
met melkkoeien.”

Als silages worden blootgesteld aan lucht,
heeft dat invloed op de kwaliteit en samen-

>>>

stelling van de kuil.
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>> ‘Alleen koe geeft antwoord’

Ddgs
Uit voederproeven met ddgs is gebleken
dat melkkoeien tot 4 kilo ddgs kunnen
opnemen. De melkproductie neemt dan
toe met 0,7 tot 0,8 kilo. Uit berekenin-

gen komt naar voren dat 1 kilo ddgs
overeenkomt met 0,60 tot 0,65 kilo sojaschroot in het rantsoen. “De voederwaarde van ddgs is lastig te bepalen,
omdat het een vloeibaar product is”,

Tabel 2. Samenstelling en voederwaarde van ddgs.

ddgs uit tarwe

ddgs uit mais

ddgs uit mengsel1)

SEM

Ruwvet (g/kg DS)
Zetmeel (g/kg DS)
Suikers (g/kg DS)

3
918
327a
76c
65a
53a

3
899
281b
145a
58a
17b

7
913
341a
91b
22b
45a

4,5		1,8
7,7
8,6
7,4
26,9
9,0
81,4
4,7
42,3

Kd (%/uur)

4,69a

2,23b

3,88a

0,23

19,1

BRE (% van RE)
DVBE (%)
DVE (g/kg DS)
OEB (g/kg DS)
DVLYS
DVMET

55,6b
91,6
198b
66a
6,11b
3,48b

69,8a
94,4
216a
14b
6,90a
4,48a

59,3b
91,5
216a
66a
6,28ab
3,79b

2,00
0,90
3,5
7,9
0,14
0,12

11,8
3,5
6,0
53,2
7,7
11,3

Aantal monsters:
Drogestof (g/kg)
Ruweiwit (g/kg DS)

1)

VC

Mengsel uitgangsmateriaal bestaat voor tenminste de helft uit tarwe.

SEM = standard error of the mean, VC = variatiecoëfficiënt, BRE = bestendig ruweiwit, DVBE =
darmverteerbaar bestendig eiwit, DVE = darmverteerbaar eiwit, OEB = onbestendig eiwitbalans,
DVLYS = darmverteerbaar lysine, DVMET = darmverteerbaar methionine.

Tabel 3. Voorbeeldberekening N-verliezen in de melkveehouderij in de EU.

Aantal koeien (x miljoen)
Gemiddelde melkproductie per koe (kg/jaar)
Gemiddeld melkeiwitgehalte (g/kg)
EU-27 melk-stikstof-productie (MN) (miljoen kg per jaar)
Aangenomen melk-N-efficiëntie (MN/NI)
EU-27-voerstikstof input (NI) (miljoen kg per jaar)
EU-27 Stikstofverliezen melkveehouderij (miljoen kg per jaar)

23,1
6692
33,7
798
0,25
3195
2396

12
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vertelt Sam De Campeneere van het Belgische onderzoeksinstituut Ilvo in Gent.
Bovendien hangt de samenstelling sterk
af van het uitgangsmateriaal en het
productieproces (zie tabel 2).
De Campeneere stelt dat melkveerantsoenen zonder sojaschroot mogelijk zijn
als alternatieve eiwitbronnen worden
ingezet. Behandeling van sojaschroot
met hitte of formaldehyde kan ook helpen om het aandeel (onbehandeld) sojaschroot in herkauwerrantsoenen te verlagen. Door de behandeling verbetert
de verteerbaarheid van de aminozuren.
Vervanging van 1 kilo onbehandeld
sojaschroot door 0,5 kilo behandeld
sojaschroot en 0,5 kilo eiwitarm krachtvoer heeft geen nadelige effecten op de
productieprestaties.
S ti k stof v e r lie ze n
In de praktijk varieert de stikstofefficiëntie van melkproductie tussen 0,15 en
0,40. De niet-benutte stikstof gaat verloren in mest en urine. Jan Dijkstra van de
Animal Nutrition Group van Wageningen
University rekent voor dat de N-efficiëntie een grote invloed heeft op de N-verliezen (zie tabel 3).
“Bij de afbraak en vertering van het
rantsoen, bij onderhoudsprocessen en bij
de productie van melk is er sprake van
onvermijdbare stikstofverliezen“, legt
Dijkstra uit. Opgeteld bedragen deze verliezen 200 gram N per dag. Als alle nietnoodzakelijke N-verliezen tot nul worden teruggebracht, dan zou de N-efficiëntie van melkvee kunnen stijgen van
25 procent naar 43 procent. Streven naar
deze maximaal haalbare efficiëntie zal
het N-verlies in de melkveehouderij sterk
kunnen reduceren. Als de N-efficiëntie
wordt verhoogd van 0,25 naar 0,35, daalt
de N-input van 3195 naar 2282 miljoen
kilo per jaar. De jaarlijkse N-verliezen in
de melkveehouderij in de EU dalen dan
van 2396 naar 1483 miljoen kilo per jaar,
rekent Dijkstra voor.

-
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Promotieonderzoek Wouter Spek

Verfijnde schatting
stikstofemissie
Diervoeding

[Carolien Makkink]

De bruikbaarheid van het melkureumgehalte als indicator voor
de stikstofexcretie met de urine kan worden vergroot. Om dit
te bereiken, moet onder meer rekening worden gehouden met
het regelmechanisme in de nieren om ureum uit te scheiden, zo
blijkt uit promotieonderzoek van Wouter Spek.

Het ureumgehalte in de melk houdt verband met de stikstofemissie in de melkveehouderij. De Nederlandse melkveehouders streven daarom naar reductie
van het melkureumgehalte naar 20 mg
ureum per deciliter om de uitstoot van
stikstof naar het milieu te verminderen.
Een aanzienlijk deel van de variatie in
urine-N wordt echter niet verklaard
door het melkureumgehalte. Wouter
Spek bestudeerde daarom de overige
factoren die de relatie tussen melkureum en urine-N beïnvloeden.
Zout - en e iw i t opnam e
Spek onderzocht de invloed van zoutopname op urinevolume, ureumuitscheiding in de urine en ureumgehalte in de
melk. Een hogere zoutopname resulteert in meer wateropname en een
hogere urineproductie. De totale
N-excretie met de urine stijgt ook bij
een hogere zoutopname, maar het
melkureumgehalte daalt als de koe
meer zout opneemt. De dagelijkse
ureumexcretie met de urine veranderde
niet, omdat het ureumgehalte van de
urine afnam bij een hogere zoutopname. Spek concludeert dat de nieren zich
aanpassen aan de verhoogde zoutinname: er wordt dan meer ureum geresor-

beerd in de nieren, waardoor het effect
van zoutopname op de ureumconcentratie beperkt blijft.
Ook het eiwitgehalte van het rantsoen
beïnvloedt de relatie tussen melkureum
en N-uitscheiding via de urine. Bij een
hogere eiwitopname neemt het ureumgehalte van melk, plasma en urine toe.
Er bleek geen sprake te zijn van interactie tussen eiwitgehalte en zoutgehalte
van het rantsoen.
Cor re cti e u re u mg e h a l te
Het N-overschot op bedrijfsniveau wordt
in Nederland berekend uit de N-uitscheiding per dier – geschat uit het melkureumgehalte en het melkproductie
niveau – en de N-aanvoer via het rantsoen. Deze parameters worden al vastgelegd in de melkcontrole. De nauwkeurigheid van de schatting van de
N-emissie op basis van deze kenmerken
is echter niet groot. Er is dan ook
behoefte aan verfijning van de schatting
van de N-emissie op een melkveebedrijf.
Spek adviseert om het melkureumgehalte te corrigeren voor de effecten van
eiwitopname, wateropname (afhankelijk van zoutgehalte in het rantsoen en
van rantsoentype), lichaamsgewicht en
binnen-dag-variatie in melkureumgehal-
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Een gecorrigeerd melkureumgehalte geeft een betere indicatie van de
N-emissie, concludeert Wouter Spek.

(Foto: Mirian Hendriks Fotografie)

te (afhankelijk van voerstrategie en aantal melkmalen per dag). Het gecorrigeerde melkureumgehalte geeft een
betere indicatie van de N-uitscheiding
op bedrijfsniveau en geeft melkveehouders aanknopingspunten om de N-emissie op hun bedrijf verder te verlagen,
concludeert Spek.
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Analyse
Promotieonderzoek Daniel Warner

Stabiele isotopen als
interne markeerstof
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Stabiele isotopen kunnen worden gebruikt als interne markeerstof voor de bepaling van de fractionele passagesnelheid van
rantsoencomponenten bij herkauwers. Dit concludeert Daniel
Warner uit zijn promotieonderzoek aan Wageningen University.
De passagesnelheid van voer door het
maagdarmkanaal van de koe bepaalt
voor een groot deel de energie- en eiwitvoorziening. In voederwaarderingssystemen voor herkauwers is de passagesnelheid een belangrijke parameter. In het
DVE/OEB-systeem wordt gewerkt met
vaste fractionele penspassagesnelheden
voor ruwvoer en krachtvoer. Voor het
bepalen van de fractionele passagesnelheid worden meestal onverteerbare markeerstoffen gebruikt. Hiermee is het niet
mogelijk om de passagesnelheid van
individuele voercomponenten of nutriënten vast te stellen. Daniel Warner onderzocht de mogelijkheden van stabiele isotopen voor het bepalen van de passagekinetiek van rantsoencomponenten.
Mar k ee r st off en
Externe markeerstoffen, zoals chroomNDF, vormen geen inherent onderdeel
van het voedermiddel en weerspiegelen
daarom niet volledig de werkelijke nutrientenpassage. Bij gebruik van interne
markeerstoffen, zoals zuuronoplosbaar
as, moet de pensinhoud op verschillende
tijdstippen volledig worden geëvacueerd
en wordt ook geen beeld verkregen van
de voersoortspecifieke passagekinetiek.
Warner richtte zijn onderzoek op een
veelbelovende nieuwe methode, waarbij
voedermiddelen worden gelabeld met
stabiele isotopen. Met deze techniek
bepaalde hij de passagekinetiek van

krachtvoer, gras- en maissilage.
Voor het krachtvoeronderzoek maakte
hij gebruik van het natuurlijke verschil in
13C-verrijking tussen C3-plantmateriaal
(de basiscomponenten van krachtvoer)
en C4-plantmateriaal (maiszemelgrint in
krachtvoer). De labeling van de ruwvoeders was ingewikkelder. Hiervoor werden
gras en mais geteeld in kassen en via de
lucht (13CO2) gelabeld met de stabiele
koolstofisotoop. Na de oogst werden de
planten tot silage verwerkt.
Kr a ch tv o e rp a ssa g e
Warner vergeleek de krachtvoerpassage
op basis van de fecale uitscheiding van CrNDF en van 13C in de drogestoffractie
(13C-DS), celwandfractie (13C-NDF) en nietcelwandfractie (13C-NDS). De fractionele
passagesnelheden vanuit de pens van
13C-NDF (0,062 per uur) en van 13C-DS
(0,055 per uur) waren beduidend hoger
dan de fractionele passagesnelheid van
Cr-NDF (0,038 per uur) en 13C-NDS (0,041
per uur). De fractionele passagesnelheden
vanuit het proximale colon-caecum waren
juist het laagst voor 13C-NDF en 13C-DS.
De totale verblijftijd van de marker in het
maagdarmkanaal was voor Cr-NDF (41,5
uur) aanzienlijk langer dan voor 13C-DS en
13C-NDF (33 uur).
Ruwv o e rp a ssa g e
Uit de resultaten blijkt dat de fractionele passage van zetmeel uit maissilages
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Daniel Warner concludeert dat stabiele isotopen bruikbaar zijn voor de
bepaling van de fractionele passagesnelheid van rantsoencomponenten
bij herkauwers.

(Foto: Mirian Hendriks Fotografie)

vergelijkbaar is met de waarde die
wordt gehanteerd in het DVE/OEBsysteem (0,045 per uur). De passage van
de vezelfractie van maissilage uit de
pens verloopt trager (0,022 per uur).
Ook bij grassilage werden verschillen in
passagesnelheid uit de pens waargenomen tussen de 13C-vezelfractie en de
externe marker Cr-NDF.
Warner concludeert uit zijn studies dat
stabiele isotopen bruikbaar zijn voor het
vaststellen van de passagekinetiek van
rantsoencomponenten bij melkvee. Het
gebruik van nutriëntspecifieke passagesnelheden kan de voederwaardering
voor herkauwers verbeteren. Modellering van de passagekinetiek op basis van
onderzoek met stabiele isotopen geeft
meer inzicht in de passage- en afbraakprocessen in het maagdarmkanaal van
de melkkoe.
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Uit het bedrijfsleven
SoliQ: nieuw concept voor vochtig voer legpluimvee

Dwyer-catalogus 2014

Agrifirm, Bonda en Roxell introduceren SoliQ, een nieuw voerconcept dat inzet
van vochtige voeders voor legpluimvee mogelijk maakt. Dit leidt tot uniformere
koppels en een hoger legpercentage, volgens de leveranciers.
De combinatie van droog kernvoer en vloeibare legmix zorgt voor een licht vochtig mengsel. In het SoliQ-mengsel plakken de grove en fijne deeltjes aan elkaar,
waardoor de kippen niet meer selectief kunnen pikken en daardoor altijd alle
voedingsstoffen binnenkrijgen. Hierdoor ontstaan uniformere koppels die langer
een hoog legpercentage vasthouden, concluderen de voerleveranciers.
De voordelen zijn aangetoond in onderzoek tijdens de ontwikkelfase van het
concept. Hiervoor zijn proeven uitgevoerd door het Agrifirm Innovation Center
op researchfarm Laverdonk. Daaruit blijkt dat de kippen met vochtige voeding
gemiddeld vier eieren per ronde meer leggen en het voer efficiënter benutten.
Het voordeel voor de pluimveehouder kan oplopen tot 0,45 euro per hen per
jaar. Doordat het voer smakelijk is en alle dieren dezelfde nutriënten binnenkrijgen, heeft vochtige voeding een gunstig effect op de gezondheid en ontwikkeling van de hennen. Daarnaast blijkt dat de CO2-uitstoot 5,1 procent lager is dan
bij conventionele voeding, doordat SoliQ 11 procent meer co-producten en 12
procent minder soja bevat.
Het concept is gezamenlijk ontwikkeld door drie bedrijven die elk hun eigen
expertise inbrengen. Agrifirm ontwikkelde het kernvoer, Bonda stelde de vochtrijke legmix samen uit vloeibare bijproducten en Roxell ontwikkelde een gepatenteerde doseer- en mengtechniek.
Informatie: www.SoliQ.eu

