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Inleiding 

Deze reader hoort bij de e-learning Diervoeding. Deze reader verwijst naar 

achtergrond informatie ten aanzien van diervoeding en de 

voederwaarderingssystemen.  

Deze reader beschrijft ook enkele opdrachten die kunnen via de toegevoegde excel 

file kunnen worden gemaakt. De uitwerking en interpretatie van de opdrachten staan 

aan het einde van deze reader.  

  



1. Achtergrond Diervoeding  

 

1.1 Chemische achtergrond van Diervoeders   

 

Aanvullende informatie: 

 

CVB Veevoedertabel 2021 Hoofdstuk 2 

 

1.2 Achtergrond Diervoeder grondstoffen   

 

Aanvullende informatie: 

 

Website feedipedia 

 

1.3 Voederwaarderingssysteem Herkauwers 

 

Aanvullende informatie: 

 

CVB Veevoedertabel 2021 Hoofdstuk 3 

 

1.4 Voederwaarderingssysteem Varkens 

 

Aanvullende informatie: 

 

CVB Veevoedertabel 2021 Hoofdstuk 4 

 

1.5 Voederwaarderingssysteem Pluimvee 

 

Aanvullende informatie: 

 

CVB Veevoedertabel 2021 Hoofdstuk 5 

  



2. Opdrachten 

 

 

Introductie 

De Excel file FFS 2020 bevat een programma om de chemische samenstelling, 

de beschikbaarheid van nutriënten, de prijs en de duurzaamheid van een 

samengesteld voer te bepalen. De gebruiker kan zelf een compleet voer 

samenstellen door het selecteren van verschillende veevoeder grondstoffen. De 

gegevens van deze diervoerder grondstoffen zijn gebaseerd op de CVB tabel 2019. 

Dit is een eerdere versie van het document dat beschikbaar is tijdens deze e-

learning. De resultaten voor de grondstoffen zullen echter niet veel van elkaar 

afwijken.  

De Excel file gebruikt zowel de Nederlandse als de Engelse namen voor de 

verschillende grondstoffen. De afkortingen voor de nutriënten zijn in het Nederlands. 

De belangrijkste afkortingen zijn:    

Ds : droge stof (dry matter) 

RAs : ruw as (crude ash) 

RE :  ruw eiwit (6.25 * N) (crude protein) 

Rvet :  ruw vet (crude fat) 

Rveth : ruw vet na zure hydrolyse  

RC : ruwe celstof (crude fibre) 

ZETam:  zetmeel bepaald via de amylase methode (starch amylase) 

SUI : totaal reducerende suikers (reducing sugar) 

IP-P: Fosfor gebonden in inositol fosfaat   

  

 De file bevat vier verschillende opties waarvan alleen de eerste tijdens deze e-

learning wordt behandeld. De eerste optie betreft chemical composition and price 

en berekent de chemische samenstelling en de prijs van een veevoeder op basis van 

de gekozen diervoeder grondstoffen. De tweede optie heeft daily available en 

berekent aanvullend de absolute hoeveelheid van de dagelijks beschikbare 

nutriënten en de belangrijkste nutritionele waarden, zoals de voederwaarde melk 

(VEM), naast de chemische samenstelling van het diervoeder. Deze optie biedt ook 

de mogelijk om ruw voer in het totale rantsoen voor herkauwers te betrekken. De 

gevonden waarden kunnen vergeleken worden met de behoefte voor onderhoud en 

productie voor de verschillende diersoorten. De derde optie betreft additives en biedt 

de gebruiker de mogelijkheid om verschillende soorten permixen (zoals mineralen en 

aminozuren) en enzymen aan het diervoer toe te voegen en het effect op de 

beschikbaarheid van nutriënten en de daaraan verbonden kosten te evalueren. De 

vierde optie heeft sustainability en maakt het de gebruiker mogelijk om natte 



bijproducten aan het diervoeder toe te voegen en het effect te evalueren en 

berekende de carbon footprint van het betreffende voer.  

Optie 2 t/m 4 zullen tijdens de C3 – cursussen met betrekking tot diervoedingen 

worden behandeld. 

 

Chemical composition and price 

Doel 

Het doel van deze opgaven is het effect van verschillende keuzes met 

betrekking op de gebruikte diervoeder op de chemische samenstelling van het 

complete diervoer te evalueren. De effecten kunnen grotendeels aan de hand van de 

waarden in de CVB tabel worden verklaard.  

