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Inleiding 

In het kader van de Europese richtlijn om vanaf 2005 bij transportbrandstoffen een toenemend 

percentage biobrandstoffen in te mengen, wees de Federale regering in oktober 2007 aan 3 

Belgische bedrijven quota toe voor de productie van bio-ethanol voor een periode van 6 jaar: 

BioWanze (750 miljoen L/j), Alco Bio Fuel (544 miljoen L/j) en Syral (192 miljoen L/j). De productie 

van bio-ethanol in België en in Europa is vooral gebaseerd op de fermentatie van tarwe, in 

tegenstelling met de VS, waar hoofdzakelijk maïs gebruikt wordt. Alleen bij Alco Bio Fuel worden 

naast tarwe ook nog andere granen zoals maïs en gerst gebruikt. Bij de productie van bio-ethanol 

komen aanzienlijke volumes bijproducten beschikbaar, die kunnen gevaloriseerd worden in de 

veevoeding. Zo produceert Alco Bio Fuel op jaarbasis 100.000 ton dried distillers grains en solubles 

(DDGS), Biowanze 250.000 ton gistconcentraat (met 30% droge stof) en Syral 30.000 ton 

gistconcentraat. Een optimale valorisatie van deze bijproducten is belangrijk voor enerzijds de 

producent van biobrandstoffen omdat dit 25-30% van het economisch rendement van de productie 

vertegenwoordigt (Cozannet et al., 2009) en anderzijds voor de veevoedersector als alternatief voor 

de overzeese invoer van grondstoffen.   

In dit IWT-onderzoeksproject werd vooral gefocust op de voederwaarde en gebruikswaarde van 

DDGS voor rundvee, varkens en pluimvee, omdat weinig informatie beschikbaar was over het 

bijproduct op basis van tarwe. Aangezien een grote variatie in de kwaliteit van DDGS verwacht werd 

naargelang het productieproces en de gebruikte graanmengsels, werd gezocht naar eenvoudige 

labomethoden om de voederwaarde te schatten. Een andere doelstelling was te onderzoeken in 

welke mate DDGS kan ingepast worden in het rantsoen voor de verschillende diersoorten en wat de 

effecten zijn op de productieresultaten. Verder werd voor de andere bijproducten van de bio-

ethanolproductie in België de voederwaarde van telkens 1 partij onderzocht. 

Er werden drie grote werkpakketten onderscheiden. In WP1 werd de chemische samenstelling 

bepaald en gebeurde de voederwaardering voor rundvee, varkens en pluimvee. In WP2 werden 

voederproeven met DDGS bij melkvee, varkens en pluimvee uitgevoerd. In WP3 tenslotte werden 

schattingsformules afgeleid om de voederwaarde van DDGS voor rundvee, varkens en pluimvee te 

schatten.  
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1. WP1: Chemische analyse en in vivo voederwaardering 

1.1. Chemische analyse 

1.1.1. Materiaal 

In het project werd het meest onderzoek verricht naar DDGS, omdat dit algemeen als het 

belangrijkste bijproduct van de bio-ethanolproductie beschouwd wordt. Van de 3 Belgische bio-

ethanolproducenten produceert enkel Alco Bio Fuel DDGS. Daarnaast komen er wel DDGS-partijen 

op de markt van de ons omringende landen. Van de andere bijproducten, die in België geproduceerd 

worden, werd van telkens 1 partij de voederwaarde onderzocht. Het betreft Wet cake en Protisyr van 

Alco Bio Fuel, Alcomix en Amyplus van Syral en Protiwanze van Biowanze. 

1.1.1.1. DDGS 

Voor het selecteren van de DDGS partijen werd gestreefd naar een grote verscheidenheid aan 

uitgangsproducten (graansoorten) en aan productieprocessen (productie-eenheden). In Tabel 1.1 

worden de 7 partijen DDGS weergegeven, die bij de start van het project gepland waren voor de 

voederwaardering bij de 3 diersoorten. Daarnaast worden nog 6 partijen DDGS weergegeven, die 

onderzocht werden voor een contractonderzoek met het Productschap Diervoeder (PDV, Nederland). 

Van deze laatste werd de voederwaarde bepaald voor rundvee en varkens, maar niet voor pluimvee. 

Tabel 1.1 Overzicht van de onderzochte partijen DDGS 

Code Herkomst Uitgangsmateriaal Rund Varken Kip 

DDGS1 Alco Bio Fuel (Gent) 60 % tarwe, 30 % sorghum, 10 % triticale x x x 

DDGS2 Alco Bio Fuel (Gent) 70 % tarwe, 20 % maïs, 10 % triticale x x x 

DDGS3 Südzucker (Zeitz) 
55 % tarwe, 20 % maïs, 20 % gerst, 5 % 
triticale + suikersiroop 

x x x 

DDGS4 Tereos (Lillebonne) tarwe x x x 

DDGS5* Südzucker (Zeitz) 
55 % tarwe, 20 % maïs, 20 % gerst, 5 % 
triticale + suikersiroop 

x x 
 

DDGS6* Alco Bio Fuel (Gent) 65 % tarwe, 25 % maïs, 10 % triticale x x 
 

DDGS7* Hongarije maïs x x 
 

DDGS8* Spanje maïs x x 
 

DDGS9* Agrana (Oostenrijk) 50 % tarwe en 50 % maïs x x 
 

DDGS10* Abengoa (Rotterdam) tarwe x x 
 

DDGS11 Tereos (Lillebonne) tarwe x x x 

DDGS12 Alco Bio Fuel (Gent) 80 % tarwe en 20 % maïs x x x 

DDGS13 Abengoa (Rotterdam) maïs x x x 

* Contractonderzoek met CVB/PDV 

In België is Alco Bio Fuel (ABF) de enige bio-ethanolfabrikant die DDGS produceert. Daarom zijn van 

de 13 onderzochte partijen DDGS er 4 afkomstig van ABF. Het uitgangsmateriaal bestond voor 

minstens 50 % uit tarwe, meestal aangevuld met maïs, soms ook met triticale, gerst of sorghum. Uit 
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de ons omringende landen kan vooral DDGS van Südzucker (Duitsland), Tereos (Frankrijk) en 

Abengoa (Nederland) op de Belgische markt komen. Van deze 3 productie-eenheden werden telkens 

2 partijen onderzocht. De DDGS van Südzucker was zoals deze van ABF vooral gebaseerd op tarwe, 

met daarnaast maïs, gerst en triticale en afhankelijk van het aanbod soms wat suikersiroop; deze van 

Tereos was enkel gebaseerd op tarwe; de ene partij van Abengoa was uitsluitend afkomstig van 

tarwe, de andere uitsluitend van maïs. Verder werd er via het contractonderzoek met PDV ook een 

Oostenrijkse DDGS op basis van de helft tarwe en de helft maïs betrokken, alsook twee partijen 

zuivere maïs DDGS afkomstig van respectievelijk Hongarije en Spanje. Alle onderzochte partijen 

DDGS waren gepelleteerd.  

1.1.1.2. Overige bijproducten 

De overige bijproducten van de bio-ethanolproductie, waarvan de voederwaarde werd bepaald, zijn 

weergegeven in Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Andere bijproducten van de bio-ethanolproductie 

Naam Herkomst   Aard Rund Varken Kip 

Amyplus  Syral (Aalst)  Gistconc. + zemelen x x x 

Wet DGS ABF (Gent)  50 % dist. grains + 50 % gistconc. x   

Wet cake (Protistar) ABF (Gent)  Distillers grains x   

Protisyr ABF (Gent)  Gistconcentraat x x  

Alcomix Syral (Aalst)  Gistconcentraat x x  

Protiwanze Biowanze (Wanze)  Gistconcentraat x x  

Grainpro* Verbio (Duitsland)   Gistconcentraat x x  

Sastapro* Cargill (Sas v. Gent)   Gistconcentraat x x  

*Contractonderzoek met CVB/PDV 

Waar bij ABF het integrale graan wordt gefermenteerd tot bio-ethanol, wordt bij Syral enkel het 

minderwaardig zetmeel gebruikt voor de fermentatie. Van het graan worden eerst de zemelen 

gescheiden. Vervolgens worden de gluten en het hoogwaardig zetmeel geëxtraheerd voor de  

productie van humane voedingsmiddelen. Het restproduct van de fermentatie, de solubles 

(Alcomix), wordt achteraf gemengd met de zemelen en gedroogd tot Amyplus. 

Na de fermentatie van het graan tot bio-ethanol wordt de resterende brij gecentrifugeerd, waardoor 

de vaste fractie (distillers grains) gescheiden wordt van het weekwater (solubles); deze laatste fractie 

wordt verder ingedampt tot een vloeibare pasta (gistconcentraat). Ook de voederwaarde van de 

afzonderlijke componenten, die bij ABF respectievelijk Wet cake en Protisyr worden genoemd, werd 

onderzocht. De Wet cake van ABF wordt verkocht onder de naam Protistar. Het product kan worden 

ingekuild en is uitsluitend bestemd voor rundvee. ABF commercialiseert ook Protigold, dat bestaat 

uit 45 % Protisyr, 42 % Protistar en 13 % Protifeed (DDGS). Dit vochtig product werd niet in het 

project onderzocht, wel een mengsel van 50 % Protisyr en 50 % Protistar. Deze vochtige of wet DGS 

werd vergeleken met de gedroogde DDGS12 van dezelfde fermentatiebatch, om aldus het effect van 

het droogproces te kunnen nagaan.  
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Biowanze produceert ook een gistconcentraat, Protiwanze, als bijproduct van bio-ethanol. Zoals bij 

Syral worden voorafgaand aan de fermentatie de zemelen van het graan gescheiden; ze worden 

vervolgens verbrand voor energieproductie. Naast de drie Belgische GC’en werden nog 2 producten 

via een contractonderzoek met PDV onderzocht, nl. Sastapro van Cargill (België) en Grainpro 

afkomstig van Verbio (Duitsland). De voederwaarde van de 5 GC’en  werd enkel nagegaan bij 

rundvee en varkens. 

1.1.2. Methoden 

De  monsters van DDGS en Amyplus werden vóór analyse gemalen door een zeef van 1 mm. De wet 

DGS en wet cake werden vóór malen gedroogd in een geventileerde droogstoof bij 65°C, terwijl de 

gistconcentraten werden gevriesdroogd. De volgende bepalingen werden uitgevoerd: 

- Vocht: 4 uur drogen bij 103°C (71/393/EEC) 

- Ruw eiwit (RE): Kjeltec (ISO 5983-2) 

- Ruw vet (RV): extractie met petroleumether na voorhydrolyse (ISO 6492), RVB 

- Ruwe as: verassen bij 550°C (ISO 5984) 

- Ruwe celstof (RC): fibersac methode (Ankom) na voor-ontvetting (92/89/EEC) 

- NDF: fibersac methode (Ankom) na voorontvetting en met toevoeging van -amylase en 

natriumsulfiet (Van Soest et al., 1991) 

- ADF/ADL: fibersac methode  Ankom na voorontvetting (Van Soest et al., 1991) 

- Zetmeel (ZET): enzymatische methode (NEN 3574) 

- Suikers (SUI): Luff Schoorl (71/250/EEC) 

- Glycerol (GLY): bepaald met GC-FID na derivatisatie met Trimethylsilylimidazol (eigen methode 

Labo ECCA, Merelbeke, België) 

- Melkzuur (MZ): D- en L-melkzuur werden spectrofotometrisch bepaald na oxydatie tot pyruvaat 

met een enzymekit (Bergmeyer, 1974). 

 

Op basis van de analyses werden volgende parameters berekend: 

- Overige koolhydraten (OK)= 1000 – RE – RV – RC – As 

- Hemicellulose = NDF – ADF 

- Cellulose = ADF – ADL 

- NSP (niet zetmeel koolhydraten) = 1000 – RE – RV – As – ZET – 0,96 SUI – MZ – GLY 

Op Wet cake en de 5 GC’en werden ook de fermentatiekarakteristieken bepaald. Dit gebeurde door 

100 g monster aan te lengen met water tot 1 L en te filtreren na 1 nacht weken. De pH werd 

onmiddellijk in het filtraat gemeten. De vluchtige vetzuren (C2 - C5) en de alcoholen werden bepaald 

via gaschromatografie (Fussell and McCalley, 1987). D- en L-melkzuur werden spectrofotometrisch 

bepaald na oxydatie tot pyruvaat met een enzymekit (Bergmeyer, 1974). De ammoniakfractie werd 

bepaald volgens Kjeldahl zonder voorafgaande destructie. 

In de verteringsproeven bij vleesvarkens en pluimvee werd chroomoxide gebruikt als merker. De 

analyse van chroom in voeder, feces en ileale stalen gebeurde na oxidatie met perchloorzuur volgens 

de methode van François et al. (1978). 
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- De mineralen en sporenelementen werden bepaald in het laboratorium voor Chemische analysen 

van de Hogeschool Gent. De monsters werden droog verast bij 500°C, de as opgelost in HCl en de 

analyse uitgevoerd met ICP-AES.  

- De aminozuren met uitzondering van tyrosine werden via HPLC bepaald in het Feed & Food Quality 

Labo van AVEVE (Merksem). De methode voor aminozuren is gebaseerd op 98/64/EC/L257, deze 

voor tryptofaan op 2000/45/EC/L174. 

- De mycotoxines werden bepaald in het labo van ILVO Technologie en Voeding. Daarbij werden de 

monsters gescreend op cyclopiazonzuur, mycofenolzuur, DON, 3 acetyl DON, 15 acetyl DON, 

fusaarzuur, fumonisine B2, fumonisine B1, enniatine A, enniatine B, enniatine B1, T2, zearalenone, 

alfa en beta zearalenol, beauvericine, citrinine, aflatoxine B1, aflatoxine B2, nivalenol, gliotoxine, 

roquefortine C, ochratoxine A, HT2, patuline en sterigmatocystine.  

1.1.3. Resultaten DDGS 

Bij de voorstelling van de resultaten van DDGS worden 3 types onderscheiden: zuivere tarwe-DDGS 

(TDDGS), zuivere maïs-DDGS (MDDGS) en gemengde DDGS (GDDGS), waarvan respectievelijk 3, 3 en 

7 partijen werden onderzocht. Er werd een enkelvoudige ANOVA (Statistica 11.0) toegepast om het 

effect van type DDGS na te gaan; p-waarden kleiner dan 0,05 werden als significant beschouwd; p-

waarden tussen 0,05 en 0,1 als een tendens. De gemiddelden werden vergeleken door middel van 

het kleinste significant verschil (Fisher). 

1.1.3.1.  Macro-nutriënten 

In Tabel 1.3 wordt de gemiddelde samenstelling per DDGS-type gegeven, de standaardfout van het 

gemiddelde, het significantieniveau van het effect van het DDGS-type en de totale range. Tenslotte 

werd voor elke nutriënt de aanrijkingsfactor (AF) berekend, zijnde de verhouding van de gemiddelde 

waarde van een nutriënt in DDGS t.o.v. de gemiddelde waarde voor dezelfde nutriënt in de intacte 

granen tarwe en maïs, zoals vermeld in de Nederlandse voederwaardetabel (CVB, 2011).  

Tabel 1.3 Gehalte aan macronutriënten (g/kg DS) bij DDGS (n=13) 

 
 

TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
2
 SN

3
 Range 

n=13 
AF

4
 

Droge stof  (g/kg) 918 899 913 5 ns 879-933 1,05 

Ruw eiwit 327
a
 281

b
 341

a
 8 *** 277-366 2,92 

Ruw vet B 76
c
 145

a
 91

b
 7 *** 72-148 2,72 

Ruwe celstof 84 81 86 3 ns 67-103 3,19 

Ruwe as 47
b
 49

b
 58

a
 2 * 38-63 3,44 

Overige KH 466
a
 444

ab
 424

b
 7 * 394-499 0,54 

NDF 302 319 324 9 ns 240-366 2,45 

ADF 145 132 158 10 ns 73-230 4,05 

ADLignine 64 39 70 8 ns 24-118 10,69 

Hemicellulose 157 187 166 8 ns 106-213 1,82 

Cellulose 81 93 88 4 ns 48-112 2,82 



 

8 

 

Zetmeel 65
a
 58

a
 22

b
 9 T 14-129 0,06 

Suikers 53
a
 17

b
 45

a
 5 ** 13-66 1,80 

Glycerol 48
b
 81

a
 62

ab
 5 * 39-94 - 

Melkzuur 20 39 24 4 ns 10-50 - 

NSP
1
 367 331 359 8 ns 311-406 2,43 

1
NSP: niet-zetmeel koolhydraten 

2
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

3
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
4
 AF = aanrijkingsfactor 

a, b, c
 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend  

Het DS-gehalte van DDGS is relatief hoog met een algemeen gemiddelde waarde van 910 g/kg. 

Tijdens het productieproces van de granen tot bio-ethanol wordt het zetmeel nagenoeg volledig 

gefermenteerd. De zetmeelfermentatie bleek meer uitgesproken bij GDDGS dan bij zuivere DDGS. 

Voor 11 van de 13 partijen DDGS was het residueel zetmeelgehalte lager dan 50 g/kg DS; 1 partij 

TDDGS bevatte nog meer dan 12 % restzetmeel. Op basis van het verdwenen zetmeel zou het 

gehalte van de andere bestanddelen gemiddeld met een factor 2,9 moeten toenemen, wat grosso 

modo het geval was voor RE, RV, RC, As, cellulose en NSP. DDGS bestaat globaal dus uit één derde 

ruw eiwit, één derde celwanden en één derde diverse bestanddelen. De celwanden van DDGS 

bestaan voor meer dan de helft uit hemicellulose; het gehalte is dubbel zo hoog als dat van cellulose. 

De sterke aanrijking van lignine bij bepaalde partijen kan verklaard worden door artefact lignine ten 

gevolge van de vorming van Maillard producten (binding van eiwit met reducerende suikers).  Verder 

blijkt tijdens de fermentatie ook hemicellulose gedeeltelijk te worden afgebroken waarschijnlijk tot 

complexe suikers. DDGS bevat nog een kleine fractie suikers, glycerol en melkzuur. Bij een ideale 

fermentatie door gisten van Saccharomyces wordt 95 % van de suikers omgezet in ethanol en CO2, 1 

% tot gistcellen en 4 % andere producten, waaronder glycerol; er treedt soms contaminatie op van 

melkzuurbacteriën en wilde gisten (US Grain Council, 2012). 

Voor bepaalde parameters werd een significant effect van het graantype vastgesteld. Zo bevatte 

MDDGS duidelijk meer ruw vet , maar minder ruw eiwit en suikers dan TDDGS en GDDGS. GDDGS op 

zijn beurt bevatte meer RV dan TDDGS en had in vergelijking met beide zuivere DDGS-en meer ruwe 

as en minder zetmeel.  

1.1.3.2.  Mineralen en sporenelementen 

In Tabel 1.4 worden de gemiddelde gehaltes aan mineralen en sporenelementen per DDGS-type 

gegeven, de standaardfout van het gemiddelde, het significantieniveau van het effect van het DDGS-

type, de totale range en de aanrijkingsfactor. 

Tabel 1.4 Gehalte aan mineralen (g/kg DS) en sporenelementen (mg/kg DS) van DDGS (n=13) 

  TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
1
 SN

2
 Range 

n=13 
AF

3
 

Calcium 1,8
a
 0,4

b
 1,1

b
 0,2 * 0,2-2,5 3,9 

Fosfor 8,2 9,2 9,3 0,3 ns 6,7-10,2 2,9 

Magnesium 2,6
b
 3,6

a
 3,3

a
 0,1 ** 2,4-3,8 3,3 



 

9 

 

Kalium 11,7
b
 12,3

ab
 13,7

a
 0,4 T 10,4-15,4 3,1 

Natrium 2,1 3,7 4,9 0,6 ns 0,1-8,5 68,7 

Chloor 1,8 1,6 1,8 0,1 ns 0,8-2,3 3,0 

Zwavel 4,0 2,7 4,5 0,4 ns 2,5-7,4 34,3 

Ijzer 245 145 156 29 ns 90-499 3,6 

Mangaan 75
a
 19

b
 66

a
 6 *** 17-82 3,0 

Zink 68 61 79 4 ns 55-90 2,6 

Koper 11,5
a
 6,4

b
 11,2

a
 0,9 * 4,3-15,9 3,5 

Molybdeen 1,3 0,6 1,2 0,1 ns 0,3-1,7 2,2 

Boor 15,4 9,7 5,7 2,7 ns 3,0-39,7 nb 
1
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

2
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens (0,10>p>0,05), 

* = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
3
 AF = aanrijkingsfactor 

a, b, c
 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend 

Voor de meeste mineralen en sporenelementen is de aanrijking van het gehalte in DDGS in 

overeenstemming met hetgeen kan verwacht worden, behalve voor natrium en zwavel, die veel 

sterker aangerijkt blijken te zijn. De hoge concentratie van deze mineralen kan verklaard worden 

door het toevoegen van natriumhydroxide (NaOH) en zwavelzuur (H2SO4) om de pH van het 

fermentatieproces onder controle te houden. Zwavelzuur wordt ook gebruikt om de installatie te 

ontkalken. Refererend naar de behoeftenormen voor melkvee (De Brabander et al., 2011) voorziet 

DDGS ruimschoots in de meeste mineralen en sporenelementen, met uitzondering van calcium. 

Voor bepaalde elementen werd een significant effect van het graantype vastgesteld. In vergelijking 

met TDDGS, bevatte MDDGS minder calcium, mangaan en koper, maar meer magnesium. 

1.1.3.3.  Aminozuren 

De gemiddelde gehalten aan aminozuren per DDGS-type worden in Tabel 1.5 weergegeven in g/kg 

DS en in Tabel 1.6 in % van het RE-gehalte, samen met de standaardfout van het gemiddelde, het 

significantieniveau van het effect van het DDGS-type, de totale range en de aanrijkingsfactor. 

Tabel 1.5 Aminozuursamenstelling (g/kg DS) van DDGS (n=13)  

 
 

TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
1
 SN

2
 Range 

n=13 
AF

3
 

Lysine° 6,5 6,8 6,8 0,2 ns 5,2-7,6 2,1 

Methionine° 4,7 5,2 5,1 0,1 ns 4,4-5,6 2,5 

Threonine° 9,9 10,0 10,8 0,2 ns 9,3-12,0 2,9 

Tryptofaan° 3,0
a
 2,0

b
 3,1

a
 0,1 *** 1,9-3,5 2,6 

Isoleucine° 12,1 10,7 12,2 0,3 ns 10,3-13,5 3,1 

Arginine° 12,8
ab

 11,3
b
 13,4

a
 0,4 T 10,6-14,6 2,4 

Fenylalanine° 14,9
ab

 13,4
b
 15,7

a
 0,4 * 12,9-16,7 2,9 
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Histidine° 6,5 6,9 6,9 0,1 ns 6,2-7,6 2,3 

Leucine° 21,9
c
 32,2

a
 26,4

b
 1,1 *** 21,4-33,8 2,7 

Valine° 14,5 13,5 14,7 0,3 ns 13,0-16,1 2,9 

Cysteïne 6,2
a
 4,8

b
 6,1

a
 0,2 ** 4,4-6,8 2,4 

Alanine 12,0
c
 19,9

a
 15,2

b
 0,9 *** 11,2-20,2 2,6 

Asparagine 16,7 18,3 17,9 0,4 ns 15,8-19,9 2,7 

Glutamine 85,9
a
 48,9

b
 83,5

a
 4,5 *** 46,7-89,3 2,9 

Glycine 13,1
a
 10,6

b
 13,2

a
 0,4 ** 10,5-14,1 2,9 

Proline 29,6
a
 21,7

b
 30,7

a
 1,2 *** 20,2-32,9 2,7 

Serine 14,3
ab

 12,7
b
 15,5

a
 0,4 ** 12,3-16,8 2,8 

Totale AZ 285
a
 249

b
 297

a
 9 ** 242-315 2,7 

Tot. Ess. AZ° 107 112 115 7 ns 100-124 2,7 
1
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

2
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
3
 AF = aanrijkingsfactor 

°Essentiële aminozuren 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend 

In overeenstemming met het RE-gehalte, was het totaal AZ-gehalte lager bij MDDGS dan bij TDDGS 

en GDDGS (249 vs. 291 g/kg DS). Het totaal gehalte aan essentiële AZ was evenwel niet verschillend 

tussen de 3 types DDGS met een gemiddelde waarde van 113 g/kg DS. De AZ-samenstelling van 

GDDGS was vergelijkbaar met deze van TDDGS, met uitzondering van een hoger leucine- en 

alaninegehalte bij eerstgenoemde. In vergelijking met TDDGS en/of GDDGS, bevatte MDDGS minder 

tryptofaan, arginine, fenylalanine, cysteïne, glutamine, glycine, proline en serine en meer leucine en 

alanine. Vergeleken met de aanrijkingsfactor van 2,7 voor het totaal AZ-gehalte, was de aanrijking 

lager voor lysine (2,1), histidine (2,3), arginine (2,4), cysteïne (2,4) en methionine (2,5). Een sterkere 

aanrijking (≥2,9) was er voor isoleucine, threonine, fenylalanine, valine, glutamine en glycine. 

Uitgedrukt t.o.v. het totaal RE-gehalte is het aandeel van alle AZ vergelijkbaar tussen DDGS-types en 

bedroeg gemiddeld 88 %. Het aandeel essentiële AZ daarentegen was hoger bij MDDGS dan bij 

TDDGS en GDDGS (40,2 vs. 33,2 %). Het aandeel van de individuele AZ voor GDDGS was vergelijkbaar 

met dat voor TDDGS, met uitzondering van een hoger aandeel leucine en alanine voor 

eerstgenoemde. In vergelijking met TDDGS en GDDGS, had MDDGS een hoger aandeel lysine, 

methionine, threonine, histidine, leucine en valine, maar ook alanine en asparagine; een lager 

aandeel werd vastgesteld voor tryptofaan, glutamine en proline. Vergeleken met de intacte granen 

was het aandeel aan totale en essentiële AZ in het RE-gehalte respectievelijk 6 en 9 % lager; een 

afname met meer dan 10 % werd vastgesteld bij lysine (-27 %), histidine (-22 %), cysteïne (-18 %), 

arginine (-16 %), methionine (-15 %) en alanine (-13 %).   

Tabel 1.6 Aminozuursamenstelling (g/16 g N) van DDGS (n=13)  

 
 

TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
1
 SN

2
 Range 

n=13 
AF

3
 

Lysine° 2,0
b
 2,4

a
 2,0

b
 0,1 * 1,6-2,6 0,73 
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Methionine° 1,4
b
 1,9

a
 1,5

b
 0,1 *** 1,4-2,0 0,85 

Threonine° 3,0
b
 3,6

a
 3,1

b
 0,1 ** 2,9-3,8 0,98 

Tryptofaan° 0,9
a
 0,7

b
 0,9

a
 0,0 ** 0,7-1,0 0,91 

Isoleucine° 3,7 3,9 3,6 0,1 ns 3,3-4,0 1,07 

Arginine° 3,9 4,1 3,9 0,1 ns 3,3-4,4 0,84 

Fenylalanine° 4,6 4,8 4,6 0,1 ns 4,1-5,0 1,00 

Histidine° 2,0
b
 2,5

a
 2,0

b
 0,1 *** 1,9-2,5 0,78 

Leucine° 6,7
c
 11,5

a
 7,7

b
 0,5 *** 6,6-12,1 0,90 

Valine° 4,4
b
 4,8

a
 4,3

b
 0,1 ** 4,1-5,0 0,98 

Cysteïne 1,9 1,7 1,8 0,0 ns 1,5-2,1 0,82 

Alanine 3,7
c
 7,1

a
 4,4

b
 0,4 *** 3,5-7,3 0,87 

Asparagine 5,1
b
 6,6

a
 5,2

b
 0,2 *** 4,9-6,9 0,92 

Glutamine 26,3
a
 17,5

b
 24,4

a
 1,0 *** 16,4-27,9 1,00 

Glycine 4,0 3,8 3,8 0,0 ns 3,6-4,1 0,99 

Proline 9,1
a
 7,8

b
 9,0

a
 0,2 * 7,4-10,0 0,94 

Serine 4,4 4,6 4,5 0,1 ns 4,1-4,9 0,96 

Totale AZ 87,1 89,3 86,8 1,0 ns 79,2-91,7 0,94 

Tot. Ess. AZ° 32,7
b
 40,2

a
 33,7

b
 0,9 *** 31,3-41,2 0,91 

1
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

2
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
3
 AF = aanrijkingsfactor 

°Essentiële aminozuren 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend 

De verschillen in AZ tussen MDDGS en TDDGS zijn in belangrijke mate te wijten aan de verschillen in 

AZ tussen de intacte granen. In vergelijking met tarwe bevat maïs meer methionine, threonine, 

histidine, leucine, alanine en asparagine, maar minder tryptofaan en glutamine. Het lager lysine- en 

valinegehalte bij TDDGS en GDDGS dan bij MDDGS is waarschijnlijk te wijten aan sterkere verliezen 

tijdens het productieproces. 