De 2014-editie van de productcatalogus van Dwyer Instruments is verkrijgbaar bij Hitma Instrumentatie.
De 600 pagina’s tellende catalogus
bevat het complete assortiment
meet- en regelproducten van Dwyer.
De gratis Dwyer-catalogus is aan te
vragen via de website van Hitma
Instrumentatie en is ook in CD-vorm
beschikbaar.
Informatie: www.hitma-instrumentatie.nl

Orffa lanceert nutritionele emulgator
Orffa en dochteronderneming Excentials lanceren een nieuw type nutritionele
emulgator voor de wereldwijde diervoedermarkt. Het product wordt geïntroduceerd onder de naam Excential Energy Plus. Deze nutritionele emulgator wordt
toegevoegd aan diervoeders om de vetvertering te verbeteren, wat resulteert in
een lagere kostprijs van het voeder. Uitgebreid onderzoek met Excential Energy
Plus laat zien dat een kostprijsreductie tot wel 10 euro/ton voeder mogelijk is,
stelt Orffa. De beste resultaten zijn te verwachten in voeders met hoge energiegehalten, zoals voeders voor vleeskuikens, kalkoenen en visvoeders.
In Europa zal het product worden vermarkt door Orffa en buiten Europa via het
Excential-netwerk.
Informatie: www.orffa.com

Melkzuur en azijnzuur op maiskuilanalyses
Bij maiskuilanalyses meet BLGG AgroXpertus dit jaar ook de gehaltes aan
melkzuur en azijnzuur. Dit geeft niet alleen meer inzicht in de kwaliteit van de
maiskuil, maar dient ook steeds vaker als input voor rantsoenberekeningen.
Melkzuur is een stof die een koe in de pens omzet in propionzuur en vervolgens in lactose. Deze lactosevorming werkt positief op de melkproductie.
Gemiddeld bevatten maiskuilen in Nederland bij een normale, goede conservering, 40 tot 60 gram melkzuur per kg drogestof. Dat is veel. Daarom
is het belangrijk om deze ook goed in de rantsoenen te berekenen, meent
BLGG AgroXpertus.
Zuren uit kuilen zijn eveneens van invloed op de zuurbelasting in de pens.
“Het is dus belangrijk om de zuren nauwkeurig vast te stellen. Dat is ook
in het voordeel van adviserende partijen. Want hoewel bij maiskuilen minder variatie is te zien dan bij graskuilen, is het voor een nauwkeurig advies
belangrijk om over de cijfers te beschikken.”
Informatie: www.agroxpertus.nl
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Met PensEfficiënt meer melk uit voer
Agrifirm Feed lanceert een nieuw concept: PensEfficiënt.
Het concept is gebaseerd op het nieuwe kengetal
BufferZuurBalans, praktijkervaring en de nieuwste kennis van
efficiënt voeren. Door dit te combineren, kunnen melkveehouders sturen op een gezonde pens, goede voerefficiëntie en
optimale productie van hun koeien, stelt Agrifirm Feed.
BufferZuurBalans is een nieuw kengetal dat Agrifirm Feed
samen met het Agrifirm Innovation Centre heeft ontwikkeld om
subklinische pensverzuring te voorkomen. Met dit kengetal kan
de specialist al voordat de kuil wordt gevoerd, voorspellen hoe
verzurend het rantsoen zal zijn. Hierdoor is het mogelijk om tijdig maatregelen te nemen om pensverzuring te voorkomen.
Een veehouder kan ook zelf met de PensEfficientCheck de kans
op subklinische pensverzuring bepalen.
Informatie: www.pensefficient.nl

Biologisch afbreekbare
veiligheidshandschoen
Showa Best heeft met innovatieve technieken ’s werelds eerste
volledig biologisch afbreekbare
wegwerphandschoen ontwikkeld,
speciaal voor bedrijven die duurzaam ondernemen hoog in het
vaandel hebben staan. De biologisch afbreekbare handschoen is
ontwikkeld met de ‘Eco Best Technology’ (EBT). De technologie
versnelt de biologische afbraak van nitril in een natuurlijke
omgeving. EBT is samengesteld uit organische materialen die
enzymen afscheiden die bij aanraking van de grond het nitril
afbreken. Niet alleen de handschoen is 100 procent biologisch
afbreekbaar, ook over de verpakking is nagedacht; zowel de
kartonnen dispensers als de overdozen zijn gemaakt van volledig recyclebaar materiaal.
De GreeN-Dex is vrij van natuurlatex en geproduceerd volgens
de ‘Low Modulus Formule’, wat resulteert in een ongeëvenaard draagcomfort en oersterk materiaal, dat na oprekking
weer in de oorspronkelijke vorm terugkomt, stelt de leverancier. De handschoenen bieden bescherming tegen een reeks
van chemische stoffen en hebben een geruwd oppervlak voor
een goede grip.
Informatie: www.prestopbv.nl
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Honderd procent positie
Techniek

[Bert Platzer]

Veel bedrijven in de diervoederindustrie denken niet goed na over de aanschaf
van analyse-instrumenten, vindt Ed van Waardenberg van Nirvention. “In
plaats van eerst te kijken wat er moet worden gemeten, schaft men meteen
een apparaat aan.” Voor Twilmij ontwikkelde hij een systeem waarmee operators binnenkomende grondstoffen gemakkelijk positief kunnen identificeren.

“Een instrumentenleverancier doet bij
een klant vaak een stuk of drie testjes
met het identificeren van bepaalde stoffen. Als dat lukt, is de klant vaak overtuigd en koopt het apparaat”, schetst
Ed van Waardenberg van Nirvention het
veelvoorkomende patroon rond de aanschaf van analyseapparatuur. “Soms
komt een instrument op proef in de
fabriek. Maar vaak ontbreekt het de
klant aan tijd en kennis om daar wat
mee te doen.”
Kal i br er en
En daar beginnen de moeilijkheden, volgens Van Waardenberg. “Sommige stoffen komen uit een mijn, maar kopersulfaat uit een Chinese mijn ziet er voor
het instrument heel anders uit dan
kopersulfaat uit een Zuid-Amerikaanse
mijn. Andere materialen zijn hygroscopisch. Vitamine A heeft altijd een drager. In het reflectiespectrum van de
spectroscoop is de drager overheersend,
maar vaak is de drager in de ene levering niet hetzelfde als in de andere. Dat
kan bij dezelfde leverancier al verschillen tussen twee leveringen. Bij soja
maakt het een groot verschil of het als
schroot of als pellets wordt geleverd.
Hoe los je dat op? Vaak is het instrument dan al gekocht. Dan heb je als
bedrijf een probleem bij de vrijgave van
een binnengekomen grondstof naar de
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opslag of productie, want een van de
grootste risico’s is dat er een verkeerde
grondstof in de silo komt. Een goede
interpretatie van de resultaten is
gewoon heel erg ingewikkeld.”
Van Waardenberg begon in 2005 zijn
bedrijf Nirvention, dat analyseapparatuur kalibreert en de daarvoor benodigde software ontwikkelt. Twee jaar geleden nam hij het bedrijf Anadis over, dat
analyse-instrumenten levert. “De meeste
instrumentenleveranciers leveren alleen
de instrumenten, niet de bijkomende
dienstverlening”, legt Van Waardenberg
uit. “Dan heb je een machine, maar kun
je er verder niet zo veel mee. Zo’n
machine moet je kalibreren, zodat het
de verschillende vormen herkent waarin
eenzelfde grondstof wordt aangeleverd,
wordt er meestal niet bij verteld. Dat
doen de instrumentenleveranciers overigens niet te kwader trouw. Ze ontwikkelen en bouwen die instrumenten nou
eenmaal voor laboratoria, niet voor
diervoederproducenten.”
N i e t ma k k e l i j k
Van Waardenberg probeert een andere
weg te bewandelen, die zich het best
laat samenvatten met het gezegde
‘bezint eer ge begint’. “Voordat ze een
instrument aanschaffen, zouden ze
eigenlijk eerst een masterplan moeten
opstellen met hun eisen: wat willen ze

meten? Op basis daarvan kun je dat
plan uitwerken en kijken wat er aan
apparatuur nodig is. Bij Nirvention
beginnen we altijd met zo’n consult,
maar dat wordt door de markt nog niet
echt opgepakt. In de diervoederindustrie begint men bij het instrument, niet
bij wat men wil weten. De techniek is
veel verder dan nu vaak wordt toegepast. Instrumenten kunnen beter worden ingezet.”
Van Waardenberg benadrukt dat het
ook geen gemakkelijke opgave voor
bedrijven is om de juiste keuze te maken.
“Je moet meettechniek laten samengaan
met productiekennis. Daarom moet je
juist ook een projectgroep inrichten als je
voor de aanschaf van een nieuw instrument staat. Maar ik kom vaak bij bedrijven, niet alleen in de diervoederindustrie, die niet de middelen en kennis hebben om die puzzel op te lossen.”
P o si ti e v e ide nt if ica t ie
Ongeveer twee jaar geleden werd Van
Waardenberg benaderd door Twilmij.
Het bedrijf was via de instrumentenleverancier bij Nirvention terecht gekomen
voor het kalibreren. “We waren drie
dagen bezig om zestien stoffen te kalibreren, omdat er zoveel variatie in de
verschillende verschijningsvormen van
dezelfde grondstoffen zat”, vertelt Van
Waardenberg. “Dat was de opstap naar
het ontwikkelen van triPAT, een softwaresysteem om ruwe grondstoffen bij
binnenkomst te identificeren. Dat is nu
al anderhalf jaar bij Twilmij in gebruik.
Inmiddels staat er een tweede versie van
het systeem en daarover ben ik zeer
tevreden. We hebben dat systeem
gemaakt voor Twilmij, maar ook bij
andere bedrijven zouden we dat kunnen inzetten.”
TriPat wordt gebruikt in combinatie met
spectroscopische technieken als NIR,
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Analyse

tieve identificatie
‘Techniek verder dan nu wordt toegepast’

Raman en EDXFR. In de user interface
van het systeem geeft de operator het
nummer en volume of gewicht van de
partij in, samen met de leverancier en
het product waaruit de partij zou moeten bestaan. Daarbij kan ook een eventuele vreemde omstandigheid als een
afwijkende kleur worden ingevoerd.
Vervolgens licht in de interface een
groen (‘aprove’), oranje (‘warning’) dan
wel rood (‘alarm’) lampje op.
Door ont w ik kel en
Bij groen licht heeft het systeem geen
verschil tussen de ingevoerde gegevens
en de gemeten waarden gevonden, en
laat het systeem een optionele opslaglocatie zien. Na goedkeuring genereert
het triPAT een xml-bestand met de
batch-code, de grondstof en leverancier,
het ingevoerde volume of gewicht en
de silo waarin de grondstof is opgeslagen. Een oranje waarschuwing licht op
als de ingevoerde grondstof wel overeenkomt met de geïdentificeerde
grondstof, maar de ingevoerde leverancier niet overeenkomt met de leverancier die het systeem vaststelt. Rood licht
volgt als zowel de ingegeven grondstof
als leverancier niet overeenstemmen
met wat het systeem vaststelt. Een leidinggevende moet dan vaststellen of de
operator voor de analyse het juiste product heeft ingevoerd.
Het unieke van triPAT is volgens Van
Waardenberg de honderd procent positieve identificatie, in plaats van een
hoge mate van waarschijnlijkheid, waar
veel andere systemen mee werken.
Bovendien kan het zowel atline als inline en online worden ingezet.
Inmiddels is Nirvention bezig om triPAT
verder te ontwikkelen. “Met triPAT kunnen we alleen stoffen identificeren. Maar
dit systeem kunnen we ook zo ontwikkelen dat we kunnen kwantificeren”, zegt

Ed van
Waardenberg:
“Je moet eerst
weten wat je
wilt meten
voordat je een
instrument aanschaft.”

Van Waardenberg. “In de aanvoerlijn van
soja willen we bijvoorbeeld het vetgehalte kunnen voorspellen. Verder moet je
denken aan het kwantificeren van vocht,
vezels, ruw eiwit en drogestof. Maar
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voor de ontwikkeling van de techniek
hebben we andere bedrijven nodig. We
zoeken partijen met kennis van de producten en het productieproces. Diervoederbedrijven dus.”

-
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Toonaangevend
in techniek en kwaliteit!

Actisaf Sc 47
De enige levende gist met een toelating bij 6 soorten
herkauwers.
Zijn uniek productieproces zorgt voor een betere
stabiliteit, wat de garantie biedt dat er meer gistcellen
levend de pens bereiken.

Uw adres voor: • Bulkkippers
• Blaasinstallaties
• Sluizenrevisie
Dieselstraat 13
7131 PC Lichtenvoorde
www.cuppers.nl

tel 0544 372400
fax. 0544 376105
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De Volger 25 - 1483 GA De Rijp
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- Montage, inspecties en onderhoud,
- Filtertechniek en filteroptimalisatie.

www.lampe.nl
info@lampe.nl

totaalleverancier in filtratie en separatie

stof-/poederfiltratie, luchtfiltratie(verdeling), vloeistoffiltratie, flexibels, balgen, zeven

TLR analyseert
genetische modificatie
Techniek

[Eveline van Tuijl]*

Genetische modificatie is een actueel onderwerp. Wanneer een gemodificeerd
ingrediënt in voer wordt verwerkt, moet dit worden vermeld op het etiket. TLR
gebruikt de PCR-techniek om aan te tonen of een product genetisch gemodificeerd materiaal bevat. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Regelgeving ggo
Alles met betrekking tot ggo-analyses is vastgelegd in
verscheidene regelgevingen. In richtlijn 2009/41/EG is
het kader vastgelegd voor proeven met ggo’s in laboratoria. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de
Nederlandse wetgeving via het Besluit GGO, de Regeling GGO en de Wet Milieubeheer. Richtlijn 2001/18/
EG is het kader voor de doelbewuste introductie in
het milieu. Verordening 1829/2003 heeft betrekking
op genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Verordening EG1830/2003 heeft betrekking
op de traceerbaarheid en etikettering van genetisch
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid
van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.

