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Niet alleen het gebruik van Zuid-Amerikaanse soja staat ter discussie. Eiwit is een dure grondstof 

en een efficiënt gebruik wordt dan ook steeds belangrijker. FeedValid organiseerde een seminar 

rondom dit onderwerp. Onder meer de technologische bewerking van eiwit tijdens het productie-

proces heeft gevolgen voor de eiwitkwaliteit.

Diervoeding [Carolien Makkink]

>>>

Eiwitten efficiënt
gebruikt

FeedValid-seminar belicht eiwitkwaliteit

“Het lysinegehalte van een te sterk verhitte grondstof wordt overschat als alleen wordt gekeken naar 

het totaal lysinegehalte”, aldus Arie Kies.

FeedValid is een familiebedrijf, onder-

deel van de Brokking Holding, dat actief 

is in de handel, verwerking en productie 

van enkelvoudige en circulaire grond-

stoffen. Het bedrijf verwerkt oliehou-

dende zaden, schroot, peulvruchten en 

granen tot hoogwaardige ingrediënten 

voor toepassing in verschillende diervoe-

ders. In februari organiseerde FeedValid 

zijn eerste seminar, over efficiënt 

gebruik van eiwitten. 

Het seminar vond plaats in Slot 

Loevestein, vlakbij de productielocatie 

in Poederoijen.

Eiwitkwaliteit

Arie Kies, application research manager 

bij DSM Nutritional Products, besprak de 

factoren die de eiwitkwaliteit van een 

grondstof bepalen. “Allereerst gaat het 

om het eiwitgehalte en het aminozuren-

profiel. Ook de verteerbaarheid en 

beschikbaarheid van het eiwit en de 

aminozuren – in relatie tot de behoef-

ten van het dier – bepalen de eiwit-

waarde van de grondstof”, aldus Kies. 

“De eiwitkwaliteit van een diervoeder 

wordt beïnvloed door de grondstofkeu-

ze, de technologische bewerkingen tij-

dens het productieproces, het gebruik 

van enzymen en door de gezondheids-

status van het dier.”

Bewerkingen

Technologische bewerkingen worden 

toegepast op grondstoffen en/of op 

eindvoeders. Het doel van processing is 

breed: verwijdering of inactivatie van 

anti-nutritionele factoren, verbetering 

van de fysische eigenschappen, reductie 

van (bacteriële) besmetting en verbete-

ring van de verteerbaarheid. 

“Behandeling met druk, hitte en/of 

stoom kan echter ook ongewenste 

effecten hebben op de eiwitverteerbaar-

heid”, waarschuwt Kies. Te heftige pro-

cescondities – te veel druk of wrijving, 
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te hoge temperaturen, extreme zuur-

graad of een te lange tijdsduur – leiden 

tot fysische en chemische veranderingen 

in het eiwit. Fysische veranderingen 

hebben invloed op de secundaire en ter-

tiaire structuur van het eiwit (de α-helix 

en de β-sheets, zie figuur 1) en daarmee 

de vouwing van het eiwitmolecuul en 

zijn functionele eigenschappen. Voor 

deze structurele, fysische, veranderingen 

is de oplosbaarheid/dispergeerbaarheid 

van het eiwit (PDI%) een goede indica-

tie.

Overschatting

Chemische veranderingen door overma-

tige processing kunnen onder meer 

bestaan uit racemisatieprocessen, vor-

ming van iso-peptides, reacties tussen 

eiwit en geoxideerde vetten, reacties 

tussen eiwit en polyfenolen en Maillard-

reacties. Maillard-reacties werden tussen 

1912 en 1916 voor het eerst beschreven 

door Louis-Camille Maillard, nadat hij 

producten waarin mogelijk Maillard-

reacties hebben plaatsgevonden. Bij 

‘normale’, niet oververhitte, grondstof-

fen zal het verschil tussen totaal lysine-

gehalte en reactief lysinegehalte ver-

waarloosbaar zijn.

Onverteerd eiwit

Aminozuren die niet beschikbaar zijn 

voor vertering en absorptie fungeren in 

het maag-darmkanaal als substraat voor 

(vaak ongewenste) fermentatie. 

Bovendien zorgt onverteerd eiwit voor 

economische verliezen en extra milieu-

belasting.

DSM Nutritional Products is – in samen-

werking met de universiteiten in 

Wageningen, Groningen en Utrecht – 

gestart met een veelomvattend project 

Darmgezondheid, gericht op de balans 

in fermentatie en de vorming van meta-

bolieten in het maag-darmkanaal. 