1.1.3.4.  Mycotoxines 

Aangezien granen soms veel mycotoxines kunnen bevatten, zijn ze zeker ook bij DDGS een 

aandachtspunt. In Tabel 1.7 worden de mycotoxines weergegeven die volgens Europa dienen 

gecontroleerd te worden en waarvoor de maximaal toegelaten niveaus in diervoeders zijn 

aangegeven. 

Tabel 1.7 Mycotoxines in DDGS (n=13) 

 TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

Max. 
Niveau* 

Mycotoxine  Positief 
n 

Range 
ppb 

Positief 
n 

Range 
ppb 

Positief 
n 

Range 
ppb 

ppb 
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Deoxynivalenol (DON) 2 204-328 3 245-3246 7 311-1682 8.000 

Zearalenone (ZON) 1 2,5 1 25 5 4-40 2.000 

Ochratoxine A (OTA) 0 - 0 - 0 - 250 

Fumonisine B1 + B2 0 - 3 112-686 7 1,6-128 50.000 

Aflatoxine B1 0 - 0 -   20 

* Europese richtlijnen: 2003/100/EC & 2006/576/EC 

Van de 13 onderzochte partijen DDGS bleken er 12 positief voor DON, 7 voor ZON en 10 voor 

fumonisine. De MDDGS bleek meer mycotoxines te bevatten dan de TDDGS. De gevonden gehaltes 

waren evenwel veel lager dan toegelaten. De lage contaminatie met mycotoxines kan verklaard 

worden door de gunstige weersomstandigheden tijdens de graanoogst in de laatste jaren. 

1.1.4. Resultaten Wet DGS, Wet cake, gistconcentraten en Amyplus 

1.1.4.1. Macro-nutriënten  

De gehalten aan macronutriënten in de andere bijproducten zijn weergegeven in Tabel 1.8. De 

resultaten van wet DGS  werden naast deze van de gedroogde versie (DDGS12) gezet.  

Tabel 1.8 Gehalte aan macronutriënten (g/kg DS) bij de andere bijproducten 

 
 

DDGS
12 

Wet 
DGS 

Wet 
cake 

Protisyr Alcomix Proti-
wanze 

Grain-
pro 

Sastapro Amyplus 

Droge stof  
(g/kg) 

908 290 328 301 325 268 248 249 899 

Ruw eiwit 366 373 359 315 293 284 495 238 205 

Ruw vet B 84 85 102 95 73 62 61 64 60 

Ruwe celstof 75 91 134 10 31 32 16 31 86 

Ruwe as 52 54 27 75 108 41 67 97 63 

OK
1
 423 396 380 505 494 581 361 570 586 

NDF 330 341 540 70 89 124 43 154 318 

ADF 148 181 227 58 41 41 30 70 103 

ADLignine 60 76 88 23 8 5 0 32 28 

Hemicellulose 183 161 313 12 48 83 13 83 215 

Cellulose 87 104 139 35 33 35 30 38 74 

Zetmeel 19 14 19 30 18 22 16 11 199 

Suikers 64 36 7 97 139 125 102 154 78 

Glycerol 56 nb² nb 123 64 168 36 85 nb 

NSP
1
 343 437 475 209 280 266 194 263 397 

1
OK = overige koolhydraten; NSP = niet-zetmeel koolhydraten 

²nb = niet bepaald 

De wet DGS werd op het ILVO zelf samengesteld uit 50 % Wet cake en 50 % Protisyr, in dezelfde 

verhouding als toegepast bij ABF. De partijen Wet cake en Protisyr, die daarvoor gebruikt werden, 
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waren echter niet dezelfde als deze waarvan de samenstelling in Tabel 1.8 gegeven is. De 

samenstelling op DS-basis van de wet DGS komt in grote lijnen overeen met deze van de gedroogde 

DGS met uitzondering van een wat hoger cellulose- en ligninegehalte en een lager hemicellulose- en 

suikergehalte.  

Het DS-gehalte van beide tussenproducten Wet cake en Protisyr ligt rond de 30 %. In vergelijking met 

Wet cake bevat Protisyr duidelijk minder celwandbestanddelen, maar meer suikers, ruwe as en 

zetmeel. De gistconcentraten zijn zoals DDGS eveneens eiwit- en vetrijke bijproducten, met 

bovendien relatief veel suikers, glycerol en as (mineralen), maar arm aan celstof. Van de 5 

bestudeerde GC’en valt het Duitse product Grainpro op met een zeer hoog RE-gehalte. 

Amyplus, een mengsel van solubles (Alcomix) en tarwezemelen bevat in vergelijking met de DDGS en 

de GC’en relatief weinig RE en meer zetmeel; het celstof- en ruw vetgehalte zijn ook iets lager. 

Van Wet cake en de gistconcentraten werden ook de pH en fermentatieproducten bepaald (Tabel 

1.9). Zowel de wet cake als de GC’en zijn vrij zuur met een pH tussen 3,45 (Grainpro) en 4,66 

(Protisyr). Met uitzondering van Sastapro bevatten ze relatief geringe hoeveelheden melkzuur en 

zeer weinig vluchtige vetzuren en alcoholen. De vrij lage pH is niet zozeer te wijten aan de 

fermentatie van suikers tijdens de opslag, maar vooral door het aanzuren van het product met 

organische zuren o.a. mierenzuur om secundaire fermentatie te beperken en aldus langer te kunnen 

bewaren. De ammoniak-fractie was zeer laag bij Wet cake en laag (1,4-6,4 %) bij de GC’en. Dit 

verschil  is waarschijnlijk eerder te wijten aan het hogere ammoniakgehalte in de solubles dan in de 

distillers grains dan aan de grotere eiwitafbraak tijdens de opslag.     

Tabel 1.9 Fermentatiekarakteristieken (g/kg DS) van Wet cake en de 5 gistconcentraten  

 Wet cake Protisyr Alcomix Protiwanze Grainpro Sastapro 

pH 4,48 4,66 3,68 4,13 3,45 3,90 

Ammoniak 0,6 2,0 2,5 1,4 6,4 2,7 

NH3/N (%) 0,8 3,2 4,4 2,5 6,6 5,9 

Melkzuur 8 28 18 26 27 65 

Azijnzuur 3,6 2,2 2,7 1,4 1,6 5,4 

Propionzuur 1,1 4,4 2,0 5,5 2,5 5,2 

Boterzuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Alcoholen 2,4 1,4 0,0 1,3 3,0 32,1 

1.1.4.2.  Mineralen en sporenelementen 

De gehalten aan mineralen en sporenelementen in de andere bijproducten worden gegeven in tabel 

1.10. 

Tabel 1.10 Gehalte aan mineralen (g/kg DS) en sporenelementen (mg/kg DS) in de andere bijproducten 

 Wet cake Protisyr Alcomix Protiwanze Grainpro Sastapro Amyplus 

Calcium 1,0 0,9 2,2 1,5 1,8 2,0 1,5 

Fosfor 4,8 12,5 19,1 5,8 12,8 7,7 11,3 

Magnesium 1,7 5,1 2,3 1,6 4,8 2,2 3,3 
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Kalium 4,6 2,1 16,2 12,8 19,3 15,6 13,9 

Natrium 1,2 5,1 20,9 2,6 0,8 19,2 5,4 

Chloor 1,8 2,3 4,9 3,0 1,7 5,6 1,6 

Zwavel 3,2 2,8 15,7 2,5 16,9 13,2 5,5 

Ijzer 217 125 100 73 237 111 123 

Mangaan 65 60 64 43 111 66 91 

Zink 92 75 55 52 116 53 68 

Koper 4,4 7,9 8,1 6,4 12 8,1 9,2 

Boor 2,6 9,1 7,5 2,7 4,3 2,2 4,4 

In vergelijking met Wet cake bevat Protisyr meer fosfor, magnesium, koper en boor en minder kalium 

en ijzer. Tussen de GC’en bestaan er vrij grote verschillen; waarbij Alcomix, Grainpro en Sastapro 

meer mineralen bevatten dan Protisyr en Protiwanze; Grainpro bevatte het meest sporenelementen. 

Bij Alcomix en Sastapro werden zeer hoge Na- en S-gehalten vastgesteld; ook Grainpro bevatte veel 

S. De gehalten aan mineralen en sporenelementen in Amyplus komen in grote lijnen overeen met 

deze van tarwe-DDGS.  

1.1.4.3.  Aminozuren 

De gehalten aan aminozuren voor de andere bijproducten worden in Tabel 1.11 weergegeven als % 

van het RE-gehalte.  

 Tabel 1.11 Aminozuursamenstelling (g/16 g N) van andere bijproducten 

 
 

DDGS
12 

Wet 
DGS 

Wet 
cake 

Protisyr Alcomix Proti-
wanze 

Grain-
pro 

Sastapro Amyplus 

Lysine° 2,0 2,0 2,9 2,2 3,6 3,0 2,8 3,2 3,2 

Methionine° 1,5 1,4 1,6 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 

Threonine° 3,1 2,9 3,1 3,0 3,2 3,2 2,9 3,2 3,0 

Tryptofaan° 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 1,2 0,9 1,0 1,3 

Isoleucine° 3,6 3,4 3,9 3,4 3,2 3,6 3,3 3,2 3,4 

Arginine° 4,0 3,9 4,8 3,3 5,0 4,3 4,2 4,1 5,7 

Fenylalanine° 4,5 4,3 4,7 4,2 3,6 4,0 4,3 3,4 3,8 

Histidine° 1,9 1,8 2,3 1,9 2,1 1,9 2,1 1,9 2,3 

Leucine° 7,2 6,9 7,9 6,8 5,8 6,3 5,9 5,7 6,0 

Valine° 4,2 4,0 4,6 3,9 4,2 4,3 3,7 4,3 4,7 

Cysteïne 1,7 1,6 1,9 1,5 2,0 1,7 2,1 1,7 1,9 

Alanine 4,0 3,9 4,5 4,0 4,1 3,9 3,4 4,9 4,3 

Asparagine 5,1 5,0 5,6 5,0 5,7 5,8 4,4 6,5 6,4 

Glutamine 24,3 23,9 23,2 24,3 20,2 20,8 28,1 15,7 19,3 

Glycine 3,8 3,8 3,9 3,8 4,5 3,8 3,9 4,3 4,8 
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Proline 8,7 8,4 8,3 8,5 6,8 7,1 9,9 5,3 6,5 

Serine 4,4 4,4 4,6 4,3 4,2 4,2 4,6 3,8 3,7 

Totale AZ 84,9 82,5 88,9 82,3 80,4 80,6 87,6 73,5 81,7 

Tot. Ess. AZ° 32,9 31,5 36,9 30,9 32,8 33,3 31,3 31,3 34,8 

°Essentiële aminozuren 

De AZ-samenstelling van wet en droge DGS vertoonden nagenoeg geen verschillen. In vergelijking 

met Wet cake bevatte het RE van Protisyr minder aminozuren, voornamelijk essentiële aminozuren 

(30,9 vs. 36,9 %). Binnen de GC’en was er een grote variatie in het percentage totale aminozuren met 

de laagste waarde voor Sastapro (73,5 %) en de hoogste waarde voor Grainpro (87,6 %). Het 

percentage essentiële aminozuren daarentegen was met ruim 30 % vrij constant. Vooral het 

glutaminegehalte varieerde sterk. Alcomix valt op door hoge gehaltes lysine en arginine en 

Protiwanze door een hoog tryptofaangehalte. Vergeleken met DDGS is Amyplus relatief rijk aan 

lysine, tryptofaan, arginine en histidine en arm aan fenylalanine.   

1.1.5. Besluit 

Door de nagenoeg volledige fermentatie van het zetmeel uit het graan worden de andere nutriënten 

in DDGS aangerijkt met een factor van gemiddeld 2,9. Lignine wordt veel sterker aangerijkt, wat 

verklaard kan worden door de vorming van Maillardproducten; de aanrijking van hemicellulose is 

daarentegen lager wat wijst op een gedeeltelijke fermentatie. MDDGS onderscheidt zich van TDDGS 

en GDDGS door een hoger ruw vet- en een lager ruw eiwitgehalte. Toch brengt MDDGS evenveel 

essentiële aminozuren aan als de twee andere DDGS-types. Door het productieproces vermindert het 

aandeel essentiële aminozuren in totaal ruw eiwit met gemiddeld 9 %; voor lysine en histidine 

bedraagt de reductie meer dan 20 %. DDGS voorziet ruimschoots in de meeste mineralen en 

sporenelementen, behalve calcium; zwavel en natrium zijn meestal in hoge concentraties aanwezig 

door toevoeging van zuren en basen tijdens het fermentatieproces.  

In vergelijking met DDGS bevatten de distillers grains (Wet cake) meer celstof en minder suikers en 

as, en vice versa voor de solubles (Protisyr). De onderzochte gistconcentraten vertoonden grote 

verschillen in samenstelling tussen productie-eenheden. Vergeleken met de andere bio-

ethanolbijproducten bevat Amyplus relatief weinig eiwit en meer zetmeel.  
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1.2. Voederwaardering rundvee 

1.2.1. Methodiek 

De energiewaarde voor rundvee (VEM, VEVI) is gebaseerd op verteringsproeven met hamels, terwijl 

de eiwitwaarde (DVE, OEB) gebaseerd is op pens- en darmincubaties bij lacterende Holstein koeien. 

We volgden daarbij de protocollen van het Centraal Veevoederbureau van Nederland (CVB, 1996 en 

2003). Volgens het protocol van het CVB (1996) dient een verteringsproef met minimum 4 hamels 

uitgevoerd te worden en mag de standaardafwijking  op de gemiddelde verteringscoëfficiënt van de 

OS niet meer dan 2 %-eenheden bedragen. Om enige marge te hebben voor dit kwaliteitscriterium 

worden op ILVO-DIER minstens 5 dieren ingezet. Voor het uitvoeren van de verteringproeven met 

schapen alsook voor de incubaties bij koeien werd de goedkeuring  van de Ethische Commissie van 

het ILVO bekomen (dossiers 2009/113 en 2009/107). 

1.2.1.1. Verteringsproeven schapen 

Verteringsproeven met DDGS en Amyplus 

De 13 partijen DDGS werden in 3 reeksen verteringsproeven onderzocht. Om rekening te houden 

met de randvoorwaarden voor een normale pensfermentatie (in casu structuur) werden de 

proefvoeders verstrekt in combinatie met grof gehakseld hooi. Om de verteringscoëfficiënten (VC’en) 

vervolgens door verschil af te leiden was derhalve een afzonderlijke verteringsproef met het 

gehakseld hooi vereist. Aanvankelijk was een verhouding DDGS/hooi van 70/30 op DS-basis 

vooropgesteld, maar deze verhouding werd na een paar dagen in de adaptatieperiode teruggebracht 

naar 50/50 omwille van slappe mest, ten gevolge van teveel eiwit.  Van het rantsoen (50/50) alsook 

van het hooi werd standaard 1 kg DS-equivalent per dier en per dag verstrekt en dit in twee gelijke 

voederbeurten. De verteerbaarheid van de eerste reeks van 4 partijen DDGS (nrs. 1 t.e.m. 4) en de 

partij hooi werd bepaald volgens een 5x5 Latijns vierkant in de periode van 17/03 tot 5/08/10. De 

verteerbaarheid van de tweede reeks met 6 partijen DDGS (partijen 5 t.e.m. 10) en dezelfde partij 

hooi werd bepaald volgens een 7x5 onvolledig Latijns vierkant in de periode van 6/09/10 tot 

27/01/11.  

Toen na de tweede reeks verteringsproeven met DDGS, de NDF-verteerbaarheid vergeleken werd 

met de NDF-afbreekbaarheid, zoals bekomen met de nylonzakjesmethode na 48 u pensincubatie, 

bleek deze voor de 2 onderzochte partijen MDDGS veel lager te zijn (zie figuur 1.1). Alhoewel volgens 

het CVB-protocol (1996) bij verteringsproeven tot 10 % ruw vet in het rantsoen mag worden gegaan, 

zijn we van mening dat deze verteringsdepressie te wijten is aan het hoge ruw vetgehalte in het 

rantsoen (86 g/kg DS). Daarom werd beslist om de derde partij MDDGS in de derde reeks 

verteringsproeven te combineren met hooi in een verhouding van 40/60.  
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Figuur 1.1 Verband NDF-afbreekbaarheid na 48 u pensincubatie en NDF-verteerbaarheid bij DDGS (n=10) 

Nadat alle verteringsproeven waren uitgevoerd, werd de verteerbaarheid van de RC, NDF, OK en OS 

van de 2 partijen MDDGS gecorrigeerd met de beste schattingsparameter afgeleid via enkelvoudige 

lineaire regressie-analyse op basis van de data van 11 partijen DDGS. Zo werden de VC RC en VC NDF 

geschat aan de hand van het NDF-gehalte met een determinatiecoëfficiënt (R²) van respectievelijk 64 

en 71 %; de VC OK werd geschat a.d.h. van de NDF-afbraaksnelheid in de pens (kdNDF) (R²=68 %).      

De verteringsproeven met de laatste 3 partijen DDGS (nrs. 11, 12 en 13), alsook wet DGS en Amyplus 

werden sequentieel uitgevoerd in de periode van 18/08 tot 15/12/11. Hierbij werd dezelfde partij 

hooi gebruikt als in de vorige 2 reeksen verteringsproeven met DDGS.  

Elke verteringsproef bestond uit een voorperiode en een proefperiode. Tijdens de voorperiode, die 

meestal 10 dagen duurde (van vrijdagmorgen tot zondagavond), wenden de dieren aan de 

verteringskooien. Ze kregen het specifieke voedermiddel/rantsoen naar rato van 1 kg DS per dier en 

per dag om een evenwichtstoestand te bekomen. Voederresten en mest werden niet verzameld. 

Tijdens de hoofdperiode, die standaard 10 dagen duurde (meestal van maandag- t.e.m. 

donderdagmorgen), werden dagelijks de feces gecollecteerd en individueel verzameld en ingevroren 

om op het einde van de hoofdperiode ontdooid, gewogen, gehomogeniseerd en bemonsterd te 

worden. De DDGS werd dagelijks bemonsterd, terwijl van het hooi tweemaal een monster werd 

genomen (op donderdag en op dinsdag). Deze monsters werden telkens gedroogd en gemalen  en op 

het einde van de reeks verteringsproeven werden de monsters gepoold voor analyse. Meestal werd 

er na 2 verteringsproeven een tussenperiode ingeschakeld om de dieren te laten recupereren van 

het verblijf in de kooien. Daarbij bleven de 4 dieren, die in de volgende proef DDGS zouden krijgen, 

samen in een gestrooide loopstal en kregen ze DDGS van eenzelfde partij; het schaap, dat uitsluitend 

hooi zou krijgen, zat afzonderlijk met enkel hooi als voeder.  

Verteringsproeven met gistconcentraten (GC’en) en Wet cake 

De verteerbaarheid van de Wet cake en de 5 GC’en werd in een vierde reeks verteringsproeven 

onderzocht tijdens de periode van 2/01 tot 28/06/2012. De Wet cake werd samen verstrekt met 

maïskuil (MK) in een verhouding van 50/50 op DS-basis, terwijl de GC’en vooraf in een verhouding 

van 40/60 met diezelfde MK werden gemengd en in porties van 1 kg DS-equivalent werden 

ingevroren. De verteringsproeven met de 5 GC’en en de afzonderlijke MK werden volgens een 6x6 
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Latijns vierkant uitgevoerd. Bij de MK werd dagelijks 2x10 g ureum gegeven. Tijdens de hoofdperiode 

werd van de Wet cake tweemaal een monster genomen, terwijl van de GC’en en de MK een 

representatief monster werd genomen bij het afwegen van de dagporties.  

Analyses voeder en feces 

Op het voeder en de feces werden vocht, RE, RC, RVET B, ruwe as en NDF bepaald. De feces werden 

vóór analyse gedroogd bij 65°C en vervolgens gemalen door een zeef van 1 mm. Het RE werd bepaald 

op een vers fecesmonster om vervluchtiging van ammoniakale N tijdens ovendrogen te vermijden. 

De verteringscoëfficiënten van de DS, OS, RE, RC, RV, overige koolhydraten (OK) en NDF werden 

berekend door verschil, waarbij de gemiddelde VC’en  van het hooi/MK werden gebruikt. De netto 

energiewaarde werd berekend volgens Van Es (1977) waarbij de bruto-energie (BE) werd bepaald via 

bomcalorimetrie (ISO 1998) en de metaboliseerbare energie (ME) werd berekend op basis van de 

gemiddelde VC’en van RE, RC, RV en OK.  De netto-energie werd uitgedrukt in VEM (melkvee) en in 

VEVI (vleesvee). 

Omdat in vivo verteringsproeven tijdrovend, omslachtig en duur zijn, werd ook de in vitro 

verteerbaarheid van de OS bepaald met pensvocht (Tilley en Terry, 1963) en met cellulase (De 

Boever et al., 1986). Deze werden in WP3 als parameter voor het schatten van de energiewaarde 

onderzocht. 

1.2.1.2. Pens- en darmincubaties bij koeien en berekening van de eiwitwaarde 

Voor het berekenen van de eiwitwaarde van DDGS, wet DGS, Wet cake en Amyplus werden de 

afbraakkarakteristieken van OS, RE en NDF in de pens m.b.v. de nylonzakjesmethode bij 

gecannuleerde koeien bepaald. Van het eiwit alsook van de aminozuren werd ook nog de 

darmverteerbaarheid in vivo bepaald d.m.v. de mobiele zakjestechniek. Voor de GC’en kon de in 

sacco techniek niet toegepast worden, omdat het product volledig uit kleine deeltjes bestaat, die 

onmiddellijk door de poriën van de nylonzakjes verdwijnen.  

Methodiek DDGS, Amyplus, wet DGS en Wet cake 

De pensincubaties werden uitgevoerd bij 3 lacterende koeien, die gevoederd werden met een 

rantsoen op basis van gras- en maïskuil (50/50 op DS-basis) aangevuld met krachtvoeder volgens de 

behoeften. Monsters van DDGS en Amyplus werden gemalen door een zeef van 3 mm, terwijl de wet 

DGS en Wet cake als dusdanig werden geïncubeerd. Per nylonzakje (poriën: 37 µm, 8 x 10 cm) werd 

2,5 g DS-equivalent afgewogen. De incubatietijdstippen waren 0, 3, 8, 24, 48 en 336 uur en alle 

incubaties startten vóór de ruwvoederbeurt ‘s morgens. Voor elk tijdstip en voedermiddel werden 2 

zakjes per koe geïncubeerd. Om voldoende residu over te houden voor het lange tijdstip werden per 

koe 3 zakjes gevuld met 5 g DS-equivalent. Na incubatie werden de zakjes met residu onmiddellijk in 

ijswater gedompeld, afgespoeld en ingevroren. Nadat alle incubaties waren uitgevoerd, werden de 

zakjes met residu in een wasautomaat gewassen (koud water, zonder zwieren) en gevriesdroogd. Na 

wegen werden de residuen van de 3 dieren gepoold per tijdstip en gemalen door 1 mm voor analyse 

van RE, NDF en ruwe as. Voor het tijdstip 0 uur werden 3 gevulde zakjes niet in de pens geïncubeerd, 

maar ondergingen ze wel alle andere behandelingen, met de bedoeling de uitwasbare fractie (W) te 

bepalen. Uit het residu na 336 uur incuberen werd de onafbreekbare fractie (U) afgeleid. De 

potentieel afbreekbare fractie D werd berekend als 100-W-U. De afbraaksnelheid van D (kd) werd 

bekomen door fitten van de afbraakdata aan het exponentieel model  d(t) = W + D x (1 – e(-kdxt)) met 
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d(t) de afbraak op tijdstip t (Ørskov and McDonald, 1979). Voor RE werd ook nog de wateroplosbare 

fractie (S) bepaald, om de fractie kleine deeltjes (W-S) te kunnen berekenen.  

De darmverteerbaarheid werd bepaald met de mobiele zakjestechniek bij 2 koeien voorzien van 

zowel een pens- als een duodenumcannule. Daartoe werd eerst pensbestendig eiwit geïsoleerd door 

incubatie gedurende 12 uur. Na wassen, vriesdrogen en malen door 1 mm werden kleine zakjes (3 x 7 

cm) gevuld met 0,5 tot 0,8 g residu. Deze werden eerst 1 uur ondergedompeld in pepsine-HCl 

(imitatie vertering in de lebmaag) en vervolgens werden 4 zakjes om de 20 min in het duodenum 

gebracht. Na darmpassage werden ze uit de feces gerecupereerd, gewassen, gevriesdroogd en 

gemalen voor analyse van RE en aminozuren (AZ).    

De eiwitwaarde, bestaande uit het darmverteerbaar eiwit (DVE) en de onbestendige eiwitbalans 

(OEB) werd berekend zowel volgens het oude eiwitsysteem (Tamminga et al., 1994) als volgens het 

vernieuwde systeem (Tamminga et al., 2007). Om het effect van het pelleteren op de eiwitwaarde na 

te gaan, werd van DDGS1 ook de meelvorm onderzocht.  

Methodiek GC’en 

Omdat de voederdeeltjes van de gistconcentraten kleiner zijn dan de poriën van de nylonzakjes, kan 

deze techniek niet gebruikt worden voor het bepalen van de afbraakkarakteristieken. Volgens het 

oude eiwitwaarderingssysteem wordt alles wat uit de nylonzakjes gewassen wordt als oplosbaar of 

onbestendig beschouwd, hetgeen zou betekenen dat de DVEoud van GC’en enkel zou bestaan uit 

darmverteerbaar microbieel eiwit en dus geen darmverteerbaar bestendig eiwit zou leveren, wat 

weinig waarschijnlijk is. In het nieuwe systeem wordt de uitwasbare fractie (W) opgedeeld in de 

werkelijk oplosbare fractie (S) en de fractie kleine deeltjes (W-S). Daarbij wordt aangenomen dat de 

S-fractie afbreekt met een snelheid van 200 %/uur en passeert met de vloeibare fase (kp = 11 %/uur). 

De W-S-fractie breekt af met dezelfde snelheid (kd) als de D-fractie (grote deeltjes) en passeert met 

een snelheid van 8 %/uur. Bijgevolg is voor de eiwitwaardering van de GC’en volgens het nieuwe 

systeem de kd een ontbrekende parameter. Een tweede onbekende is de darmverteerbaarheid van 

het bestendig eiwit (%DVBE), want deze wordt ofwel bepaald via de mobiele zakjestechniek ofwel 

berekend uit %BRE. Om zowel de kd als de %DVBE van de GC’en te kunnen inschatten werd een 

indirecte benadering toegepast, waarbij gebruik gemaakt werd van de in vitro eiwitafbreekbaarheid 

met protease volgens de methode van Cone et al. (1995). Daarbij werden gevriesdroogde monsters, 

equivalent aan 200 mg RE, geïncubeerd in buizen met 50 ml van een oplossing Streptomyces griseus 

in boraat-fosfaatbuffer bij pH 6,7 en 40°C gedurende 1, 6 en 24 uur (verder aangegeven als SGd1, 

SGd6 en SGd24). Daarnaast werd ook nog de eiwitoplosbaarheid bepaald door 1 uur incubatie in de 

buffer alleen (BFSRE). Na incubatie werden de buizen gecentrifugeerd en werd N in het supernatans 

bepaald. Deze in vitro testen werden eveneens toegepast op een dataset van 28 eiwitrijke 

grondstoffen, waaronder de 13 onderzochte DDGS-partijen. Van deze grondstoffen waren de 

afbraakkarakteristieken van het eiwit, waaronder de kd en de darmverteerbaarheid van het 

bestendig eiwit (%DVBE) bepaald via de nylonzakjestechniek bij gecannuleerde koeien. Vervolgens 

werden op basis van deze referentiemonsters via meervoudige regressie-analyse vergelijkingen 

afgeleid om de kd van het RE en %DVBE te schatten met de chemische componenten en de in vitro 

eiwitafbreekbaarheid als onafhankelijke variabelen. Vervolgens werden met de meest nauwkeurige 

vergelijking de in situ eiwitparameters van de GC’en geschat. Tenslotte werd de DVE- en OEB-waarde 

berekend.  Aangezien we niet beschikten over de in situ NDF-afbreekbaarheid van de GC’en, werd 

ook voor het nieuwe systeem het DVME-gehalte berekend op basis van de FOS. 
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1.2.2. Verteerbaarheid en energiewaarde rundvee 

1.2.2.1. DDGS 

De partij hooi, die in alle verteringsproeven met DDGS als basisvoeder werd verstrekt, bevatte op DS-

basis 116 g RE, 294 g RC en 118 g SUI. Om voldoende eiwit voor de pensfermentatie te verzekeren 

werd bij uitsluitend hooi dagelijks nog 5 g ureum gegeven. De VC OS bedroeg in de eerste reeks 

gemiddeld 71,1 % met een standaardafwijking (SD) van 1,1 %, wat als zeer nauwkeurig kan worden 

beschouwd. In de tweede reeks was de VC OS van dezelfde partij hooi quasi gelijk 71,2 ± 1,7 %. 