Genetische modificatie is een van de
punten waarop grondstoffen en diervoeders in laboratoria worden geanalyseerd. Bij genetische modificatie worden stukjes DNA met daarop een
bepaald gen uit een cel geknipt en vervolgens geplakt in het DNA van een
ander organisme. Deze cel krijgt de
extra eigenschap. Bij celdeling wordt
deze eigenschap vermenigvuldigd en
ontstaan er planten met deze nieuwe
eigenschap. Het DNA bevat meer dan
25.000 genen. Elk gen heeft aan de
voorkant een promotor en aan de achterkant een terminator. Deze linkers
geven het organisme het signaal waar
het beginpunt en eindpunt van het gen

is. Gebruikte promotoren en terminatoren voor genetische modificatie zijn
35S, NOS, FMV en BAR. Doordat deze
van nature niet in het gewas voorkomen, zijn dit goede controlepunten of
er genetische veranderingen zijn aangebracht.
G mo sc r e e ning
Met een ‘gmo screening-analyse’ wordt
de aanwezigheid van deze promotoren
en terminatoren aangetoond (zie figuur
1). Het is dan niet bekend welk gen
hiertussen ligt. Daarvoor wordt een
andere ggo-analyse uitgevoerd, een
‘event-analyse’. Hier wordt gericht bekeken welk gen of genen met de nieuwe
eigenschap(pen) in het DNA zijn
geplaatst. Er zijn EU-toegestane genen
en verboden genen.
TLR International Laboratories is geaccrediteerd voor ggo-analyses met
behulp van PCR (Polymerase Chain Reaction), zowel voor de screening als voor
de event-analyse. Eind 2013 zal TLR
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied
presenteren.

Figuur 1. Met een ‘gmo screening-analyse’ wordt de aanwezigheid van bepaalde promotoren en terminatoren aangetoond.

24-25_tlr.indd 24

22-10-13 16:02

Analyse

Met hode
Met de PCR-techniek worden er kopieën
van het geïsoleerde DNA gemaakt op
dezelfde manier als dit in de natuur
gebeurt. Echter, in deze laboratoriumopstelling wordt niet het hele DNA
gekopieerd maar slechts de gedeeltes
die nodig zijn. Naast het geïsoleerde
DNA worden ook DNA-bouwstenen, linkers en polymerase toegevoegd. De linkers ‘lezen’ het geïsoleerde DNA af en
de polymerase maakt een kopie hiervan
met de aanwezige DNA-bouwstenen
(amplificatie-fase). Deze bouwstenen
zijn voorzien van een ‘fluorescent label’.
De nieuw gevormde fluorescente DNAstreng is waarneembaar voor een detector. Dit proces van kopieën maken
wordt bij TLR vijftig keer herhaald. Is er
na vijftig cycli geen signaal te detecteren, dan kan er vanuit worden gegaan
dat er geen ggo aanwezig is. De sterkte
van het signaal en na hoeveel cycli het
zichtbaar wordt, zegt tevens iets over
de hoeveelheid aanwezig ggo.

-

* Eveline van Tuijl is werkzaam bij TLR International

Met de PCR-techniek kan TLR aantonen of een gewas genetisch gemodificeerd materiaal bevat.

Genetische modificatie uitgelegd
Een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) is een plant, bacterie of gist waarvan de genetische eigenschappen zijn veranderd. Met genetische modificatie
(gm) worden positieve eigenschappen van bacteriën of planten toegevoegd aan
een ander organisme. Door deze genetische verandering worden planten bijvoorbeeld ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen, zijn ze beter resistent tegen
schimmels of vrij van stoffen waarvoor mensen allergisch zijn. Deze nieuwe aangepaste planten hebben vaak meer kans van overleven, waardoor de opbrengsten hoger zijn.
Genetisch gemodificeerde soja en mais worden het meest gebruikt in diervoer.
De olie van gm-gewassen zit veel in levensmiddelen. Als er een genetisch gemodificeerd ingrediënt in een product wordt verwerkt (minimaal 0,9 procent),
dient dit te worden vermeld op het etiket. Op het etiket van melk, vlees of eieren hoeft dit niet, omdat genetisch gemodificeerd voer in de darmen van de
dieren volledig wordt afgebroken.
De biologische sector maakt geen gebruik van genetische modificatie. Ook dieren in deze sector krijgen geen gm-voer. De ggo-waarde voor de status biologisch moet kleiner zijn dan 0,1 procent. Genetisch gemodificeerde gewassen
kunnen zich vermengen met biologische gewassen die in de buurt groeien. Of
een biologisch gewas wordt in een vrachtwagen, boot of trein vervoerd waar
eerder een genetisch gemodificeerd gewas in werd vervoerd. Contaminatie is
dus onvermijdelijk.

Laboratories.
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Exclusief distributeur in de Benelux:
Paik Kwang Lysine (Poeder HCL/Vloeibaar)
DL-Methionine
L-Threonine
Vitamine B12
Biotine
Vitamine E
Vitamine C
Choline Chloride 50%
L-Carnitine
BHT

Aminozuren

Vitamines

Sporen Elementen

Anti Oxidanten

www.lansdownenutrition.com
Capelle aan de IJssel, NL

Carterton, UK

New Jersey, USA

Kunshan, CHINA

In kort bestek
Bloed voorspelt welvaartsziekten
Dieronderzoekers van Wageningen UR hebben veranderingen in het bloed waargenomen waarmee de vroegste
verschijnselen van stofwisselingsstoornissen aan het licht
kunnen worden gebracht. Deze ontdekking is gedaan bij
varkens en is zo veelbelovend dat de onderzoekers een
vervolgonderzoek bij mensen voorbereiden in samenwerking met een academisch medisch centrum. Stoornissen als zwaarlijvigheid en suikerziekte die onder andere ontstaan door een ongezond voedingspatroon, zijn mogelijk
nog voordat de lichamelijke verschijnselen zich voordoen, op te sporen in het bloed.
Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research gebruikten het varken als
model voor de mens, omdat er grote overeenkomsten zijn tussen de stofwisseling van
mensen en varkens. De varkens kregen een verschillend dieet. Bij gezonde varkens
die een hoog verzadigd vet dieet volgden, werden veranderingen in de eiwitsamenstelling van het bloed waargenomen. Deze veranderingen waren niet aanwezig in
varkens met een hoog onverzadigd vet-dieet. Vergelijkbare veranderingen werden
waargenomen in diabetische varkens die een hoog verzadigd vet-dieet kregen. Bij
voldoende overeenkomsten tussen mens en varken kunnen deze bevindingen doorontwikkeld worden tot een test voor de vroege herkenning van de voedingsgerelateerde welvaartziektes.

Stimulans voor melkveehouderij in Indonesië en Vietnam
FrieslandCampina en Rabobank stimuleren lokale melkveehouderij in Indonesië en
Vietnam met educatie en betaalbare financieringen. Dit heeft Cees ’t Hart, CEO van
Royal FrieslandCampina, in aanwezigheid van koningin Máxima tijdens de opening
van het FrieslandCampina Innovation Centre bekend gemaakt.
Voor de inzet van kennis en kunde en het verstrekken van financieringen tegen relatief gunstige voorwaarden ondersteunen FrieslandCampina en Rabobank de lokale
veehouders. Op deze wijze verwachten zij de kwaliteit van de lokale melkveehouderij
te verbeteren. De financieringen zijn bedoeld voor de aankoop van koeien, verbetering van het stalklimaat en biogasinstallaties. FrieslandCampina neemt de melk af. De
rente en aflossing worden ingehouden op het melkgeld, zodat de melkveehouders
beetje bij beetje hun schuld aflossen. Boeren worden eveneens getraind om meer en
kwalitatief betere melk te produceren.

‘Verhoging dieselaccijns funest’
Het voorstel van het kabinet om de dieselaccijns
extra te verhogen is funest voor het bedrijfsleven.
Dit stellen verladersorganisatie EVO en Transport en
Logistiek Nederland (TLN). De verladers en vervoerders roepen het kabinet op om af te zien van deze
lastenverzwaring.
De accijns op diesel wordt per 1 januari 2014 met drie cent per liter verhoogd. Daar
komt nog eens een extra cent bij door de aanpassing naar inflatiecorrectie. Voor
Nederlandse ondernemers betekent dit een lastenverzwaring van ongeveer 230 miljoen euro.
PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom toonde zich tijdens de Algemene Politieke
Beschouwingen bereid om over de afschaffing van de accijnsverhoging te praten.
EVO en TLN roepen de politiek op om de daad bij het woord te voegen. Als de
accijnsverhoging doorgaat, vrezen EVO en TLN dat economisch herstel langer op zich
laat wachten.

Exportgerichte bedrijven presteren beter in 2014
Bedrijven in de exportgerichte sectoren industrie, groothandel en transport zullen in
2014 profiteren van de aantrekkende economische groei bij Nederlands belangrijkste
handelspartners. Bedrijfssectoren zoals detailhandel, horeca en bouw, die het moeten
hebben van de binnenlandse bestedingen, blijven het volgend jaar moeilijk houden.
Dat blijkt uit de sectorprognoses voor het bedrijfsleven 2014 van de Rabobank. Door
de aantrekkende export zal Nederland in de tweede helft van 2014 de recessie achter
zich laten, verwacht de bank.
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ToeVoer
Vriendschap
Dit jaar wordt 400 jaar
vriendschap tussen
Nederland en Rusland
gevierd. Historische hoogtepunten worden uitvergroot,
culturele uitwisseling vindt
plaats en in november gaan
onze koning en koningin in
Rusland op staatsbezoek. Ik
zoom verder op onze vriendschap in.
Het schip Artic Sunrise van Greenpeace wordt door
Rusland van piraterij beschuldigd. Afgelopen week zouden er zelfs drugs zijn gevonden. Je moet gaswinning in
het poolgebied en walvisvangst ook niet belemmeren.
Greenpeace heeft zich in onze vriend vergist. Ze pakken je boot af en verspreiden roddels. De bemanning
hoort dat vanuit de gevangenis. Vorige week werd in
Den Haag de Russische diplomaat Dimitri Borodin gearresteerd, nadat eerder zijn vrouw in Scheveningen – kennelijk onder invloed van alcohol – een aanrijding had
veroorzaakt. Buren meldden gelijktijdig dat hun kinderen van 2 en 4 jaar werden mishandeld. De politie trof
Borodin thuis aan. Hij had gedronken en de politie nam
– uit bescherming van de kinderen – deze man mee naar
het politiebureau. Daar bleek dat de man diplomaat is
en op grond daarvan onschendbaar. President Poetin
eiste excuus van minister Timmermans en dreigde meteen met handelssancties. Zo gaat dat als je maatjes bent.
De rechts-populistische Vladimir Zjirinovski greep ook zijn
kans. Van ons land bleef niets heel en hij eiste het aftreden van de verantwoordelijke minister. De Haagse agenten zouden zwaar moeten worden gestraft. Zijn betoging vond plaats vóór het gebouw van de Nederlandse
ambassade waar een groot spandoek hangt dat getuigt
van de vriendschap tussen Nederland en Rusland.
Voor mij is de definitie van vriendschap anders.
Individuele belangen heb je altijd. Vriendschap ontstaat
en blijft alleen als je voor- en tegenspoed met elkaar
deelt en daarover in gesprek blijft. Je gunt elkaar voordeel en laat ruimte voor eigen initiatief en profiel.
In ieder geval stel ikzelf die vriendschapsgedachten centraal bij de uitwerking van samenwerkingsverbanden die
nu in de diervoederketen ontstaan. Ik heb er vertrouwen
in dat niet alleen de diervoederketen in Nederland er zo
over denkt, maar ook onze collega’s in omringende landen. Echte vrienden kunnen veel bereiken.
Nederland en Rusland? We zijn trots op de vriendschap.
Je moet de Russen ook een beetje begrijpen. Je telt tot
10 en biedt je excuus aan.
Henk Flipsen
In de rubriek Toevoer wordt maandelijks een
onderwerp belicht door een vertegenwoordiger
van de Nederlandse (Nevedi) of Belgische
branchevereniging (Bemefa) voor de diervoederindustrie.
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Haal nu echt meer uit uw ERP

De ERP oplossing voor de voeder- en voedingsindustrie
Ontworpen en geïmplementeerd door sectorspecialisten
Gebaseerd op Microsoft Dynamics
Prijsberekening en leveringsplanning zijn een hele uitdaging in een
dynamische business als de uwe. U moet omgaan met schommelende
grondstofprijzen, wisselend gebruik van ingrediënten, just in time levering,
en het vermijden van claims.
Standaard ERP-oplossingen zijn niet goed uitgerust om daarmee om te
gaan en de providers ervan missen de nodige know-how.
MILAS® is daar wel toe uitgerust. Het is een ERP-systeem dat werkt zoals u.
Het is speciaal gemaakt voor de voedings- en voederindustrie en ondersteunt aankoopbeslissingen op een dynamische markt. Met zijn receptgebaseerde productdefinities vangt het variabele ingrediëntkwaliteiten op.

Weegbruggen, procescontrolesystemen, bulkladingen, scanning toestellen
en receptuurbeheer worden naadloos geïntegreerd. MILAS® is ontworpen
en wordt geïmplementeerd door sectorspecialisten. Onze ontwikkelaars
en consultants staan met beide voeten in uw sector en spreken uw taal.
MILAS® is gebouwd op Microsoft Dynamics AX en wordt geleverd als een
compleet ERP systeem.
Wilt u een systeem dat past als gegoten? Bel ons vandaag op
+32 50 30 32 11 of download informatie op www.adifo.com.
MILAS®: de ERP die precies werkt zoals u.