 

Gebruik programma 

 

Open het programma en druk op de button “Fill in” en selecteer de optie 

chemical composition and price en pigs en druk select all. De ratio (in %) van de 

gekozen grondstof kan worden ingevuld. De totale ratio in het diervoer moet altijd 

100% zijn (anders verschijnt er een fout melding). Als alles correct is ingevoerd, kies 

de optie calculate chemical composition. De output geeft een overzicht van de 

gekozen grondstoffen en hun ratio, de prijs gebaseerd op 1 ton (1000 kg) en de 

chemische samenstelling uitgedrukt op product en op droge stof basis. De output kan 

worden gecopieerd en in een andere Excel file worden bewaard. Als je de 

samenstelling van een nieuwe diervoer wilt invoeren, druk opnieuw op de button “Fill 

in”.   

 

Opdrachten 

 

1. Verhouding tussen grondstoffen 

Begin met een standaard diervoeder bestaande uit 25% soybean meal 

(sojaschroot) en 75% maize (mais) en run het programma. Noteer het gehalte aan 

droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel (amylase), reducerende suikers, NSP, Ca, 

P, IP, Lys, Met, Cys, Thr en Trp. Druk de gehalte van de nutriënten uit op basis 

van droge stof.  

Verander de verhouding tussen sojaschroot en mais naar 20 – 80 en 

vervolgens naar 30 – 70 en run het programma na elke wijziging. Change the ratio 

between SBM and maize to 20-80 and to 30-70 respectively and run the program. 

Noteer het gehalte aan droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel (amylase), 

reducerende suikers, NSP, Ca, P, IP, Lys, Met, Cys, Thr en Trp. Welke 

veranderingen zijn er opgetreden en wat zijn hiervan de nutritionele gevolgen.  

 



 

2.  Verandering van grondstoffen 

Het gebruik van sojaschroot als diervoeder grondstof heeft een negatief effect 

op het milieu en vanuit de samenleving is er steeds meer druk om het gebruik van 

sojaschroot in diervoeders te reduceren. De groeiende vraag naar sojaschroot leidt 

tot de vergroting van het areal landbouw grond ten koste van het tropisch regenwoud 

hetgeen een impact heeft op het klimaat. Een mogelijk oplossing is om sojaschroot te 

vervangen door andere eiwitrijke grondstoffen die in de EU worden geteeld, zoals 

raapzaadschroot en zonnebloemzaadschroot.   

Vervang de sojaschroot in het standaard diervoeder bij raapzaadschroot en pas 

de ratios van raapzaadschroot en mais dusdanig aan dat het gehalte aan eiwit is 

gelijk aan dat in het standaard diervoeder. Noteer het gehalte aan droge stof, as, ruw 

eiwit, ruw vet, zetmeel (amylase), reducerende suikers, NSP, Ca, P, IP, Lys, Met, 

Cys, Thr en Trp en de prijs per ton voor dit voeder.  

Evalueer de nutritionele en economische voordelen van het vervangen van de 

sojaschroot door raapzaadschroot.  

Doe het zelfde met zonnebloemzaadschroot en vergelijk de resultaten ten 

opzichte van het standaard diervoeder met sojaschoot.  

Welke diervoeder grondstof (raapzaadschroot of zonnebloemzaadschroot) is 

het beste alternatief voor sojaschroot.   

 

3. Vervangen van mais  

Mais bevat een zeer hoge gehalte aan zetmeel en is daarom een belangrijke 

bron van energie in diervoeders. Het gebruik van mais in diervoeders is echter 

maatschappelijk omstreden. De groeiende wereld bevolking gebruikt steeds meer 

mais voor de humane consumptie. Mais wordt ook gebruikt voor de productie van 

bioethanol waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden 

teruggedrongen. De toegenomen vraag leidt ook tot een stijging van de prijzen voor 

granen, waardoor ze minder aantrekkelijk worden als grondstof voor diervoeders. 

Een mogelijke oplossing is het gebruik van andere graansoorten zoals tarwe en 

gerst.  

Vervang mais in het basis voeder door tarwe (wheat) en pas de verhouding 

tussen tarwe en sojaschroot dusdanig aan dat het eiwit gehalte gelijk is aan dat in 

het basis voeder.  Noteer het gehalte aan droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel 

(amylase), reducerende suikers, NSP, Ca, P, IP, Lys, Met, Cys, Thr en Trp en de 

prijs per ton voor dit voeder.  