De gemiddelde in vivo VC’en, de in vitro verteerbaarheid en de bruto, metaboliseerbare en netto-

energiewaarde per type DDGS, de standaardfout van het gemiddelde en de range voor de 13 partijen 

DDGS zijn voorgesteld in Tabel 1.12.  

Tabel 1.12 Verteerbaarheid en energiewaarde van DDGS (n=13) 

 
 

TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
1
 SN

2
 Range 

n=13 

In vivo verteringscoëfficiënten (%) 

Organische stof 76,3
b
 78,5

ab
 79,9

a
 0,7 T 74,6-83,8 

Ruw eiwit 72,9 72,7 75,3 0,9 ns 66,1-78,5 

Ruw vet 87,4 88,9 89,4 0,6 ns 83,4-90,5 

Ruwe celstof 47,7
b
 56,1

ab
 63,1

a
 2,7 T 39,0-71,8 

Overige KH 81,9 83,0 85,0 0,9 ns 78,9-90,1 

NDF 57,5
b
 66,5

ab
 68,9

a
 2,0 * 49,9-79,0 

In vitro OS verteerbaarheid (%) 

Pensvocht 70,9 71,8 70,9 0,7 ns 67,0-76,0 

Cellulase 86,1 85,9 86,2 0,3 ns 84,7-88,3 

Energiewaarde (per kg DS) 

Bruto-energie (MJ) 20,7
b
 22,1

a
 21,0

b
 0,2 *** 20,4-22,1 

Metab. energie (MJ) 12,5
c
 14,1

a
 13,2

b
 0,2 *** 12,1-14,3 

Netto-energie (MJ) 7,4
c
 8,5

a
 7,9

b
 0,1 *** 7,1-8,6 

VEM 1069
c
 1230

a
 1142

b
 18 *** 1031-1250 

VEVI 1115
c
 1307

a
 1207

b
 22 ** 1065-1334 

1
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

2
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend 

De OS, RC en NDF van GDDS waren beter verteerbaar dan deze van TDDGS, met tussenliggende 

waarden voor MDDGS. De verteerbaarheid van NDF was duidelijk hoger dan deze van RC, hetgeen 

kan verklaard worden doordat NDF in tegenstelling tot RC naast cellulose ook hemicellulose omvat, 

die beter verteerbaar is.  De VC’en van RE, RV en OK toonden geen verschil naargelang van het type 

DDGS met gemiddelde waarden van respectievelijk 74,1, 88,8 en 83,8 %. De VC OS was het best 
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gecorreleerd met VC OK (r=0,84), gevolgd door VC RC (0,68). Vergeleken met de in vivo 

verteerbaarheid was de in vitro OS-verteerbaarheid met pensvocht gemiddeld 7,7 %-eenheden lager 

en deze met cellulase 7,3 %-eenheden hoger. De cellulaseverteerbaarheid vertoonde ook een zeer 

kleine variatie tussen de DDGS-en. De bruto-energie van MDDGS was significant hoger dan deze van 

GDDGS en TDDGS, die onderling niet verschilden. Zowel de metaboliseerbare als netto-energie van 

MDDGS was hoger dan deze van GDDGS en deze op zijn beurt hoger dan deze van TDDGS.  Deze 

verschillen in energiewaarde tussen DDGS-typen zijn vooral te wijten aan de verschillen in 

vetgehalte. De CVB-tabel (2011) vermeldt voor tarwe en maïs een NEl-gehalte van respectievelijk 

8,17 en 8,73 MJ/kg DS, hetgeen betekent dat de energiewaarde van het bijproduct respectievelijk 90 

en 97 % bedraagt van deze van het intacte graan.   

1.2.2.2.  Wet DGS, Wet cake, gistconcentraten en Amyplus 

De partij maïskuil, die in alle verteringsproeven met Wet cake en de 5 GC’en werd verstrekt, had na 

correctie voor vervluchtigde bestanddelen bij ovendrogen, een DS-gehalte van 389 g/kg en bevatte 

op DS-basis 80 g RE, 147 g RC en 419 g zetmeel. Om voldoende eiwit voor de pensfermentatie te 

verzekeren werd bij uitsluitend maïskuil dagelijks nog 2x10 g ureum verstrekt. De verteerbaarheid 

van de OS bedroeg gemiddeld 73,4 % met een standaardafwijking (SD) van 1,5 %, hetgeen als 

nauwkeurig kan beschouwd worden. 

De in vivo VC’en van de verschillende nutriënten, de in vitro verteerbaarheid van de OS en de 

energiewaarden zijn weergegeven in Tabel  1.13. 

Tabel 1.13 Verteerbaarheid en energiewaarde van de andere bijproducten 

 
 

DDGS12 
 

Wet 
DGS 

Wet 
cake 

Protisyr Alcomix Proti-
wanze 

Grain-
pro 

Sastapro Amyplus 

In vivo verteringscoëfficiënten (%) 

Organische stof 78,1 80,2 67,1 85,0 90,0 88,6 92,7 86,6 77,1 

Ruw eiwit 77,3 80,4 78,3 73,3 81,3 78,3 83,5 78,2 73,4 

Ruw vet 85,6 88,8 85,3 88,3 88,5 82,4 86,2 84,7 82,1 

Ruwe celstof 68,5 74,1 48,4 45,8 76,5 63,2 100 71,1 47,5 

Overige KH 79,3 80,0 58,3 92,5 96,2 95,7 106,1 91,2 82,4 

NDF 71,1 75,9 59,8 52,5 81,4 68,9 100,0 85,1 61,9 

In vitro OS verteerbaarheid (%) 

Pensvocht 71,6 69,8 60,7 81,0 81,9 86,9 85,3 84,4 76,2 

Cellulase 85,4 85,7 80,7 99,0 96,3 97,9 98,2 96,2 88,2 

Energiewaarde (per kg DS) 

BE (MJ) 21,1 21,1 22,0 20,8 18,9 20,6 20,3 19,6 18,8 

ME (MJ) 12,8 13,2 11,9 13,7 13,4 13,8 14,3 12,8 11,9 

NEl  (MJ) 7,6 7,9 6,9 8,3 8,3 8,4 8,8 7,8 7,1 

VEM 1105 1143 993 1198 1202 1214 1278 1123 1034 

VEVI 1157 1206 998 1285 1319 1308 1399 1202 1096 
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In vergelijking met gedroogde DGS waren alle nutriënten van wet DGS beter verteerbaar; de OS was 

2,1 %-eenheden beter verteerbaar. Dit resulteerde in een hogere metaboliseerbare en netto-energie. 

Het valt op dat de bepaalde VC’en van wet DGS voor RE, RV, RC en NDF hoger zijn dan deze van beide 

componenten, Wet cake en Protisyr. In geval van RE, RC en NDF kan dit voor een belangrijk deel 

verklaard worden door de relatief hogere gehalten van deze nutriënten in de wet DGS in vergelijking 

met deze in beide componenten (zie Tabel 1.8). De VC OS van Protisyr is bijna 20 %-eenheden hoger 

dan deze van Wet cake, hetgeen vooral te wijten is aan de hogere VC OK. Binnen de 5 

gistconcentraten was er een grote variatie in de verteerbaarheid van de celwanden en het RE; de VC 

OS varieerde van 85,0 % voor Protisyr tot 92,7 % voor Grainpro. Van deze laatste zijn alle nutriënten 

zeer goed verteerbaar; voor VC OK werd zelfs een waarde van meer dan 100 % bekomen. Zoals in de 

methodiek uitgelegd, werden de VC’s van de GC’en door verschil berekend uit deze van het rantsoen 

en van het basisvoeder. Een verteerbaarheid van meer dan 100 % voor het proefvoeder wijst dus op 

een synergetisch effect. De hoogste verteerbaarheid van Grainpro ging ook gepaard met de hoogste 

energiewaarde (1278 VEM per kg DS). De relatief lage verteerbaarheid van Protisyr wordt enigszins 

gecompenseerd door het hogere RV-gehalte. Van de GC’en had Sastapro de laagste energiewaarde 

(1123 VEM per kg DS). De VC OS van Amyplus is vergelijkbaar met deze van tarwe-DDGS; de VC’en 

van RE, RV, RC en NDF zijn relatief lager en deze van de OK hoger. De hogere VC OK van Amyplus kan 

verklaard worden door het hoger zetmeelgehalte. De energiewaarde van Amyplus is wat lager dan 

van tarwe-DDGS door het lager RV-gehalte.  

1.2.3. Afbraakkarakteristieken in de pens en eiwitwaarde 

1.2.3.1. DDGS 

De gemiddelde afbraakkarakteristieken in de pens van de OS, RE en NDF per type DDGS, de 

standaardfout van het gemiddelde, en de range zijn weergegeven in Tabel 1.14. 

Tabel 1.14 Pensafbraak (%) OS, RE en NDF van DDGS (n=13) 

 
 

TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
2
 SN

3
 Range 

n=13 

Organische stof      

Na 0 uur 41,4 37,1 40,8 1,5 ns 33,4 – 49,7 

Na 3 uur 52,7 48,2 51,7 1,1 ns 42,5 – 57,5 

Na 8 uur 62,2 58,2 62,1 1,0 ns 52,8 – 66,5 

Na 24 uur 73,7 70,9 72,0 0,6 ns 67,4 – 75,8 

Na 48 uur 81,9 82,6 81,1 0,7 ns 77,0 – 85,3 

Na 336 uur 91,9
b
 96,4

a
 93,0

b
 0,6 ** 90,2 – 97,6 

D
1
 (%) 50,5 59,3 52,2 1,7 ns 43,5 – 61,7 

kd
1
 (%/uur) 4,86 3,81 4,21 0,23 ns 3,28 – 6,53 

Ruw eiwit       

Na 0 uur 31,7 26,1 30,6 2,4 ns 14,1 – 46,6 

Na 3 uur 43,1 36,4 42,8 2,3 ns 22,9 – 54,1 

Na 8 uur 57,0 45,4 56,0 2,5 ns 31,1 – 65,1 
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Na 24 uur 72,5
a
 55,2

b
 69,6

a
 2,6 * 40,6 – 79,0 

Na 48 uur 84,9
a
 65,6

b
 79,2

a
 2,7 * 50,6 – 89,8 

Na 336 uur 96,4 95,9 96,3 0,4 ns 92,6 – 97,5 

D (%) 64,6 69,8 65,7 2,3 ns 50,9 – 78,6 

kd (%/uur) 4,69
a
 2,23

b
 3,88

a
 0,33 * 1,55 – 6,24 

NDF       

Na 3 uur 19,3
a
 12,7

b
 21,5

a
 1,6 T 5,6 – 29,5 

Na 8 uur 28,1 30,1 35,6 2,2 ns 12,7 – 45,9 

Na 24 uur 46,5 52,5 50,0 1,5 ns 41,4 – 59,5 

Na 48 uur 58,2
c
 74,7

a
 65,8

b
 2,0 ** 54,0 – 82,2 

Na 336 uur (=D) 80,5
b
 93,3

a
 84,4

b
 1,5 *** 76,1 – 96,4 

kd (%/uur) 3,66 3,90 4,47 0,23 ns 2,65 – 6,08 
1
D = potentieel afbreekbare fractie; kd = afbraaksnelheid 

2
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

3
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend 

De afbraak van de OS tijdens de eerste 48 uur pensincubatie verschilde niet tussen DDGS-types met 

een algemeen gemiddelde waarde van 40,1, 51,1, 61,2, 72,1 en 81,6 % na respectievelijk 0, 3, 8, 24 

en 48 uur. Na 12 dagen incubatie was meer OS (P<0,01) afgebroken van MDDGS dan van GDDGS en 

TDDGS. De potentieel afbreekbare fractie (D) noch de afbraaksnelheid (kd) van de OS verschilden 

naargelang van het type DDGS. 

Gemiddeld zo’n 30 % van het RE van DDGS werd uit de zakjes gewassen; bij MDDGS gemiddeld 5,6 % 

eenheden minder dan bij TDDGS, maar het verschil was niet significant (p>0,05) omwille van de grote 

variatie. In de pens werd het RE van MDDGS minder afgebroken dan dat van GDDGS en TDDGS tot en 

met 48 uur incubatie, hetgeen zich ook weerspiegelde in een lagere (p<0,05) afbraaksnelheid. Echter 

na 12 dagen pensincubatie was de eiwitafbraak voor alle DDGS-types vergelijkbaar met een 

gemiddelde waarde van 96,2 %. De D-fractie van het RE werd niet beïnvloed door het type DDGS. De 

tragere afbraak van maïs- dan van tarwe-eiwit kan verklaard worden door de verschillende 

eigenschappen van hun eiwitcomponenten, hoofdzakelijk zeïnes bij maïs en gliadines bij tarwe 

(Fahmy et al., 1991).  

Er was een tendens dat de afbraak van NDF na 3 uur pensincubatie het laagst was bij MDDGS, maar 

als langer geïncubeerd werd, brak de NDF van MDDGS sneller af dan de NDF van de 2 andere DDGS-

types en het verschil was significant na 48 (p<0,01) en 336 uur (p<0,001). De berekende 

afbraaksnelheid van de NDF bleek daarentegen niet beïnvloed (p>0,05) door het type DDGS. De 

tragere NDF-afbraak bij MDDGS bij de start van de incubaties kan verklaard worden door het hoger 

RVet-gehalte, waardoor de celwandafbraak binnenin het nylonzakje mogelijks gedrukt werd. Volgens 

het incubatieprotocol (CVB, 2004) dienen voeders met meer dan 100 g RV/kg vóór incubatie ontvet 

te worden. Dit werd niet toegepast voor de MDDGS om geen verschillen in voorbehandeling te 

hebben met TDDGS en GDDGS, die minder dan 100 g RV/kg bevatten.  
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De gemiddelde eiwitwaarde en zijn componenten per type DDGS, de standaardfout van het 

gemiddelde en de range zijn weergegeven in Tabel 1.15 en dit zowel voor het oude als voor het 

nieuwe systeem. 

Tabel 1.15 Eiwitwaarde
1
 (g/kg DS) van DDGS (n=13) 

 
 

TDDGS 
n=3 

MDDGS 
n=3 

GDDGS 
n=7 

SEM
2
 SN

3
 Range 

n=13 

Oud systeem (Tamminga et al., 1994) 

%BRE  40,3
b
 55,4

a
 43,6

b
 2,5 T 32,9 – 69,8 

%DVBE 91,6 94,4 91,5 0,9 ns 84,0 – 96,3 

DVBE 134 165 151 7 ns 110 – 206 

FOS 520
a
 441

b
 513

a
 12 * 405 – 565 

DVME 50
a
 42

b
 49

a
 1 * 39 – 54 

DVMFE 18,2
a
 16,9

ab
 15,7

b
 0,5 T 13 – 19 

MREN 181
a
 110

b
 176

a
 11 * 63 – 213 

MREE 78
a
 66

b
 77

a
 2 * 61 – 85 

DVE 166 190 185 6 ns 144 – 228 

OEB 103
a
 43

b
 99

a
 9 * 2 – 132 

DVLys 5,6 6,3 5,9 0,1 ns 4,9 – 6,7 

DVMet 3,0
b
 3,9

a
 3,3

ab
 0,1 T 2,7 – 4,6 

Nieuw systeem (Tamminga et al., 2007) 

WSRE (%) 8,6 8,0 8,0 0,5 ns 6,1 – 11,1 

W – S (%) 23,2 18,1 22,6 2,4 ns 8,0 – 40,3 

%BRE 55,6
b
 69,8

a
 59,3

b
 2,0 * 48,7 – 76,8 

DVBE 166
b
 187

a
 185

a
 4 T 146 - 204 

FOSp 538 478 499 9  442 - 578 

DVME 51
a
 46

b
 47

b
 1 T 43 - 55 

MREN 145
a
 86

b
 139

a
 9 ** 65 - 172 

MREE 80
a
 72

b
 74

b
 1 T 68 - 87 

DVE 198
b
 216

a
 216

a
 4 T 178 - 231 

OEB 66
a
 14

b
 66

a
 8 T -3 - 95 

DVLys 6,1
b
 6,9

a
 6,3

ab
 0,1 T 5,4 – 7,1 

DVMet 3,5
b
 4,5

a
 3,8

b
 0,1 ** 3,3 – 4,8 

1
%BRE = bestendigheid van het RE; %DVBE = darmverteerbaarheid van het pensbestendig eiwit;  DVBE = 

darmverteerbaar bestendig eiwit; FOS = fermenteerbare OS; DVME = darmverteerbaar microbieel eiwit; 
DVMFE = darmverteerbaar metabool fecaal eiwit; MREN = microbieel eiwit uit pensbeschikbare N; MREE = 
microbieel eiwit uit pensbeschikbare energie; DVE = darmverteerbaar eiwit; OEB = onbestendige eiwitbalans; 
DVLys = darmverteerbaar lysine; DVMet = darmverteerbaar methionine; WSRE = wateroplosbare RE-fractie; 
W-S = fractie kleine deeltjes 



 

25 

 

2
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

3
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend 

De twee belangrijkste verschillen tussen het oude en nieuwe eiwitsysteem betreffen de uitwasbare 

fractie en de berekening van de beschikbare energie voor microbiële eiwitsynthese in de pens. 

Terwijl in het oude systeem de uitwasbare fractie (W) als volledig oplosbaar wordt beschouwd, wordt 

in het nieuwe systeem onderscheid gemaakt tussen het werkelijk oplosbaar eiwit (S) en de fractie 

kleine deeltjes (W-S). Verder wordt er aangenomen dat de kleine deeltjes even snel afbreken als de 

D-fractie, maar dat ze sneller de pens passeren dan de deeltjes van de D-fractie (8 vs. 6 % per uur), 

hetgeen betekent dat hun effectieve eiwitafbraak lager is. Bij DDGS bedroeg de oplosbare 

eiwitfractie gemiddeld zo’n 8 %, was vergelijkbaar voor de 3 DDGS-types en toonde globaal een 

kleine variatie. De fractie kleine deeltjes schommelde rond de 20 %, verschilde ook niet significant 

(p>0,05) tussen DDGS-types, maar toonde een aanzienlijke variatie van 8,0 tot 40,3 %. De fractie 

kleine deeltjes bij DDGS is hoogstwaarschijnlijk te verklaren door de aanwezigheid van de solubles, 

waarbij niet alleen de verhouding met, maar ook de aanhechting op de distillers grains na drogen kan 

variëren. Omwille van de correctie voor deze vrij aanzienlijke fractie kleine deeltjes was de  %BRE in 

het nieuwe systeem globaal zo’n 15 %-eenheden hoger dan in het oude systeem (60,9 vs. 45,6 %). Dit 

resulteerde verder in een hoger gehalte DVBE (181 vs. 150 g/kg DS) en DVE (212 vs. 181 g/kg DS) en 

in een lager gehalte MREN (128 vs. 162 g/kg DS) en OEB (54 vs. 87 g/kg DS) voor het nieuwe systeem 

in vergelijking met het oude systeem. Verder viel op dat voornoemde parameters in het nieuwe 

systeem een kleinere variatie tussen DDGS’en vertoonden dan in het oude systeem. Wat de 

berekening van de microbiële eiwitsynthese betreft, wordt in het oude systeem aangenomen dat 

deze constant is per eenheid FOS, terwijl in het nieuwe systeem de efficiëntie van synthese varieert 

naargelang van de gefermenteerde nutriënten. Dat verschil had globaal geen effect op DVME noch 

op MREE, die in beide systemen respectievelijk 48 en 75 g/kg DS bedroegen. De 

darmverteerbaarheid van het bestendig eiwit (DVBE) en het gehalte endogeen eiwit (DVMFE) zijn in 

beide systemen gelijk.  

Het eiwit van MDDGS was meer dan 10 %-eenheden bestendiger dan dat van TDDGS en GDDGS, die 

onderling weinig verschilden. Verder was het bestendig eiwit van MDGGS zo’n 3 %-eenheden beter 

verteerbaar in de darm dan dat van TDDGS en GDDGS, doch het verschil was niet significant (p>0,05). 

Volgens het nieuwe systeem was er een tendens dat het gehalte DVBE hoger was voor MDDGS en 

GDDGS in vergelijking met TDDGS; in het oude systeem waren er geen significante verschillen. Het 

lager RE-gehalte en de hogere eiwitbestendigheid van MDDGS resulteerden in een significant lager 

MREN-gehalte vergeleken met de twee andere DDGS-types. TDDGS bevatte meer pens-

fermenteerbare energie dan MDDGS, hetgeen resulteerde in een hoger gehalte DVME en MREE met 

tussenliggende waarden voor GDDGS. Het DVE-gehalte was hoger voor MDDGS en GDDGS dan voor 

TDDGS; het verschil was enkel significant in het nieuwe systeem. De OEB-waarde was significant 

lager voor MDDGS in vergelijking met TDDGS en GDDGS. De gehaltes darmverteerbaar lysine en 

methionine waren het hoogst voor MDDGS en het laagst voor TDDGS met tussenliggende waarden 

voor GDDGS.  

De globaal veel hogere eiwitbestendigheid van DDGS in vergelijking met het intacte graan wordt 

verklaard door de afname van de verhouding eiwit amide I tot amide II tijdens de fermentatie en het 

droogproces (Li et al., 2012).  
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1.2.3.2. DDGS pellets versus meel, Wet DGS versus DDGS, Wet cake en Amyplus 

In Tabel 1.16 worden de afbraakkarakteristieken van OS, RE en NDF gegeven en in Tabel 1.17 de 

eiwitwaarden. 

Tabel 1.16 Pensafbraak (%) OS, RE en NDF van de andere bijproducten 

 DDGSpellets DDGSmeel DDGS12 Wet DGS Wet cake Amyplus 

   Organische stof 

Na 0 uur 37,2 33,2 35,7 53,7 19,3 40,5 

Na 3 uur 48,7 46,2 49,5 61,5 37,3 58,2 

Na 8 uur 58,4 57,5 60,4 67,1 45,0 69,8 

Na 24 uur 68,4 68,6 71,2 76,3 60,7 78,7 

Na 48 uur 77,0 79,6 82,2 85,0 74,4 84,2 

Na 336 uur 90,2 93,4 93,4 92,5 90,7 90,2 

D
1
 (%) 53,0 60,2 57,7 38,8 71,4 49,7 

kd
1
 (%/uur) 4,02 4,12 4,68 4,00 3,96 10,04 

Ruw eiwit       

Na 0 uur 26,1 22,4 24,6 62,1 27,0 39,8 

Na 3 uur 39,0 31,2 39,3 65,4 39,7 53,7 

Na 8 uur 48,7 50,4 53,7 73,0 54,5 75,0 

Na 24 uur 61,7 64,9 71,5 82,6 64,1 89,3 

Na 48 uur 71,4 78,6 83,4 90,4 80,5 92,5 

Na 336 uur 93,2 96,7 97,2 96,6 95,5 94,0 

D (%) 67,0 74,3 72,6 34,6 68,5 54,2 

kd (%/uur) 3,11 3,69 4,70 3,82 3,82 11,72 

NDF       

Na 3 uur 22,6 24,0 19,7 34,2 31,8 24,6 

Na 8 uur 36,6 39,2 32,9 38,4 36,8 36,7 

Na 24 uur 48,1 51,4 47,3 52,8 52,3 47,4 

Na 48 uur 63,9 67,5 64,3 66,9 66,9 59,8 

Na 336 uur (=D) 80,6 87,5 83,7 82,0 86,2 76,9 

kd (%/uur) 4,72 4,48 3,96 6,10 4,83 5,13 
1
D = potentieel afbreekbare fractie; kd = afbraaksnelheid 

Tabel 1.17 Eiwitwaarde
1
 (g/kg DS) van de andere bijproducten 

 
 

DDGS 
pellets 

DDGS 
meel 

DDGS12 Wet DGS Wet cake Amyplus 

Oud systeem (Tamminga et al., 1994) 

%BRE 51,0 49,3 43,6 24,5 46,4 24,3 
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%DVBE 84,0 90,8 94,2 87,0 88,5 78,2 

DVBE 162 164 166 87 169 43 

FOS 467 479 497 588 380 613 

DVME 45 46 48 56 36 59 

DVMFE 17 17 17 15 25 18 

MREN 148 149 189 267 179 150 

MREE 70 72 75 88 57 92 

DVE 189 192 197 128 180 84 

OEB 78 77 114 179 122 58 

Nieuw  systeem (Tamminga et al., 2007) 

WSRE (%) 7,0 11,3 8,6 8,5 5,3 14,4 

W – S (%) 19,1 21,7 16,0 53,6 21,7 25,5 

%BRE 65,1 57,5 54,1 61,2 61,4 35,4 

DVBE 187 172 186 195 201 57 

FOSp 466 492 513 498 464 649 

DVME 44 47 48 45 45 63 

MREN 119 140 168 142 143 133 

MREE 70 73 75 71 70 99 

DVE 214 202 217 225 221 103 

OEB 50 67 92 71 73 33 
1
%BRE = bestendigheid van het RE; %DVBE = darmverteerbaarheid van het pensbestendig eiwit;  DVBE = 

darmverteerbaar bestendig eiwit; FOS = fermenteerbare OS; DVME = darmverteerbaar microbieel eiwit; 
DVMFE = darmverteerbaar metabool fecaal eiwit; MREN = microbieel eiwit uit pensbeschikbare N; MREE = 
microbieel eiwit uit pensbeschikbare energie; DVE = darmverteerbaar eiwit; OEB = onbestendige eiwitbalans; 
WSRE = wateroplosbare RE-fractie; W-S = fractie kleine deeltjes 

DDGS wordt doorgaans gepelleteerd na drogen. Voor 1 partij DDGS werd meel vergeleken met de 

gepelleteerde vorm. Wat de afbraakkarakteristieken in de pens betreft waren de verschillen tussen 

meel en pellets vrij gering; het RE in het meel was wat meer oplosbaar, had minder kleine deeltjes, 

een lagere U-fractie en een hogere afbraaksnelheid. Het meel bleek minder bestendig te zijn, waarbij 

het verschil meer uitgesproken was volgens het nieuwe dan volgens het oude systeem. De 

darmverteerbaarheid was duidelijk beter bij meel dan bij pellets. De DVE-waarde noch de OEB-

waarde vertoonden echter noemenswaardige verschillen.  

Eén partij DDGS werd vergeleken met de niet gedroogde versie (wet DGS), waarbij de distillers grains 

(Wet cake) en de solubles (Protisyr) gemengd werden in dezelfde verhouding (50/50). In vergelijking 

met DDGS bleek wet DGS een veel hogere uitwasbare fractie te hebben en voor RE bedroeg die meer 

dan het dubbele (62,1 vs. 24,6 %). Dit is uitsluitend toe te schrijven aan de veel grotere fractie kleine 

deeltjes bij wet DGS dan bij DDGS. De oplosbare RE-fractie was immers identiek voor gedroogde en 

natte DGS. Bij drogen en pelleteren van DGS wordt blijkbaar een groot deel van de solubles op de 

distillers grains gehecht zodat ze moeilijker uitwassen. Aangezien in het oude eiwitsysteem de 

uitwasbare fractie als volledig oplosbaar wordt beschouwd, bedroeg de eiwitbestendigheid en het 
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DVBE-gehalte van wet DGS slechts de helft van deze van DDGS. Ook de darmverteerbaarheid van het 

bestendig eiwit was lager bij wet dan bij droge DGS. Anderzijds waren bij wet DGS de gehaltes aan 

FOS en DVME hoger dan bij DDGS. Dit resulteerde in een lagere DVE- en een hogere OEB-waarde 

voor wet DGS in vergelijking met DDGS. De correctie voor kleine deeltjes in het nieuwe systeem 

resulteerde voor wet DGS in een wat hogere eiwitbestendigheid en DVBE-gehalte en een wat lager 

DVME-gehalte. Bijgevolg was zowel de DVE- als de OEB-waarde van wet en droge DDGS in het 

nieuwe systeem nagenoeg gelijk. Aangezien men mag aannemen dat het drogen en pelleteren de 

eiwitbestendigheid verhoogt, kan men besluiten dat de correctie voor uitgewassen kleine deeltjes de 

eiwitbestendigheid van wet DGS heeft overschat en dat de eiwitwaarde van wet DGS berekend uit de 

componenten nauwkeuriger is. 