Adifo ontwikkelt en ondersteunt sectorspecifieke software tools voor de internationale voeding- en voederindustrie.
We geven u maximale controle over uw kernprocessen en garanderen de bescherming van kritische businesskennis.

www.adifo.com

Oplossingen
voor ProcesTechnologie

Poeth bv levert
Installaties voor:
bulkhandling
Veevoederfabriek

ontstofﬁng/ﬁlters
mengvoederindustrie
brouwerijen
hout pelletering
recycling

Poeth bv

Phone +31 (0)77 - 373 19 41

P.O. Box 3142, NL-5930 AC Tegelen

Fax

+31 (0)77 - 373 71 37

poeth@poeth.nl
www.poeth.nl

VCA* gecertiﬁceerd

Analyse

‘ Uitzonderingen
zijn uitdaging’

Actuele analyses bij Nutrilab

Algemeen

[Tessa Nederhoff]

Nieuwe ontwikkelingen gaat Nutrilab niet uit de weg.
Analysemethodes worden constant aangepast om een zo
betrouwbaar mogelijk resultaat te verkrijgen. Maar aan dat
resultaat moet ook de diervoedersector een steentje bijdragen.
Bijvoorbeeld door het opstellen van een degelijk monsternameplan en goede kennis van het product dat wordt bemonsterd.
“Laboratoria hebben een belangrijke
functie”, stelt Peter Platteschor, direc
teur bij Nutrilab. “Wij voeren de kwali
teitscontrole uit. Maar wanneer regels
op het gebied van bijvoorbeeld mon
stername worden veranderd, worden

laboratoria er niet bij betrokken. Het
overleg vindt zonder ons plaats. Daar
door is het makkelijk om met een
beschuldigend vingertje naar ons te wij
zen als er afwijkende resultaten zijn.
Het is goed dat er initiatieven zijn die
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de kwaliteit waarborgen en verbeteren,
waardoor we direct kunnen inspelen op
de actuele situaties. Maar wij zijn niet
verantwoordelijk voor de kwaliteit in de
sector; we zijn slechts een onafhankelijk
controlemechanisme”, stelt hij. “De
diervoedersector moet er zelf voor zor
gen dat de kwaliteit goed is.”
V e rb e te rp u n te n
Op dat punt is volgens Platteschor nog
winst te behalen. “Vooral wanneer het
een tijdje goed gaat en er geen schan
dalen zijn, wordt al snel minder gecon
troleerd. Dan worden er bijvoorbeeld
tijdens transport en opslag minder mon
sters genomen, terwijl daar juist grote
problemen kunnen ontstaan. Maar ook
op het gebied van monstername kan >>>

Vooral de natchemische analyses hebben bij
Nutrilab meer
ruimte gekregen.
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>> ‘Uitzonderingen zijn uitdaging’

het beter. Een goed monsternameplan,
het nemen van representatieve mon
sters en meer submonsters, maar ook
voldoende kennis van het product, dra
gen bij aan betrouwbaardere analyse
resultaten.” Alhoewel Platteschor nog
een hoop verbeterpunten ziet, is hij niet
ontevreden. “Er gaat ook een hoop wél
goed.”
Anal ys es
Nutrilab voert vooral ingangscontroles
en controles van het eindproduct uit
voor klanten in de Benelux. De monsters
worden opgestuurd, gebracht, of per
koerier opgehaald. Nutrilab analyseert
voor diervoederbedrijven voornamelijk
het weende-pakket (vet, vocht, as, cel
stof, eiwit, zetmeel en suiker). Dit kan
ook worden uitgevoerd met behulp van
NIR. Daarnaast wordt veel gekeken naar
mycotoxines, dioxines, metalen, minera
len en microbiologische parameters.
Nutrilab is tevens gecertificeerd voor de
analyse van Microtracers, waarmee
homogeniteit en versleping in beeld
worden gebracht. Hiermee biedt het
laboratorium een extra service aan de
klant. “Op basis van de uitkomsten kun
nen we bijvoorbeeld constateren dat de
productielijn is verouderd en aan ver
vanging toe is. Zo helpen wij als labora
torium het productieproces verbeteren
en optimalisatie te realiseren.” Mede
werkers van het laboratorium helpen de
klanten bij het nemen van monsters
voor het homogeniteits- en verslepings
onderzoek. “Het moet secuur gebeuren,
anders is het zonde van het werk. De
klant gaat er vanuit dat de analyses in
orde zijn, maar dan moet de monsterna
me wel goed worden uitgevoerd”, aldus
Platteschor.
O nt z or gen
Welke analyses Nutrilab uitvoert, hangt
mede af van actuele gebeurtenissen.
“De ene keer ligt de aandacht op bij
voorbeeld dioxines, dan weer op myco
toxines”, schetst de directeur. De huidi
ge mycotoxine-problematiek zorgt voor
een groter monsteraanbod. Nutrilab
heeft een groot aanbod aan natchemi
sche, instrumentele, microbiologische en

microscopische analyses die intern wor
den uitgevoerd. Het testen van dioxines
besteedt Nutrilab uit. “We kunnen niet
alles zelf doen, maar willen wel alle
mogelijke analyses aan de klant aanbie
den om de klant op die manier te ont
zorgen. We zijn een one stop shop.” Dit
is volgens Platteschor een van de rede
nen dat klanten voor Nutrilab kiezen.
“Daarnaast hebben we korte lijnen, zijn
we integer en doen we wat we belo
ven.”
Uniek
Als onafhankelijk laboratorium behoort
Nutrilab tot de Schouten groep, met
zusterbedrijven die allemaal hun eigen
focus hebben op voedsel en voedselvei
ligheid. Nutrilab heeft een achtergrond
in soja. “Ongeveer vijftien jaar geleden
zijn we de commerciële markt op
gegaan en maakte het laboratorium een
groei door. Maar nog steeds krijgen we
veel vragen op het gebied van soja.
Daarin zijn we redelijk specialistisch. Zo
zijn we de enige die isoflavonen uit
sojakiemen kunnen analyseren”, vertelt
de directeur.
Ook in de accreditatie van gluten en
andere allergenen is Nutrilab uniek.
“Natuurlijk doen we ook alle standaard
analyses, want we moeten volume pro
duceren. Maar we hebben mensen in
dienst die het leuk vinden om zaken te
analyseren die niet standaard zijn. We
houden van een uitdaging.”
F e e d e n fo o d
Ongeveer de helft van de testen die het
laboratorium uitvoert, vinden plaats op
feed-producten. Daarnaast analyseert
Nutrilab ook humane voedingsproduc
ten. “Het zijn dezelfde soort testen die
je bij feed en food uitvoert. Wel zijn er
verschillende focusgebieden. In petfood
wordt bijvoorbeeld nogal wat slachtaf
val gebruikt. Dat vraagt een andersoor
tige benadering.”
Wanneer er nieuwe producten op de
markt komen, moeten analysemethodes
soms worden aangepast. “Het analyse
ren van natvoer is nu eenmaal anders
dan van droge grondstoffen”, geeft
Platteschor als voorbeeld. “Erg natte
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monsters moeten worden ingedroogd,
zodat de detectiegrenzen kunnen wor
den gehaald. Bij de rapportage wordt er
rekening gehouden met het indrogen.”
De aanpassingen zorgen bij het labora
torium niet voor problemen. “Er is in
het laboratorium veel kennis aanwezig.
Onze medewerkers hebben specialisti
sche achtergronden.”
Het komt ook voor dat Nutrilab nieuwe
soorten analyses moet inzetten door
vragen uit de markt. “Maar die metho
des moeten wel lijken op de analyses
die we al uitvoerden. We moeten er al
expertise in hebben opgebouwd. Zo
deden we al onderzoek naar diersoor
ten. We konden onder meer rund, kip
en schaap onderscheiden. Nu hebben
we daar ook paard en hond aan toege
voegd.”
O n twi k k e linge n
Bij Nutrilab wordt ernaar gestreefd om
de analysemethodes up-to-date te
houden en foutmarges te minimalise
ren. Daarnaast wil het bedrijf de inter
ne logistiek verder verbeteren. “We
zijn net uitgebreid en daardoor intern
verhuisd. Vooral de natchemische ana
lyses hebben meer ruimte gekregen.”
Ook wordt er geprobeerd de analyses
constant te optimaliseren. “Zo is er
meer aandacht voor analyses op pro
ductniveau. We moeten meer valide
ren om de variaties op matrixniveau te
kunnen ondervangen om zo tot een
goed analyseresultaat te kunnen
komen. Zo worden er bijvoorbeeld
zuren toegevoegd om de voedings
waarde te optimaliseren, of worden
vitamines ingekapseld, zodat ze op de
juiste plek in het verteringsstelsel vrij
komen. Met deze matrixeffecten moe
ten we rekening houden. Daarvoor is
het van belang dat er een open com
municatie is tussen producent en ana
list. We moeten wel precies weten
welke ingrediënten een product bevat
om een juiste analyse te kunnen uit
voeren. Anders worden de resultaten
onbetrouwbaar.” Niet altijd is precies
bekend of bepaalde stoffen tot een
matrixeffect leiden. “Maar die uitzon
deringen zijn juist de uitdaging.”

-
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Nieuwe Dimensies
in Monstervoorbereiding
voor Food en Feed
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Zeefmachine
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- Bulkbelading
- Contaminatiebeheer
- Tracking en Tracing

Indien u op zoek bent naar
een complete productlijn
voor monstervoorbereiding,
zoekt u dan niet verder
■ molens voor kleine
monsterhoeveelheden

- Diverse softwarekoppelingen

RETSCH Benelux

Verder NV/SA
Kontichsesteenweg 17
2630 Aartselaar, België

■ snelle en reproduceerbare
resultaten, elke keer weer
■ grote diversiteit aan accessoires
■ van Duitse makelij garant voor vele
jaren betrouwbaarheid en service
■ gemakkelijk in gebruik, te reinigen
en te onderhouden

België/Luxemburg:

Tel.: +32 3 870 96 40
E-Mail: info@retsch.be

Nederland:

Tel.: +31 30 677 92 61
E-Mail: info@retsch.nl

WWW.RETSCH.NL

Weverij 2, 7122 MS Aalten,The Netherlands
Tel. +31(0)543 49 44 66, Fax +31(0)543 49 44 60
info@inteqnion.com - www.inteqnion.com

Belfeed | Betere resultaten, lagere productiekosten
Haal meer uit uw grondstoffen
Achterstenhoek 5 • 2275 Lille • België • Tel. +32 (0)14 88 22 11 • info@agrimex.be

Inzet Microtracers neemt vlucht

‘Bewustzijn moet groeien’
Techniek

[Tessa Nederhoff]

De wereld van Microtracers professionaliseert en de inzet ervan groeit. Zo
kunnen de tracers een grote rol spelen in de optimalisatie van productielijnen.
“Fabrikanten kunnen precies zien waar in het proces de knelpunten zitten op
het gebied van menging en versleping”, vertelt Jan Akerboom.

“Mengkwaliteit wordt vaak gezien als
kostenpost. Hierdoor worden kansen
gemist. Kwaliteit levert juist geld op”,
stelt Jan Akerboom van Jadis Additiva.
“Zowel op het gebied van voedselveiligheid, nutritie als financiën biedt een
goed mengsel voordelen.” Microtracers
spelen een steeds belangrijkere rol bij
het meten van de mengkwaliteit en versleping. De ontwikkelingen op het
gebied van Microtracers staan niet stil.
“Het wordt allemaal een stuk professioneler.”

De productvormen van
Microtracers
evolueren.
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Ni euw onder z oek
In opdracht van Jadis Additiva deed
TNO in 2004 onderzoek naar verschillende uniformiteits- en verslepingsmethodes, waarbij onder andere de kobalt-,
mangaan-, methyl violet- en verschillen-

de Microtracer-methodes zijn vergeleken. Hieruit bleek al dat de Microtracermethode zich onderscheidde. “Het is
een directe methode die is gebaseerd
op deeltjestelling, niet op het meten
van concentraties. Bij het meten van
concentraties verlies je informatie”,
benadrukt Akerboom. “In 2009 is er een
vervolgonderzoek uitgevoerd en hebben we advies gekregen over een aantal
belangrijke vraagstukken. Bijvoorbeeld:
kunnen de gevonden Microtracer-tellingen worden geëvalueerd met de variatiecoëfficiënt van de Gauss-verdeling of
met de p-waarde van de Poisson-verdeling? Hieruit bleek dat onze aannames
klopten: bij het tellen van deeltjes moet
niet worden gewerkt met de Gauss-,
maar met de Poisson-verdeling en bij
concentraties of wegen met Gauss.”

Me e r de e lt je s
Het onderzoek gaf daarnaast antwoord
op de vragen hoeveel monsters er nodig
zijn om tot een betrouwbaar resultaat
te komen en wat het benodigde aantal
deeltjes per monster is. “Een van de
gevolgen is dat we tegenwoordig meer
deeltjes per monster tellen. Die extra
deeltjes betekenen ook meer telwerk”,
aldus Akerboom. De gekleurde Microtracer-deeltjes worden, na te zijn gefilterd en gedemagnetiseerd in de Rotary
Detector, besproeid met ontwikkelvloeistof en kunnen dan worden geteld. “We
zijn ver in het ontwikkelen van een
scannerprogramma die de deeltjes kan
tellen en meteen kan beoordelen of het
mengsel goed is.” De grootste uitdaging
bij het ontwikkelen van het programma
is dat de scanner alle deeltjes moet kunnen herkennen, ook de onduidelijke
deeltjes of deeltjes die dicht tegen
elkaar aan zitten. Daarbij bleek dat de
scanner niet alle kleuren deeltjes even
goed herkent. “Rode deeltjes zijn makkelijker te tellen dan gele”, geeft Akerboom als voorbeeld. Ook de snelheid
van de scanner is nog niet naar wens.
Over een jaar denkt Akerboom dat het
scannerprogramma naar tevredenheid
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cht

Technisch hulpmiddel

werkt en op de markt kan worden
gebracht. De Rotary Detector, het apparaat waarmee de monsters worden
geanalyseerd op Microtracers, is verbeterd. Het apparaat is veiliger, stiller,
praktischer en klantvriendelijker.
Aant al laborat or i a
Dat de inzet van Microtracers een professionaliseringsslag doormaakt, is ook
te zien aan het aantal laboratoria met
een licentie voor het analyseren van
Microtracers. Het aantal is gegroeid tot
negen. Voornamelijk in Europa, maar
ook in Amerika en Brazilië staan laboratoria die Microtracers analyseren.
De laboratoria moeten voldoen aan strenge eisen
die MTSE (Micro Tra-

Sabine Artelt is de
directeur van MTSE.

