
De aanzet van spier- en vetweefsel van vleeskuikens wordt beïnvloed door het 

eiwitgehalte en de energiebron in het voer. Teun Veldkamp van Wageningen 

UR deed onderzoek naar de relatie. De resultaten worden onder meer gebruikt 

voor een op nutriënten gebaseerd responsmodel voor pluimvee.

Koolhydraten uit het voer leveren ener-

gie voor onderhoud en eiwitsynthese. 

Daarnaast stimuleren koolhydraten de 

insulinesecretie, waardoor de spiergroei 

wordt bevorderd en de spierafbraak 

geremd. Teun Veldkamp vertelde op de 

themamiddag van Food4Foodure over 

zijn onderzoek naar de invloed van 

macronutriëntenratio’s op de prestaties 

van vleeskuikens. Hij onderzocht de 

invloed van het eiwitgehalte en energie-

bron op de technische resultaten bij 

vleeskuikens. De voeders waren iso-

energetisch geformuleerd en bevatten 

adequate aminozurengehalten, die 

boven de behoefte van de dieren vol-

gens CVB-richtlijnen liggen. Het hoog-

eiwitvoer resulteerde in een hogere 

groeisnelheid, een lagere voederconver-

sie, een hogere eiwitretentie en een 

hoger aandeel borstvlees in het karkas 

dan het laag-eiwitvoer. Vervanging van 

Diervoeding [Carolien Makkink]

Themamiddag Feed4Foodure

Meer met minder 

Voer RE-gehalte (g/kg) RVET-gehalte en ZET+SUI-gehalte (g/kg)

   40 RVET / 80 RVET / 120 RVET /   

 200 170 500 ZET+SUI 425 ZET+SUI 350 ZET+SUI

Voeropname (g/d) 98,3 98,1 97,8a 100,5b 96,3a

Groei (g/d) 59,6b 58,3a 62,1c 59,4b 55,3a

Voederconversie 1,65a 1,68b 1,57a 1,69b 1,74c

Tabel 1. Technische resultaten vleeskuikens (dag 0-38) bij verschillende nutriëntengehalten in iso-energetische voeders in 

kruimelvorm.
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vet door koolhydraten in vleeskuiken-

voeders leidde in dit onderzoek ook tot 

een hogere groeisnelheid en een lagere 

voederconversie (zie tabel 1). Ook het 

aandeel borstvlees en de eiwitretentie 

in het karkas waren hoger bij vervan-

ging van vet door koolhydraten in het 

voer.

Dit onderzoek biedt niet alleen aankno-

pingspunten om te komen tot een op 

nutriënten gebaseerd voederwaarde-

ringssysteem voor eenmagigen, maar 

kan ook leiden tot aanpassing van de 

ratio’s van macronutriënten in vleeskui-

kenvoeders om de technische resultaten 

te verbeteren. In een aantal gevallen 

vond Veldkamp interacties tussen het 

eiwitgehalte en de energiebron die sta-

tistisch significant zijn voor de produc-

tiekenmerken. Deze interacties hebben 

mogelijk iets te maken met de bijdrage 

van niet-essentiële aminozuren aan het 

eiwit- en energiemetabolisme en de 

eventuele rol van insuline in deze pro-

cessen. De interacties worden nog nader 

bestudeerd.

Nutriëntstatus bepalen

Binnen het onderdeel ‘Meer met 

Minder’ van het onderzoeksprogramma 

Feed4Foodure wordt ook gezocht naar 

indicatoren (biomarkers) om de nutriën-

tenstatus van landbouwhuisdieren vast 

te stellen. Alfons Jansman en Marinus te 

Pas van Wageningen UR vertelden er 

meer over.

Jansman gaf een aantal voorbeelden uit 

de literatuur van klassieke technieken 

die inzicht geven in de nutriëntstatus 

(zie tabel 2). Hij wijst erop dat sommige 

bepalingen alleen geschikt zijn voor toe-

passing in de wetenschappelijke onder-

zoek, terwijl andere ook bruikbaar zijn 

in de praktijk. Onderscheid moet ook 

worden gemaakt tussen metingen aan 

individuele dieren, relevant voor bij-

voorbeeld melkkoeien, en aan koppels, 

zoals vleeskuikens. In alle gevallen vor-

men de snelheid, de nauwkeurigheid en 

de kosten en investeringen van een indi-

cator belangrijke randvoorwaarden voor 

de toepassingsmogelijkheden.

Van zogeheten omicstechnieken – geno-

mics, proteomics en metabolomics – 

wordt veel verwacht, maar de beloften 

worden nog niet ingelost. De meeste 

toepassingen liggen op humaan-

medisch terrein; vanwege de nog hoge 

kosten laten toepassingen in de veehou-

derij nog op zich wachten. Te Pas pleit 

voor meer samenwerking tussen onder-

zoek en praktijk op dit terrein. Hij ver-

wacht wel dat in de toekomst diervoe-

ders kunnen worden voorzien van een 

certificaat of label dat aangeeft in hoe-

verre voercomponenten wisselwerkin-

gen aangaan met het genoom van het 

doeldier en zijn microbiota. Ook zal het 

volgens hem in de toekomst mogelijk 

worden om op basis van melkanalyse na 

te gaan of een koe buiten heeft 

gegraasd. Ook kunnen we ooit wellicht 

aan een ei ‘zien’ of de leghen biologisch 

voer heeft gehad. -

Biomarker Toepassing

Citraatgehalte melk Energietekort/voerbeperking melkvee

Digital imaging Conditiescore varkens en melkvee
13C in uitademingslucht Na toediening van gelabeld Leu:

 eiwitoverschot/tekort vleeskuikens

Hartslag Veranderingen in energiebalans en -verbruik melkvee

Metabolieten in bloed  Boterzuur, propionzuur en middellangketenige  

vetzuren in bloed zeug gerelateerd aan groei biggen

Botdichtheid Indicator voor tibia-asgehalte vleeskuikens

 
Vereniging Diervoederonderzoek Nederland

De opheffing van het Productschap Diervoeder heeft ertoe geleid dat ook het 

collectieve diervoedingsonderzoek via de Adviescommissie Veevoedkundig 

Onderzoek wegvalt. Vier grote diervoederfirma’s – Agrifirm, De Heus, 

ForFarmers Hendrix en Nutreco – hebben daarom de Vereniging 

Diervoederonderzoek Nederland (VDN) opgericht om dit hiaat op te vullen. De 

leden van de VDN leggen geld en onderzoeksfaciliteiten in om collectief dier-

voedingsonderzoek aan te sturen. Er wordt onderscheid gemaakt in ‘grote 

leden’ die zowel cash (70.000 euro) als in natura (ter waarde van 70.000 euro) 

bijdragen, middelgrote leden die 70.000 euro inleggen en collectieven van 

kleinere bedrijven die gelijk worden gesteld aan de middelgrote leden. De 

Algemene Ledenvergadering is het hoogste beslissende orgaan van de VDN en 

daarnaast zijn er een technische commissie en projectgroepen ingesteld om 

hoofdlijnen en doelstellingen van het onderzoek te bepalen en om projecten 

te begeleiden.

Tabel 2. Voorbeelden van biomarkers voor de bepaling van de nutriëntenstatus.