In vergelijking met de overeenkomstige DDGS verliep de afbraak van de OS en RE van Wet cake wat 

trager, terwijl NDF sneller werd afgebroken. Volgens het oude systeem is het DVBE-gehalte 

vergelijkbaar, terwijl het DVME-gehalte  lager is bij Wet cake omwille van een lager FOS-gehalte. Het 

endogene eiwitverlies (DVMFE) is hoger bij Wet cake dan bij DDGS omwille van de lagere VC OS. De 

DVE-waarde van Wet cake is wat lager dan die van DDGS en de OEB-waarde wat hoger. In het nieuwe 

systeem wordt het eiwit van Wet cake zo’n 7 %-eenheden bestendiger dan dat van DDGS door de 

grotere correctie voor de fractie kleine deeltjes; verder wordt het verschil in fermenteerbare energie 

kleiner. Bijgevolg is de DVE-waarde van Wet cake vergelijkbaar met deze van DDGS en de OEB-

waarde lager. 

Bij Amyplus werden zowel de OS als het RE zeer snel afgebroken (> 10 %/uur). Als gevolg daarvan 

had Amyplus een relatief lage eiwitbestendigheid en een hoog gehalte aan fermenteerbare energie. 

Mede omwille van het laag RE-gehalte was het DVE-gehalte laag, respectievelijk 84 en 103 g/kg DS 

volgens het oude en het nieuwe systeem; de OEB-waarde bedroeg respectievelijk 58 en 33 g/kg DS. 

1.2.3.3. Gistconcentraten 

Voor de eiwitwaardering van de gistconcentraten werd aangenomen dat ze geen D-fractie (grote 

deeltjes) noch een U-fractie (onafbreekbaar) bevatten en dus enkel uit een W- (uitwasbaar) en een S-

fractie (oplosbaar) bestaan. De eiwitoplosbaarheid van de gevriesdroogde GC’en werd bepaald in 

water (WSRE). De afbraaksnelheid van het eiwit (kd) in de kleine deeltjes (W-S) en de 

darmverteerbaarheid van het bestendig eiwit (%DVBE) werden geschat met vergelijkingen o.b.v. de 

in vitro RE-afbreekbaarheid in protease in combinatie met chemische paramters, afgeleid van een 

dataset van eiwitrijke grondstoffen met gekende in situ parameters. De geselecteerde vergelijkingen 

waren: 

kd (%/uur) = 2,55 – 0,026 RE***(g/kg DS) + 0,123 SGd6**(%) + 0,111 PHSRE*(%); R² = 65 % en RSD = 

1,70 %/uur 

%DVBE = 106,64 + 0,041 RE (g/kg DS) – 0,190 SGd6 (%) – 0,036 NDF (g/kg DS) – 0,248 As (g/kg DS); R² 

= 64 % en RSD = 3,7 % 

 Voor beide in situ parameters waren het RE-gehalte en de in vitro RE-afbreekbaarheid in 

Streptomyces griseus gedurende 6 uur (SGd6) de twee belangrijkste schattingsparameters. Voor het 

schatten van de kd kon de RE-oplosbaarheid in pepsine-HCl nog een significant deel van de variatie 

verklaren; voor %DVBE waren het NDF- en ruwe asgehalte extra verklarende variabelen.  

Voor het berekenen van %BRE werd de volgende formule toegepast:  



 

29 

 

%BRE = WSRE (%) x [11/(11+200)] + (100 – BFSRE) x [kd/(kd+8)] 

De gebruikte in vitro eiwitparameters en de berekende eiwitwaarden van de 5 GC’en volgens het 

nieuw systeem worden gegeven in Tabel 1.18. 

Tabel 1.18 In vitro eiwitparameters en berekende eiwitwaarde (g/kg DS) van de 5 gistconcentraten 

Item
1
 Protisyr Alcomix Protiwanze Grainpro Sastapro 

WSRE (%) 24,1 32,8 17,2 34,9 28,1 

BFSRE (%) 28,6 45,3 23,3 44,1 34,7 

SGd6 (%) 55,1 64,4 49,3 65,1 50,5 

PHSRE (%) 73,5 80,5 73,8 75,3 57,8 

kd (%/uur) 9,28 11,76 9,40 6,00 8,96 

%BRE 36,4 28,9 39,0 39,0 35,4 

%DVBE 87,8 76,3 94,1 96,2 77,3 

DVBE 101 65 104 186 65 

DVME 55 62 65 58 61 

DVMFE 12 10 9 7 12 

DVE 143 117 160 237 114 

OEB 114 112 72 211 59 
1
WSRE = eiwitoplosbaarheid in water; BFSFRE = eiwitoplosbaarheid in boraat-fosfaatbuffer; SGd6 = 

eiwitafbreekbaarheid na 6 uur incubatie in boraat-fosfaatbuffer; PHSRE = eiwitoplosbaarheid in pepsine-HCl; kd 
= afbraaksnelheid van RE; %BRE = bestendigheid van het RE; %DVBE = darmverteerbaarheid van pensbestendig 
eiwit;  DVBE = darmverteerbaar bestendig eiwit; DVME = darmverteerbaar microbieel eiwit; DVMFE = 
darmverteerbaar metabool fecaal eiwit; DVE = darmverteerbaar eiwit; OEB = onbestendige eiwitbalans 

De eiwitbestendigheid varieerde van 28,9 % voor Alcomix tot 39,0 % voor zowel Protiwanze als 

Grainpro. De darmverteerbaarheid van het bestendig eiwit vertoonde een sterke variatie met de 

laagste waarde voor Alcomix (76,3 %) en de hoogste voor Grainpro (96,2 %). Blijkbaar gaat bij 

gistconcentraten een lage %BRE gepaard met een lage %DVBE en vice versa. In tegenstelling met het 

DVBE-gehalte vertoonden de GC’en geen grote verschillen in de gehaltes DVME en DVMFE. Volgens 

het nieuwe systeem varieerde de DVE-waarde van 117 g/kg DS voor Alcomix tot 237 g/kg DS voor 

Grainpro. De OEB-waarde varieerde van 59 g/kg DS voor Sastapro tot 211 g/kg DS voor Grainpro.  

1.2.4. Besluit 

Vergeleken met TDDGS, had MDDGS een hogere netto-energiewaarde (1230 vs. 1069 VEM/kg DS), 

een hoger DVEn-gehalte (216 vs. 198 g/kg DS) en een lagere OEBn-waarde (14 vs. 66 g/kg DS). De 

hogere energiewaarde wordt vooral verklaard door het hoger ruw vetgehalte (145 vs. 76 g/kg DS), 

maar ook door de beter verteerbare celwanden. De energiewaarde van de GDDGS lag tussen deze 

van beide zuivere DDGS-types.  De hogere eiwitwaarde van MDDGS in vergelijking met de 2 andere 

types DDGS is vooral toe te schrijven aan de hogere eiwitbestendigheid (%BREn: 69,8 vs. 55,6 %). Het 

DVE-gehalte van GDDGS was vergelijkbaar met dit van MDDGS, terwijl het OEB-gehalte van GDDGS 

vergelijkbaar was met dit van TDDGS. 

In vergelijking met DDGS heeft Wet cake een lage verteerbaarheid en energiewaarde en vice versa 

voor Protisyr. De gistconcentraten zijn algemeen goed verteerbaar en hebben een hoge 

energiewaarde. Amyplus heeft een relatief laag vetgehalte en lage verteerbaarheid, resulterend in 

een matige energiewaarde.  
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Wat de eiwitwaardering van DDGS en vooral van wet DGS en Wet cake betreft, zijn er vrij grote 

verschillen tussen het nieuwe en het oude systeem door het wel of niet corrigeren voor de fractie 

voederdeeltjes, dat uit de nylonzakjes gewassen wordt. Correctie blijkt nodig te zijn, doch er zijn 

aanwijzingen dat deze te sterk is. De schatting van de eiwitwaarde van de gistconcentraten o.b.v. de 

in vitro afbreekbaarheid in protease lijkt een goede benadering te zijn. Er zijn grote verschillen in 

eiwitwaarde tussen de productieprocessen. Het zou interessant zijn om de variatie in kwaliteit, in het 

bijzonder in eiwitwaarde, binnen eenzelfde productie-eenheid na te gaan. 
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1.3. Voederwaardering vleesvarkens 

1.3.1. Voederwaardering 13 partijen DDGS en Amyplus 

1.3.1.1. Proefopzet 

De voederwaarde van 13 partijen DDGS en 1 partij Amyplus werd bepaald in 3 proeven. In proef 1 

werd de verteerbaarheid van DDGS1 tot en met DDGS5 bepaald, in proef 2 deze van DDGS6 tot en 

met DDGS10 en in proef 3 deze van DDGS11, DDGS12, DDGS13 en Amyplus. De verteringsproeven 

werden uitgevoerd volgens het protocol van het CVB (2007). Volgens dit protocol mag de 

standaardafwijking van het gemiddelde (SEM) van de VC OS niet groter zijn dan 2 %. Hoewel het 

protocol voorschrijft om per proef standaard 5 dieren te gebruiken, werd geopteerd om 6 

vleesvarkens te gebruiken per behandeling met het oog op het behalen van de precisienorm. Deze 

dierproef werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van het ILVO (Aanvraag EC2010/123). 

In elke proef was er een controlegroep voorzien, waaraan 100 % basisvoeder verstrekt werd. De 

testrantsoenen bestonden telkens voor 70 % uit datzelfde basisvoeder en voor 30 % uit DDGS of 

Amyplus. Aan het basisvoeder werd 4 g/kg chroomoxide toegevoegd als inerte merker. Zowel het 

basisvoeder als de testrantsoenen werden verstrekt als pellets. Tijdens het pelleteren bleef het 

voeder ca. 15 sec. in de pers en liep de temperatuur op tot maximum 60°C.  

In elke proef werd gewerkt in 3 reeksen, met 3 weken tussen de start van elke reeks. In elke reeks 

werden er at random 2 dieren aan elke behandeling toegewezen, met dus in totaal 6 dieren per 

behandeling. Per reeks werden 12 bargen (Rattlerow-Seghers hybride zeug × Piétrain beer) in groep 

gehuisvest van spenen tot een leeftijd van 16 weken. Gedurende deze periode kregen alle dieren 

hetzelfde voeder. Op de leeftijd van 16 weken startte de verteringsproef. Elke verteringsproef 

bestond uit 3 perioden (Tabel 1.19): 

 

Adaptatieperiode 

Bij de aanvang van de verteringsproef werden de varkens individueel gehuisvest gedurende 5 dagen 

(dag 1-5). Tijdens deze periode kregen ze een vaste hoeveelheid voeder (1,5 kg VS). De 

controledieren kregen het basisvoeder verstrekt en de dieren in de proefgroepen één van de 

testrantsoenen. Deze periode diende om de dieren te laten wennen aan het voeder. De dagelijkse 

portie werd gegeven in 2 voederbeurten (7u30 en 15u30). Volgens het protocol wordt de dagelijks te 

verstrekken voederhoeveelheid berekend met de formule: [419 x G 0,75 x 0,7 x VN (=2,8)]/NEv (kJ/kg). 

Toegepast op de verteringsproeven met DDGS, voor bargen met een gemiddeld gewicht van 65 kg en 

een rantsoen met een NEv-gehalte van ca 9.600 kJ/kg, betekent dit een voederhoeveelheid van 1,95 

kg/dag. In de voorperiode bleken een aantal dieren reeds bij een hoeveelheid van 1,7 kg/dag resten 

te hebben, waarop besloten werd om voor alle proeven met DDGS een vaste hoeveelheid van 1,5 

kg/dag aan te houden. Een verlaging van het voederniveau wordt trouwens volgens het protocol 

aanbevolen, als dieren de aangeboden hoeveelheid voer gedurende 2 dagen niet volledig opnemen.  

 

Voorperiode 

Na 5 dagen werden de dieren overgeplaatst naar de verteringskooien en startte de voorperiode (dag 

6-10). Deze periode diende om de dieren te laten wennen aan de verteringskooien. Ook hier kregen 

de dieren van de controlegroep en de proefgroepen een vaste hoeveelheid van respectievelijk het 

basisvoeder of één van de testrantsoenen.  
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Hoofdperiode 

Op dag 11, 12 en 13 werden in overeenstemming met het CVB protocol tweemaal per dag fecale 

stalen verzameld en ingevroren. De feces werden na afloop van de proef ontdooid, gemixt en 

bemonsterd. Op dag 14 werden de dieren verdoofd d.m.v. een intramusculaire injectie van een 

mengsel van xylazine (Xylem® 2 %; Intervet), zolazepam en tiletamine (Zoletil® 100; Virbac) (2,2 ml 

per 10 kg LG) en geëuthanaseerd via een intracardiale injectie van T61 (1 ml per 10 kg LG). De dieren 

werden onmiddellijk na de euthanasie opengesneden om de inhoud van het ileum te verzamelen. Er 

konden geen ileale stalen verzameld worden van 1 dier op het basisvoeder in de derde 

verteringsproef. 

Tabel 1.19 Tijdschema van de verteringsproeven 1, 2 en 3 met vleesvarkens 

Verteringsproef Reeks Adaptatieperiode Voorperiode Hoofdperiode Euthanasie en 
ileale stalen 

1 Reeks 1 21/05 - 25/05/10 26/05 - 30/05/10 31/05 - 02/06/10 03/06/10 

 Reeks 2 11/06 - 15/06/10 16/06 - 20/06/10 21/06 - 23/06/10 24/06/10 

 Reeks 3 02/07 - 06/07/10 07/07 - 11/07/10 12/07 - 14/07/10 15/07/10 

2 Reeks 1 24/09 - 28/09/10 29/09 - 03/10/10 04/10 - 06/10/10 07/10/10 

 Reeks 2 15/10 - 19/10/10 20/10 - 24/10/10 25/10 - 27/10/10 28/10/10 

 Reeks 3 26/11 - 30/11/10 01/12 - 05/12/10 06/12 - 8/12/10 09/12/10 

3 Reeks 1 07/10 - 11/10/11 12/10 - 16/10/11 17/10 - 19/10/11 20/10/11 

 Reeks 2 18/11 - 22/11/11 23/11 - 27/11/11 28/11 - 30/11/11 01/12/11 

 Reeks 3 09/12 - 13/12/11 14/12 - 18/12/11 19/12 - 21/12/11 22/12/11 

Het basisvoeder A gebruikt tijdens verteringsproeven 1 en 2 was identiek. De samenstelling van het 

basisvoeder B gebruikt tijdens verteringsproef 3 was in beperkte mate aangepast om te corrigeren 

voor de variaties in de nutriëntensamenstelling van de grondstoffen (Tabel 1.20). 

Tabel 1.20 Ingrediënten van basisvoeder A in verteringsproef 1 en 2 en basisvoeder B in verteringsproef 3 

Ingrediënt (%) Basisvoeder A (proef 1 en 2) Basisvoeder B (proef 3) 

Tarwe 27,39 27,50 

Gerst 27,39 27,50 

Maïs 26,36 26,09 

Sojaschroot 8,69 8,99 

Aardappeleiwit 2,99 3,00 

Bietmelasse 2,99 3,00 

Voederkrijt 1,50 1,40 

Tarwekortmeel 0,18 - 

Dierlijk vet - 0,15 

Keukenzout 0,35 0,31 

Vitaminen en mineralenkern
a
 1,00 1,00 

L-lysine HCl 0,39 0,39 

L-threonine 0,14 0,14 
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DL-methionine 0,09 0,09 

L-tryptofaan 0,04 0,04 

Chroomoxide 0,40 0,40 
a 

De kern bevat per kg: vitamine A, 12000 IU; vitamine D3, 2000 IU; vitamine E, 75 mg; vitamine K, 1,01 mg; 
vitamine B1, 1,50 mg; vitamine B2, 5 mg; vitamine B5, 18 mg; vitamine B6, 4 mg; vitamine B12, 0,03 mg; 
niacine, 25 mg; choline, 433 mg; foliumzuur, 3 mg; biotine, 0,3 mg; ethoxyquin, 0,55 mg; BHT, 0,50 mg; Ca, 
888,5 mg; Mg, 164,4 mg; Fe, 150 mg; Cu, 15 mg; Mn, 50 mg; Zn, 100 mg; I, 2,0 g; Se, 0,4 mg 

1.3.1.2. Analyse van de monsters 

De partijen DDGS en Amyplus werden geanalyseerd zoals beschreven onder WP1.1. De monsters van 

de voeders en de feces (na vriesdrogen) werden gemalen met een Brabendermolen voorzien van een 

1 mm zeef en de ileale stalen werden na vriesdrogen gemalen met een Retschmolen voorzien van 

een 1 mm zeef. Op het basisvoeder en de testrantsoenen werden volgende analyses uitgevoerd: 

vocht, BE, RE, RVB, RAS, RC, suikers, zetmeel, aminozuren, P en chroomoxide en op de feces: vocht, 

BE, RE, RVB, RAS, P en chroomoxide. Op de ileale stalen werden RE, de aminozuren en chroomoxide 

bepaald. De schijnbare verteringscoëfficiënten (VC’en) van BE, RE (zowel fecaal als ileaal), RVB, OS, 

RAS, NSP, P en de aminozuren van DDGS en Amyplus werden individueel berekend door verschil, 

waarbij de gemiddelde schijnbare VC van het basisvoeder werd gebruikt. De NEv-waarde van DDGS 

en Amyplus werd berekend d.m.v. de formule beschreven door CVB (2011):  

NEv (MJ/kg DS) = 10,8×VRE + 36,1×VRV + 13,7×ZET + 12,4×SUI + 9,6×VNSP + 14,0×GLY + 11,5×MZ 

Voor de statistische analyse van de schijnbare fecale en ileale VC’en van de 13 partijen DDGS werd 

een model gebruikt met DDGS type (tarwe, maïs of gemengd) en verteringsproef (proef 1, 2 of 3) als 

vaste effecten, waarbij het dier als experimentele eenheid werd aanzien. Post hoc testen werden 

uitgevoerd volgens de Tukey methode en verschillen werden significant beschouwd als p<0,05. De 

analyse werd uitgevoerd met SAS. Voorafgaand aan deze statistische analyse werd de dataset 

gecontroleerd op outliers (gedefinieerd als een waarneming die meer dan 3×SD afwijkt van het 

gemiddelde). Er werden geen outliers gevonden in de schijnbaar fecale VC’en, maar wel in de 

schijnbaar ileale VC’en. Wanneer er minder dan 5 outliers in de schijnbaar ileale VC’en gevonden 

werden per dier, dan werden enkel deze outliers uit de dataset verwijderd (schijnbaar ileale VC’en 

van Cys, Glu, Gly en Pro van 1 dier op het DDGS8 voeder; schijnbaar ileale VC van Pro van 1 dier op 

het DDGS13 voeder). Wanneer meer dan 5 outliers in de schijnbaar ileale VC’en gevonden werden 

per dier, dan werden alle schijnbaar ileale VC’en van dat dier uit de dataset verwijderd (1 dier op het 

DDGS1 voeder; 1 dier op het DDGS9 voeder). 

1.3.1.3. Resultaten 

De nutriënten- en aminozuursamenstelling van de basisvoeders en de testrantsoenen wordt 

weergegeven in Tabel 1.21. De gemiddelde VC’en en de NEv van de 13 partijen DDGS en Amyplus, 

alsook van tarwe en maïs (CVB-tabel, 2011) worden weergegeven in Tabellen 1.22 en 1.23.  

De VC NSP was hoger in de gemengde DDGS (GDDGS) t.o.v. van de tarwe DDGS (TDDGS) en de maïs 

DDGS (MDDGS). De CVB-tabel (2011) vermeldt voor tarwe en maïs een VC NSP van 57 en 62 %, 

respectievelijk. Deze liggen hoger dan de gemiddelde VC NSP van TDDGS en MDDGS. De NEv was 

significant hoger in de MDDGS dan in de GDDGS. Deze had op zijn beurt een significant hoger NEv 

gehalte dan de TDDGS. De NEv van TDDGS en MDDGS was lager dan de NEv van tarwe en maïs zelf. 

Er werd geen significant verschil waargenomen in de schijnbaar fecale VC’en van BE, P en OS tussen 
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de drie types DDGS. De VC P van TDDGS en MDDGS was wel hoger dan de VC P van tarwe en maïs, 

terwijl de VC OS lager was. De MDDGS had een hogere schijnbaar fecale VC RVB dan de TDDGS of de 

GDDGS. De VC RVB van TDDGS en MDDGS lag beduidend hoger dan deze van de uitgangsproducten. 

De schijnbaar fecale VC RAS was hoger voor de GDDGS dan voor de TDDGS, met een intermediare 

waarde voor MDDGS. De GDDGS had ook een hogere schijnbaar fecale en ileale VC RE in vergelijking 

met MDDGS, met een intermediare fecale en ileale VC RE voor TDDGS. De schijnbaar fecale en ileale 

VC RE van MDDGS waren vergelijkbaar met deze van maïs zelf, terwijl de schijnbaar fecale en ileale 

VC RE van TDDDS lager lagen dan deze van tarwe zelf. 

Er werd geen verschil in de schijnbaar ileale VC’en van Lys, Thr, Arg, Phe, His, Val, Cys, Asp en Ser 

waargenomen tussen de drie types DDGS. Voor de andere aminozuren had de GDDGS de hoogste 

schijnbaar ileale VC. Zoals blijkt uit Tabel 1.23 liggen de VC’en van Lys en Cys veel lager voor TDDGS 

en MDDGS in vergelijking met het uitgangsproduct. 

Binnen elk type DDGS werd er nog een grote variatie waargenomen tussen de schijnbaar ileale VC’en 

van verschillende DDGS partijen. Zo werden hoge variatiecoëfficiënten (SD/gemiddelde × 100) 

gevonden voor Lys (16, 19 en 33 % voor TDDGS, GDDGS en MDDGS, respectievelijk), Cys (18, 15 en 

25 % voor TDDGS, GDDGS en MDDGS, respectievelijk), Asp (13, 16 en 22 % voor TDDGS, GDDGS en 

MDDGS, respectievelijk) en Gly (14, 15 en 27 % voor TDDGS, GDDGS en MDDGS, respectievelijk). 

1.3.1.4. Besluit 

Tussen de verschillende DDGS batches zagen we een aanzienlijke variatie. DDGS afkomstig van maïs 

heeft een hoger vetgehalte, een hogere vetverteerbaarheid en hoger netto energiegehalte dan tarwe 

DDGS. Het netto energiegehalte van gemengde DDGS is significant hoger dan dit van tarwe DDGS, 

maar lager dan dat van maïs DDGS. Naast het lage lysinegehalte in DDGS in vergelijking met het 

uitgangsmateriaal, is dit ook nog eens slecht verteerbaar. 
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Tabel 1.21 Samenstelling (g/kg DS) van de 2 basisrantsoenen en de testrantsoenen met 30 % DDGS/Amyplus  

 
BasisA BasisB 

BasisA+ 
30 % 

DDGS1 

BasisA + 
30 % 

DDGS2 

BasisA + 
30 % 

DDGS3 

Basis A + 
30 % 

DDGS4 

Basis A + 
30 % 

DDGS5 

Basis A + 
30 % 

DDGS6 

Basis A + 
30 % 

DDGS7 

Basis A + 
30 % 

DDGS8 

Basis A + 
30 % 

DDGS9 

Basis A + 
30 % 

DDGS10 

Basis B + 
30 % 

DDGS11 

Basis B + 
30 % 

DDGS12 

Basis B + 
30 % 

DDGS13 

Basis B + 
30 % 

Amyplus 

DS (g/kg) 886 878 894 889 898 895 897 896 892 898 892 901 893 893 887 885 
BE (MJ/kg DS) 18,3 18,4 19,1 19,1 18,9 19,0 19,1 19,3 19,4 19,4 19,1 19,2 19,1 19,4 19,6 18,7 
Ruw eiwit 176 170 215 219 217 216 216 210 201 209 229 225 219 228 206 184 
Ruw vet B 34,7 38,2 50,2 51,8 50,9 48,9 56,4 52,0 65,8 65,5 50,1 46,5 49,8 56,8 77,0 46,8 
Ruw as 53,3 50,0 54,9 54,8 54,6 50,9 55,2 51,7 51,3 50,3 51,2 49,5 45,3 48,5 46,8 54,2 
Ruwe celstof 34,6 NB 46,4 43,3 45,4 43,5 38,2 50,4 46,1 54,4 50,5 57,3 nb nb nb nb 
Suikers 50,1 53,1 47,4 47,9 56,6 51,6 48,2 40,5 37,9 38,2 43,4 44,3 58,2 56,4 41,0 65,8 
Zetmeel 520 541 375 381 368 389 388 373 389 376 376 390 400 376 387 430 
Fosfor 3,80 3,63 5,54 5,49 5,23 5,47 4,91 5,36 5,29 5,36 5,42 4,80 4,54 4,97 5,07 5,88 
Lysine 11,1 11,1 9,84 9,56 9,46 8,94 9,59 10,2 9,65 10,1 9,75 10,4 9,41 9,74 9,80 9,84 
Methionine 3,56 3,42 4,14 4,16 3,90 3,69 4,24 4,02 4,04 4,23 4,26 4,11 3,70 3,81 3,83 3,28 
Cysteïne 2,88 2,73 4,03 4,16 4,12 4,13 4,35 3,80 3,48 3,45 3,70 3,78 3,81 3,92 3,27 3,28 
Threonine 7,45 7,86 8,84 8,89 8,13 8,49 8,47 9,05 8,64 8,69 8,63 8,22 8,29 8,73 8,34 7,35 
Tryptofaan 2,20 2,16 2,68 2,59 2,56 2,57 2,23 2,57 2,24 2,23 2,58 2,66 2,58 2,69 2,14 2,26 
Isoleucine 7,45 6,84 8,73 8,66 9,02 8,27 7,92 9,27 8,52 8,69 9,42 9,77 8,40 8,51 8,00 7,24 
Arginine 9,09 8,54 10,5 10,8 10,2 9,94 10,2 11,2 10,3 10,2 10,7 11,0 10,2 10,4 9,47 9,61 
Fenylalanine 8,41 8,32 10,5 10,5 10,5 10,2 9,81 11,2 10,4 10,4 11,0 10,9 10,2 10,5 9,69 8,25 
Histidine 3,89 3,76 4,59 4,73 4,68 4,36 4,68 5,14 5,05 5,01 5,05 5,00 4,70 4,81 4,73 4,18 
Leucine 13,8 13,6 18,1 17,7 17,3 16,1 17,0 18,4 20,1 19,8 18,8 17,3 15,8 17,4 18,7 13,3 
Valine 8,46 7,63 10,2 10,1 10,6 9,61 9,70 10,6 9,98 10,0 10,7 11,2 9,63 9,74 9,47 8,71 
Alanine 7,68 7,63 10,6 10,0 9,68 9,16 10,0 10,4 11,7 11,6 10,4 9,55 8,85 9,96 11,3 8,14 
Asparagine 14,7 13,9 15,2 14,4 14,6 14,4 14,6 16,9 16,8 16,6 16,6 16,9 14,5 15,1 15,3 13,8 
Glutamine 33,5 33,2 49,2 48,3 49,1 50,4 46,4 50,3 40,5 39,0 50,6 51,2 48,9 48,6 37,6 35,3 
Glycine 7,22 6,61 8,84 9,11 9,02 8,94 8,70 9,38 8,41 8,46 9,31 9,44 8,51 8,73 7,89 7,80 
Proline 11,8 12,4 17,1 17,6 17,5 17,4 16,4 18,1 16,0 15,6 17,9 17,3 17,5 17,8 15,1 12,8 
Serine 7,51 7,97 10,3 10,7 9,02 10,2 9,59 10,8 10,1 9,80 10,4 9,22 9,86 10,5 9,35 7,91 

nb= niet bepaald 
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Tabel 1.22 Schijnbaar fecale VC’en (%) van nutriënten en NEv (MJ/kg DS) van 13 partijen DDGS en Amyplus 