Microtracers zijn onlangs ingedeeld als technisch hulpmiddel. Dit zijn stoffen die op zichzelf niet als
diervoeder worden geconsumeerd, maar die bij de verwerking van diervoeders of voedermiddelen
bewust worden gebruikt om t�dens de be- of verwerking aan een bepaald technisch doel te beantwoorden, hetgeen kan leiden tot de onbedoelde, maar technisch onverm�del�ke aanwezigheid van
residuen van deze stoffen of hun derivaten in het eindproduct, mits die residuen geen ongunstige
gevolgen hebben voor de diergezondheid, de mensel�ke gezondheid of het milieu en geen enkel
technologisch effect op het eindproduct hebben.

cers Services Europe, in Europa vertegenwoordigd door Jadis Additiva) stelt.
Onderdeel van de kwaliteitscontrole zijn
ringtesten die twee keer per jaar onder
de gelieerde laboratoria worden uitgevoerd. Het aantal laboratoria zal op de
korte termijn uitbreiden, onder meer
in China en Turkije.
Me e r to e p a ssi n g e n
Voor de laboratoria
wordt het ook aantrekkelijker om
Microtracers te analyseren, aangezien
ze vaker zullen worden ingezet. Dit
heeft onder meer te
maken met het op de
markt zetten van het
nieuwe product van Jadis
Additiva, TrackMate, waarbij mengvoerbedrijven
een op maat gemaakte
premix van Microtracers
zelf kunnen inmengen.
TrackMate kan worden
gebruikt bij het introduceren van nieuwe voeders om
bijvoorbeeld
te zien of
voorschriften, doseringen en
geadviseerde perioden correct
worden
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opgevolgd. Daarnaast heeft extern
onderzoek ervoor gezorgd dat het toepassingsgebied van Microtracers enorm
is vergroot. Deze kennis heeft de basis
gelegd voor het nieuwe product dat nu
in ontwikkeling is: ProcessMate. Dit product wordt verwacht in 2014. Met
slechts veertig monsteranalyses kan
inzichtelijk worden gemaakt op welke
plekken in het proces fouten ontstaan
in menging en versleping. Dat kan bijvoorbeeld de weger, menger of transportband zijn. “We verwachten dat ProcessMate een grote rol gaat spelen in
de optimalisatie van productielijnen in
elke markt waarin wordt gemengd.
Hierbij denken we aan de hele landbouw- en industriesector.”
B e wu stwo rd i n g
De prijs per monster is ongeveer 40
euro. “Dat betekent dat je voor ongeveer 1600 euro leert waar de knelpunten in het proces zitten”, rekent Akerboom voor. Wanneer er in de productielijn onderdelen worden vervangen, is
wel een nieuwe test nodig. Voor laboratoria betekent dit dat ze meer monsters
per jaar mogen verwerken. “Nu analyseren de licentielaboratoria in Europa al
meer dan vijfentwintigduizend monsters, dat zijn er straks wellicht honderdduizenden.”
Voorwaarde voor de vlucht die de inzet
van Microtracers kan nemen, is dat de
industrie bewuster wordt van de voordelen die de analyse met Microtracers
met zich meebrengt. “Die bewustwording begint al bij de monstername.”

-
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Automatiseren en in
Techniek

[Carolien Makkink]

Kwaliteitsbeheer is essentieel in de diervoederindustrie. Automatisering is
onmisbaar om de kwaliteit van processen en producten efficiënt te waarborgen. Daarom organiseerde Adifo een seminar over kwaliteitsbeheer in de voedings- en diervoederindustrie met hun platform Bestmix Lims.
Om een continue kwaliteit te kunnen
garanderen en te verbeteren, moeten
gegevens van binnenkomende grondstoffen en af te leveren eindproducten
worden geregistreerd. Ook moeten de
diverse product- en procesdata worden
geëvalueerd en geanalyseerd. Maar
bedrijven in de diervoedersector vullen
het kwaliteitsbeheer op diverse manieren in. Automatisering in kwaliteitsbeheer is dan ook maatwerk, benadrukt
Adam Sneep van Adifo.

Figuur 1 : Bestmix Lims process flow.
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B e stmi x L i ms
“In het verleden kenmerkte kwaliteitsbeheer zich door een flinke papierwinkel”, vertelt Paul Smolders van Adifo.
“Externe laboratoria leverden analyseuitslagen aan als pdf-bestand. De data
werden dan vaak met de hand overgetypt in een Excel-bestand, of de pdf
werd geprint en belandde op een stapel.”
Al met al geen efficiënte manier van
werken. Zeker niet omdat de eisen aan

kwaliteitszorg sterk toenemen, waardoor automatisering onvermijdelijk
wordt. “De verzamelde gegevens moeten namelijk worden geëvalueerd en
geanalyseerd, zodat ze kunnen worden
gebruikt om processen of producten te
verbeteren”, zegt Smolders. Om dat
mogelijk te maken, ontwikkelde Adifo
het platform Bestmix Lims, waarin data
uit diverse bronnen worden samengebracht. Bestmix Lims is een eenvoudig,
gebruiksvriendelijk systeem, waarmee
data-uitwisseling, zowel intern als
extern, wordt geautomatiseerd. Het
systeem is modulair en kan dus naar de
wens van de klant worden uitgebreid.
E i g e n ke uze
In de diervoederindustrie combineert
Bestmix Lims de grondstofgegevens,
analyseresultaten, procesgegevens en
eindproductkenmerken. Vanuit het platform kunnen rechtstreeks overzichten
en declaraties worden aangemaakt. Dit
geeft de gebruiker direct inzicht in de
kwaliteit van processen en producten.
Het processchema van Bestmix Lims (zie
figuur 1) laat zien hoe het systeem is
ingericht. “Naar keuze van de gebruiker
kunnen verschillende inputs handmatig
of automatisch worden ingegeven”, legt
Smolders uit. “Elk bedrijf kan dus een
eigen keuze maken uit de beschikbare
modules.”
P re mi x indust r ie
Sven De Vos van Inve België vertelt hoe
Bestmix Lims binnen zijn firma wordt
ingezet. “Bij Inve België gebruiken we
meer dan 250 grondstoffen, waaruit we
525 verschillende eindproducten formuleren. In 2009 is Inve België na een
management buy-out zelfstandig
geworden en kregen we dus behoefte
aan een eigen softwarepakket voor het
beheer van onze data.”
Bestmix Lims van Adifo maakt het
mogelijk om labdata automatisch te
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Analyse

n integreren
Softwareseminar over efficiënt kwaliteitsbeheer van Adifo

importeren. De matrixwaarden worden
gebruikt in Bestmix Feed en voor kwaliteitscontrole. Bestmix Lims haalt de referentiewaarden uit Bestmix Feed en controleert de specificaties. Het softwarepakket wordt ook gebruikt om uit analyse-uitslagen en zo nodig referentiegehalten afgeleide nutriënten, bijvoorbeeld energiewaarde, te berekenen. Er
is dus sprake van interactie en uitwisseling tussen Bestmix Feed en Bestmix
Lims. De overzichtsrapporten uit Bestmix
Lims worden intern gebruikt, maar kunnen ook rechtstreeks naar afnemers
worden gemaild. Daardoor heeft Inve
België een flinke slag gemaakt in efficiënt kwaliteitsbeheer.
Dier v oe ding
ABZ Diervoeding, vorig jaar ontstaan uit
de fusie van Arkervaart Diervoeder en
Brameco·Zon Voeders, maakt ook
gebruik van Bestmix Lims.
“Ook wij waren vroeger veel tijd kwijt
aan het overtypen van analysedata van
externe laboratoria in Excel”, vertelt

Marcel Roordink van ABZ. “Het is een
inefficiënte manier van werken met een
reële kans op fouten.” De implementatie van Bestmix Lims verloopt bij ABZ
gefaseerd, vertelt coördinator Kwaliteit,
Arbo en Milieu Nicolette van den Brand.
“In fase 1 hebben de twee KAM-coördinatoren het systeem opgezet en ingericht. In fase 2 is de koppeling gemaakt
naar externe labs en zijn de KAM-medewerkers op onze vijf productielocaties
geïnstrueerd. Vervolgens is de koppeling
gelegd met Bestmix Feed en op dit
moment breiden we het systeem verder
uit, mede naar aanleiding van de recente fusie.”
De KAM-coördinatoren maken een schema voor de benodigde analyses. Dit
schema gaat naar de KAM-medewerker
in de fabriek, die zorgt voor de monstername en de invoer van de monstercode in Bestmix Lims. Het externe laboratorium stuurt de analyseresultaten
rechtstreeks naar Bestmix Lims en de
software signaleert afwijkingen van de
normwaarden.
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V e rd e re i n te g ra ti e
“Ook voor de voederwaardering en het
matrixbeheer is Bestmix Lims een nuttige tool”, vult Jacco Vessies van ABZ
aan. “We gebruiken de Lims-data bij de
selectie van grondstoffen en de sturing
van de inkoop.”
In de toekomst wil ABZ Diervoeding
Bestmix Lims nog intensiever inzetten
voor de formulering en waardering van
voer. “We willen het systeem ook integreren met ons ERP-systeem, zodat de
grondstofcodes direct bij aflevering in
Bestmix Lims worden ingelezen. Ook
gaan we de fysische voerkenmerken
(hardheid, slijtvastheid, zeefanalyses)
registreren en het gebruik van de certificatenfunctie uitbreiden.”
Paul Smolders van Adifo merkt op dat
ook koppeling aan de Databank Ongewenste Stoffen en een interface met
GMP+ binnenkort met Bestmix Lims
mogelijk wordt. De planning van
bemonstering en analyseschema’s kan
ook worden geautomatiseerd ten
behoeve van monitoringssystemen.

In de toekomst wil ABZ
Diervoeding
Bestmix Lims
nog intensiever
inzetten voor
de formulering
en waardering
van voer.

(Foto: ABZ

Diervoeding)

-

De Molenaar nr.15 1 november 2013

22-10-13 16:04

‘Uniek ontwerp zorgt

voor uniform
vochtgehalte in graan’
Graancollecteur CZAV kiest voor Ecodry graandroger van Bühler

Peter Cappon, bedrijfsleider bij CZAV in Westdorpe, steekt zijn hand onder de stroom
tarwe die in een silo wordt gelost en brengt hem naar zijn neus. “Ik moet het graan
altijd eerst even ruiken”, bekent hij. “Dan weet ik of het van goede kwaliteit is.” Die
liefde voor het product herkent de firma Bühler als geen ander. ‘Your grain is our passion’ is niet voor niets het motto van de divisie Grain Processing.

“Bühler houdt zich bezig met de technologische kant van graanverwerking”, legt Simon Bal uit, vanuit Mechelen werkzaam als Area
Sales Manager voor de Benelux. “Wij leveren machines en technologie voor de complete keten vanaf de inname van graan tot en met
de procesverwerkende industrie, zoals diervoederfabrikanten, mouterijen, maalderijen en rijstverwerkers. Bühler opereert wereldwijd en

heeft zo’n 11.000 medewerkers in dienst, verdeeld over 140 landen.
Op ieder continent zijn meerdere productielocaties gevestigd.”
Afgelopen zomer plaatste Bühler een Ecodry STKX6D-06/2 bij CZAV,
de op één na grootste graancollecteur van Nederland. De vernieuwde graanopslag van 38.000 ton met een innamecapaciteit van 900
ton per uur is te vinden in Westdorpe, tussen de Zeeuwse akkers en
aan het kanaal van Terneuzen naar Gent. CZAV is een agrarische
coöperatie in Zuidwest-Nederland, waarbij ruim drieduizend actieve
agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij en veeteelt zijn aangesloten. “Wij verzamelen in ons werkgebied
– alles onder Rotterdam en Breda tot in Vlaanderen – het graan van
boeren en behandelen dit als het nodig is”, legt bedrijfsleider

Afgelopen zomer
plaatste Bühler
een Ecodry
STKX6D-06/2 bij
CZAV.
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Peter Cappon uit. “Daarna leveren wij het aan de industrie.” Vrijwel
al het graan wordt via vrachtwagens over de weg aangeleverd.
Daarentegen vertrekt 98 procent van de totale productie per schip.
In totaal worden er binnen CZAV circa 350.000 ton inlandse granen
per jaar verwerkt, waarvan 100.000 ton op de locatie in Westdorpe.
Vochtpercentage
Omdat levering aan de industrie vereist dat het graan een vochtpercentage heeft van maximaal vijftien procent, moet CZAV nu en dan
grote partijen graan drogen. “Af en toe heeft het graan van zichzelf
het juiste vochtpercentage, doordat het een warme en droge zomer
is geweest”, vertelt Peter. “Maar het regent vaker dan je denkt. De
oogst van afgelopen zomer heeft een vochtpercentage van ongeveer
16,5 procent.” Om dit percentage omlaag te brengen, wordt het
graan gedroogd in een Ecodry van Bühler. “In deze droger kunnen
we per uur veertig ton tarwe met een vochtigheid van twintig procent
drogen”, legt Peter uit. Simon vult aan: “Wereldwijd heeft Bühler
meer dan zeshonderd graandrogers geplaatst met capaciteiten van
4 tot 320 ton graan per uur. We werken met een modulair principe,
waardoor het uiteindelijk altijd maatwerk wordt in ieder bedrijf.”
De Ecodry zorgt ervoor dat het graan op uniforme wijze wordt
gedroogd. “Dat komt enerzijds door het ontwerp en anderzijds door
de manier waarop de warmte wordt overgedragen op het product”,
legt Simon uit. “Doordat er een gelijke druk en luchtverdeling heerst
in de droger, zakt het graan in een gelijkmatige massastroom naar
beneden. Dit zorgt ervoor dat de verblijftijd van iedere graankorrel in
de droger identiek is. Het graan dat in het bovenste deel van de droger direct in contact komt met de luchtkanalen, wordt door het unieke

Schematische
weergave van de
Ecodry-droger.
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“Via de branders met een drietraps ontbrandingssysteem kan de graandroger zowel direct als indirect worden verwarmd”, vertelt Peter Cappon.