Vergelijk de resultaten met die van het basis voeder en evalueer de nutritionele 

gevolgen. Is tarwe een economisch aantrekkelijk alternatief voor mais ?   

Doe het zelfde voor gerst (barley) en vergelijk de resultaten met die van het 

standaard diervoeders. Vergelijk deze resultaten ook met die verkregen voor tarwe. 



Welk ingredient is economisch gezien de meest aantrekkelijke grondstof om te 

gebruik.    

 

4. Introductie van vet  

Vet is een belangrijke nutritionele factor in het diervoeder. Vet bevat sommige 

vitale vetzuren en is het oplosmiddel voor enkele vitamine die via het voer dienen te 

worden verstrekt. De standaard grondstoffen bevatten slechts een kleine 

hoeveelheid vet (< 5%) en daarom dient het vet via een alternatieve wijze aan het 

voer te worden verstrekt. De eerste mogelijkheid is om puur vet of olie, zoals palm 

olie en soja olie, aan het voer toe te voegen. De tweede mogelijkheid is het 

toevoegen van oliehoudende zaden, zoals lijnzaad en sojabonen, die niet vooraf zijn 

geëxtraheerd. Deze verschillende benaderingen hebben een effect op de prijs en de 

chemische samenstelling van de vetfractie in het voer. Deze effecten worden in deze 

opgave geëvalueerd.  

Voeg palm olie toe aan het standaard diervoeder (Sojaschroot – Mais, 25:75) 

en verhoog het vet gehalte (in het product) tot ongeveer 80 g/kg zonder dat je het 

eiwit gehalte veranderd. Zorg ervoor dat de totale ratio van de drie grondstoffen 

samen 100% is. Noteer het gehalte aan droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel 

(amylase), reducerende suikers, NSP, Ca, P, IP-P, Lys, Met, Cys, Thr, Trp, C18:1, 

C18:2 and C18:3 en de totale prijs per ton.   

Doe hetzelfde voor soja olie en vergelijk de resultaten voor beide olie soorten. 

Welke olie soort is nutritioneel en economisch de meest aantrekkelijke grondstof ?  

 

Voeg lijnzaad toe aan het standaaard diervoeder en verhoog het vet gehalte (in 

het product) tot ongeveer 80 g/kg zonder dat je het eiwit gehalte veranderd. Zorg 

ervoor dat de totale ratio van de drie grondstoffen samen 100% is. Noteer het 

gehalte aan droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel (amylase), reducerende 

suikers, NSP, Ca, P, IP-P, Lys, Met, Cys, Thr, Trp, C18:1, C18:2 and C18:3 en de 

totale prijs per ton.   

Vergelijk de gevonden resultaten met die voor beide olie soorten (palm olie en 

soja olie). Welke verschillen neem je waar. Wat is de meest aantrekkelijke strategie 

om het gehalte aan vet te verhogen.  

 

5. Introductie van graan bijproducten 

Bijproducten spelen een belangrijke rol binnen de diervoeding. Deze producten 

zijn afval producten die overblijven na het verwerken van granen en oliehoudende 

zaden. Gedurende deze verwerking zijn belangrijke voedingsstoffen zoals zetmeel 

en olie verwijderd. Het gebruik van deze restproducten is een belangrijk onderdeel 

van de circulaire landbouw en economisch gezien een zeer aantrekkelijk alternatief. 



Belangrijke voorbeelden zijn sojaschroot vanuit sojabonen en tarwezemelen en 

maisglutenvoer vanuit granen. Deze rest producten hebben vanwege de bewerking 

wel een andere chemische samenstelling vergeleken met de uitgangsproducten. 

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de samenstelling van het totale diervoeder.  

Het standaard diervoeder in deze opgave bestaat uit sojaschroot en tarwe 

zoals gevonden in de derde opgave. Vervang de tarwe door tarwe zemelen (wheat 

milling byproducts) en pas de ratio tussen sojaschroot en tarwe zemelen dus danig 

aan dat het oorspronkelijke eiwit gehalte wordt verkregen.  

Noteer het gehalte aan droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet, zetmeel (amylase), 

reducerende suikers, NSP, Ca, P, IP-P, Lys, Met, Cys, Thr, Trp, en de totale prijs per 

ton.  