 TDDGS GDDGS MDDGS Amy- SN
2
 Tarwe Maïs 

DDGS 4 10 11 GEM SD 1 2 3 5 6 9 12 GEM SD 7 8 13 GEM SD plus    

BE 67 72 75 71,6 3,82 66 75 73 76 73 75 75 73,2 4,40 75 75 75 75,0 3,94 70,0 T   
P 51 54 30 45,0 14,0 35 41 50 31 44 53 51 43,6 12,7 41 43 55 46,3 11,6 41,8 ns 26 20 
RE 71 78 80 76,4

ab
 4,90 68 80 79 80 75 79 84 77,6

a
 6,34 74 77 75 75,0

b
 4,91 76,8 * 81 74 

RVB 80 87 78 81,6
b
 5,42 74 80 81 85 84 86 82 81,7

b
 5,69 90 86 92 89,4

a
 4,22 74,2 ** 20 71 

RAS 49 58 38 48,1
b
 11,4 43 57 70 61 58 60 58 58,1

a
 11,3 60 54 52 55,5

ab
 11,0 49,0 *   

OS 68 72 77 72,1 4,10 67 75 73 76 73 75 75 73,4 4,19 73 73 74 73,4 4,21 72,6 ns 89 91 
NSP 46 48 58 50,6

b
 6,40 52 55 56 51 60 56 57 55,2

a
 6,34 50 52 52 51,6

b
 9,11 50,3 ** 57 62 

NEv
 1

 8,3 9,2 10 9,14
c
 0,74 8,6 9,4 9,2 9,7 9,7 9,7 10 9,47

b
 0,58 11 11 12 11,2

a
 0,57 8,9 *** 11,3 12,4 

1 
NEv (MJ/kg DS) = 10,8×VRE + 36,1×VRV + 13,7×ZET + 12,4×SUI + 9,6×VNSP + 14,0×glycerol + 11,5×melkzuur 

2
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens (0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

a, b, c 
Gemiddelden zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05) 
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Tabel 1.23 Schijnbaar ileale VC’en (%) van RE en aminozuren van 13 partijen DDGS en Amyplus 

 TDDGS GDDGS MDDGS Amy-
plus 

SN
1
 Tarwe Maïs 

 4 10 11 GEM SD 1 2 3 5 6 9 12 GEM SD 7 8 13 GEM SD    

RE 73,0 71,0 78,1 74,0
ab

 4,76 69,3 80,9 78,5 79,6 66,6 72,8 83,8 76,2
a
 7,43 63,0 74,2 69,8 69,0

b
 9,79 73,3 * 80 70 

Lys 46,7 55,9 55,0 52,5 8,36 54,0 68,7 60,1 58,6 43,6 51,1 61,1 56,9 10,8 35,3 60,0 55,3 50,2 16,5 68,6 ns 73 61 
Met 75,6 80,8 82,6 79,7

b
 4,91 76,1 88,1 85,1 88,4 81,9 83,3 88,1 84,7

a
 5,14 82,2 90,6 84,9 85,9

a
 4,63 80,4 *** 84 82 

Cys 62,9 55,1 66,9 61,6 11,3 59,2 74,8 69,3 82,1 63,4 66,5 70,0 69,7 10,7 53,2 74,8 51,0 58,8 14,9 72,0 T 82 71 
Thr 75,5 68,9 75,5 73,3 5,81 65,8 82,8 78,3 79,5 72,8 73,8 79,0 76,3 7,47 67,7 76,5 64,1 69,4 10,6 69,9 ns 70 62 
Trp 86,6 71,2 76,3 78,0

a
 8,13 72,2 88,4 89,4 81,5 65,7 69,7 81,7 78,9

a
 11,3 55,4 69,7 53,6 59,6

b
 15,5 69,5 *** 78 54 

Ile 74,8 78,8 79,1 77,6
b
 5,23 74,6 87,6 86,4 82,8 76,7 80,0 85,2 82,1

a
 6,53 73,3 81,7 76,1 77,0

b
 6,89 80,4 * 82 74 

Arg 84,4 82,2 85,7 84,1 3,66 77,0 92,8 90,5 91,1 83,4 83,3 88,5 87,0 6,15 81,2 87,2 81,6 83,3 6,88 83,7 ns 84 79 
Phe 88,5 85,6 88,5 87,6 3,44 80,5 93,4 93,9 93,3 85,3 86,2 89,8 89,2 5,38 82,5 87,3 81,6 83,8 5,47 80,0 T 85 80 
His 75,2 72,1 79,5 75,6 5,45 65,1 84,5 83,4 82,9 75,5 76,1 76,4 78,1 7,23 69,1 76,4 73,0 72,9 8,13 66,8 ns 84 80 
Leu 82,7 82,1 83,3 82,7

b
 3,90 77,7 92,5 91,2 91,4 83,5 85,0 88,6 87,4

a
 5,80 84,7 88,3 83,9 85,6

ab
 4,23 79,4 * 84 85 

Val 75,8 75,3 80,7 77,2 5,59 71,0 85,7 89,0 85,4 72,4 75,1 82,4 80,5 7,96 70,5 77,8 74,2 74,2 7,12 78,2 ns 79 74 
Ala 73,6 71,0 76,9 73,8

b
 5,44 70,7 85,3 85,6 88,0 74,9 76,1 81,9 80,7

a
 7,22 79,3 84,8 80,5 81,6

a
 5,06 71,0 *** 73 80 

Asp 63,7 55,5 66,6 61,9 7,74 59,1 71,2 74,3 73,4 54,8 58,2 69,7 66,2 10,2 54,7 66,3 58,8 59,9 13,0 63,4 ns 72 69 
Glu 83,8 86,1 85,2 85,0

b
 3,13 83,6 91,9 89,1 89,4 86,9 87,2 91,0 88,6

a
 4,09 77,0 90,1 80,4 82,0

b
 7,02 85,4 *** 93 82 

Gly 67,8 60,8 75,7 68,1
ab

 9,57 61,3 77,5 74,5 75,2 64,3 67,3 72,3 70,6
a
 10,8 47,8 67,6 60,0 57,9

b
 15,3 63,5 * 70 54 

Pro 83,2 82,5 87,6 84,4
a
 3,91 77,2 89,9 88,7 88,2 83,4 83,9 89,2 86,1

a
 4,94 74,0 82,3 76,7 77,4

b
 6,58 81,8 *** 87 71 

Ser 79,9 79,3 78,6 79,3 3,98 71,9 86,9 78,8 81,6 85,9 88,9 84,3 82,7 6,95 88,2 92,1 73,1 84,5 10,8 70,9 ns 81 74 
1
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens (0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

a, b 
Gemiddelden zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05) 
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1.3.2. Voederwaardering gistconcentraten 

1.3.2.1. Proefopzet 

De voederwaarde van 5 gistconcentraten (GC) werd bepaald in een verteringsproef met 6 reeksen, 

met in elke reeks 1 barg per behandeling, resulterend in een totaal van 6 dieren per behandeling. De 

verteringsproef werd uitgevoerd volgens het protocol van het CVB (2007). Deze dierproef werd 

goedgekeurd door de Ethische Commissie van het ILVO (Aanvraag EC2010/123). 

De bargen (Rattlerow-Seghers Hybride zeug × Piétrain beer) kregen ofwel 100 % basisvoeder B 

(controlegroep; samenstelling basisvoeder B: zie Tabel 1.20) ofwel een voeder waarin 30 % (op droge 

stof basis) van het basisvoeder B vervangen was door één van de 5 GC’en. Om een vergelijkbaar DS-

gehalte te bekomen als de mengsels, werd bij de controlegroep aan het basisvoeder B een 

hoeveelheid water toegevoegd. Aan het basisvoeder werd 4 g/kg chroomoxide toegevoegd als inerte 

merker. De mengsels basisvoeder/GC werden op eenzelfde dag gemaakt en onmiddellijk ingevroren 

in porties om later dagelijks te ontdooien voor het vervoederen aan de dieren. Aangezien de menger 

een beperkt volume had, werden van elk mengsel 2 batches gemaakt, welke beide werden 

geanalyseerd. Per reeks werden de bargen in groep gehuisvest van spenen tot een leeftijd van 16 

weken. Gedurende deze periode kregen alle dieren hetzelfde voeder. Op de leeftijd van 16 weken 

startte de verteringsproef. De verteringsproef bestond uit 3 perioden: 

Adaptatieperiode 

Bij de aanvang van de verteringsproef werden de varkens individueel gehuisvest gedurende 5 dagen 

(dag 1-5). Tijdens deze periode kregen ze een vaste hoeveelheid voeder (1,33 kg droge stof). De 

controledieren kegen het basisvoeder verstrekt en de dieren in de proefgroepen één van de 

testrantsoenen. Deze periode diende om de dieren te laten wennen aan het voeder. De dagelijkse 

portie werd gegeven in 2 voederbeurten (7u30 en 15u30). Zoals in de verteringsproeven met DDGS 

kregen de dieren ook in de proeven met de GC’en een lagere hoeveelheid voeder, dan 

voorgeschreven volgens het protocol. Zodoende werden niet alleen resten vermeden, maar ook niet 

representatieve voederstalen door uitzinken van de merker.  

Voorperiode 

Na 5 dagen werden de dieren overgeplaatst naar de verteringskooien en startte de voorperiode (dag 

6-10). Deze periode diende om de dieren te laten wennen aan de verteringskooien. Ook hier kregen 

de dieren van de controlegroep en de proefgroepen een vaste hoeveelheid van respectievelijk het 

basisvoeder of één van de testrantsoenen.  

Hoofdperiode 

Op dag 11, 12 en 13 werden in overeenstemming met het CVB protocol tweemaal per dag fecale 

stalen verzameld en ingevroren. De feces werden na afloop van de proef ontdooid, gemixt en 

bemonsterd. Op dag 14 werden de dieren verdoofd d.m.v. een intramusculaire injectie van een 

mengsel van xylazine (Xylem® 2 %; Intervet), zolazepam en tiletamin (Zoletil® 100; Virbac) (2,2 ml per 

10 kg LG) en geëuthanaseerd via een intracardiale injectie van T61 (1 ml per 10 kg LG). De dieren 

werden onmiddellijk na de euthanasie opengesneden om de inhoud van het ileum te verzamelen. Er 

konden geen ileale stalen genomen worden van 1 dier op het basisvoeder en 1 dier op Alcomix. 

1.3.2.2. Analyse van de monsters 

De GC’en werden geanalyseerd zoals beschreven onder WP1.1. De monsters van de voeders en de 

feces werden na vriesdrogen gemalen met een Brabendermolen voorzien van een 1 mm zeef voor 
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analyse van vocht, BE, RE, RVB, RAS, RC, P en chroomoxide. Het ruw eiwit in de fecale stalen werd 

bepaald op vers materiaal om vervluchtiging van ammoniakale stikstof te vermijden. Op de voeders 

werden nog suikers, zetmeel en aminozuren bepaald. Bij het mengen van het basisvoeder met de GC 

werd steeds een monster van het basisvoeder genomen voor bepaling van chroomoxide. De ileale 

stalen werden na vriesdrogen gemalen met een Retschmolen voorzien van een 1 mm-zeef voor 

analyse van RE, aminozuren en chroomoxide. Er was onvoldoende chymus voor een ruwe as analyse. 

De schijnbare VC’en van BE, RE (zowel fecaal als ileaal), RVB, OS, RAS, NSP, P en de aminozuren van 

de GC’en werden individueel berekend door verschil, waarbij de gemiddelde VC van het basisvoeder 

werd gebruikt. De NEv-waarde werd berekend volgens de formule voor vochtrijke diervoeders (CVB, 

2011) o.b.v. de gemiddelde schijnbaar fecale VC’en van RE, RC, RVB, OS en NSP en de gehaltes aan 

zetmeel, suikers, gluco-oligosacchariden (GOS), glycerol (GLY), melkzuur (MZ), vluchtige vetzuren 

(AZZ, PRZ, BZ) en alcoholen (ALC): NEv (MJ/kg DS) = 10,8×VRE + 36,1×VRV + 13,7×ZETtot (zetmeel 

+GOS) + 12,4×SUI + 9,6×VNSP + 14,0×GLY + 11,5×MZ + 9,8×AZZ + 14,2×PRZ + 17,9×BZ + 21,73×ALC 

Voor de analyse van de schijnbaar fecale en ileale VC’en van de 5 GC’en werd een model gebruikt 

met voeder (= de 5 GC’en) als vast effect, waarbij het dier als experimentele eenheid werd aanzien. 

Post hoc testen werden uitgevoerd volgens de Tukey methode en verschillen werden als significant 

beschouwd als p<0,05. De analyse werd uitgevoerd met SAS. Voorafgaand aan deze statistische 

analyse werd de dataset gecontroleerd op outliers (gedefinieerd als een waarneming die meer dan 

3×SD afwijkt van het gemiddelde). Er was één outlier in de schijnbaar fecale VC’en (schijnbaar fecale 

VC RE van 1 dier op het Sastapro-voeder), die uit de dataset verwijderd werd. Bij de schijnbaar ileale 

VC’en werden meerdere outliers gevonden. Wanneer er minder dan 5 outliers in de schijnbaar ileale 

VC’en gevonden werden per dier, dan werden enkel deze outliers uit de dataset verwijderd 

(schijnbaar ileale VC Met van 1 dier op het Sastapro-voeder; schijnbaar ileale VC’en van Trp en Phe 

van 1 dier op het Alcomix-voeder; schijnbaar ileale VC Phe van 1 dier op het Sastapro-voeder). 

Wanneer meer dan 5 outliers in de schijnbaar ileale VC’en gevonden werden per dier, dan werden 

alle schijnbaar ileale VC’en van dat dier uit de dataset verwijderd (1 dier op het Sastapro-voeder). 

1.3.2.3. Resultaten 

De nutriënten- en aminozuursamenstelling van het basisvoeder en de testrantsoenen wordt 

weergegeven in Tabel 1.24 en de gemiddelde schijnbare VC’en en de NEv van de 5 GC’en in Tabellen 

1.25 en 1.26. Er werden significante verschillen in de schijnbaar fecale VC’en waargenomen tussen de 

5 GC’en, waarbij de VC BE varieerde van 76,5 tot 88,8 %, VC P van 46,0 tot 77,8 %, VC RE van 63,9 tot 

86,4 %, VC RVB van 75,3 tot 89,2 %, VC RAS van 56,2 tot 83,8 %, VC OS van 79,2 tot 91,2 %, VC NSP 

van 40,8 tot 65,8 % en de NEv waarde van 9,0 tot 10,8 MJ/kg DS. Er werden geen verschillen 

waargenomen tussen de 5 GC’en in de schijnbaar ileale VC’en van Met, Ile, Leu, Val, Cys, Ala, Asp, Glu 

en Pro. De schijnbaar ileale VC’en van RE, Thr, Arg, His en Gly waren hoger voor Grainpro t.o.v. 

Sastapro en de schijnbaar ileale VC Lys was hoger voor Grainpro t.o.v. Protisyr, Protiwanze en 

Sastapro. Tenslotte waren de schijnbaar ileale VC’en van Trp, Phe en Ser hoger voor Alcomix en 

Grainpro in vergelijking met Sastapro. 

1.3.2.4. Besluit 

Er was een erg grote variatie in schijnbare (fecale en ileale) verteringscoëfficiënten en netto-

energiegehalte tussen de gistconcentraten van verschillende oorsprong, zodat men moeilijk een 

gemiddelde nutriëntenwaarde kan opgeven. 
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Tabel 1.24 Samenstelling (g/kg DS) van het basisrantsoen en de testrantsoenen met 30% gistconcentraat  

 
Basis B 

Basis B + 
30 % Protisyr 

Basis B + 
30 % Alcomix 

Basis B + 
30 % Protiwanze 

Basis B + 
 30 % Grainpro 

Basis B + 
30 % Sastapro 

 1-2-3
1
 4-5-6 1-2-3 4-5-6 1-2-3 4-5-6 1-2-3 4-5-6 1-2-3 4-5-6 1-2-3 4-5-6 

DS (g/kg)  516 523 546 548 574 575 512 508 464 491 496 495 
BE (MJ/kg DS) 18,9 18,7 19,4 19,3 18,7 18,5 19,1 19,1 19,2 19,0 18,6 18,6 
Ruw eiwit 174 175 218 215 204 204 204 201 270 264 188,7 188 
Ruw vet B 36,8 36,0 54,3 54,2 45,3 46,6 43,6 44,7 44,4 45,8 44,8 43,0 
Ruwe as 51,5 51,3 58,1 58,0 67,1 68,5 48,4 47,6 58,7 56,4 64,5 64,6 
Ruwe celstof 37,6 36,7 25,1 24,8 28,8 32,2 28,5 27,4 27,2 27,9 32,9 33,1 
Suikers 62,2 63,7 81,7 83,0 96,3 94,6 90,0 92,7 47,0 70,2 92,1 91,1 
Zetmeel 516 508 372 372 353 362 369 369 371 390 385 386 
Fosfor 3,62 3,67 6,38 6,32 8,14 8,38 4,34 4,33 6,77 6,49 4,80 4,85 
Lysine 10,2 10,3 8,57 8,43 9,85 9,85 8,83 8,70 11,1 10,9 9,17 9,12 
Methionine 3,26 3,28 3,53 3,48 3,49 3,50 3,40 3,36 4,28 4,19 3,20 3,18 
Cysteïne 2,63 2,65 3,21 3,16 3,60 3,60 3,40 3,36 5,03 4,92 2,98 2,97 
Threonine 7,56 7,62 7,39 7,27 7,73 7,73 7,77 7,66 9,52 9,32 7,04 7,00 
Tryptofaan 2,31 2,33 2,46 2,42 2,22 2,22 2,66 2,62 3,10 3,04 2,35 2,33 
Isoleucine 6,83 6,88 8,57 8,43 7,94 7,95 8,09 7,97 10,2 9,95 7,67 7,64 
Arginine 8,51 8,57 9,32 9,16 10,5 10,5 9,89 9,75 12,6 12,4 9,17 9,12 
Fenylalanine 8,19 8,25 9,96 9,79 9,11 9,11 9,36 9,23 12,5 12,3 8,42 8,38 
Histidine 3,68 3,70 4,50 4,42 4,66 4,66 4,26 4,19 6,10 5,97 4,05 4,03 
Leucine 13,4 13,5 16,2 15,9 14,7 14,7 15,1 14,9 18,6 18,2 13,8 13,7 
Valine 7,56 7,62 9,85 9,69 9,64 9,64 9,26 9,12 11,3 11,1 9,27 9,23 
Alanine 7,56 7,62 9,10 8,95 8,79 8,79 8,62 8,49 10,6 10,4 8,85 8,81 
Asparagine 13,4 13,5 14,4 14,1 14,9 14,9 14,8 14,6 16,6 16,2 14,6 14,5 
Glutamine 30,5 30,7 44,5 43,7 39,6 39,6 40,0 39,4 64,2 62,8 33,4 33,2 
Glycine 6,51 6,56 8,35 8,21 8,58 8,58 7,98 7,87 10,8 10,6 7,89 7,85 
Proline 12,0 12,1 15,9 15,6 14,3 14,3 14,3 14,1 23,2 22,7 11,9 11,9 
Serine 7,67 7,72 8,46 8,32 8,58 8,58 9,15 9,02 12,5 12,3 7,25 7,22 
1 

1-2-3: de eerste 3 reeksen van de verteringsproef, 4-5-6: de laatste 3 reeksen van de verteringsproef 
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Tabel 1.25 Schijnbaar fecale VC’en (%) en NEv (MJ/kg DS) van de 5 gistconcentraten 

 Protisyr Alcomix Protiwanze Grainpro Sastapro RMSE SN
1
 

Bruto-energie 85,6
a
 78,6

b
 88,8

a
 85,4

a
 76,5

b
 3,39 *** 

Ruw eiwit 75,9
bc

 71,7
cd

 86,4
a
 83,7

ab
 63,9

d
 5,88 *** 

Ruw vet 87,2
ab

 86,1
ab

 75,3
b
 89,2

a
 81,4

ab
 7,89 * 

Ruwe as 65,9
b
 66,1

b
 83,8

a
 56,2

b
 83,4

a
 8,61 *** 

Organische stof 87,1
a
 79,7

b
 91,2

a
 86,5

a
 79,2

b
 3,20 *** 

NSP 56,6
ab

 44,8
bc

 65,8
a
 50,9

bc
 40,8

c
 7,08 *** 

Fosfor 57,2
b
 59,8

ab
 77,8

a
 46,0

b
 59,7

ab
 11,3 ** 

NEv
2
  10,8

a
 8,97

c
 10,7

a
 9,84

b
 9,63

b
 0,389 *** 

1
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
2
NEv = 10,8×VRE + 36,1×VRV B + 13,7×ZETtot (zetmeel+GOS) + 12,4×SUI + 9,6×VNSP + 14×GLY + 11,5×MZ + 

9,8×AZZ + 14,2×PRZ + 17,9×BZ + 21,73×ALC 
a, b, c,d

 Gemiddelden op een rij zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05) 
 

Tabel 1.26 Schijnbaar ileale VC’en (%) van de 5 gistconcentraten 

 Protisyr Alcomix Protiwanze Grainpro Sastapro RMSE SN
1
 

Ruw eiwit 77,7
ab

 80,9
ab

 75,4
ab

 84,0
a
 63,4

b
 10,8 * 

Lysine 61,1
c
 86,3

ab
 72,3

bc
 93,9

a
 66,3

c
 10,1 *** 

Methionine 76,7 84,6 83,9 85,5 75,3 7,60 ns 
Cysteïne 60,0 67,0 57,4 74,5 50,2 14,6 ns 
Threonine 64,4

ab
 77,5

ab
 68,1

ab
 85,1

a
 57,6

b
 12,4 * 

Tryptofaan 69,9
ab

 85,3
a
 77,5

ab
 88,1

a
 60,2

b
 11,9 ** 

Isoleucine 76,3 84,6 81,2 81,3 70,4 10,2 ns 
Arginine 81,0

ab
 90,2

ab
 89,1

ab
 93,3

a
 78,6

b
 7,39 * 

Fenylalanine 79,7
ab

 92,0
a
 85,9

ab
 91,0

a
 71,0

b
 9,38 * 

Histidine 76,3
ab

 85,7
ab

 78,1
ab

 88,0
a
 73,8

b
 8,47 * 

Leucine 79,5 85,5 82,6 84,6 70,2 9,63 ns 
Valine 75,0 86,0 79,9 85,4 70,8 10,4 ns 
Alanine 75,2 82,6 76,6 86,3 71,1 10,2 ns 
Asparagine 57,5 73,4 67,0 80,3 54,1 15,6 T 
Glutamine 85,4 88,0 82,1 85,2 75,7 6,54 T 
Glycine 74,1

ab
 85,6

ab
 74,7

ab
 92,1

a
 68,2

b
 12,6 * 

Proline 85,4 89,5 84,1 90,4 78,9 8,37 ns 
Serine 70,9

ab
 78,4

a
 75,4

ab
 85,8

a
 57,6

b
 10,8 ** 

1
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05) 
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1.4. Voederwaardering pluimvee 

1.4.1. Maximaal inmengpercentage DDGS bij leghennen 

1.4.1.1. Proefopzet 

Om het maximale inmengpercentage van DDGS in het voeder te bepalen, werd een “multi-level” 

verteringsproef opgezet met 45 legkippen (Lohmann Brown). Deze dierproef werd goedgekeurd door 

de Ethische Commissie van het ILVO (Aanvraag EC 2010/123). Er werden 5 testvoeders gemaakt, 

bestaande uit een basisvoeder (Tabel 1.27) en respectievelijk 0, 6, 12, 18 of 24 % DDGS2. DDGS2 was 

afkomstig van ABF (Gent) en gebaseerd op 70 % tarwe, 20 % maïs en 10 % triticale. Aan het 

basisvoeder was een NSP-enzym toegevoegd, alsook 0,4 % chroomoxide als interne merker. Elk 

testvoeder werd verstrekt aan 9 leghennen, die individueel gehuisvest werden in verteringskooien.  

De proef duurde van 13/09 tot 27/09/2010. Tijdens een adaptatieperiode van 7 dagen konden de 

dieren wennen aan de kooien en aan het testvoeder. Tijdens de daaropvolgende hoofdperiode, die 5 

dagen duurde (ma-vr), werden dagelijks alle feces verzameld. Deze werden achteraf gemixt, 

gevriesdroogd en geanalyseerd. Tijdens de hoofdperiode werd een vaste hoeveelheid voeder van 

100 g gegeven per kip.  

Tabel 1.27 Ingrediënten (%) van het basisvoeder 

Maïs  39,70 

Tarwe  22,00 

Sojaschroot RE 49  16,13 

Sojabonen verhit  8,00 

Voederkrijt pelletvorm  4,41 

Voederkrijt poedervorm  4,41 

Vet dierlijk  2,00 

Bicalciumfosfaat  1,35 

Pluimveekern
a
 1,00 

Keukenzout  0,30 

Na-bicarbonaat  0,15 

DL-methionine  0,14 

NSP-enzyme 0,01 

Chroomoxide 0,40 
a 

De pluimveekern bevat per kg: calciumcarbonaat; tarwe; magnesiumoxide; vitamine A E672, 1349997 IU; 
vitamine D3 E671, 299999 IU; choline/choline chloride, 60000 mg; vitamine E 3a700 (all-race-alfa-
tocopherylacetaat), 5488 mg; nicotinezuur/nicotinamide, 3000 mg; vitamine B3/calcium D-panthotenaat, 1500 
mg; vitamine B2/riboflavine, 500 mg; vitamine B6/pyridoxine hydrochloride (Ea831), 400 mg;  vitamine K3, 250 
mg;  vitamine B1/thiamine mononitraat, 200 mg; foliumzuur, 100 mg; biotine/D-(+)-biotine, 20 mg; vitamine 
B12/cyanocobalamine, 2 mg; mangaan(II)oxide – mangaan E5, 9590 mg;  zink(II)oxide – zink E6, 6000 mg; 
ijzersulfaat (monohydraat) – ijzer E1, 4920 mg; kopersulfaat (pentahydraat) – koper E4, 2000 mg; calciumjodaat 
(anhydraat) – jodium E2, 120 mg; natriumseleniet – selenium E8, 36 mg; ethoxyquin E324, 3342 mg; BHT E321, 
40 mg; propylgallaat E310, 12 mg; citroenzuur E330, 69 mg; sepioliet E562, 400 mg 
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1.4.1.2. Analyse van de monsters 

DDGS2 werd geanalyseerd zoals beschreven onder WP1.1. Op de testvoeders werden volgende 

analyses uitgevoerd: vocht, BE, RE, RVB, RAS, RC, suikers, zetmeel en chroomoxide en op de feces: 

vocht, BE, RE, RVB en chroomoxide. De verteringscoëfficiënten (VC’en) van BE, RE en RVB van DDGS2 

werden berekend door verschil, waarbij de gemiddelde VC van het basisvoeder werd gebruikt.  

De MEn-waarde bij de verschillende inmengpercentages DDGS werd berekend, door de ME te 

verminderen met de N-retentie. Om te kunnen corrigeren voor een N-retentie = 0 werd een energie 

equivalent van 34,36 kJ/g N-retentie toegepast.   

Zoals op de bijeenkomst van het begeleidingscomité (dd 07/02/2012) werd besproken, mag de N-

retentie hier niet als dusdanig worden benoemd, aangezien het eiwitgehalte in de testvoeders met 

stijgend aandeel DDGS toeneemt en bij de hoge inmengpercentages er een overmaat aan eiwit 

aanwezig was. Daarom wordt N-retentie in de tabellen niet weergegeven.  

1.4.1.3. Resultaten 

De samenstelling van de 5 testvoeders wordt weergegeven in Tabel 1.28. Bij stijgend 

inmengpercentage DDGS was er een duidelijke toename van de gehaltes BE, RVB en RE.  

Tabel 1.28 Samenstelling (g/kg DS) van de testvoeders met toenemend inmengpercentage DDGS  

 0 % DDGS2 6 % DDGS2 12 % DDGS2 18 % DDGS2 24 % DDGS2 

Droge stof (g/kg) 891 893 895 894 894 

BE (MJ/kg DS) 17,6 17,8 18,2 18,5 18,4 

Ruw eiwit  182 197 204 213 223 

Ruw vet B 71,2 74,7 74,5 77,6 79,0 

Ruwe as 125 123 117 103 117 

Ruwe celstof  47,8 50,1 49,9 50,2 52,8 

Suikers 38,5 39,1 39,0 40,6 40,6 

Zetmeel 441 416 412 399 329 

De gemiddelde fecale VC’en en MEn van de 5 testvoeders alsook van DDGS2 worden weergegeven in 

Tabel 1.29. Doordat het eiwitgehalte duidelijk boven de behoefte was bij een inmengpercentage van 

24 %,  resulteerde dit in een lagere VC RE. Bij een laag percentage DDGS (6 %) werden voor VC BE, VC 

RE en VC RVB zeer variabele en onrealistische waarden bekomen. Dit is een risico bij de techniek van 

de verschilberekening, vooral bij lage aandelen van het proefvoeder, waarbij alle afwijkingen op de 

waarden van het basisvoeder toegewezen worden aan het proefvoeder (Tabel 1.29). De VC RVB van 

het voeder steeg wanneer meer DDGS werd toegevoegd en toont aan dat de legkippen het vet van 

DDGS heel goed verteerden. 

De MEn-waarden van DDGS zijn deze die werden bekomen door middel van verschilberekening.  