ontwerp zo geleid dat dit in het onderste deel niet meer het geval is,
of andersom. Het resultaat is een uniform vochtgehalte, waarbij overdrogen wordt voorkomen. Bovendien wordt de hittestress met wel
50 procent verminderd. Een korrel die te veel hitte ontvangt, kan niet
meer kiemen en dat is funest voor het moutproces.” De Ecodry wordt
bij CZAV gebruikt om tarwe en gerst te drogen, maar is geschikt voor
allerlei soorten granen, zoals mais, soja, koolzaad, zonnebloem en rijst.
De machine voldoet aan alle recente veiligheidsvoorschriften, ATEX en
brandveiligheid. “Dat is belangrijk voor ons, want als je met stof, hitte
en vuur werkt, ligt explosiegevaar altijd op de loer”, weet Peter.
De onverzadigde warme lucht wordt hergebruikt in het proces. “Dit
levert tot wel vijf procent energiebesparing op”, aldus Simon. De verzadigde lucht gaat door een stofafscheider, die de stofdeeltjes uit de
lucht haalt. De schone lucht wordt vervolgens naar buiten geblazen.
De Ecodry STKX6D-06/2 wordt verwarmd door twee grote branders,
die bij CZAV in een speciale, brandwerende ruimte zijn geplaatst.
Omdat CZAV zelf in olie handelt, is er gekozen voor oliegestookte
branders. “Via de branders met een drietraps ontbrandingssysteem
kan de graandroger zowel direct als indirect worden verwarmd”,
wijst Peter. “Bij direct stoken gaan de rookgassen door het product
heen. In verband met eisen op het gebied van voedselveiligheid mag
dat nooit het geval zijn bij producten die bedoeld zijn voor consumptie. In dat geval stook je indirect, waarbij de rookgassen worden
gescheiden.” Naast de droger heeft Bühler ook alle elevatoren, kettingtransporteurs, schroeven en spotfilters voor de nieuwe graanopslag bij CZAV geleverd.
Kwaliteit
Peter is blij met de keuze voor Bühler. “De graandroger moet zich in
de komende jaren natuurlijk gaan bewijzen, maar ik ben zeer tevreden met de machine. De droger is erg gebruiksvriendelijk en na drie
dagen durfde ik hem al ’s nachts en in het weekend te laten werken,
zonder dat ik erbij was. De materialen zien er deugdelijk uit en Bühler
heeft ons uitstekend begeleid tijdens het gehele proces. Een bezoek
aan de modern uitgeruste productielocatie in Duitsland, gecombineerd met enkele referentiebezoeken hebben voor ons de doorslag
gegeven om voor Bühler te kiezen. Het feit dat het bedrijf al 153 jaar
bestaat, geeft ons ook vertrouwen voor de toekomst.”
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• DA 7250: (on-line) NIR Analyse van Vocht,
Eiwit, As, Vet etc.
• IM 9500: NIT Analyse van Vocht, Eiwit, Olie,
Zetmeel, HL-gewicht van granen, zaden en meel.
• RVA 4500: Bepaling van Enzymen en Zetmeel
karakteristieken in 13 min.
Voor meer informatie: www.perten.com/products








  

  

 

  

 
  




 
  

  
  

 

  

  
  


  











 

François Hollande breekt lans voor Europese veeteelt

Sommet de l’Elevage
wint aan belang

Wereldwijd

[Jef Verhaeren]

De vakbeurs Sommet de l’Elevage wint aan belang op commercieel gebied. De internationale aanwezigheid groeit jaarlijks, zowel onder standhouders als bezoekers. Ook president
François Hollande was present. Hij beloofde dat in de vrijhandelsbesprekingen sterk rekening wordt gehouden met de Franse
en Europese landbouw.
De veeteeltbeurs Sommet de l’Elevage
wordt al meer dan twintig jaar nabij
Clermont-Ferrand, in het centrum van
de Auvergne, georganiseerd. De
Auvergne is ondenkbaar zonder de

diverse runderrassen die het landschap
tekenen. Prijskampen zijn dus belangrijk
op de Sommet de l’Elevage, maar de
vakbeurs wint ook aan belang op commercieel gebied. De internationale aan-
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wezigheid groeit jaarlijks, zowel onder
standhouders als bezoekers.

Sommet de
l’Elevage heeft
internationale

I n te rn a ti o n a a l
Het bezoekersaantal oversteeg de verwachtingen: 82.000 geïnteresseerden
bezochten de beurs, waaronder meer
dan 3000 buitenlanders. Onder de buitenlandse standhouders bevonden zich
ook bedrijven uit Nederland en België.
Zo presenteerde Bonda haar natte en
droge bijproducten en wist Carmeuse
met fijne kalkproducten voor diervoeding de groeiende veeteeltsector te vinden. Ongeveer een derde van de standhouders vertegenwoordigde diensten en
diervoeding, de rest waren fabrikanten

ambities.
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>> Sommet de l’Elevage wint aan belang

van machines en materieel. Bij de Club
International worden steeds meer internationale commerciële contacten gelegd
en worden ook bedrijfsbezoeken voor
buitenlanders in de regio georganiseerd.
Aandac ht s gebi eden
Waar aanvankelijk de vleesrunderen
kenmerkend waren voor de regio, wint
het melkvee aan terrein. De Bleu
d’Auvergne (Frankrijk) is een bekende
vedette. Dit jaar werden de nationale
prijskampen van de rassen Salers en
Montbéliarde op de beurs gehouden.
Daarnaast werden er enkele interessante conferenties georganiseerd. Instellingen als het Franse onderzoeksinstituut
Inra en l’Institut de l’Elevage pakten uit
met actuele studies over methanisatie
en goede minerale voederpraktijken
voor melkkoeien. Veehouders bleken
opvallend veel interesse te tonen voor
praktische innovatieve toepassingen van
het onderzoek. De druk op de Franse
veeteelt is blijkbaar groot genoeg om
veehouders alert te maken. Ook president François Hollande werd daarmee
geconfronteerd.

Het was erg
druk bij de 1250
standhouders.
Diervoederbedrijven waren
sterk vertegenwoordigd.

Conf r ont at i e
Anders dan eerste minister Jean-Marc
Ayrault, die op de vakbeurs Space de
manifestanten ontliep, ging de Franse
president op de Sommet de l’Elevage wel
de confrontatie aan. Zijn aanwezigheid
op deze beurs was op zichzelf al een
hoogtepunt. Toch werd hij door manifesterende boeren niet al te vriendelijk ontvangen. Hij werd onthaald op
geschreeuw en gefluit. “Wij zijn onder-

betaald. We leven niet, we overleven!”,
riep een melkveehouder. De president
antwoordde: “Daarvoor ben ik gekomen,
om te luisteren en te antwoorden.”
Hollande kwam, volgens hemzelf, met
een positieve boodschap. Hij kondigde
maatregelen aan die de veehouders
jaarlijks een miljard euro zouden opleveren. Hij erkende dat de veehouderij in
Frankrijk sinds jaren gebukt gaat onder
structurele moeilijkheden, mede veroorzaakt door de ontkoppeling van steun
van de productie in het Europees
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). “Het zou echter een vergissing
zijn als verschillende producties met
elkaar in conflict zouden komen”, zei
hij. “De veeteelteconomie is weliswaar
afhankelijk van de kostprijs van de
plantaardige producties, maar hier moeten we aansturen op convergentie.”
K ra ch ti g e se cto r
Hij wees op het economisch belang van
de landbouw en veeteelt voor Frankrijk,
maar ook op het belang van de landbouw voor het plattelandsonderhoud,
zeker in het Centraal Massief. “De veeteelt is een investering in de toekomst en
dus een prioriteit voor het beleid”, zei
hij. Volgens Hollande is het dan ook de
Franse regering die ervoor heeft gezorgd
dat het EU-budget voor landbouw grotendeels behouden blijft na zware Europese discussies. “Heel wat andere lidstaten wilden de Europese landbouw op het
spel zetten. Wij hebben voet bij stuk
gehouden, niet alleen in het belang van
Frankrijk, maar in het belang van heel
Europa. We moeten beschikken over een
krachtige landbouw, zodat we in Europa
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zelfvoorzienend zijn op het vlak van
voedsel. Europa heeft een eigen kwaliteitslandbouw nodig met landbouwbedrijven die bij machte zijn de voedselzekerheid te waarborgen en ook export te
genereren.”
V ri j h a n de lsbe pe r k ing
Vervolgens lichtte hij de door de regering getroffen maatregelen toe. “Ik
hoor ook voor de eerste keer van veehouders dat we markten moeten openen”, zei hij. “U hebt dus begrepen dat
wij ons moeten richten op een mondiale
schaal en ons inwerken in vreemde
markten. We voeren al runderen uit
naar Turkije, Kazachstan en andere landen, maar we moeten nog sterker aanwezig zijn op internationale markten.”
Hij verwees naar belangrijke onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie en de handelsbesprekingen tussen de EU en de Verenigde
Staten en Canada. Hij beloofde ervoor
te zorgen dat in de vrijhandelsbesprekingen sterk rekening zou worden
gehouden met de Franse en Europese
landbouw. “Ik zal er alles voor doen dat
ook onze landbouw beschermd blijft,
want onze producten mogen niet worden overgeleverd aan de vrije markt.”
Hollande benadrukte dat de landbouw
behoefte heeft aan stabiliteit, dat er
meer solidariteit moet komen en nieuwe regels voor de marktorganisatie. “De
steun moet gaan naar de landbouwactiviteit, naar de productie dus.” Hij brak
een lans voor een vorm van herkoppeling van steun aan productie. “De veeteelt is de prioriteit voor het Franse
landbouwbeleid.”
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Zaken en mensen

KrakendePersen

Nieuwe junior productmanager bij Pancosma
Jennifer Maurin is aangesteld als junior productmanager van plantenextracten-producten bij
de Pancosma Groep. Maurin zal in haar nieuwe functie nauw samenwerken met dhr. Brenner
en hem steunen bij het bevorderen van het Xtract-gamma en de ontwikkeling hiervan wereldwijd, met name in Spaans- en Franstalige gebieden.
Voor de aanstelling was Maurin verantwoordelijk voor de communicatie binnen het bedrijf en
het organiseren van evenementen. Daarnaast verstrekte ze productmanagementsupport.
Maurin behaalde een MSc. ingenieursdiploma in de landbouw- en voedingsindustrie in Lyon
(Frankrijk) in 2009. Ze is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement en traceerbaarheid van de
dierlijke productiesystemen.

Opening Europees hoofdkantoor Alltech
Alltech heeft haar nieuw Europese hoofdkwartier
geopend. Het kantoor is gevestigd in Dunboyne
(Ierland). De uitbreiding is een reactie op Alltechs
groeiende aanwezigheid in Europa. De faciliteit in
Dunboyne, waar nu meer dan honderd mensen in
dienst zijn, is verdrievoudigd in omvang tot 3600 m2.
Alltech heeft ook de bestaande onderzoekslaboratoria
gemoderniseerd, waardoor een groot deel van het
moleculaire onderzoek naar diergezondheid plaatsvindt op de locatie.
Kunstenaar Roisin Fitzpatrick, die bekend staat als
‘de kunstenaar van het licht’, was betrokken bij de
ontwikkeling van een aantal kunststukken die in
het pand worden geïnstalleerd. In het hart van het
gebouw staat een sculptuur van een atoom met doorschijnende DNA-spiralen. “Alltech opende bijna dertig
jaar geleden haar eerste internationale kantoor in Ierland en ik ben enorm trots op wat het is
geworden: het centrale punt voor de Europese activiteiten van Alltech en een lichtend voorbeeld van wat we gaan doen”, zegt Pearse Lyons, voorzitter van Alltech. “Deze investering
van 10.000.000 euro verbeeldt de verbintenis van Alltech naar deze regio en naar Ierland.“

Anitox benoemt commercieel directeur
Pieter Wolleswinkel is toegetreden tot Anitox. In zijn nieuwe rol als commercieel directeur voor
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is Wolleswinkel verantwoordelijk voor de commerciële en
technische serviceteams van het bedrijf in deze regio’s. Wolleswinkel heeft tien jaar ervaring in
de sector en bekleedde in de afgelopen jaren senior product- en businessmanagement-functies.
Hij werkte drie jaar als dierenarts, trad in 2007 in dienst bij Provimi en werd regiomanager
van Noord-Europa voor Provimi/Cargill Animal Nutrition in 2011. Wolleswinkel: “Anitox is een
zeer dynamisch bedrijf met uitstekende producten en diensten. Ik heb het geluk om deel uit te
maken van het bedrijfsleven in een zeer spannende fase van groei en kijk uit naar voortzetting
van de sterke expansie die Anitox reeds heeft bereikt. De toenemende druk van de stringente
wet- en regelgeving omtrent voederveiligheid, en de focus van de diervoedersector op efficiëntieverhoging, zal onze positie met belangrijke producten als Termin-8 en Maxi-Mil voortdrijven.
We zullen intensief samenwerken met ons toegewijde team in Europa, het Midden-Oosten en
Afrika om de beste oplossingen te bieden aan onze klanten.”