Metabolieten van bacteriële fermentatie 

kunnen positieve en negatieve effecten 

Eiwitgehalte, aminozurenprofiel, alsook verteerbaarheid en beschikbaarheid van het eiwit en de aminozuren bepalen de eiwitwaarde van de grondstof als soja.

had gezien dat een mengsel van amino-

zuren en suikers bij verhitting een kleur-

verandering liet zien. De bruinkleuring 

wordt veroorzaakt door een keten van 

reacties tussen lysine (of een ander ami-

nozuur met een reactieve ε-aminogroep) 

en glucose. Het aminozuur is dan niet 

meer beschikbaar voor het dier. Als een 

grondstof ‘overprocessed’ is, geeft het 

totaal lysinegehalte geen goed beeld 

van de eiwitkwaliteit. “Bij de lysine-ana-

lyse wordt de grondstof namelijk onder-

worpen aan zure hydrolyse, waardoor 

de binding tussen lysine en glucose 

wordt verbroken. Het lysinegehalte van 

een te sterk verhitte grondstof wordt 

dus overschat als alleen wordt gekeken 

naar het totaal lysinegehalte”, legt Kies 

uit. Bepaling van het reactief lysinege-

halte – oftewel het gehalte aan lysine 

met een vrije, ongebonden, 

ε-aminogroep is dan een betere indica-

tie van de eiwitbeschikbaarheid. Kies 

beveelt deze analyse dan ook aan voor 
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hebben op darmgezondheid en dier-

prestaties. Proeven met vleeskuikens 

hebben al aangetoond dat het spectrum 

aan metabolieten in het bloed gecorre-

leerd is aan de eiwitbron in het voer (al 

of niet ‘overprocessed’ sojaschroot). De 

volgende stap in het onderzoek wordt 

de biologische interpretatie van de ver-

schillen.

Binnen dit project zullen de komende 

jaren verschillende onderzoekers promo-

veren.

Biggenproef

Marc Boer, nutritionist bij FeedValid, 

vertelt over de perspectieven voor geëx-

pandeerde en geëxtrudeerde volvette 

soja in vergelijking met sojaschroot plus 

sojaolie in speenvoeders voor biggen. In 

een onderzoek in 2016 werd een con-

trolegroep (Braziliaanse HP-sojaschroot 

plus sojaolie) vergeleken met twee 

proefgroepen (geëxpandeerde 

Braziliaanse sojabonen, Soja-Expand, en 

geëxtrudeerde Braziliaanse sojabonen, 

Soja-Extru). De samenstelling van de 

sojaproducten staat vermeld in tabel 1. 

De eerste twee weken na spenen op 25 

dagen leeftijd kregen de biggen een 

prestarter met 12,5 procent van het 

sojaproduct en daarna nog twee weken 

een starter met 17,5 procent van het 

sojaproduct.

Uit het onderzoek bleek dat voeropna-

me en groei hoger waren bij de biggen 

die Soja-Expand of Soja-Extru in hun 

voer hadden. De voederconversie lag 

lager in de Soja-Extru-groep ten opzich-

te van de Soja-Expand-groep. Een ver-

klaring hiervoor is de intensievere pro-

cessing bij Soja-Extru, met meer opper-

vlaktevergroting en celstructuurdisrup-

tie, waardoor verteringsenzymen hun 

werk nog beter kunnen doen. Covax 

Extru (geëxtrudeerde, volvette soja) is 

één van de premium producten van 

FeedValid. -

‘Vraag naar lokaal en non-gmo stijgt’

FeedValid betrekt soja uit Brazilië en Canada, vertelt 

Reinder Markerink, salesmanager bij FeedValid. Hij 

constateert een toenemende vraag naar lokale grond-

stoffen en naar non-gmo-producten. “Momenteel 

wordt 20 procent van de sojavraag ingevuld door 

Europese soja. Voor sojaschroot en sojabonen is nu 14 

procent van de vraag non-gmo. Dit percentage stijgt 

nog steeds.” FeedValid heeft een apart programma 

voor non-gmo Covax-sojaproducten. Naast soja wor-

den in Europa geteelde peulvruchten steeds belangrij-

ker als diervoedergrondstof. Bij FeedValid worden dan 

ook erwten en lupinen behandeld en verwerkt tot 

halffabrikaten die worden afgeleverd aan de meng-

voederindustrie in West-Europa. Bovendien richt het 

bedrijf zich op specifieke voeders voor kalveren en 

biggen, om tegemoet te komen aan de vraag naar 

speciale vleesconcepten, zoals gmo-vrij, sojavrij of 

lokaal geproduceerd.

De nieuwe, in aanbouw zijnde, productiefaciliteit in 

Poederoijen biedt mogelijkheden voor de nieuwste, 

efficiëntste, technologieën. Combinaties zijn mogelijk 

van stoombehandeling, toasten, extruderen, en fla-

ken, met een aantal variaties in voedervormen (gra-

nulaten en structuren). Bij elk eindproduct staan de 

wensen van de klant en een efficiënte benutting van 

nutriënten – zetmeel of eiwit – centraal.
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Figuur 1. Voorbeeld van de structuur van een eiwit. De blauwe spiralen stellen de α-helixen voor, de 

rode pijlen zijn de β-sheets. (Bron: DSM)

PDI % TIA mg/g reactief lysine % oliebeschikbaarheid %

HP sojaschroot 16,0 1,7 93,7 n.v.t.

Soja-Expand 13,2 1,1 93,8 87

Soja-Extru 17,4 1,5 93,8 88

Tabel 1.  Samenstelling sojaproducten biggenproef.
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