Tabel 1.29 Fecale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS) van de testvoeders met toenemend inmengpercentage 
DDGS2 en van DDGS2 (gemiddelde [range]) 

 Rantsoen 0 % DDGS2 6 % DDGS2 12 % DDGS2 18 % DDGS2 24 % DDGS2 

VC BE  76,2 
[73,4-78,2] 

77,1 
[75,1-79,1] 

74,0 
[72,0-75,7] 

73,4 
[71,6-75,8] 

71,4 
[69,1-73,8] 

VC RE   43,0 44,9 36,8 39,7 34,9 
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[37,6-46,3] [37,6-49,8] [12,1-43,0] [33,0-45,7] [33,7-35,7] 

VC RVB   78,4 
[69,9-83,9] 

82,8 
[80,2-86,0] 

80,8 
[76,0-84,0] 

82,8 
[81,1-84,8] 

83,2 
[77,8-86,3] 

MEn  
 

13,0 
[12,5-13,3] 

13,2 
[12,9-13,6] 

13,1 
[12,7-13,3] 

13,1 
[12,8-13,5] 

12,7 
[12,3-13,2] 

DDGS2 
     

VC BE  
 

84,7 
[60,5-100,7] 

60,2 
[45,7-72,5] 

62,3 
[53,2-74,1] 

58,3 
[49,9-67,2] 

VC RE  
 

55,3 
[-7,5-98] 

27,8 
[5,7-43,1] 

31,7 
[9,3-52,2] 

21,6 
[18,4-23,7] 

VC RVB  
 

128 
[102,9-172] 

94,8 
[62,0-116,8] 

99,4 
[91,4-108,8] 

95,8 
[76,5-107,1] 

MEn  
  

17,1 
[11,9-22,5] 

12,2 
[9,33-14,2] 

12,3 
[10,5-14,3] 

11,6 
[9,87-13,4] 

Er werd ook een lineaire regressie-analyse uitgevoerd om de MEn van DDGS af te leiden. Volgende 

vergelijking werd bekomen: MEn DDGS  = 13,164 – 0,010× % DDGS (p=0,06; R²=8 %; Figuur 1.2). Met 

deze vergelijking werd een MEn waarde van 12,2 MJ/kg DDGS berekend. Dit komt overeen met de 

MEn waarden berekend door verschil bij een inmengpercentage van 12 en 18 %  (respectievelijk 12,2 

en 12,3 MJ/kg DS). De waarden berekend door verschil bij een inmengpercentage van 6 % (17,1 

MJ/kg DS) en 24 % (11,6 MJ/kg DS) liggen respectievelijk hoger en lager in vergelijking met de waarde 

bekomen met regressie analyse. Een mogelijke verklaring van de afname van MEn bij een inmenging 

van 24 % DDGS is het hoger vezelgehalte van het rantsoen wat de nutriëntenverteerbaarheid kan 

reduceren. Dit komt enerzijds door de lagere verteerbaarheid van vezel op zich en anderzijds omwille 

van het negatief effect van vezel op de verteerbaarheid van andere nutriënten (Adeola and Zhai, 

2012). 

 

Figuur 1.2 Lineaire regressie analyse: effect van inmengpercentage DDGS op MEn van het rantsoen bij 
leghennen  
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Bij het uitvoeren van een kwadratische regressie analyse werd volgende vergelijking bekomen: 13,02 

+ 0,037 × % DDGS - 0,002 × (% DDGS)² (p=0,002; R²=27 %; Figuur 1.3). Met deze vergelijking werd een 

onrealistische MEn waarde van -3,28  MJ/kg DDGS berekend. Uit Figuur 1.3 blijkt echter dat dit 

voornamelijk wordt veroorzaakt door de lage MEn waarden bij 24% DDGS. 
MEn voed DS = -7,2927E5+14477,6632*x-70,5768*x^2
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Figuur 1.3 Kwadratische regressie analyse: effect van inmengpercentage DDGS op MEn van het rantsoen.  

1.4.1.4. Besluit 

Gebaseerd op de resultaten van de dosis-respons proef uitgevoerd bij leghennen werd beslist om 

een inmengpercentage van 15 % toe te passen voor de proeven waarbij de verteringscoëfficiënten 

en MEn van verschillende partijen DDGS bepaald moesten worden.  

1.4.2. Verteringsproeven DDGS en Amyplus bij leghennen 

1.4.2.1. Proefopzet 

Om de voederwaarde van 7 partijen DDGS en 1 partij Amyplus te bepalen, werden 2 

verteringsproeven opgezet. Elke proef bestond uit 5 behandelingen (waarvan 1 controle). In 

verteringsproef 1, die duurde van 30/05 tot 13/06/2011, werden er 70 leghennen (Lohmann Brown) 

gebruikt, waarbij at random 14 dieren werden toegewezen aan elk van de 5 behandelingen. In 

verteringsproef 2,  die duurde van 29/08 tot 12/09/2011, werden er 60 leghennen (Lohmann Brown) 

gebruikt, waarbij at random 12 dieren werden toegewezen aan elk van de 5 behandelingen. De 

leghennen werden individueel gehuisvest in verteringskooien. Deze dierproef werd goedgekeurd 

door de Ethische Commissie van het ILVO  (Aanvraag EC 2010/123). 

In verteringsproef 1 werd een basisvoeder (zie Tabel 1.27) vergeleken met 4 testvoeders waarbij 85% 

van het basisvoeder gemengd werd met 15 % van respectievelijk DDGS1, DDGS2, DDGS3 en DDGS4. 

In verteringsproef 2 werd het basisvoeder vergeleken met 4 testvoeders waarbij 85% van het 

basisvoeder gemengd werd met 15 % van respectievelijk DDGS11, DDGS12, DDGS13 en Amyplus. Aan 

het basisvoeder werd een NSP-enzyme toegevoegd, alsook 0,4 % chroomoxide als inerte merker.  
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Tijdens een adaptatieperiode van 7 dagen konden de dieren wennen aan de kooien en aan het 

voeder. Tijdens de daaropvolgende hoofdperiode, die 5 dagen duurde (maandag tot vrijdag), werden 

dagelijks alle feces verzameld. De feces werden achteraf gemixt en bemonsterd voor analyse. Tijdens 

de hoofdperiode werd een vaste hoeveelheid van 100 g voeder per dag en per kip gegeven. Na de 

fecale staalnames werden de dieren ad libitum gevoederd gedurende 2 dagen (za-zo); daarna 

werden de dieren geëuthanaseerd en werden ileale stalen genomen.   

1.4.2.2. Analyse van de monsters 

De DDGS en Amyplus monsters werden geanalyseerd zoals beschreven onder WP1.1. Op alle voeders 

en de feces werden vocht, BE, RE, RVB, P en chroomoxide bepaald. Op de voeders werden ook nog 

RC, suiker, zetmeel en de aminozuren bepaald. Op de ileale stalen werden RE (op 4  mengstalen per 

behandeling), de aminozuren (op 1 mengstaal per behandeling, behalve van DDGS13) en 

chroomoxide (op 4 mengstalen per behandeling) bepaald. De verteringscoëfficiënten (VC’en) van de 

BE, RE (fecaal en ileaal), RVB, P en de aminozuren van de DDGS partijen en Amyplus werden 

berekend door verschil, waarbij de gemiddelde VC van het basisvoeder gebruikt werd. De MEn-

waarden werden berekend door de ME te verminderen met de N retentie (zie 1.4.1.2). 

1.4.2.3. Resultaten 

De nutriënten- en aminozuursamenstelling van de basisvoeders en de testvoeders wordt 

weergegeven in Tabel 1.30. De gemiddelde VC’en en de MEn van de 7 partijen DDGS en Amyplus 

worden weergegeven in Tabellen 1.31 en 1.32. Het effect van het type DDGS (tarwe=TDDGS, 

maïs=MDDGS, gemengd=GDDGS) op de VC’en en op de MEn kon niet statistisch nagegaan worden, 

aangezien er maar 1 partij MDDGS was. Er werd wel een gemiddelde waarde per type DDGS 

weergegeven zodat niet elke DDGS afzonderlijk besproken moet worden (Tabel 1.33). In Tabel 1.33 

werden ter vergelijking ook de VC’en en MEn van tarwe en maïs weergegeven (CVB-tabel, 2011).   

MDDGS had een hogere fecale VC BE en VC RVB in vergelijking met TDDGS of GDDGS. De fecale VC 

RE was hoger voor de GDDGS dan voor TDDGS of MDDGS. De GDDGS had ook een hogere fecale VC 

BE en VC RVB in vergelijking met TDDGS. De MEn was het hoogst voor MDDGS (14,3 MJ/kg DS) en 

het laagst voor TDDGS (12,1 MJ/kg DS), de GDDGS vertoonde een intermediaire waarde (12,6 MJ/kg 

DS). De VC RE van TDDGS en MDDGS was beduidend lager dan de VC RE van de uitgangsproducten. 

De VC RVB van MDDGS en maïs was vergelijkbaar, terwijl de VC RVB van TDDGS hoger was dan bij 

tarwe. De MEn van TDDGS en MDDGS was lager dan de MEn van tarwe en maïs zelf. In vergelijking 

met DDGS was de MEn waarde van Amyplus beduidend lager. Een gedeeltelijke verklaring is te 

vinden in het hoger aandeel ruwe celstof in Amyplus in vergelijking met DDGS. Uit deze 

verteringsproeven blijkt dat Amyplus voor pluimvee nutritioneel het minst interessant is. Er moet wel 

opgemerkt worden dat binnen elk type DDGS er een grote variatie werd waargenomen tussen de 

verschillende  partijen, hetgeen resulteert in een grote standaardfout, waardoor bij een statistische 

analyse waarschijnlijk geen significante verschillen tussen de types DDGS zouden waargenomen 

worden.  

Verder beschouwen we de VC’en van fosfor, ruw eiwit (ileaal) en de aminozuren als niet 

betrouwbaar omwille van de grote standaarddeviaties binnen iedere partij en de negatieve 

resultaten. Ter info worden de VC P en ileale VC RE schuin weergegeven in Tabel 1.31 en 1.32.De 

ileale VC’en van de aminozuren zijn niet weergegeven. Er werden geen onregelmatigheden 
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waargenomen tijdens het uitvoeren van de proef, zodat er dan ook geen verklaring kan gegeven 

worden voor deze resultaten.  

1.4.2.4. Besluit 

De resultaten van deze verteringsproef tonen aan dat de partij Amyplus het minst geschikt lijkt als 

grondstof voor een leghennenvoeder. De MEn waarde van Amyplus was beduidend lager in 

vergelijking met de onderzochte partijen DDGS (tarwe, maïs en gemengde DDGS). Een gedeeltelijke 

verklaring hiervoor is het hoger aandeel ruwe celstof in Amyplus. Omwille van het feit dat slechts 1 

maïs DDGS werd opgenomen in de proef, kon geen statistische analyse uitgevoerd worden om het 

effect van ‘type’ DDGS te bepalen. De grote variatie binnen een type DDGS wijst erop dat significante 

verschillen tussen de types DDGS moeilijk aantoonbaar zijn.   
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Tabel 1.30 Nutriëntensamenstelling (g/kg DS) en aminozuren (g/kg DS) van het basisvoeder en de testrantsoenen met 15 % DDGS 

 Verteringsproef 1 Verteringsproef 2 

 basisvoeder DDGS 1 DDGS 2 DDGS 3 DDGS 4 basisvoeder DDGS 11 DDGS 12 DDGS 13 Amyplus 

DS (g/kg) 907 909 905 909 908 901 904 900 899 901 
BE (MJ/kg DS) 17,3 17,7 18,1 17,9 17,7 17,3 17,6 17,8 17,7 17,3 
Ruw eiwit 198 224 225 224 221 220 236 241 222 217 
Ruw vet B 73,7 73,0 77,0 76,3 75,2 60,7 64,4 74,5 73,4 68,9 
Ruwe as 143 143 117 128 136 150 146 131 134 156 
Ruwe celstof 40,7 47,0 46,3 46,4 46,5 38,5 40,2 51,0 50,2 56,4 
Suikers 50,6 52,4 51,0 60,2 56,5 46,7 49,3 48,7 45,0 52,6 
Zetmeel 382 333 381 369 373 nb nb nb nb nb 
Fosfor 6,90 7,13 7,26 7,15 7,23 7,16 7,24 7,11 7,25 7,69 

Aminozuren 
Lysine 9,92 9,68 9,83 9,68 9,47 11,5 11,0 11,0 10,7 11,0 
Methionine 3,97 4,29 4,53 4,51 4,30 4,55 4,76 4,67 4,45 4,44 
Threonine 7,28 7,92 7,96 8,14 7,93 8,32 8,52 8,78 8,79 8,10 
Tryptofaan 2,21 2,53 2,54 2,53 2,53 2,44 2,65 2,78 2,56 2,55 
Isoleucine 8,71 9,35 10,1 9,57 9,47 10,1 10,3 10,5 9,45 9,54 
Arginine 12,1 12,4 13,0 12,7 12,1 13,9 14,2 14,2 13,5 13,9 
Fenylalanine 9,70 10,7 11,2 11,0 10,7 11,1 11,6 11,9 11,3 10,7 
Histidine 4,96 5,28 5,52 5,28 5,18 5,66 5,75 5,89 5,78 5,55 
Leucine 16,3 18,3 18,6 18,2 17,4 18,1 18,5 19,4 19,9 17,3 
Valine 9,15 9,68 10,9 10,1 10,0 10,3 10,8 11,0 9,79 10,1 
Cysteïne 2,98 3,41 3,65 3,52 3,41 3,33 3,76 3,78 3,67 3,44 
Alanine 9,26 10,6 10,7 10,5 9,80 10,1 10,5 11,0 11,8 10,1 
Asparagine 20,0 19,8 20,0 19,8 19,7 22,8 21,3 21,8 21,7 21,3 
Glutamine 38,0 45,4 45,9 45,1 45,7 44,2 49,6 49,8 44,5 42,8 
Glycine 8,05 8,80 9,17 9,02 8,92 9,21 9,62 9,78 9,34 9,21 
Proline 12,1 14,9 15,4 15,4 15,1 13,8 16,0 16,3 15,5 13,7 
Serine 9,70 11,0 10,2 10,9 10,6 11,1 11,5 11,9 11,9 10,8 

nb = niet bepaald 
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Tabel 1.31 Fecale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS) (gemiddelde [range]) van het basisvoeder, de testvoeders met 15 % DDGS en DDGS (cursief = onbetrouwbare data) 

 Voeder Basisvoeder DDGS1 DDGS2 DDGS3 DDGS4 

VC BE  78,7 [76,6-80,3] 76,2 [73,2-78,5] 77,0 [75,5-78,9] 75,6 [66,6-78,9] 74,2 [66,9-76,2] 
VC RE fecaal 45,2 [31,2-57,2] 46,5 [35,3-54,8] 48,3 [40,1-54,3] 45,1 [39,2-52,2] 43,9 [24,6-51,4] 
VC RE ileaal 76,8 [67,0-82,5] 74,4 [66,8-79,6] 80,6 [77,6-82,0] 78,4 [75,6-82,4] 71,8 [68,8-75,5] 
VC RVB  82,0 [77,9-85,6] 82,5 [77,9-85,1] 81,9 [76,8-85,8] 80,4 [68,3-86,5] 80,0 [69,1-86,5] 
VC P  25,4 [0,5-53,6] 28,2 [13,4-40,0] 35,5 [19,3-51,6] 22,9 [9,6-31,8] 27,0 [7,0-46,7] 
MEn  13,2 [12,8-13,4] 12,9 [12,5-13,3] 13,3  [13,0-13,6] 13,0 [12,2-13,5] 12,6 [11,5-12,9] 

Product      
VC BE   64,5 [48,1-77,7] 68,7 [60,0-80,0] 61,3 [10,2-79,8] 53,4 [12,2-64,4] 
VC RE fecaal  51,1 [2,4-87,0] 58,5 [23,0-84,7] 51,5 [26,2-76,3] 46,2 [20,2-73,5] 
VC RE ileaal  66,5 [33,4-88,8] 93,3 [80,2-99,3] 83,9 [71,5-101,6] 54,0 [40,6-70,9] 
VC RVB   84,6 [59,2-99,2] 81,4 [52,5-103,4] 81,5 [19,0-109,4] 74,2 [13,1-111,8] 
VC P   38,4 [-30,7-93,8] 74,0 [-3,8-151,3] 12,1 [-60,1-60,0] 22,8 [-117,3-132,7] 
MEn   12,6 [9,97-14,9] 13,1 [11,1-14,9] 12,2 [6,70-15,1] 10,8 [9,-12,4] 

Tabel 1.32 Fecale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS)  (gemiddelde [range]) van het basisvoeder, de testvoeders met 15 % DDGS of Amyplus en de producten zelf (cursief = 
onbetrouwbare data) 

 Voeder Basisvoeder DDGS11 DDGS12 DDGS13 Amyplus 

VC BE  75,7 [71,8-78,3] 74,6 [72,6-76,3] 73,1 [70,3-75,2] 74,3 [72,8-75,5] 72,0 [69,5-74,6] 
VC RE fecaal 40,4 [30,5-46,6] 40,7 [31,0-46,2] 40,0 [33,7-44,4] 41,8 [35,8-46,8] 38,6 [33,6-47,4] 
VC RE ileaal 72,0 [65,5-81,8] 79,1 [74,1-86,0] 85,7 [81,6-88,4] 79,1 [76,4-81,7] 78,3 [70,8-83,5] 
VC RVB  76,1 [71,9-80,1] 77,5 [75,0-79,5] 77,5 [75,4-80,7] 78,8 [76,7-80,4] 78,6 [73,6-82,6] 
VC P  12,8 [-8,9-29,5] 19,0 [-5,4-44,8] 5,3 [-21,1-27,2] 20,1 [9,5-37,3] 6,6 [-11,0-22,1] 
MEn  12,6 [12,0-13,0] 12,6 [12,3-12,8] 12,5 [12,0-12,9] 12,6 [12,4-12,8] 11,9 [11,6-12,3] 

Product      
VC BE   69,5 [58,2-79,0] 60,2 [43,4-73,0] 68,3 [59,9-74,8] 53,3 [37,5-68,9] 
VC RE fecaal  45,8 [28,9-67,6] 38,6 [7,7-60,4] 47,6 [16,4-74,1] 47,7 [12,6-90,0] 
VC RE ileaal  106 [81,9-138] 140 [119-153] 109 [95,3-123] 117 [64,0-153,8] 
VC RVB   84,4 [70,1-96,2] 83,6 [72,3-101,2] 85,4 [78,2-90,7] 95,5 [57,0-125,6] 
VC P   57,6 [-116,7-241,5] -33,1 [-196,5-101,8] 54,7 [-5,9-153,1] -15,5 [-95,7-55,7] 
MEn   13,4 [11,7-14,9] 12,0 [8,58-14,8] 14,3 [12,6-15,4] 9,67 [7,00-11,9] 
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Tabel 1.33 Gemiddelde fecale VC’en (%)  en MEn (MJ/kg DS) van de 7 partijen DDGS en Amyplus (GEM ± SE) 

 TDDGS GDDGS MDDGS Amyplus Tarwe Maïs 

DDGS 4 11 GEM SE 1 2 3 12 GEM SE 13    

VC BE 53,4 69,5 60,8 2,5 64,5 68,7 61,3 60,2 65,0 1,2 68,3 53,3 - - 
VC RE 46,2 45,8 46,1 2,9 51,1 58,2 51,5 38,6 50,3 3,0 47,6 47,7 81 83 
VC RVB  74,2 84,4 79,1 3,5 84,6 81,4 81,5 83,6 82,8 1,8 85,4 95,5 60 84 
MEn  10,8 13,4 12,1 0,32 12,6 13,1 12,2 12,0 12,6 0,21 14,3 9,67 14,9 16,0 
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1.4.3. Maximaal inmengpercentage DDGS bij vleeskuikens 

1.4.3.1. Proefopzet 

Voor deze multi-level proef werden 192 vleeskippen (Ross 308) gebruikt. Daarvan werden op een 

leeftijd van 12 dagen at random 24 dieren toegewezen aan ieder van de 8 behandelingen (6 kooien 

van 4 dieren per behandeling). De behandelingen waren: (1) een basisvoeder zonder enzym (Tabel 

1.34), (2) 82 % basisvoeder + 18 % DDGS2 zonder enzym,  (3) 76 % basisvoeder + 24 % DDGS2 zonder 

enzym, (4) een basisvoeder met 150 mg/kg enzym, (5) 94 % basisvoeder + 6 % DDGS2 met 150 mg/kg 

enzym, (6) 88 % basisvoeder + 12 % DDGS2 met 150 mg/kg enzym, (7) 82 % basisvoeder + 18 % 

DDGS2 met 150 mg/kg enzym, (8) 76 % basisvoeder + 24 % DDGS2 met 150 mg/kg enzym. DDGS2 

was afkomstig van ABF (Gent) en gebaseerd op 70 % tarwe, 20 % maïs en 10 % triticale. Aan het 

basisvoeder werd 0,4 % chroomoxide toegevoegd als inerte merker. Het inmengen van een enzym 

diende om het effect op de verteerbaarheid van DDGS te testen. 

De proef duurde van 12/05 tot 25/05/2010. Tijdens een adaptatieperiode van 5 dagen konden de 

dieren wennen aan de kooien en aan het testvoeder, dat ad lib werd verstrekt. Daarna werden de 

kippen voor de 5 dagen durende hoofdperiode per 4 gehuisvest in verteringskooien. Tijdens de 

hoofdperiode werd eenzelfde dagelijkse hoeveelheid voeder gegeven per kooi. Deze hoeveelheid 

steeg met de leeftijd van de dieren en was berekend op circa 90 % van de ad lib opname, dit om te 

vermijden dat de dieren zouden selecteren tussen de voederdeeltjes. Gedurende deze hoofdperiode 

werd dagelijks de mest verzameld. Deze werd achteraf gemixt en hiervan werden stalen genomen 

voor analyse. Na de laatste mestcollectie kregen de dieren ad lib voeder gedurende 2 dagen om 

zoveel mogelijk darminhoud te hebben. Op dag 13 van de proef werden de dieren geëuthanaseerd 

door middel van cervicale dislocatie en werd de inhoud van het ileum verzameld per kooi. Deze 

dierproef werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van het ILVO  (Aanvraag EC 2010/123). 

Tabel 1.34 Ingrediënten (%) van het basisvoeder 

Tarwe  58,53 

Maïs 5,00 

Sojaschroot RE 49 21,68 

Sojabonen verhit 5,56 

Dierlijk vet  4,57 

CaCO3 poeder 0,76 

Dicalciumfosfaat 1,29 

Zout 0,25 

NaHCO3 0,15 

L-Lysine HCL 0,31 

DL-Methionine 0,29 

Pluimveekern
a
 1,00 

L-threonine 0,14 

L-Valine 0,09 
Chroomoxide 0,40 

a 
De pluimveekern bevat per kg: calciumcarbonaat; tarwe; magnesiumoxide; vitamine A E672, 1349997 IU; 

vitamine D3 E671, 299999 IU; choline/choline chloride, 60000 mg; vitamine E 3a700 (all-race-alfa-
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tocopherylacetaat), 5488 mg; nicotinezuur/nicotinamide, 3000 mg; vitamine B3/calcium D-panthotenaat, 1500 
mg; vitamine B2/riboflavine, 500 mg; vitamine B6/pyridoxine hydrochloride (Ea831), 400 mg;  vitamine K3, 250 
mg;  vitamine B1/thiamine mononitraat, 200 mg; foliumzuur, 100 mg; biotine/D-(+)-biotine, 20 mg; vitamine 
B12/cyanocobalamine, 2 mg; mangaan(II)oxide – mangaan E5, 9590 mg;  zink(II)oxide – zink E6, 6000 mg; 
ijzersulfaat (monohydraat) – ijzer E1, 4920 mg; kopersulfaat (pentahydraat) – koper E4, 2000 mg; calciumjodaat 
(anhydraat) – jodium E2, 120 mg; natriumseleniet – selenium E8, 36 mg; ethoxyquin E324, 3342 mg; BHT E321, 
40 mg/kg; propylgallaat E310, 12 mg; citroenzuur E330, 69 mg; sepioliet E562, 400 mg 

1.4.3.2. Analyse van de monsters 

De DDGS2 werd geanalyseerd zoals beschreven onder WP1.1. Op alle voeders met 150 mg/kg enzym 

werden volgende analyses uitgevoerd: vocht, BE, RE, RVB, RAS, RC, suikers, zetmeel en chroomoxide 

en op de feces: vocht, BE, RE, RVB en chroomoxide. Op de ileale stalen (2 stalen per behandeling) 

werden RE en chroomoxide bepaald. De VC’en van de BE, RE (fecaal en ileaal) en RVB van DDGS2 

werden berekend door verschil, waarbij de gemiddelde VC van het basisvoeder werd gebruikt. De 

MEn-waarde bij de verschillende inmengpercentages DDGS werd berekend door de ME te 

verminderen met de N retentie Om te kunnen corrigeren voor een N-retentie = 0 werd een energie 

equivalent van 34,36 kJ/g N-retentie toegepast. 

1.4.3.3. Resultaten 

De analyses van het basisvoeder en van de testvoeders met respectievelijk 6, 12, 18 en 24 % worden 

weergegeven in Tabel 1.35. De analyses werden enkel uitgevoerd op de voeders met enzym en er 

werd een zelfde samenstelling voor de voeders zonder enzym aangenomen. De gemiddelde VC’en en 

MEn van de voeders en de DDGS worden weergegeven in Tabel 1.36.  

Er was geen verschil in VC RVB tussen de rantsoenen en de MEn daalde significant (p<0,001) 

wanneer 24 % DDGS aan het voeder werd toegevoegd. Ook de fecale VC RE van de rantsoenen was 

het laagst wanneer 24 % DDGS werd toegevoegd (p<0,001). De waarden voor DDGS zijn deze die 

werden berekend door verschil. Bij lage inmengpercentages kunnen gemiddeld onrealistische en 

soms zelfs negatieve voederwaarden worden bekomen. Dit is eigen aan de techniek van de 

verschilberekening, waar alle afwijkingen op de waarden van het basisvoeder toegewezen worden 

aan het proefvoeder. Toevoeging van 150 mg/kg enzym had geen effect op de verteerbaarheid van 

DDGS (p>0,05).  

Een lineaire regressieanalyse werd uitgevoerd op deze dosis-respons proef (Figuur 1.4). Hieruit bleek 

dat de MEn waarde van DDGS2 afnam bij toenemend inmengpercentage (p=0,0015; R²=31 %). Aan 

de hand van de bekomen vergelijking: 13,195 – 0,037 × % DDGS werd een MEn waarde voor DDGS2 

van 9,50 MJ/kg DS bekomen. Deze waarde is lager dan de waarde berekend door verschil. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan te vinden zijn in Figuur 1.4, waarin enkele uitspringende MEn 

waarden te zien zijn, die beduidend lager zijn dan de gemiddelde MEn waarde van de rantsoenen 

bekomen bij de verteringsproef. Deze lagere waarden zorgen voor een sterke daling van de rechte en 

bijgevolg een lagere MEn waarde bij hogere inmengpercentages.  