Financiële positie Nutriad verbeterd
De aandeelhouders van Nutriad, Rabobank en Royal Bank of Schotland voorzien in een
nificante stijging van het vermogen van het bedrijf. De nieuwe investeringen van
de aandeelhouders zijn onderdeel van een totale financiële herstructurering van
Nutriads moederbedrijf Inve Holding. Bij deze herstructureringen hoort onder meer
65 miljoen dollar nieuw eigen vermogen, waardoor de schuldenlast is verlaagd. De
totale financiële herstructurering resulteert in een toename van het eigen vermogen naar 24 miljoen dollar.
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Dodenrit
Het deuntje ‘troika hier, troika daar’ uit het
liedje ‘De dodenrit’ van Drs P. zat in mijn
hoofd. De zanger is in een arrenslee met zijn
vrouw en vier kinderen op weg naar de stad
Omsk in Siberië. De reis is lang en de tijd
wordt verpoosd met gezang. Opeens duikt op
de achtergrond een groep wolven op. Ze zijn
uitgehongerd en komen al snel dichterbij. Het
ene na het andere kind wordt geofferd aan de
uitgehongerde wolven.
Terug naar het Nederland-Ruslandjaar.
Nederland organiseert in Rusland een breed
programma met economische, culturele en
maatschappelijke activiteiten. Dat doen we niet
voor niets. Jaarlijks voeren we voor ongeveer
17 miljard euro in, voornamelijk gas en olie, en
exporteren we voor 6,6 miljard euro aan machines, bloemen en voedsel. De voedingsmiddelenindustrie is de een na grootste bedrijfstak
van ons land. Maar er is meer dan economie.
We kopen gas en olie, maar protesteren ook
tegen oliewinning in de Noordzee met een
Greenpeace-schip dat onder Nederlandse vlag
vaart. We komen op voor de belangen van
homosporters bij de Winterspelen in Sotsji.
We spreken Russische diplomaten aan die zich
misdragen. Als de autoriteiten van de Russische
Federatie vragen stellen bij de kwaliteit van
Nederlandse landbouwproducten en inspecties, is de denkbeeldige Siberische wolf in mijn
gedachte. Het deuntje ‘troika hier, troika daar’
wakkert weer op bij het persbericht ‘Vion
bereikt akkoord verkoop divisie Ingredients’.
Voor de verkoop ontvangt Vion 1,6 miljard
euro en stijgt het eigen vermogen van minus
100 miljoen naar plus 400 miljoen euro. De
nieuwe eigenaar is het Amerikaanse Darling
International. Vion is gered door zijn kroonjuweel te verkopen, of zoals in het liedje, door
een van de kinderen te offeren.
De tijden zijn veranderd. In het liedje vallen
uiteindelijk de vrouw en de zanger zelf ten
prooi aan de hongerige wolven. Stuurmanschap
is nog meer vereist dan voorheen om onze
afzetmarkten te behouden en de Nederlands
georiënteerde voedingsmiddelenbedrijven in de
lucht te houden.
Troika hier, troika daar. Leve onze goede tsaar!

sig-

Wim Thielen

In de rubriek ‘Krakende Persen’ worden periodiek, door
verschillende redacteuren van De Molenaar, onderwerpen
aangesneden die in het nieuws zijn en enige relatie hebben
met de graanverwerkende- en/of diervoederindustrie.
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Amerika lanceert eigen s
Algemeen

[Jef Verhaeren]

De Amerikaanse sojasector heeft een eigen certificeringssysteem in het leven
geroepen. De verschillen tussen deze SSAP-standaard en RTRS blijken klein.
Volgens Ruud Tijssens is er een belangrijke stap gezet voor acceptatie van het
schema in Europa. “De basis voor een dialoog is aanwezig. Nu moeten we dit
concreet bestuderen en uitpraten.”
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Om tegemoet te komen aan de wens
van diervoederfederaties als Nevedi en
Bemefa en de Europese koepelorganisatie Fefac, heeft de Amerikaans sojasector een eigen duurzaamheidsgarantiesysteem voor Amerikaanse soja in het
leven geroepen. In maart 2013 werd het
U.S. Soybean Sustainability Assurance
Protocol (SSAP) afgerond. Het SSAP
werd in Den Haag voorgesteld en gelanceerd door de U.S. Soybean Export
Council (USSEC) en meteen getoetst aan
RTRS en de wensen van de Europese
diervoedersector.

RTRS werd opgebouwd samen met vertegenwoordigers uit de hele keten,
ngo’s en sojaproducenten uit Zuid-Amerika. De Amerikaanse sojasector verkoos,
mede vanwege de kosten van RTRS, een
eigen certificeringssysteem op basis van
bestaande wettelijke systemen en normen die in de Verenigde Staten sinds de
jaren tachtig gelden. Om de kosten te
drukken zijn de audits beperkt, mede
omdat in de VS in het verleden toch
altijd voor meer dan 90 procent van de
soja aan de gestelde voorwaarden bleek
te voldoen, zo luidde het argument.

Ei gen s ys t eem
De Europese diervoederindustrie heeft
zich, vooral getrokken door de Nederlandse en Belgische sectororganisaties,
tot doel gesteld tegen 2015 haar volledige sojabehoefte te dekken met RTRSof gelijkwaardig gecertificeerde soja.

B e l a n g v a n ce rti fi ca te n
Ruud Tijssens, directeur corporate
affairs bij Agrifirm en voorzitter van
Fefac toonde aan dat duurzaamheidsmaatregelen ook tot meer efficiëntie
leiden. “Maar er staat meer op het
spel. Er zijn niet alleen de noodzakelij-

ke verlagingen van de uitstoot van
broeikasgassen en andere milieueisen,
er is ook de houding van ngo’s, de
publieke opinie, politieke betrokkenheid en institutionalisering van duurzaamheidssystemen.” Geloofwaardige
standaarden, zoals RTRS voor soja en
RSPO voor palmolie, worden ook door
de overheid geïmplementeerd, in
Nederland onder meer in het Initiatief
Duurzame Handel (IDH).
Tijssens wees erop dat RTRS een multiglobaal platform is met 150 deelnemers
wereldwijd en stakeholders in de hele
sojaketen, de maatschappij inbegrepen.
Tegen 2015 moet niet alleen de hele
aanvoer van soja RTRS-gecertificeerd
zijn, maar moet RTRS ook zijn geïmplementeerd in de inkoopvoorwaarden
van dierlijke producten, tot in de
detailhandel. Tijssens onderstreepte het
essentieel belang van vertrouwen in de
certificaten. “Dat vertrouwen is afhankelijk van de audit- en certificatiereglementering, de transparantie van certificatie en verificatie, en de klachtenregeling.”
A l l e s duur za a m
De voorzitter liet er geen twijfel over
bestaan dat alle grondstoffen in Europa duurzaam moeten zijn. Naast Nederland en België hebben ook Denemar-
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SSAP getoetst aan RTRS

Voorwaarden SSAP

n sojastandaard
ken, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk
op dat gebied de nodige stappen
ondernomen. Fefac kondigde de ontwikkeling aan van een voorlopige
invoerstandaard voor duurzame soja en
daarbij zal RTRS waarschijnlijk als toetsend kader dienen. “Wij verwelkomen
alle initiatieven in dat kader, maar duidelijke richtlijnen zijn essentieel”,
besloot hij.
De uiteenzetting van Frans Claassen,
algemeen directeur van de Product
Board for Margarines, Fats and Oils
(MVO) sloot hierbij naadloos aan. Hij
wees erop dat slechts 3,5 procent
(734.000 ton) van de 19,62 miljoen ton
in de EU ingevoerde sojameel uit de VS
komt. “Toch hebben we ook duurzame
Amerikaanse soja nodig in Europa”,
benadrukte hij. Amerikaanse sojaolie
wordt in de EU niet meer ingevoerd
wegens genetische modificatie.
Duur za am hei d i n de VS
Laura Foell, sojaproducent uit Iowa en
lid van de United Soybean Board, legde
uit dat 55 procent van de Amerikaanse
soja wordt uitgevoerd. Slechts 6 procent
gaat naar de EU, maar 25 procent naar
China. 94 procent van de sojaproductie
is genetisch gemodificeerd.
De vraag naar ‘duurzame’ soja steeg
sinds 1990 met 148 procent. “We heb-

ben die duurzaamheid gerealiseerd
door betere zaden te gebruiken, betere
en beperkte grondbewerking toe te passen, beheersmaatregelen in te voeren,
de juiste gewasbeschermingsmiddelen
en geschikt oogstmateriaal te gebruiken. Duurzaamheid is voor de familiale
sojaboeren een manier van leven
geworden”, zei Foell. “Het beantwoordt
niet alleen aan de vraag van de consument, het is ook goed voor de bodem,
de biodiversiteit en het rendement.”
Foell wees erop dat 65 procent van de
Amerikaanse soja wordt geproduceerd
met beperkte grondbewerking, waardoor de grond gezonder blijft. De erosie
daalde met 66 procent, het gebruik van
herbeciden met 70 procent en de CO2uitstoot met 147.500 ton. Sinds 1980
steeg de sojaproductie met 96 procent,
terwijl er 8 procent minder energie
werd gebruikt. Het gebruik van brandstof werd gehalveerd. Dit vertaalde zich
in belangrijke besparingen. Ook precisielandbouw heeft daartoe sterk bijgedragen, evenals waterbeheer. Foell wees
ook op de uitgebreide wetgeving voor
biodiversiteit, watergebieden en grasland. 10 procent van het areaal is uit
productie genomen voor dergelijke
doelstellingen. Het USDA trekt jaarlijks
6,5 miljard dollar uit voor deze programma’s.
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Het SSAP-protocol omvat vier richtlijnen:
1. biodiversiteit, plus regelgeving en controlemaatregelen op de productie van hoge koolstofvoorraden,
2. regelgeving en controlemaatregelen voor productiepraktijken,
3. regelgeving en controlemaatregelen voor openbare
gezondheid, arbeidsveiligheid en welzijn,
4. voortdurende verbetering van productiepraktijken,
plus regelgeving en controlemaatregelen voor
milieubescherming.
De Soy Export Sustainability LLC houdt alle transportgegevens bij.

SSAP
Volgens Brent Babb, directeur markttoegang en handelsaangelegenheden van
USSEC, bestonden de duurzaamheidsprincipes waarop de SSAP stoelt dus al
tientallen jaren in de VS. Dankzij wetgeving en door bewuste aanpak van de sector zelf is volgens Babb de sojaproductie
een stuk duurzamer geworden. De uitvoer van soja naar China steeg sinds 1995
van 0 tot 70 miljoen ton, terwijl de
export naar de rest van de wereld van 30
naar 35 miljoen ton evolueerde. “Alhoewel de uitvoer naar Europa gering is,
blijft die export belangrijk voor ons”,
zegt Babb.
Het SSAP, waaraan 95 procent van de
sojaproducenten deelneemt, is volgens
USSEC gebaseerd op een nationaal duurzaamheidssysteem en milieubeschermingswetgeving, gecombineerd met de
implementatie van goede productiepraktijken door 279.110 Amerikaanse sojaboeren. De SSAP is gecertificeerd op basis
van producentenaudits van kwantificeerbare gegevens en audits door een derde
partij, namelijk de USDA-FSA (U.S.
Department of Agriculture-Farm Service
Agency) bij 8 tot 11 procent van de boeren die deelnemen. Het SSAP beschrijft
de regels, processen en managementpraktijken die een duurzame productie
moeten garanderen (zie kader).

>>>
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Ruud Tijssens
benadrukte
het belang van
transparantie
en vertrouwen
en de noodzaak
diep in de keten
te gaan.

RTRS- SSAP
SSAP-gecertificeerde soja is al beschikbaar. Volgens Babb is het gelijkwaardig
aan RTRS. Marty Matlock van de Universiteit van Arkansas, waar hij het Centrum voor Landbouw- en Plattelandsduurzaamheid leidt, vergeleek het SSAP
met de RTRS-standaard. Hij vergeleek
alle criteria van elk van de vijf RTRSprincipes (zie kader) en stelde vast dat
SSAP voldoet aan 84 van de 98 criteria
van RTRS. Hij besloot dat SSAP equivalent is aan RTRS. “De 14 elementen die

RTRS-principes:
RTRS kent vijf principes:
1. overeenkomstig met de wetgeving,
2. goede zakelijke praktijken,
3. verantwoordelijke arbeidsvoorwaarden,
4. verantwoorde gemeenschapsbetrekkingen,
5. verantwoordelijkheid voor het leefmilieu en goede
landbouwpraktijken.

niet overeenkomen hebben eerder te
maken met het communicatieproces dan
met de activiteiten op het veld”, zei hij.
“Een aantal sociale criteria zijn niet van
toepassing in de Verenigde Staten. SSAP
bevat zeven elementen die niet terug te
vinden zijn in RTRS. Ze hebben vooral te
maken met de bescherming van wilde
planten en dieren.”
V e rsch i l l e n
De vraag werd gesteld waarom de VS
niet gewoon kunnen toetreden tot RTRS.
Foell liet zich ontvallen dat SSAP superieur is aan RTRS, maar corrigeerde zichzelf door op de regionale verschillen te
wijzen tussen Noord- en Zuid-Amerika.
RTRS is volgens Jim Sutter, chief executive
officer van USSEC, ontworpen voor landen met illegale ontbossing en slavernij
of onaanvaardbare sociale onderdrukking van landarbeiders en boeren. “Maar
die problemen bestaan niet in de Verenigde Staten”, zei hij. Babb voegde
eraan toe dat USSEC ter zake ook wel wil
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samenwerken met ngo’s.
Ruud Tijssens benadrukte het belang
van transparantie en vertrouwen. “Wij
in Europa moeten ook ons huiswerk nog
doen en het systeem toetsen. Equivalentie is een zeer kritisch punt.” Hij wees
ook op het teveel aan schema’s. “Wij
zijn hier om onze transparantie te
tonen”, repliceerde Sutter. “Wij willen
niet met RTRS concurreren, maar aantonen dat onze soja duurzaam is om onze
markttoegang te waarborgen.”
B a si s ge le gd
“Positief is alleszins dat USSEC de Europese discussie ernstig neemt”, zij Tijssens
achteraf. “RTRS is in Europa geaccepteerd en dat is voor ons een belangrijke
referentie. USSEC heeft dat begrepen en
we praten met elkaar. Dat is belangrijk.
Zo kun je tenminste zien waar eventueel afwijkingen zijn. Hier is een positieve stap gezet. De basis voor een dialoog
is aanwezig. We moeten dit verder concreet bestuderen en uitpraten.”

-
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De lasersnijmachine die Van Aarssen onlangs in gebruik nam, snijdt alles meteen op de juiste maat.

