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Thema mycotoxinen in veevoeders Nieuwe~ogst

Kritisch blijve
Analysesvanmeerpartijenveevoedergrondstoffenbewijzendat hetgehal-

te aangifstoffenvanschimmelsdit jaar hogeruitvaltdan in anderejaren.De

diervoederindustrieopereertbinnendewettelijkekaders,maarhet is een

lastigeondernemingvanwegehetaanbodvanbijvoorbeeldeenminderekwa-

liteit granen.Zelfmengendeveehoudersmoetenextrakritischzijn.

V
oor Nederland gaat 2007 de boeken

in als een echt schimmeljaar. Vochtige

en niet al te warme omstandigheden

bevorderden de kans op schimmelaantas-

ting van granen en màis op het land. Met de

excessievere groei van diverse schimmel-
soorten is de kans op mycotoxinen in die

producten groter. Mycotoxinen zijn gifstof-
fen die schimmels vooral in stresssituaties

produceren, op het land dan wel tijdens de
opslag.

Mycotoxinen beïnvloeden de productie-

resultaten op veebedrijven negatief en kos.

ten de boer geld. "Sluimerend zijn er veel

problemen die dit jaar. waarschijnlijk erger

zijn dan anders. Door het tekort aan graan

en omdat de beste kwaliteit in de voedings-
sector wordt verwerkt ontvangt de diervoe-
derindustrie een mindere kwaliteit dan in

andere jaren", ervaart Johanna Fink-Grem-

mels, toxicoloog aan de Veterinaire Facul-

teit in Utrecht. "De kans op mycotoxinen
is groter. Om zeker onder grenswaarden
te blijven, moet zorgvuldig te werk worden

gegaan met grondstoffen, mede vanwege de
hoge prijs."

Last van strengere
EU-wetgeving

Per oktober 2007 is een nieuwe EU-richtlijnin werking
getreden met betrekking tot veevoeders en mycotoxi-
nen. Hierinzijngrenswaarden van diverse mycotoxinen
vastgelegd voor grondstoffen, en op rantsoensbasis.
Grondstoffen die mycotoxinen boven de grenswaar-
den bevatten, mogen niet verhandeld worden. "Deze
EU-wetgeving gaat de Nederlandse diervoedersector
in 2008 zeer doen", stelt Johanna Fink Gremmels,

toxicoloog aan de Veterinaire Faculteit in Utrecht.

De goeroe op het gebied van mycotoxinen geeft aan
dat de planning van grondstoffen voor mengvoeders
hierdoor flink in de war kan komen, omdat grondstof-
fen die én van voldoende kwaliteit én voor een aan-

nemelijke prijs aangeboden worden, schaars worden.

"Daarom zijn ze nu al flink wat aan het analyseren
geslagen. "

JOs van Hees, hoofd instrumentele ana"

lyse bij CCLNutricontrol bevestigt het beeld

vaneen schimmeljaar. "Het aantal analyses
op mycotoxinen in veevoedergrondstoffen

is dit jaar aanzienlijk hoger dan in andere
jaren", zegt hij. "De mengvoerindustrie en

veehouders zitten er meer bovenop. Ze wil-
len zich geen bult vallen aan het onzichtbare

gevaar en nemen het zekere voor het onze-

kere. Uit de analyses blijkt grofweg dat er
meer partijen tussen zitten die zwaar besmet
zijn, vooral met Zearalenon."

INVLOED GEZONDHEID

De symptomen van een te hoge opname

aan mycotoxinen door éénmagige pro-

ductiedieren zijn vaak duidelijk zichtbaar.

Pluimvee is bijvoorbeeld zeer. gevoelig voor
aflatoxinen. Melkvee is daar op zich minder

gevoelig voor omdat ze in de pens voor een

groot deel worden afgebroken. Wat wel in
het lichaam terechtkomt, wordt via de melk

als Aflatoxine MI uitgescheiden. Daarom is

er voor Aflatoxine regelgeving op Europees

niveau opgesteld.

Vleesvarkens zijn bijvoorbeeld gevoelig
voor Deoxynivalenol (DON). Hogere con-

centraties remmen de voeropname, geven

ontstekingsreacties in het maagdarmkanaal

en maken dieren gevoeliger voor infecties.

Zearalenon (ZEA) heeft een oestrogene

werking en vermindert de vruchtbaarheid

van (opfok) zeugen. "Omdat de verstoorde

hormoonhuishouding pas op lange termijn
zichtbaar is, is het cruciaal voor fokbedrijven

om ZEA-problemen voor te zijn", zegt Pink-

Gremmels. "Het is geen acuut iets, maar

kan wel een generatieprobleem opleveren

als de eigen opfokgeiten in baarmoeder al

blootgesteld zijn aan ZEA. Niets aan de big

zien bij de geboorte wil niet zeggen dat er
niks met het dier aan de hand is." Gezwollen

en verkleurde klingen en vergrootte tepels

bij pasgeboren biggen worden toegeschre-
ven aan toxische niveaus aan ZEA.

Meermagigen ondervinden over de

gehele linie minder snel de negatieve gevol-

gen van schimmelgifstoffen in hun rantsoen.

De pens zorgt voor een bufferende werking,

wat vleesvee als productiedier het minst

gevoelig maakt. Bij melkvee wordt op dit
moment nader onderzoek gedaan, omdat

na langdurige opname van besmet kuilvoer

regelmatig problemen gezien worden.