1.4.3.4. Besluit 

Zoals bij de leghennen werd ook na deze dosis-respons proef bij vleeskuikens beslist om een 

inmengpercentage van 15 % te hanteren bij de volgende proef ter bepaling van de VC’en en MEn  

van verschillende DDGS partijen.  
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Tabel 1.35 Nutriëntensamenstelling (g/kg DS) van de voeders  

 
0 % DDGS2 +  

150 mg/kg enzym 
6 % DDGS2 +  

150 mg/kg enzym 
12 % DDGS2 + 

150 mg/kg enzym 
18 % DDGS2 +  

150 mg/kg enzym 
24 % DDGS2 +  

150 mg/kg enzym 

Droge stof (g/kg) 895 896 892 893 893 
BE (MJ/kg DS) 19,3 19,5 19,6 19,7 19,8 
Ruw eiwit 222 226 234 250 250 
Ruw vet B 93,2 95,1 94,7 95,6 93,3 
Ruwe as 63,5 64,2 61,2 62,7 61,9 
Ruwe celstof 34,5 32,7 37,7 39,6 46,1 
Suikers 49,4 47,8 50,6 49,4 48,9 
Zetmeel 435 401 382 352 325 

Tabel 1.36 Fecale en ileale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS)  (gemiddelde [range]) van de voeders zonder of met 150 mg enzym/kg en met verschillend inmengpercentage 
DDGS2 en van DDGS2 zelf 

 0 mg/kg enzym 150 mg/kg enzym 

Voeder 0 % DDGS2 18 % DDGS2 24 % DDGS2 0 % DDGS2 6 % DDGS2 12 % DDGS2 18 % DDGS2 24 % DDGS2 

VC BE  69,9 [63,4-71,9] 67,6 [64,4-72,6] 64,0 [61,3-65,7] 72,4 [69,7-74,0] 68,2 [61,0-70,4] 70,0 [66,5-71,7] 67,3 [66,1-68,4] 64,8 [58,8-68,0] 
VC RE fecaal  58,2 [54,8-62,0] 50,1 [43,4-59,1] 43,3 [40,6-45,5] 59,2 [52,7-62,9] 51,3 [41,1-55,3] 52,8 [49,1-54,6] 48,2 [47,6-49,1] 45,0 [40,2-47,8] 
VC RE ileaal  72,7-82,6 85,2-86,4 82,3-85,9 nb nb nb nb 81,0-84,0 
VC RVB  68,3 [51,1-76,0] 74,0 [68,8-78,0] 69,9 [62,0-73,7] 74,4 [69,0-78,8] 74,2 [64,9-79,2] 75,7 [68,1-79,8] 74,2 [70,5-76,7] 72,2 [62,5-78,3] 
MEn 12,8 [11,6-13,19] 12,6 [12,0-13,5] 12,1 [11,6-12,4] 13,3 [12,8-13,6] 12,6 [11,4-13,0] 13,0 [12,4-13,4] 12,6 [12,3-12,8] 12,2 [11,1-12,8] 

DDGS2         
VC BE   57,6 [40,6-84,0] 46,5 [35,8-53,0]  43,5 [-70,8-78,0] 70,3 [43,4-84,1] 56,0 [49,9-61,9] 49,6 [25,6-62,4] 
VC RE fecaal   26,0 [-0,3-61,7] 13,9 [5,7-20,4]  -16,2 [-126-27,3] 28,3 [7,8-37,9] 18,3 [16,2-22,1] 18,8 [4,6-27,4] 
VC RE ileaal   107,6-112,5 91,6-102,1  nb nb nb 87,6-96,5 
VC RVB   101,5[71,2-125] 75,1 [41,5-91,2]  171,4 [9,9-258,9] 132,6[66,6-168] 102,6 [81,0-117] 85,1 [43,9-111] 
MEn   11,4 [8,24-16,2] 9,33 [7,30-10,7]  9,30 [-12,2-15,9] 14,0 [8,81-16,6] 11,2 [9,96-12,4] 9,89 [5,19-12,5] 

nb = niet bepaald 
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Figuur 1.4 Lineaire regressie analyse: effect van  inmengpercentage DDGS op MEn van het rantsoen.   

1.4.4. Verteringsproeven DDGS en Amyplus bij vleeskuikens 

1.4.4.1.  Proefopzet 

Tijdens deze proef werden 216 vleeskippen (Ross 308) gebruikt. Daarvan werden op een leeftijd van 

12 dagen at random 24 dieren toegewezen aan de 9 behandelingen. De kippen werden per 4 

gehuisvest in verteringskooien (6 kooien per behandeling).  

De behandelingen waren: (1) een basisvoeder (Tabel 1.34), (2) 85 % basisvoeder + 15 % DDGS1,  (3) 

85 % basisvoeder + 15 % DDGS2, (4) 85 % basisvoeder + 15 % DDGS3, (5) 85 % basisvoeder + 15 % 

DDGS4, (6) 85 % basisvoeder + 15 % DDGS11, (7) 85 % basisvoeder + 15 % DDGS12, (8) 85 % 

basisvoeder + 15 % DDGS13, (9) 85 % basisvoeder + 15 % Amyplus. Aan het basisvoeder werd 0,4 % 

chroomoxide toegevoegd als inerte merker. 

De proef duurde van 21/09 tot 3/10/2011. Tijdens een adaptatieperiode van 5 dagen konden de 

dieren wennen aan de kooien en aan hun proefvoeder. Gedurende deze periode kregen de dieren 

hun proefvoeder ad libitum. Daarna werden de kippen voor de 5 dagen durende hoofdperiode per 4 

gehuisvest in verteringskooien. Tijdens de hoofdperiode werd eenzelfde dagelijkse hoeveelheid 

voeder gegeven per kooi en werd dagelijks de mest verzameld. De feces werden achteraf gemixt en 

hiervan werden stalen genomen voor analyse. Na de laatste mestcollectie kregen de dieren ad 

libitum voeder gedurende 2 dagen om zoveel mogelijk darminhoud te hebben. Op dag 13 van de 

proef werden de dieren geëuthanaseerd door middel van cervicale dislocatie en werd de inhoud van 

het ileum verzameld per kooi. Deze dierproef werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van het 

ILVO (Aanvraag EC 2010/123). 
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1.4.4.2.  Analyse van de monsters 

De DDGS en Amyplus monsters werden geanalyseerd zoals beschreven onder WP1.1. Op alle voeders 

werden volgende analyses uitgevoerd: vocht, BE, RE, RVB, P, aminozuren en chroomoxide en op de 

feces: BE, RE, RVB, P en chroomoxide. Op de ileale stalen (3 mengstalen per behandeling) werden RE, 

de aminozuren en chroomoxide bepaald. De VC’en van BE, RE (fecaal en ileaal), RVB, P en de 

aminozuren van de DDGS partijen en Amyplus werden berekend door verschil, waarbij de 

gemiddelde VC van het basisvoeder werd gebruikt. De MEn-waarde werd berekend door de ME te 

verminderen met de N retentie (zie 1.4.1.2). 

1.4.4.3.  Resultaten 

De nutriënten- en aminozuursamenstelling van het basisvoeder en de testrantsoenen zijn 

weergegeven in Tabel 1.37 en de gemiddelde VC’en en de MEn van de 7 DDGS partijen en Amyplus in 

Tabel 1.38.  

De bekomen verteringscijfers voor RVB zijn voor alle rantsoenen zeer laag (Tabel 1.38) en liggen in de 

range van -1,0 tot 22,1 %. Wanneer de VC’en van de partijen DDGS berekend werden via verschil met 

het basisvoeder, werden zeer lage en in veel gevallen negatieve waarden voor RE, RVB en P 

gevonden. De reden voor deze onrealistische waarden zijn vermoedelijk proeffouten. De waarden 

vermeld in Tabel 1.38 zijn louter ter informatie, maar moeten als volledig onbetrouwbaar beschouwd 

worden. Dit geldt eveneens voor Tabel 1.39 waar de fecale VC’en en de MEn per type DDGS (tarwe, 

maïs, gemengd DDGS en Amyplus) weergegeven worden. Ondanks het feit dat de ileale VC RE van de 

diverse DDGS kwaliteiten in de verwachte range lag (in vergelijking met literatuurgegevens), werden 

onrealistische (negatieve) of zeer lage waarden bekomen voor de ileale VC’en van de aminozuren. 

Deze data worden dan ook niet weergegeven in het verslag. Een verklaring, buiten proeffouten, is 

niet direct duidelijk.     

De proef kon niet meer herhaald worden omwille van zowel budgettaire als tijd gerelateerde 

redenen. De voorziene duur van dergelijke proef bedraagt immers enkele maanden (aanvraag 

ethische commissie, aankoop dieren, uitvoeren proef, uitvoeren analyses), bovendien  was een extra 

verteringsproef niet ingecalculeerd in het budget.            

In Tabel 1.40 wordt een overzicht gegeven van de MEn en de VC’en van BE, RE, RVB van de 

verschillende soorten DDGS (tarwe, mais, gemengde DDGS en Amyplus) zowel bij vleeskuikens als bij 

leghennen. Ondanks het feit dat er weinig betrouwbare resultaten bekomen werden bij de 

verteringsproeven van de vleeskuikens, kan er besloten worden dat voor elke partij DDGS de VC’en 

en de MEn duidelijk hoger zijn bij de leghennen dan bij vleeskuikens. Deze resultaten bevestigen wat 

algemeen gekend is namelijk dat leghennen nutriënten beter kunnen verteren.  

1.4.4.4. Besluit 

Onrealistische waarden werden bekomen zodat geen besluit kan genomen worden met betrekking 

tot de verteringscoëfficiënten en de MEn van de verschillende partijen DDGS.  
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Tabel 1.37 Nutriëntensamenstelling (g/kg DS) en aminozuurgehalten (g/kg DS) van het basisvoeder en de testvoeders met 15 % DDGS of Amyplus  

 Basisvoeder DDGS1 DDGS2 DDGS3 DDGS4 DDGS11 DDGS12 DDGS13 Amyplus 

D S (g/kg) 890 889 886 886 887 891 892 894 892 
BE (MJ/kg DS) 19,5 19,7 19,6 19,6 19,6 19,5 19,8 19,8 19,3 
Ruw eiwit 221 238 234 226 246 240 249 241 227 
Ruw vet B  89,0 88,7 90,2 81,5 85,4 88,2 94,1 102 87,0 
Fosfor 6,62 7,12 7,09 6,59 7,02 6,75 7,05 7,12 7,46 

Aminozuren 
Lysine 12,1 11,5 12,3 11,3 11,8 12,3 12,6 12,9 12,8 
Methionine 5,96 5,62 5,42 5,19 5,41 5,72 5,83 6,38 5,38 
Threonine 8,09 8,89 9,26 8,47 9,24 9,43 9,53 9,51 9,19 
Tryptofaan 2,25 2,59 2,82 2,60 2,71 2,81 2,69 2,80 2,69 
Isoleucine 9,21 9,34 10,7 10,2 10,0 9,88 10,3 9,84 9,64 
Arginine 12,2 12,8 14,6 13,0 13,4 14,0 14,2 13,5 14,0 
Fenylalanine 9,89 10,8 12,1 11,2 11,4 11,4 11,8 11,1 10,7 
Histidine 4,94 5,29 5,87 5,42 5,52 5,61 5,83 5,59 5,49 
Leucine 14,8 16,8 18,4 16,9 17,1 17,2 18,2 18,3 16,3 
Valine 10,4 10,1 11,9 11,5 10,9 10,7 11,3 10,9 10,7 
Cysteïne 3,26 3,49 3,95 3,72 3,83 3,93 3,92 3,58 3,59 
Alanine 8,20 9,45 10,5 9,48 9,47 9,54 10,2 10,7 9,30 
Asparagine 18,8 19,1 21,3 19,2 20,5 20,5 21,2 20,9 20,7 
Glutamine 42,8 49,5 53,0 50,5 52,9 53,2 52,9 45,5 46,7 
Glycine 8,31 9,00 10,3 9,48 9,81 9,88 9,98 9,28 9,53 
Proline 13,0 15,5 16,9 16,4 16,6 16,5 16,7 14,9 14,1 
Serine 8,65 11,1 11,5 9,82 11,6 12,0 11,9 11,2 11,1 
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Tabel 1.38 Fecale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS) (gemiddelde [range]) van het basisvoeder, de testvoeders met 15% DDGS of Amyplus en de producten zelf (cursief = 
onbetrouwbare data) 

Voeder Basisvoeder DDGS1 DDGS2 DDGS3 DDGS4 DDGS11 DDGS12 DDGS13 Amyplus 

VC BE 58,2 [56,2-60,7] 51,9 [42,2-59,3] 52,1 [47,1-54,9] 47,8 [38,8-54,8] 54,0 [51,4-56,0] 57,5 [55,6-60,4] 55,2 [52,2-57,1] 56,2 [50,2-61,7] 55,2 [49,2-59,9] 
VC RE fecaal 53,5 [51,1-56,1] 39,0 [28,6-45,4] 38,4 [32,1-43,4] 32,5 [20,5-40,4] 44,7 [40,2-46,9] 45,8 [42,7-49,8] 41,3 [37,4-47,8] 48,8 [41,9-53,3] 50,0 [41,3-56,5] 
VC RE ileaal 74,6 [71,0-77,4] 64,2 [61,1-66,1] 70,7[69,4-71,4] 71,8 [69,8-72,9] 72,7 [67,9-75,5] 74,2 [73,4-75,1] 75,8 [75,0-76,3] 73,1 [72,4-74,1] 74,0 [71,0-76,5] 
VC RVB 11,3 [5,0-16,0] 10,9 [-10,7-33,0] 11,6 [1,8-20,6] -1,0 [-18,3-13,6] 15,7 [10,3-27,1] 18,7 [9,2-32,0] 22,1 [11,6-29,8] 21,3 [7,9-34,1] 16,6 [7,8-25,6] 
VC P 35,0 [30,3-39,0] 27,2 [12,6-40,0] 25,4 [19,0-32,0] 16,2 [0,1-29,4] 29,8 [27,2-31,6] 35,8 [32,0-40,3] 32,8 [28,4-36,8] 36,0 [25,2-44,0] 30,5 [18,8-37,2] 
MEn 10,8 [10,3-11,1] 9,68 [7,91-11,1] 9,69 [8,79-10,2] 8,97 [7,36-10,2] 9,97 [9,53-10,3] 10,6 [10,2-11,1] 10,3 [9,80-10,6] 10,5 [9,39-11,5] 10,0 [8,95-10,9] 

Product 
VC BE  19,6 [-38,8-64,4] 19,7 [-11,4-37,8] -4,9 [-59,2-37,3] 32,5 [16,8-44,6] 53,9 [41,9-71,3] 38,0 [18,4-50,8] 45,7 [9,6-79,3] 37,5 [-3,7-69,3] 
VC RE fecaal  -12,0 [-59,0-16,8] -13,5 [-41,1-9,0] -37,7 [-89,8- -3,4] 9,6 [-12,3-20,7] 17,1 [2,6-35,8] -8,1 [-28,2-24,8] 26,7 [-12,2-52,5] 27,9 [-35,6-75,5] 
VC RE ileaal  27,7 [13,7-36,4] 57,4 [51,5-60,6] 62,4 [53,7-67,1] 65,1 [41,2-78,8] 72,8 [68,9-77,1] 80,5 [76,5-82,9] 65,8 [62,0-71,5] 70,0 [48,1-88,6] 
VC RVB  8,1 [-135-155] 13,3 [-50,8-72,0] -67,3 [-177-25,5] 43,7 [3,8-128] 69,2 [-5,6-173] 84,3 [13,4-137] 58,3 [-5,0-119] 61,6 [-22,8-148] 
VC P  -0,6 [-67,8-58,1] -8,9 [-38,6-21,4] -56,5 [-135-7,7] 10,2 [-2,3-18,9] 40,2 [15,7-70,2] 21,9 [-5,0-45,9] 40,5 [-19,4-85,4] 15,5 [-35,8-44,9] 
MEn  4,35 [-7,13-13,2] 4,34 [-1,57-7,59] -0,32 [-10,6-7,76] 6,55 [3,69-8,94] 10,7 [8,32-13,9] 8,19 [4,35-10,3] 9,65 [2,30-16,6] 6,72 [-0,50-12,3] 

Tabel 1.39 Fecale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS) van de 7 DDGS partijen en Amyplus (cursief = onbetrouwbare data) 

 TDDGS GDDGS MDDGS Amyplus Tarwe Maïs 

 4 11 GEM SE 1 2 3 12 GEM SE 13    

VC BE 32,5 53,9 43,2 10,7 19,6 19,7 -4,9 38,0 18,1 8,80 45,7 37,5   
VC RE 9,6 17,1 13,4 3,75 -12,0 -13,5 -37,7 -8,1 -17,8 6,72 26,7 27,9 85 86 
VC RVB 43,7 69,2 56,5 12,8 8,1 13,3 -67,3 84,3 9,6 31,0 58,3 61,6 54 88 
MEn  6,55 10,7 8,63 2,08 4,35 4,34 -0,32 8,19 4,14 1,74 9,65 6,72 13,8 15,4 

Tabel 1.40 Fecale VC’en (%) en MEn (MJ/kg DS) van de 7 DDGS partijen en Amyplus bij leghennen (LH) en vleeskuikens (VK) 
 DDGS1 DDGS2 DDGS3 DDGS4 DDGS11 DDGS12 DDGS13 Amyplus TDDGS GDDGS MDDGS 

 LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK LH VK 

VC BE  64,5 19,6 68,7 19,7 61,3 -4,9 53,4 32,5 69,5 53,9 60,2 38,0 68,3 45,7 53,3 37,5 60,8 43,2 65,0 18,1 68,3 45,7 
VC RE  51,1 -12,0 58,2 -13,5 51,5 -37,7 46,2 9,6 45,8 17,1 38,6 -8,1 47,6 26,7 47,7 27,9 46,1 13,4 50,3 -17,8 47,6 26,7 
VC RVB  84,6 8,1 81,4 13,3 81,5 -67,3 74,2 43,7 84,4 69,2 83,6 84,3 85,4 58,3 95,5 61,6 79,1 56,5 82,8 9,6 85,4 58,3 
MEn  12,6 4,35 13,1 4,34 12,2 -0,32 10,8 6,55 13,4 10,7 12,0 8,19 14,3 9,65 9,67 6,72 12,1 8,63 12,6 4,14 14,3 9,65 
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2. WP2: Voederproeven 

2.1. Voederproeven melkvee 

2.1.1. Dosisproef 

DDGS van maïs kan volgens de literatuur probleemloos tot 20 % van het rantsoen ingeschakeld 

worden. Of dit ook voor DDGS op basis van tarwe geldt, is niet geweten. Om praktische richtlijnen 

aan melkveehouders te kunnen geven is het belangrijk een idee te hebben van de optimale of 

maximale hoeveelheid tarwe DDGS, die in een voor Vlaanderen gangbaar winterrantsoen voor 

melkvee kan verstrekt worden. Het hoogste niveau, dat in de proef werd onderzocht, werd derwijze 

gekozen dat het in de praktijk waarschijnlijk nooit zal overschreden worden. Deze proef zal ook 

aangeven hoeveel soja/koolzaadschroot er kan vervangen worden door DDGS. 

2.1.1.1. Proefopzet 

Voor deze proef werden 18 lacterende Holstein koeien gebruikt in een 3x3 Latijns vierkant met drie 

periodes en duurde van 19/11/10 tot 10/02/11. Elke periode bestond uit 4 weken: week 1 en 2 

vormden telkens de adaptatieperiode, week 3 en 4 de proefperiode. 

De proefrantsoenen waren de volgende: 

1) MK/VDK (65/35 op DS) + sojaschr./koolzschr. (60/40) + Mervobest + KV 

2) MK/VDK (65/35 op DS) + 2,5 kg DDGS (periode 1: 2,75 kg; periode 2: 2,50 kg; periode 3: 2,25 kg) 

+ soja-/koolzaadschroot + Mervobest + KV 

3) MK/VDK (65/35 op DS) + 4,0 kg DDGS (periode 1: 4,50 kg; periode 2: 4,00 kg; periode 3: 3,50 kg) 

+ soja-/koolzaadschroot.+ Mervobest + KV 

De gebruikte DDGS was afkomstig van ABF (Gent) en gebaseerd op 70 % tarwe, 20 % maïs en 10 % 

triticale. Tijdens de aanloopfase werden de dieren aangepast aan het ruwvoederrantsoen en werd 

gestreefd naar een maximale ruwvoederopname. Op basis daarvan werd na de eerste proefweek de 

individuele krachtvoedergift definitief vastgelegd voor de rest van de proef. Hiervoor werden de 

volgende krachtvoeders/grondstoffen gebruikt: soja-/koolzaadschroot (60/40), bestendig sojaschroot 

(Mervobest), DDGS en een laag eiwit krachtvoeder. Hierbij werd gestreefd naar 105 % van de VEM- 

en DVE-normen en een OEB van  175-200 g/dag. De ruwvoeders werden samen (maar niet 

gemengd) ad libitum verstrekt ‘s morgens en ‘s avonds. Indien nodig werd, om het OEB streefdoel te 

halen, ureum toegevoegd aan het ruwvoeder. De krachtvoeders werden verdeeld over de ochtend- 

en avondbeurt. Om te corrigeren voor de dalende fase van de lactatie in de loop van de proef, daalde 

de krachtvoedergift wekelijks met 190 VEM en 25 g DVE. Voor vaarzen werd gecorrigeerd met 145 

VEM en 18 g DVE per week.  

2.1.1.2. Collectie en analyse van de monsters 

De VDK werd tijdens week 3 en 4 van elke periode tweemaal per week bemonsterd en de monsters 

werden per periode samengesteld voor analyse. De MK en de krachtvoeders werden één keer per 

week bemonsterd tijdens dezelfde weken, maar werden voor de gehele proef samengesteld voor 

analyse. Op de mengmonsters werd de samenstelling bepaald: Weende analyse, suiker (VDK) en 

zetmeel (MK) en NDF volgens de methodes vermeld in WP1. Het droge stofgehalte en de chemische 
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samenstelling van de ruwvoeders werd gecorrigeerd voor verlies aan vluchtige bestanddelen tijdens 

ovendrogen (Dulphy et al., 1975). De VEM-waarde van de voeders werd geschat met 

regressieformules (De Boever et al., 1999) o.b.v. de enzymatische verteerbaarheid van de organische 

stof (VCOS) bepaald volgens De Boever et al. (1986). Van de VDK, MK, DDGS, het laageiwit 

krachtvoeder, Mervobest en soja-/koolzaadschroot werd de DVE- en OEB-waarde bepaald via 

pensincubaties. 

Bij iedere melkbeurt van de gehele proef werd de melkproductie individueel bepaald. In elke derde 

en vierde week van elke periode werden van alle koeien monsters genomen van 4 opeenvolgende 

melkbeurten (2 avond- en 2 ochtendmonsters) voor analyse van de melksamenstelling met FTIR. 

De resultaten van de voederopname en de zoötechnische prestaties werden statistisch verwerkt 

(Statistica® Version 11). De normaalverdeling van de parameters werd geëvalueerd d.m.v. de 

Kolmogorov-Smirnof test. Daarnaast werd de Levene’s test uitgevoerd om ongelijke variatie tussen 

groepen uit te sluiten. Vervolgens werd een lineair model met 1 variabele gebruikt om het effect van 

behandeling te testen met groep, week en periode als vaste factoren en koe als random factor. 

Verschillen met een p-waarde<0,05 werden als significant beschouwd (na Scheffé  post hoc testen).  

2.1.1.3. Resultaten 

Chemische samenstelling en voederwaardering van de rantsoencomponenten   

De chemische samenstelling en voederwaarde van de voedermiddelen wordt gegeven in Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Chemische samenstelling en voederwaarde van de voedermiddelen (g/kg DS) 

 
VDK-P1 VDK-P2 VDK-P3 MK DDGS Soj/Kzs KV Mervo 

Droge stof (g/kg) 312 328 343 408 910 869 880 862 

Ruw eiwit 187 185 187 64 350 433 155 508 

Ruw vet 40 41 40 35 87 44 44 36 

Ruwe celstof 207 214 197 227 87 99 107 67 

NDF 364 356 354 423 357 207 249 154 

Suikers 4 6 8 - 36 108 89 107 

Zetmeel - - - 312 35 - 234 - 

VCos* (%) 78,6 78,4 78,1 73,3 81,0 84,7 86,8 90,0 

VEM (/kg DS) 906 913 902 938 1115 1103 1129 1181 

DVEn 50 49 49 52 214 245 105 448 

OEBn 88 86 88 -48 84 138 -3 24 

P1, P2 en P3: periode 1, 2 en 3; Soj/Kzs: soja-/koolzaadschroot 60/40 op VS; Mervo = Mervobest 
*VCos = in vivo verteerbaarheid van de OS geschat op basis van de enzymatische verteerbaarheid 

Rantsoensamenstelling 

Uit Tabel 2.2 blijkt dat de rantsoensamenstelling voor de drie behandelingen vergelijkbaar was, met 

ongeveer 150 g RE/kg DS, 986-989 VEM/kg DS en 87-89 g DVEn/kg DS. Met toenemend aandeel 

DDGS in het rantsoen, stegen NDF en OEB per kg droge stof lichtjes. 
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Tabel 2.2 Rantsoensamenstelling voor de 3 behandelingen (g/kg DS)  

 Controle 2,5 kg DDGS 4 kg DDGS 

Ruw eiwit  147 149 153 

NDF 344 359 367 

Ruwe celstof 178 179 178 

VEM 989 986 986 

DVEn* 88 87 89 

OEBn* 5 7 10 

*DVEn = darmverteerbaar eiwit volgens CVB 2007; OEBn = onbestendige eiwitbalans volgens CVB 2007  

Zoötechnische resultaten 

De koeien namen tijdens de drie behandelingen een gelijke hoeveelheid droge stof op, rond 22 kg 

per dag, waarvan ongeveer 10,7 kg maïskuil, 4,5 kg voordroogkuil en 6,8 kg krachtvoeder (Tabel 2.3). 

De totale netto-energie opname (in kVEM) was voor de drie behandelingen gelijk, de DVEn opname 

voor de behandeling met 4 kg DDGS was significant hoger dan voor de behandeling met 2,5 kg DDGS. 

De VEM- en DVEn-behoeftes waren tijdens alle drie de behandelingen ruimschoots gedekt. 

Bij de behandeling met 4 kg DDGS produceerden de koeien 0,65 tot 0,75 kg meer melk dan bij de 2 

andere behandelingen. Dit verschil was significant en ging gepaard met een significant lager 

vetgehalte en een significant hogere dagelijkse eiwitproductie (Tabel 2.3). De hogere onbestendige 

eiwitbalans bij 4 kg DDGS werd ook weerspiegeld in een significant hoger melkureumgehalte. Toch 

wijst het melkureumgehalte op een voldoende ruime OEB voorziening bij alle behandelingen. 

Tabel 2.3 Effect van de hoeveelheid DDGS op de voederopname en zoötechnische prestaties (GEM ± SEM) 

 Controle 2,5 kg DDGS 4 kg DDGS p-waarde 

Dagelijkse voederopname (kg)     

Totale DS-opname 22,0 ± 0,4 21,9 ± 0,4 22,1 ± 0,3 NS 

 Maïskuil 10,6 ± 0,2 10,7 ± 0,2 10,8 ± 0,3 NS 

 Voordroogkuil 4,5 ± 0,1 4,5 ± 0,1 4,6 ± 0,1 NS 

 Krachtvoeders 6,9 ± 0,3 6,7 ± 0,3 6,8 ± 0,3 NS 

VEM (kVEM) 21,7 ± 0,4 21,6 ± 0,4 21,8 ± 0,3 NS 

VEM (% van de behoefte) 112 ± 1 111 ± 1 112 ± 7 NS 

DVEn  1,92 ± 0,04
ab

 1,90 ± 0,04
a
 1,95 ± 0,04

b
 <0,05 

DVEn (% van de behoefte) 112 ± 1 110 ± 1 112 ± 2 NS 

OEBn (g) 102 ± 10
a
 141 ± 8

b
 211 ± 9

c
 <0,001 

Melkproductie (kg dag
-1

) 28,44 ± 0,57
a
 28,48 ± 0,58

a
 29,16 ± 0,55

b
 <0,05 

Vetgehalte (%) 4,36 ± 0,09
a
 4,34 ± 0,08

ab
 4,22 ± 0,08

b
 <0,05 

Eiwitgehalte (%) 3,51 ± 0,04 3,52 ± 0,04 3,50 ± 0,04 NS 

Meetmelk (kg dag
-1

) 29,87 ± 0,59 29,89 ± 0,62 30,13 ± 0,54 NS 

Melkureumgehalte (mg L
-1

) 270 ± 4
a
 280 ± 5

b
 293 ± 4

c
 <0,05 

Vetproductie (g dag
-1

) 1235 ± 31 1232 ± 32 1225 ± 28 NS 

Eiwitproductie (g dag
-1

) 993 ± 18
a
 1001 ± 20

ab
 1015 ± 16

b
 <0,05 

DVEn = darmverteerbaar eiwit volgens CVB 2007, OEBn = onbestendige eiwitbalans volgens CVB 2007
 

abc
 waarden binnen eenzelfde rij zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05)
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Gebruik van DDGS kan sojaschroot uitsparen 

Het inmengen van 2,1 kg DS uit DDGS spaarde 0,5 kg DS soja-/koolzaadschroot, 0,5 kg DS Mervobest 

en 1,4 kg DS krachtvoeder uit (Tabel 2.4). Met 3,6 kg DS DDGS konden 1,5 kg DS soja- en 

koolzaadproducten en 2,3 kg DS krachtvoeder uitgespaarde worden. 

Tabel 2.4 Gemiddeld krachtvoedergebruik (kg DS/dag) voor de 3 behandelingen 

 Controle 2,5 kg DDGS 4 kg DDGS 

Soja-/koolzaadschroot 0,8 0,3 0,1 

Mervobest 0,9 0,4 0,1 

Eiwitarm Krachtvoeder 5,2 3,8 2,9 

DDGS - 2,1 3,6 

Voederureum 0,039 0,015 0,009 

Totaal krachtvoeder 6,9 6,6 6,7 

Besluit 

De dieren zijn in staat om een grote hoeveelheid DDGS te verwerken zonder dat dit de 

productieresultaten negatief beïnvloedt. Een rantsoen met 4 kg DDGS of 16,3 % DDGS op DS basis 

resulteert in een hogere DVE-aanbreng met een stijging van de melkproductie tot gevolg. Hoe meer 

DDGS in het rantsoen wordt ingeschakeld, hoe groter de besparing van zowel sojaschroot als 

krachtvoeder.  