Van Aarsen biedt totaalaanpak

‘Precies zoals klant wenst’
Reportage

[Tessa Nederhoff]

Van ontwerp tot sleutelklare oplossing. Met deze totaalaanpak onderscheidt
Van Aarsen zich. “Doordat we kennis hebben van het hele traject, kunnen we
een diervoederfabriek neerzetten die perfect aan de wensen van de klant voldoet”, stelt Harold Schroijen.
Het gaat machinefabrikant Van Aarsen
voor de wind. Hun bedrijfsoppervlakte
in het Limburgse Panheel is onlangs met
een derde uitgebreid. Harold Schroijen,
hoofd verkoop binnendienst, denkt dat
het succes van het bedrijf voornamelijk
te danken is aan het feit dat Van Aarsen

48-49-50_vanaarssen.indd 48

een totaaloplossing biedt: “We doen
het ontwerp, de projectvoorbereiding,
engineering, machineproductie, montage, automatisering en service van een
voerfabriek. Daarbij ligt de focus totaal
op de mengvoederindustrie. Hiermee
willen we ons onderscheiden. Doordat

we alles in huis hebben, kunnen we
ervoor zorgen dat de fabriek precies zo
werkt als de klant wenst.”
F l e x i b el
De bouw van een voerfabriek in het
Zweedse Kalmar is een voorbeeld van
een project waar Van Aarssen momenteel mee bezig is. “Met een maximale
capaciteit van honderdtwintig ton per
uur is dit het grootste project dat we tot
nu toe hebben gebouwd. We denken
mee met de klant en zorgen voor efficiëntie. Zo zijn bijvoorbeeld alle grondstofsilo’s uitgerust met een weger, waardoor in de fabriek flexibel en efficiënt
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Het hele productieproces van de
machines van Van
Aarssen vindt plaats
in Panheel.

kan worden gewerkt. Elke weger kan
apart beginnen met het afwegen van
een bepaald deel van het recept en vervolgens meteen starten met wegen voor
een nieuw recept. Meerdere badges
kunnen gelijktijdig worden voorbereid”,
legt Hans van der Weijden uit, verkoopdirecteur bij het bedrijf. Uiteindelijk
levert deze flexibiliteit geld op. “Er is
veel minder stilstandtijd.”
Van Aarsen slaagde erin om bij de realisatie van de fabriek precies volgens
planning te werken. “Het was noodzakelijk dat de machines op tijd werden
geleverd en ingebouwd, omdat de constructie volledig uit beton is opgetrokken”, aldus Schroijen.
Spee r punt e n
De speerpunten van Van Aarsen zijn
innovatie en efficiëntie. “Door slimmer
te werken, vernieuwende automatisering én hoogwaardige machines, kan de
efficiëntie in diervoederfabrieken
omhoog”, stelt Schroijen. De afdeling
Research & Development houdt zich niet
alleen bezig met het bedenken van
nieuwe machines, maar ook met het

verbeteren van het bestaande. “Op die
manier worden de machines bijvoorbeeld energiezuiniger en gebruiksvriendelijker. Door de hoge kwaliteit van
onze machines, zijn de onderhouds- en
productiekosten per ton laag”, zegt Van
der Weijden. “In de toekomst moeten
de machines waar mogelijk nog efficiënter worden ingezet in het proces, waardoor die kosten nog verder dalen. We
zullen om moeten gaan met de uitda-
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gingen om uit grondstoffen zo efficiënt
mogelijk diervoer te maken, om op langere termijn te voldoen aan de behoeftes van de groeiende wereldbevolking.”
Ook op automatiseringsgebied blijft Van
Aarsen innoveren. Onlangs is het bedrijf
een partnerschap aangegaan met Cofely.
“Hierdoor kunnen we onze beide specialismen bij elkaar brengen. Samen met
hen hebben we een MES-toolbox ontwikkeld die verder gaat, nog slimmer en
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>> ‘Precies zoals klant wenst’

efficiënter is en waarmee we de fabrieken zo optimaal mogelijk laten draaien.
Knelpunten worden aangepakt.”
L as er
In de fabriek van Van Aarsen is vijf jaar
geleden een efficiëntieslag gemaakt
door de ingebruikname van een lasersnijmachine, in combinatie met de invoering van een 3D-tekenprogramma. “Alle
machines zijn opnieuw ontwikkeld om
een maximaal voordeel te halen uit de
productie en tevens om kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid voor
de klanten te verbeteren. Werd bijvoorbeeld eerst al het materiaal voor machines gezaagd of geknipt, gefreesd en
geboord, nu snijdt een laser alles in één
keer op de juiste maat en is nabewerking niet nodig. De productie-efficiëntie
neemt toe en de productietijd daalt.
Daarnaast zijn er tal van slimmigheidjes
in de tekeningen verwerkt, waardoor de
montage van de machines gemakkelijker
gaat en ze er mooier uitzien.”
I nf or m at i e gekoppel d
Voor zowel de klant als voor Van Aarsen
heeft de omschakeling naar 3D uiteindelijk voordelen. “In de 3D-tekeningen
zit alle benodigde informatie, tot op het
niveau van hoeveel boutjes en moertjes
er van een bepaald type zijn gebruikt.
Al die informatie kan eruit worden
gehaald en voor van alles worden
gebruikt. Zo kan met een druk op de
knop de reservedelenlijst worden opgesteld, zijn alle specificaties beschikbaar
en kunnen productietekeningen worden
gegenereerd. We zijn nog maar een
stapje verwijderd van het moment dat
we vanuit onze tekening ook de offerte
kunnen genereren. Alle benodigde
informatie was al beschikbaar, maar nog
niet gekoppeld. Nu dat wel het geval is,
kunnen we binnenkort zelfs onze klanten via een inloggedeelte op de website
toegang geven tot deze informatie.
Naast de tekeningen en een offerte kan
de klant onder andere de meest recente
handleidingen en documenten raadplegen en slijt- en reservedelen bestellen.
Het systeem weet welke machine een
klant heeft en welke onderdelen daarbij
horen”, vertelt Schroijen. “We halen de
klant dichterbij.”

-

“Door de goede kwaliteit van onze machines zijn de productiekosten per ton laag”, stelt Harold
Schroijen.

In 3D-tekeningen zit alle benodigde informatie.

Wereldwijd
De machines van Van Aarsen vinden sinds 1949 hun weg naar bijna honderdvijftig landen. “De laatste drie jaar is er geëxporteerd naar meer dan vijftig landen.
Belangrijk hiervoor is het bestaande agentennetwerk. Om onze verkopen uit te
kunnen breiden naar interessante landen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika of OostEuropa, vinden wij een goed netwerk erg belangrijk”, vertelt Hans van der
Weijden, verkoopdirecteur bij Van Aarsen. “Ondanks wereldwijd toenemende
concurrentie, zien we nog meer dan genoeg mogelijkheden om voor klanten
ons onderscheidend vermogen verder te benutten. De laagste prijs heb je maar
voor een dag. Maar machines en processen van goede kwaliteit betekenen voor
onze klanten tientallen jaren besparing op operationele kosten.”
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Markt en trends

Graanmarkten
verrassend veranderd
Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Niet alleen de oogst, ook de inzaai van mais blijft achter bij de
planning. In veel regio’s wordt minder mais gezaaid, bijvoorbeeld
in de Verenigde Staten. Belangrijkste reden is de lage maisprijs en de geruchten dat er wordt gemorreld aan de verplichte
bijmenging van ethanol. Dit kan volgens analisten een enorme
impact hebben op de maisprijs.
‘De graanmarkten zijn de laatste tijd
verrassend veranderd’, constateert een
Rotterdamse handelaar. Hij erop dat de
prijzen van mais lager liggen dan van
tarwe. ‘De laatste dertig jaar is mais
eigenlijk altijd duurder dan tarwe. De
prijs van mais ligt momenteel rond de
175 euro, terwijl tarwe voor directe
levering juist voor meer dan 200 euro
per ton wordt verhandel. De oorzaak
ligt vooral in de latere oogt van korrelmais in Duitsland, Frankrijk, Hongarije
en Oekraïne. Mengvoerbedrijven hadden daarvoor al bestellingen lopen en
rekenden op aanvoer. Door de vertraging moest alsnog snel meer tarwe worden aangekocht en dat dreef de prijzen
uit elkaar. Ik verwacht dat de tarweprijs
flink onder druk komt als de verwachte
mais beschikbaar komt’, aldus de handelaar. Overigens liggen de prijzen van
voer- en maaltarwe juist dicht bij elkaar.
‘De kwaliteit is overal zeer goed en
daardoor is maaltarwe uitzonderlijk
goedkoop en vergelijkbaar met voertarwe’, aldus een analist bij het Productschap Akkerbouw.
Ver t r a agde o ogs t
In Oekraïne is de oogst vertraagd door
de overvloedige regen. Een Nederlandse
medewerker op één van de grootste

landbouwbedrijven in het westen van
het land zegt daarover: ‘In onze regio is
het weer nu opgeknapt, dus zijn we volop bezig met alle denkbare werkzaamheden. In andere delen van Oekraïne is
het inderdaad aanmodderen. Net zoals
in Rusland waar nog maar zestig procent van alle aardappelen is geoogst.
Naarmate de dagen verstrijken, gaat de
temperatuur ook omlaag. Het is nu ‘s
nachts nog maar net boven het vriespunt. Het gaat er om spannen of alle
werkzaamheden wel kunnen worden
voltooid.’
Desalniettemin is de Oekraïense president Viktor Yanukovych uitermate positief en verwacht hij een 12 tot 13 procent grotere graanoogst dan 2012,
waarbij de export kan uitkomen op 30
miljoen ton. ‘De export naar de EU was
vorig jaar al verdrievoudigd, naar 7,8
miljoen ton graan. De Oekraïense landbouw stijgt in geloofwaardigheid in de
wereld. We moeten eraan werken om
dit verder te verbeteren. Een goede
oogst is maar één aspect van het verhaal. Goede opslag en afzet zijn minstens zo essentieel. Dat is een taak van
alle betrokken partijen in Oekraïne’,
aldus de president. Een voorbeeld daarvan is de recente joint venture tussen
handelshuis Louis Dreyfus en het Oekra-
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ïense havenbedrijf Brooklyn-Kiev Port.
Zij richtten een gezamenlijke opslag- en
verwerkingsterminal in Odessa op.
Me e r o f mi n d e r ma i s
Door de natte herfst in Rusland en
Oekraïne blijft de inzaai van wintertarwe 10 tot 20 procent achter bij de planning. De kans is groot dat daarom het
komende voorjaar meer zomergraan
wordt gezaaid, of dat men kiest voor
meer mais. Dat laatste houdt wel een
hoger risico in wanneer het voorjaar
droog blijft. In tegenstelling tot Oekraïne zal in andere regio’s in de wereld
juist minder mais worden ingezaaid. Nu
al is dat het geval in Argentinië. ‘Een
maand geleden ondenkbaar, maar nu
realiteit; in het belangrijkste teeltgebied
van het land zijn regio’s waar helemaal
geen mais wordt gezaaid. In het kerngebied van de graanteelt is vanwege
droogte slechts 45 procent van de
geplande mais gezaaid. Ook als de
omstandigheden verbeteren, zal nog
vaak worden overgestapt naar de teelt
van soja. Dat komt bovenop de al verwachte toename van 5 procent van het
oliegewas. In sommige regio’s zal 25
procent meer soja worden gezaaid. Ook
tarwe lijdt sterk onder de droogte. 10
tot 20 procent is verloren en wordt
slechts gebruikt voor fourage’, schrijft de
graanbeurs van Rosario in haar weekbericht. Ook in diverse Braziliaanse deelstaten wordt dit jaar minder mais gezaaid.
In de VS wordt nu al verwacht dat het
areaal soja en tarwe zal toenemen ten
koste van het areaal mais. Belangrijkste
reden is de lage maisprijs en de geruchten dat er zal worden gemorreld aan de
verplichte bijmenging van ethanol in de
brandstof. Dit laatste kan volgens analisten een enorme impact hebben op de
maisprijs in de wereld.
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Agenda

Colofon

7 november
Cursus ‘Wet- en regelgeving
diervoederadditieven’, centrale locatie
7 november
Training ‘Pneumatic Process
Instrumentation’, Rotterdam
7 november
Startbijeenkomst KIA ‘duurzaam
energiegebruik’, Ede
10 - 11 november
Global China Business Meeting, Den
Haag
10 - 11 november
Workshop ‘Antibioticaresiduen in
voedingsmiddelen en veevoeders’,
Wageningen
12 november
Uitreiking China Business Award en
Hong Kong Shooting Star, Den Haag
12 november
Bijeenkomst ‘Houden van Beren: succesen risicofactoren op een rij’, Wijchen
15 november
Masterclass ‘International trade and
WTO’, Wageningen

21 - 22 november
Cursus ‘Pre- & Probiotics – Market,
Science, Regulations and Application’,
Frankfurt (Duitsland)
22 november
Masterclass ‘Risicomanagement in
goederen-, termijn- en optiemarkten’,
Ellecom
27 - 28 november
Packaging Innovations, Amsterdam
28 november
Cursus ‘Inname, ontvangst en opslag van
diervoedergrondstoffen’, centrale locatie
3 - 4 december
International Algae Congress, Hamburg
(Duitsland)
3 - 8 december
Agribex, Brussel (België)
10 - 11 december
WPC-conferentie ‘New opportunities
through successful marketing of wood
plastic composites’, Keulen (Duitsland)

2014

Agenda
19 - 20 november
Cursus ‘Varkensvoeding in de praktijk’,
Wageningen
19 - 21 november
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen,
Gorinchem
19 - 21 november
Food Ingredients Europe, Frankfurt
(Duitsland)
21 november
Internationaal melkveevoeding-symposium ‘Voerefficiëntie bij melkvee’,
Wageningen

4 februari
Masterclass ‘Risicomanagement in
goederen-, termijn- en optiemarkten’,
Wageningen
5 februari
Agrivaknet conferentie 2014, Den Bosch
25 - 27 februari
Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij, Venray
11 - 14 maart
Techni-Show 2014, Utrecht
31 maart - 2 april
International non-starch polysaccharide
forum 2014, Pitlochry (Schotland)
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ALTIJD
TWILMIJ

Twilmij is dé toonaangevende producent van premixen voor de diervoederindustrie. Twilmij levert premixen voor varkens, rundvee en pluimvee.
Twilmix, de premix van Twilmij, vormt de onmisbare kern van uw voer.

www.twilmij.nl

gezond

GROEIEN DOE JE SAMEN

De basis voor een gezonde samenwerking
Vanuit jarenlang onderzoek en ervaring heeft Denkavit veel
kennis verkregen over gezonde voeding voor jonge dieren.
Door gebruik van hoogwaardige grondstoffen levert Denkavit
gezonde voeders van constante hoge kwaliteit. Schouder aan
schouder met veehouders, mengvoederindustrie en andere
partners zetten we ons in voor een gezonde toekomst. Want
succesvol en gezond groeien doe je samen!
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