Evalueer het effect van de vervanging van tarwe door tarwe zemelen. Is het voordelig 

om tarwe te vervangen door tarwe zemelen ?  

 

  



Uitwerking van de Opdrachten 

Opgave 1  

 

 

Grootste verschillen :  

Een hoger aandeel sojaschroot leidt tot een toename van as, eiwit, 

reducerende suikers, NSP (vezel), mineralen en aminozuren.  

Een hoger aandeel mais leidt tot een toename van vet en zetmeel.   

 

 

  



Opgave 2 

 

 

 

Het vervangen van sojaschroot door raapzaadschroot of 

zonnebloemzaadschroot betekent dat meer van deze schroten moet worden 

ingemengd om hetzelfde gehalte aan eiwit te krijgen.  Hierdoor neemt 

automatisch het aandeel mais in het totale diervoeder af waardoor het gehalte 

aan zetmeel en daardoor aan energie af. De voeders bevatten na de wijziging 

meer  onverteerbare vezels. Het aminozuur profiel van zonnebloemzaadschroot 

is duidelijk minder aantrekkelijk dan dat van de andere schroten.  

Het diervoeder met zonnebloemzaadschroot heeft de laagste nutritionele 

waarde echter is wel het goedkoopste.  

  



Opgave 3  

 

 

 

 

Tarwe en gerst hebben een hoger eiwit gehalte dan mais waardoor het aandeel 

sojaschroot in het diervoeder kan worden verlaagd hetgeen leidt tot een lagere 

prijs (Sojaschroot is relatief duur t.o.v. granen). In het geval van tarwe leidt het 

hogere aandeel van dit graan tot een vergelijkbaar niveau aan zetmeel ten 

opzichte van het gebruik van mais. Een nadeel van het gebruik van tarwe is dat 

het aandeel lysine duidelijk lager is dan in het standaard voer.   

Ondanks het hogere aandeel aan gerst is het gehalte aan zetmeel duidelijk 

lager dan in het standaard voeder. Het gebruik van gerst leidt ook tot een 

significant hoger aandeel van onverteerbare NSP (vezel) in het voer. Dit zal ook 

leiden tot een hogere mestproductie.  Het voeder dat gerst bevat heeft de 

laagste nutritionele waarde echter ook de laagste prijs.  

  



Opgave 4 

 

 

 

Toevoeging van olie leidt automatisch tot een hoger vet gehalte en een lager 

eiwit gehalte. De verlaging van het eiwit gehalte kan worden gecompenseerd 

door het aandeel sojaschroot in het voer te verhogen. Het lagere gehalte aan 

zetmeel, t.g.v. een lager aandeel mais, wordt gecompenseerd door het hogere 

gehalte aan vet. Het dier kan zowel zetmeel als vet als energiebron gebruiken.  

Zuivere olie is een relatief dure grondstof. Oliehoudende zaden zijn 

aantrekkelijke alternatieven mede omdat ze ook eiwitten bevatten. Hierdoor kan 

het aandeel aan sojaschroot worden verlaagd met als gevolg een lagere prijs 

voor het voer.  

Het vetzuurpatroon van de verschillende olie soort is duidelijk onderling 

verschillend. Palm olie en soja olie bevatten nauwelijk C18:3 (linoleen zuur) 

terwijl in lijnzaad dit vetzuur net het meeste voorkomt. Dit verschil in vetzuur 

patronen vind je ook terug in de vetsamenstelling van het vlees van eenmagige 

dieren.  

  



Opgave 5 

 

 

 

Tarwe zemelen is een restproduct en daarom goedkoper dan tarwe. Tarwe 

zemelen heeft een hoger eiwit gehalte waardoor het aandeel sojaschroot in het 

voeder kan worden verlaagd dat ook leidt tot een lagere prijs.  

Het voeder dat de tarwe zemelen bevat, heeft echter ook een duidelijk lager 

energie gehalte. Dit komt door een sterke afname van het gehalte aan zetmeel 

terwijl de fractie onverteerbare NSP (vezel) sterk toeneemt. De toename van de 

vezel fractie leidt ook tot de productie van een groter volume aan mest. Een 

ander probleem is het sterk toegenomen gehalte aan met name onverteerbaar 

fosfor (IP) waardoor meer fosfor in de mest en daarmee in het milieu terecht 

komt.   

Het aminozuur patroon van sojaschroot en tarwe zemelen zijn redelijk 

vergelijkbaar.  