Jannes Doppenberg, nutritionist bij
Schotborst Feed Research benadrukt ook de

mogelijke combinatie-effecten van de ver-
schillende gifstoffen. "Een combinatie van

verhoogde gehalten aan zowel ZEAals DON

kan tot versterkte effecten van de aparte gif-

stoffen leiden", weet hij. "Dat maakt de zaak

extra gecompliceerd, zeker wanneer de

symptomen niet eenduidig toe te wijzen zijn
aan mycotoxinen. En zijn dieren vatbaar dan
kan het effect extra hard aankomen."

Maskeren van mycotoxine-problemen

door inzet van antibiotica, is absoluut geen

optie. "Waanzin. Ze helpen echt niet en
gebruik ervan kan zelfsde negatieveeffec-
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tenvandegifstoffenversterken",benadrukt
Fink-Gremmels."Ofwel het wordt van
kwaadtot erger.Laatje niet inpabnendoor
eenpositiefeffectwat tweetot drie weken
aanhoudt.Zeolietenof andereadditieven
toevoegenhelpt vaakwel. maar daarvoor
ontbrekenduidelijkewettelijkekaders.Dus
weesals boer kritisch alsbepaaldestofjes
aangebodenworden. Leer kaf en koren
scheiden.Vraagdoor als prachtigeresul-
tatenvan proevenwordenaangevoerdals
bewijs.Onderzoekuit landenalsDenemar-
ken, Duitslanden Frankrijk zijn betrouw-
baarderdandieuit ThailandofKorea,want
dezepresenterenresultatenrondaflatoxinen
enzijndusvoorNederlandnietrelevant."

ACTIEGRENZEN

Mycotoxinengehaltenin kant-en-klare
mengvoederszitten binnen aanvaardbare

idem grenzen.Op rantsoenniveauheeftde dier-
rA M

' voederindustrieafsprakenvastgelegdbinnen
rrt 1-&5hetkwaliteitssysteemGMP+. Vanveevoeder-

grondstoffenzijn risicoanalysesuitgevoerd
enis bekendwelkeproductenbesmetkun-
nen worden met welke schimmeltoxines.

"Die productenwordener vervolgensspe-
cifiek op gecontroleerd",geeftJohanden
Hartogvan het ProductschapDiervoeder
(PDV) aan. "Mengvoerbedrijvenweigeren
partijenmetextreemhogegehalten.Hetkan
daarnawordenaangebodenbij vergisters
voor deproductievanbio-ethanoi,alcohol
of biogas.Eengoedalternatief,mitsdebij-
productenuit dezeprocessennietmeerals
diervoederwordenafgezet."

Van Heesmerkt eveneensop dat het
earlywarningsysteemin dediervoedersec-
tor wel werkt. "Besmettepartijen zijn ze
eerderophetspoor."

Datdediervoerindustriezelfook actie-

grenzenvoormycotoxinenheeftvastgesteld
is, is nietvanwegedeeffectenop devolks-
gezondheid,wantZEAof DONkomenniet
of nauwelijksvia dierlijkeproductenin de
mensterecht.Hetwerkelijkebelangligtvol-

Dezekorrelmaïsisop.hetoogverdachtvan
besmettingmetdemycotoxinenDeoxyniva-
lenolenZearalenon.VermalentotCCMisdit
nietmeerzichtbaar. Foto: Nieuwe Oogst

gens Den Hartog bij de mogelijke invloed op

de diergezondheid en de technische resul-
taten.

Het vaststellen van maximum grenzen
op mengvoederniveau (rantsoenbasis) is
gedaan, omdat de gehalten in de granep.
per jaar door de klimaatsomstandigheden
kunnen fluctueren. "Doelvan de maximum
begrenzingvan mycotoxinenin rantsoenen
is te waarborgen dat de gezondheidvan de
dieren niet in het gedingkomt", benadrukt
Den Hartog. "Het op het scherpst van de
snede opereren op dit front, laten de dier-
voederfabrikantenwel achterwege.Het kan
namelijkklantenkostenals hetvoor proble-
men zorgt."

SERIEUS NEMEN

De diervoerindustrie lijkt de zaken
rondom mycotoxinen goed voor elkaar te

hebben. Op het boerenerf kan het echter

ook mis gaan. Met name bij het opslaan

van schimmelgevoelige losse grondstof-
fen ontstaan onzichtbare risico's. "Hebben

die slechte partij in huis gekregen of zelf

geteeld, dan weten ze het vaak niet omdat ze
niet hebben laten analyseren op gUstoffen",

zegt Doppenberg. "Dat vinden ze te duur.
Veehouders voeren het op aan hun dieren in

de hoop dat het goed zit."
Hiermee is Van Hees van CCL Nutri-

control het niet eens. "Boeren nemen de

mogelijke problemen die ze binnenhalen
serieus en laten juist meer onderzoeken.
Alle kosten van een bemonstering inclusief

analyse op DON en ZEAkost circa 100 euro

en bespaart een hoop sores", zegt de CCL"er.
"De meerkosten van bijvoorbeeld grote aan-
tallen onvruchtbare zeugen door ZEA kan

hen veel meer geld kosten. Zo'n groot risico
willen ondernemers niet nemen." Van Hees

geeft aan dat ze de problematiek zo serieus
nemen dat er zelfs afspraken met bepaalde

klanten zijn gemaakt. "De resultaten van
voor de middag aangeleverde monsters

worden nog dezelfde dag doorgegeven. Het

gaat om (grote) partijen grondstoffen wel of
niet in de silo doen en later verantwoord te
kunnen verwerken in diervoeders."

JOS THELOSEN
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