2.1.2. Vergelijking DDGS -WDGS 

Uit de resultaten van de dosisproef en van een eerdere proef, die op het ILVO werd uitgevoerd, blijkt 

dat vergelijkbare tot betere productieresultaten bekomen worden met DDGS als/dan met klassieke 

eiwitbronnen. Toch zijn er sterke indicaties dat tijdens het drogen van DDGS aminozuren (o.a. lysine) 

verloren gaan. Mogelijks zou dus WDGS (wet DGS), niet ingedroogde DDGS, aanleiding kunnen geven 

tot betere prestaties. Dit zou meteen ook een beperking van de productiekosten (het drogen) met 

zich meebrengen. Zolang de transportkosten (groter bulkvolume) lager blijven dan de droogkosten is 

het immers voordeliger om het natte product te leveren, op voorwaarde dat er geen belangrijke 

bewaarverliezen optreden. Omdat WDGS als product niet vermarkt wordt, werden voor deze proef 

de afzonderlijke componenten Protisyr en Protistar van ABF (Gent) betrokken en werden deze 

producten dagelijks gemengd in dezelfde verhouding (50/50 op VS basis) zoals deze in de fabriek 

gemengd worden vóór het indrogen tot DDGS. In deze proef werd gewerkt met DDGS afkomstig van 

80% tarwe en 20 % maïs (cfr. DDGS12) en met Protisyr en Protistar afkomstig van dezelfde 

fermentatiebatch. 

2.1.2.1. Proefopzet 

Voor deze proef werden 18 lacterende Holstein koeien gebruikt in een 3x3 Latijns vierkant met drie 

periodes en duurde van 21/10 tot 29/12/2011. Elk van de drie periodes bestond uit 3 weken: week 1 

was de adaptatieperiode, week 2 en 3 de proefperiode. Er werd gekozen voor iets kortere periodes 

in vergelijking met de eerste voederproef omdat het vloeibare product Protisyr een beperkte 

houdbaarheid heeft en we voor de ganse proef met eenzelfde batch Protisyr (geleverd in 4 

cubitainers) wilden werken.  
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De proefrantsoenen waren de volgende: 

1) MK/VDK (65/35 op DS) + Mervobest + KV 

2) MK/VDK (65/35 op DS) + 3,5 kg DDGS (periode 1: 4,00 kg; periode 2: 3,50 kg; periode 3: 3,00 kg) 

+ Mervobest + KV 

3) MK/VDK (65/35 op DS) + 10,5 kg WDGS (periode 1:  12 kg; periode 2:  10,5 kg; periode 3:  9,2 kg; 

(op DS-basis eenzelfde hoeveelheid als DDGS verstrekt  in behandeling 2) + Mervobest + KV 

De hoeveelheid verstrekte DDGS werd bovendien aangepast aan de initiële eiwitbehoefte en 

melkproductie van de koeien, waardoor binnen elke periode in drie niveaus werd gevoederd (Tabel 

2.5). Voor de WDGS behandeling werd 1 kg DDGS (0,91 kg DS) vervangen door 1 kg DS WDGS, wat 

neerkwam op 2,96 kg VS. Voor de controlebehandeling werd 1 kg DDGS (0,91 kg DS) vervangen door 

0,91 kg evenwichtig krachtvoeder en 0,22 kg bestendig sojaschroot. 

Tabel 2.5 Verstrekte hoeveelheid DDGS (kg/koe/dag) voor 3 eiwitbehoefteniveaus 

DDGS Periode 1 Periode 2 Periode 3 

Niveau 1 4,0 3,56 3,11 

Niveau 2 3,5 3,11 2,72 

Niveau 3 3,0 2,67 2,33 

Tijdens de aanloopfase werden de dieren aangepast aan het ruwvoederrantsoen en werd gestreefd 

naar een maximale ruwvoederopname. Op basis daarvan werd na de eerste week de individuele 

krachtvoedergift definitief bepaald. Hierbij werd gestreefd naar 105 % van de VEM-norm en 100 % 

van de DVE-norm en een OEB van 175-200 g/dag. De ruwvoeders werden samen (maar niet 

gemengd) ad libitum verstrekt ‘s morgens en ‘s avonds. De krachtvoeders werden verdeeld over de 

ochtend- en avondbeurt. 

Protisyr werd op ILVO aangevoerd in een cubitainer van 1000 Liter met onderaan een kraantje. 

Vooraleer Protisyr werd afgetapt werd er d.m.v. een compressor lucht in de vloeistof gepompt om 

een goede menging te bekomen. Omdat Protisyr een heel kleverig product is, werd er voor gekozen 

om Protistar en Protisyr dagelijks in een deel van het ruwvoederrantsoen in te mengen om een 

betrouwbaar aanbod van zowel Protistar als Protisyr aan de koeien te garanderen. Het mengsel 

bestond uit 40 % maïskuil, 20 % voordroogkuil, 20 % Protistar en 20 % Protisyr. Hiervan werd dan per 

koe een hoeveelheid verstrekt volgens haar productieniveau en de periode. Bijvoorbeeld voor 

periode 1, niveau 1 was dit 29,56 kg, waarvan dan 11,84 kg VDK, 5,88 kg MK en 11,84 kg WDGS. Met 

een droge stofgehalte van 30,8 %, komt dit laatste dan neer op 3,65 kg DS of 4 kg verse stof. 

2.1.2.2. Collectie en analyse van de monsters 

De VDK werd tijdens week 2 en 3 van elke periode tweemaal per week bemonsterd en deze 

monsters werden per periode samengesteld voor analyse. Tijdens dezelfde weken werden de MK, 

Protisyr, Protistar, DDGS, bestendig sojaschroot en de overige krachtvoeders één keer per week 

bemonsterd. De stalen van Protisyr en Protistar werden samengesteld per periode, terwijl de overige 

voeders (MK, DDGS, bestendig sojaschroot en overige krachtvoeders) voor de gehele proef werden 

samengesteld. Op de mengmonsters werd de samenstelling bepaald: Weende analyse, suiker (VDK) 

en zetmeel (MK) en NDF volgens de methodes vermeld in WP1. Het droge stof gehalte en de 

chemische samenstelling van de ruwvoeders werd gecorrigeerd voor verlies aan vluchtige 

bestanddelen tijdens het ovendrogen (Dulphy et al., 1975). De VEM-waarde van de voeders werd 
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geschat met regressieformules (De Boever et al., 1999) o.b.v. de enzymatische verteerbaarheid van 

de organische stof (VCOS) bepaald volgens De Boever et al. (1986). Van DDGS12 werd de DVE- en 

OEB-waarde bepaald via pensincubaties (zie WP1). De eiwitwaarde van VDK, MK en krachtvoeder 

werd geschat op basis van de chemische samenstelling (De Boever et al. 2002; Tamminga et al. 1994; 

Van Duinkerken et al. 2011; De Boever et al. 2004). De eiwitwaarde van beschermd sojaschroot en 

het mengsel soja-/koolzaadschroot werd geschat op basis van eerdere pensincubaties en de 

chemische samenstelling van de mengmonsters. 

Bij iedere melkbeurt van de gehele proef werd de melkproductie individueel bepaald. In elke tweede 

en derde week van elke periode werden van alle koeien monsters genomen van 4 melkbeurten voor 

analyse van vet, eiwit en ureum met FTIR. 

De resultaten van de voederopname en de zoötechnische resultaten werden statistisch verwerkt 

(Statistica® Version 11). De normaalverdeling van de onderzochte parameters werd geëvalueerd 

door middel van de Kolmogorov-Smirnof test. Daarnaast werd de Levene’s test uitgevoerd om 

ongelijke variatie tussen groepen uit te sluiten. Vervolgens werd een lineair model met 1 variabele 

gebruikt om het effect van behandeling te testen met groep, week en periode als vaste factoren en 

koe als veranderlijke factor. Verschillen tussen groepen met een p-waarde<0,05 werden als 

significant beschouwd (Scheffé post hoc).  

2.1.2.3. Resultaten 

Chemische samenstelling en voederwaardering van de rantsoencomponenten 

De chemische samenstelling en de voederwaarde van de gebruikte voedermiddelen wordt 

samengevat in Tabel 2.6. Voor de voordroogkuil (VDK) wordt een voederwaarde per periode 

weergegeven, voor de maïskuil (MK) en de krachtvoeders (KV) een gemiddelde voor de drie periodes. 

Tabel 2.6 Chemische samenstelling en voederwaarde van de gebruikte voedermiddelen (g/kg DS) 

 
VDK-P1 VDK-P2 VDK-P3 MK KV 1 KV 2 Mervo 

Droge stof (g/kg) 424 421 425 386 877 870 862 

Ruw eiwit 204 183 189 84,1 189 164 516 

Ruw vet 39 40 39 29 31 40 33 

Ruwe celstof 217 228 231 155 84 88 68 

NDF 394 423 420 315 207 252 164 

Suikers 36 76 66 4 105 90 109 

Zetmeel - - - 407 219 229 0 

VCos* (%) 75,6 76,2 76,7 77,9 88,6 86,9 90,1 

VEM 944 935 955 1080 1129 1121 1187 

DVEn 62 60 61 64 138 122 459 

OEBn 80 61 66 -42 -9 -19 20 

P1, P2 en P3: periode 1, 2 en 3; Mervo = Mervobest 
*VCos = in vivo verteerbaarheid van de OS geschat op basis van de enzymatische verteerbaarheid 

Tabel 2.7 geeft de voederwaarde voor DDGS (gemiddelde drie periodes) en deze voor Protistar en 

Protisyr voor elke periode. De droge stof van de stalen van Protistar en Protisyr tijdens de proef bleek 

echter lager uit te vallen dan deze van de stalen bij start van de proef (29,9 % ipv 30,8 %). Het RE-



 

64 

 

gehalte van de gebruikte Protisyr tijdens periode 3 was duidelijk lager dan de Protisyr gebruikt 

tijdens periode 1 en 2, hetgeen resulteerde in een duidelijk lager DVEn-  en OEB-gehalte. Ondanks het 

feit dat de Protisyr afkomstig was van één productiebatch dient op basis van deze resultaten te 

worden opgemerkt dat een uniforme voederwaarde van Protisyr niet gegarandeerd kan worden. 

Tabel 2.7 Chemische samenstelling en voederwaarde van de gebruikte bijproducten (g/kg DS) 

 
DDGS Protistar 1 Protistar 2 Protistar 3 Protisyr 1 Protisyr 2 Protisyr 3 

Droge stof (g/kg) 890 314 330 303 282 268 296 

Ruw eiwit 362 369 351 359 384 365 286 

Ruw vet 86 98 99 100 70 69 60 

Ruwe celstof 70 145 148 145 17 16 13 

NDF 340 526 533 543 89 93 92 

Suikers 41 11 15 12 85 99 86 

Zetmeel 19 - - - - - - 

VCos (%) 87,1 75,0 77,0 76,6 91,6 91,6 91,9 

VEM 1105 Waarde van wet DGS werd gebruikt: 1143 

DVEn 217 220 211 216 165 159 138 

OEBn 92 73 65 67 159 146 89 

Rantsoensamenstelling 

Uit Tabel 2.8 blijkt dat de gehaltes ruw eiwit en NDF per kg DS van het rantsoen duidelijk hoger 

waren voor DDGS en WDGS dan voor de controle. Voor ruwe celstof, VEM en DVEn konden geen 

noemenswaardige verschillen worden vastgesteld. Zowel voor DDGS als WDGS was de onbestendige 

eiwitbalans per kg DS van het rantsoen hoger dan in het controlerantsoen.  

Tabel 2.8 Rantsoensamenstelling voor de 3 behandelingen (g/kg DS) 

 Controle DDGS WDGS 

Ruw eiwit 152 ± 1 165 ± 2 164 ± 2 

NDF 315 ± 2 335 ± 1 333 ± 2 

Ruwe celstof 154 ± 1 154 ± 1 156 ± 2 

VEM 1057 ± 1 1050 ± 1 1056 ± 1 

DVEn 92 ± 1 92 ± 1 88 ± 1 

OEBn -0,5 ± 0,5 12,7 ± 0,9 15,0 ± 1,1 

DVEn = darmverteerbaar eiwit volgens CVB 2007; OEBn = onbestendige eiwitbalans volgens CVB 2007  

Zoötechnische resultaten 

De DS-opname was gelijk voor de controlebehandeling en de behandeling met DDGS (21,6 kg/dag), 

maar numeriek lager voor de behandeling met WDGS (21,2 kg/dag) (Tabel 2.9). Ondanks een globale 

p-waarde van 0,05 konden geen significante verschillen tussen de behandelingen waargenomen 

worden. Er konden geen significante verschillen aangetoond worden in DS-opname uit MK of VDK, 

maar de krachtvoederopname was wel significant het hoogst in de controle behandeling en het 

laagst bij de behandeling met WDGS. De dieren hebben de ruimte die op die manier vrijkwam in het 

rantsoen echter niet ingevuld door meer ruwvoeder op te nemen. Er konden geen significante 

verschillen waargenomen worden tussen de behandelingen wat betreft totale dagelijkse netto-
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energie (VEM) en eiwit-opname (DVEn). De onbestendige eiwitbalans was significant het hoogst voor 

DDGS (368 g) en het laagst voor de controle behandeling (-13 g). De VEM en DVEn behoeftes waren 

tijdens alle drie de behandelingen ruimschoots gedekt. 

De melkproductie was terug het hoogst tijdens de behandeling met DDGS (0,6 kg meer dan de  

controle en 0,7 kg meer dan WDGS), hoewel de verschillen niet significant (p>0,05) waren. Ondanks 

de hogere melkproductie realiseerde de behandeling met DDGS ook een numeriek licht hoger 

vetgehalte (Tabel 2.9). Zowel het eiwitgehalte als de hoeveelheid geproduceerde meetmelk werd 

significant beïnvloed door de behandeling, maar er was geen significant verschil bij de post hoc 

testen. Het ureumgehalte was significant lager tijdens de controlebehandeling dan tijdens beide DGS 

behandelingen. De vetproductie was niet verschillend tussen de behandelingen, maar de hogere 

eiwitproductie voor DDGS neigde naar significantie (p<0,1).  

Tabel 2.9 Effect van de 3 behandelingen op de voederopname en de zoötechnische prestaties (GEM ± SEM) 

 Controle DDGS WDGS p-waarde 

Dagelijkse voederopname (kg)     

Totale DS-opname 21,6 ± 0,4 21,6 ± 0,4 21,2 ± 0,4 =0,07 

 Maïskuil 10,2 ± 0,3 10,5 ± 0,2 10,3 ± 0,3 <0,05 

 Voordroogkuil 5,6 ± 0,2 5,8 ± 0,1 5,6 ± 0,2 <0,05 

 Krachtvoeders 5,8 ± 0,3
a 

5,4 ± 0,3
b 

5,3 ± 0,3
b 

<0,001 

Ruw eiwit 3,3 ± 0,1
a
 3,6 ± 0,1

b
 3,5 ± 0,1

c
 <0,001 

VEM (kVEM) 22,8 ± 0,5 22,7 ± 0,4 22,3 ± 0,5 =0,14 

VEM (% van de behoefte) 121 ± 2 117 ± 2 118 ± 2 =0,09 

DVEn  1,98 ± 0,04
a 

1,98 ± 0,04
a 

1,87 ± 0,04
b 

<0,001 

DVEn (% van de behoefte) 116 ± 2
a 

113 ± 2
b 

109 ± 2
b 

<0,001 

OEBn (g) -13 ± 11
a 

268 ± 17
b
 307 ± 21

c
 <0,001 

Melkproductie (kg dag
-1

) 29,83 ± 1,05 30,46 ± 1,02 29,77 ± 1,06 NS 

Vetgehalte (%) 3,90 ± 0,12 3,97 ± 0,11 3,95 ± 0,13 NS 

Eiwitgehalte (%) 3,39 ± 0,04 3,42 ± 0,04 3,40 ± 0,04 <0,05 

Meetmelk (kg dag
-1

) 29,31 ± 0,88 30,23 ± 0,81 29,46 ± 0,96 =0,06 

Melkureumgehalte (mg L
-1

) 227 ± 4
a
 273 ± 4

b
 265 ± 5

b 
<0,001 

Vetproductie (g dag
-1

) 1142 ± 42 1187 ± 40 1157 ± 46 NS 

Eiwitproductie (g dag
-1

) 1000 ± 29 1032 ± 28 1002 ± 31 <0,05 

DVEn = darmverteerbaar eiwit volgens CVB 2007; OEBn = onbestendige eiwit balans volgens CVB 2007
 

abc
 waarden binnen eenzelfde rij zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05)  

 

Opmerkelijk was het feit dat voor één groep koeien de DS-opname tijdens de WDGS behandeling 

duidelijker hoger was dan voor de controle of DDGS, terwijl voor de andere twee groepen koeien de 

DS-opname tijdens WDGS behandeling duidelijk lager was (figuur 2.1). Een duidelijke verklaring 

hiervoor ontbreekt. Een analoge figuur (2.2) stelt de gemiddelde melkproductie voor en toont dat 

de hogere DS-opname bij de WDGS behandeling in periode 3 niet heeft geresulteerd in een hogere 

melkproductie. Dit heeft mogelijks te maken met het duidelijk lager RE- en DVE-gehalte van de 

Protisyr die in deze periode verstrekt werd (Tabel 2.7). Figuur 2.3 toont aan dat het gemiddelde 

DVEn-gehalte in het complete rantsoen voor de WDGS behandeling in periode 3 duidelijk lager was. 
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Figuur 2.1: Totale DS-opname (gemiddelde en 95 % betrouwbaarheidsinterval in kg/koe/dag) voor 3 
periodes, 3 behandelingen en 3 groepen koeien 
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Figuur 2.2: Dagelijkse melkproductie (Gemiddelde en 95 % betrouwbaarheidsinterval in kg/koe/dag) voor 3 
periodes, 3 behandelingen en 3 groepen koeien 
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Figuur 2.3: Het DVEn gehalte in het complete rantsoen (Gemiddelde en 95 % betrouwbaarheidsinterval in 
g/kg DS) voor 3 periodes, 3 behandelingen en 3 groepen koeien 

 groep 1

 groep 2

 groep 3DDGS

Periode:

1

2

3

75

80

85

90

95

100

105

G
e
m

id
d
e
ld

e
 D

V
E

n
 v

a
n
 t
o
ta

a
l 
ra

n
ts

o
e
n
 (

in
 g

/k
g
 D

S
)

CONTROLE

Periode:

1

2

3

WDGS

Periode:

1

2

3

 

 

  



 

68 

 

Gebruik van DDGS kan sojaschroot uitsparen 

Rekening houdend met het dalend aanbod aan DDGS of WDGS naarmate de periodes vorderden en 

met de verschillende productieniveaus, werd over de volledige proef gemiddeld 2,8 kg DS DDGS in 

het rantsoen ingemengd en 2,7 kg DS WDGS. Beide behandelingen spaarden terug ongeveer 0,6 kg 

bestendig sojaschroot uit (op DS basis) en 2,5 kg evenwichtig krachtvoeder (Tabel 2.10). 

Tabel 2.10 Gemiddeld krachtvoedergebruik (kg DS/koe/dag) voor de 3 behandelingen 

 Controle DDGS WDGS 

DDGS 0 2,8 0 

WDGS 0 0 2,7 

Evenwichtig krachtvoeder 2,7 0,2 0,2 

Eiwitarm krachtvoeder 2,4 2,4 2,3 

Bestendig sojaschroot 0,6 0 0 

Totaal krachtvoeder 5,7 5,4 5,2 

2.1.2.4. Besluit 

De productieresultaten werden nagenoeg niet beïnvloed door de verschillende behandelingen, wat 

betekent dat zowel DDGS als WDGS nuttige producten zijn in een rundveerantsoen en dat het 

indrogen van WDGS tot DDGS geen nadelige gevolgen heeft. Deze zoötechnische proef bevestigde 

ook de resultaten van voorgaande dosisproef: namelijk een hogere eiwitproductie bij gebruik van 

DDGS en een duidelijke besparing op sojaschroot en krachtvoeder. Het op het bedrijf mengen, 

opslaan en bewaren van Protistar en Protisyr bracht enkele praktische moeilijkheden met zich mee.  

2.1.3. Vergelijking TDDGS - MDDGS 

Sinds 2012 produceert Alco Bio Fuel gedurende ongeveer 6 maand per jaar 100 % maïs-DDGS 

(MDDGS) en de andere 6 maand DDGS op basis van een mengsel van tarwe en maïs (GDDGS). In 

vergelijking met tarwe-DDGS (TDDGS) bevat maïs-DDGS gemiddeld 7 %-eenheden meer ruw vet (zie 

Tabel 1.3). Een te hoog vetgehalte in het rantsoen kan mogelijks een negatief effect hebben op de 

penswerking en dus de productieresultaten beïnvloeden. Een eerste doelstelling van deze proef was 

om zuivere maïs-DDGS van ABF (Gent) te vergelijken met zuivere tarwe-DDGS afkomstig van Tereos-

Syral, geproduceerd in de fabriek in Origny (Frankrijk). Omdat de import en het gebruik van 

sojaschroot door de grote ecologische voetafdruk de laatste jaren steeds meer in een negatief 

daglicht komt te staan, was een tweede doelstelling van deze voederproef een rantsoen uit te testen 

dat helemaal geen sojaschroot bevat. Naast DDGS kwam de eiwitaanbreng via onbehandeld en 

bestendig koolzaadschroot.  

2.1.3.1. Proefopzet 

Voor deze proef werden 18 lacterende Holstein koeien gebruikt in een 3x3 Latijns vierkant met drie 

periodes en duurde van 14/02/13 tot 9/05/13. Elk van de 3 periodes bestond uit 4 weken: week 1 en 

2 waren de adaptatieperiode, week 3 en 4 de proefperiode.  

De proefrantsoenen waren de volgende: 

1) MK/VDK (50/50 op DS) + sojaschroot en/of bestendig sojaschroot + soja-vrij KV 
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2) MK/VDK (50/50 op DS) + 3,50 kg TDDGS (dalend over de periodes en verschillend naargelang 

productieniveau) + koolzaadschroot en/of bestendig koolzaadschroot + soja-vrij KV 

3) MK/VDK (50/50 op DS) + 3,05 kg MDDGS (dalend over de periodes en verschillend naargelang 

productieniveau) koolzaadschroot en/of bestendig koolzaadschroot + soja-vrij KV 

De verstrekte hoeveelheid TDDGS werd bovendien aangepast aan de initiële eiwitbehoefte en de 

melkproductie van de koeien, waardoor voor elke periode in 3 niveaus werd gevoederd (Tabel 2.11). 

Na elke periode werd naast de daling in TDDGS met 0,24 kg voor de multiparen en 0,12 kg voor de 

primiparen, ook het soja-vrij krachtvoeder verminderd met 0,56 en 0,28 kg voor respectievelijk 

multiparen en primiparen. 

Tabel 2.11 Verstrekte hoeveelheid TDDGS (kg/koe/dag) voor 3 eiwitbehoefteniveaus bij multipare dieren 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 

Niveau 1 3,50 3,26 3,02 

Niveau 2 2,80 2,56 2,32 

Niveau 3 2,24 2,00 1,76 

Op basis van de voederwaarde van beide types DDGS (Tabel 2.12) werd voor de verschillende 

periodes/niveaus 1 kg TDDGS vervangen door 0,87 kg MDDGS. Op die manier werd gestreefd naar 

een identieke DVE-voorziening bij de verschillende behandelingen en een minimaal verschil in VEM-

voorziening. Deze omrekeningsfactor werd gebruikt om bij ieder niveau en voor elke periode de te 

verstrekken hoeveelheid MDDGS te bepalen. Voor de controle behandeling werd een stelsel van drie 

vergelijkingen en drie onbekenden opgelost om te komen tot een gelijk VEM, DVE als OEB aanbod, 

hetgeen resulteerde in vervanging van 1 kg TDDGS door 0,40 kg sojaschroot; 0,15 kg Mervobest en 

0,37 kg soja-vrij krachtvoeder. 

Tabel 2.12 Voederwaarde van TDDGS en MDDGS vóór aanvang van de proef (g/kg DS). 

 DS (g/kg) RE RVB VEM DVE OEB 

TDDGS 950 303 57 981 190 50 

MDDGS 901 308 145 1252 230 26 

Tijdens de aanloopfase werden de dieren aangepast aan het ruwvoederrantsoen en werd gestreefd 

naar een maximale ruwvoederopname. Op basis daarvan werd na de eerste week de individuele 

krachtvoedergift definitief bepaald. Hierbij werd gestreefd naar 100 % van de VEM-norm en 100 % 

van de DVE-norm en een OEB van 175-200 g/dag. De ruwvoeders werden samen (maar niet 

gemengd) ad libitum verstrekt ‘s morgens en ‘s avonds. De krachtvoeders werden verdeeld over de 

ochtend- en avondbeurt. 

2.1.3.2. Collectie en analyse van de monsters 

De voordroogkuilen werden tijdens week 3 en 4 van elke periode tweemaal per week bemonsterd en 

monsters werden per periode samengesteld voor analyse. Tijdens dezelfde weken werden de MK, 

TDDGS, MDDGS, sojaschroot, bestendig sojaschroot, koolzaadschroot, bestendig koolzaadschroot en 

soja-vrij krachtvoeder één keer per week bemonsterd. Deze stalen werden voor de gehele proef voor 

analyse samengesteld. Op de mengmonsters werd de samenstelling bepaald: Weende analyse, suiker 

(VDK) en zetmeel (MK) en NDF volgens de methodes vermeld in WP1. De droge stof en chemische 

samenstelling van de ruwvoeders werd gecorrigeerd voor verlies aan vluchtige bestanddelen tijdens 
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het ovendrogen (Dulphy et al. 1975). De VEM-waarde van de voeders werd geschat met 

regressieformules (De Boever et al., 1999) o.b.v. de enzymatische verteerbaarheid van de organische 

stof (VCOS) bepaald volgens De Boever et al. (1986). De eiwitwaarde van de ruwvoeders werd geschat 

o.b.v. de chemische samenstelling (De Boever et al. 2002; Tamminga et al. 1994; Van Duinkerken et 

al. 2011; De Boever et al. 2004). Voor sojaschroot, bestendig sojaschroot, koolzaadschroot en 

bestendig koolzaadschroot werd gebruik gemaakt van vroegere in situ gegevens zoals %BRE, %DVBE 

om een zo betrouwbaar mogelijke schatting te maken van de DVE- en OEB-waarde. Van zowel TDDGS 

als MDDGS werd de DVE- en OEB-waarde bepaald via pensincubaties. 

Bij iedere melkbeurt van de proef werd de melkproductie individueel bepaald. In elke derde en 

vierde week van elke periode werden van alle koeien monsters genomen van 4 opeenvolgende 

melkbeurten voor analyse van vet, eiwit en ureum met FTIR. Van een samengesteld monster per koe 

tijdens de vierde week van de derde periode werd de vetzuursamenstelling bepaald in LANUPRO 

(UGent) .  

De resultaten van de voederopname en de zoötechnische resultaten werden statistisch geanalyseerd 

met Statistica® Version 11. De normaalverdeling van de onderzochte parameters werd geëvalueerd 

d.m.v. de Kolmogorov-Smirnof test. Daarnaast werd de Levene’s test uitgevoerd om ongelijke 

variatie tussen groepen uit te sluiten. Vervolgens werd een lineair model met 1 variabele gebruikt om 

het effect van behandeling te testen met groep, week en periode als vaste factoren en koe als 

random factor. Verschillen met een p-waarde<0,05 werden als significant beschouwd.  

2.1.3.3. Resultaten 

Chemische samenstelling en voederwaardering van de rantsoencomponenten 

De chemische samenstelling en voederwaarde van de voedermiddelen wordt gegeven in Tabel 2.13. 

Er werden 2 voordroogkuilen gebruikt in een verhouding (50/50), waarvan het gemiddelde van de 

drie periodes wordt weergegeven. Voor de verwerking van de resultaten werd echter telkens de 

voederwaarde van de desbetreffende periode gebruikt. Het hoger RV-gehalte in de MDDGS dan in de 

TDDGS resulteerde in een hogere VEM waarde. TDDGS had een hoger zetmeelgehalte dan MDDGS. 

Tabel 2.13 Chemische samenstelling en voederwaarde van de voedermiddelen (g/kg DS) 

 
VDK-1 VDK-2 MK TDDGS MDDGS KV 

Soja 
schroot 

Best. 
soja 

Koolz. 
schroot 

Best. 
koolzs. 

DS (g/kg) 366 403 444 946 890 878 872 867 881 872 

Ruw eiwit 142 151 67 305 301 122 486 514 388 392 

Ruw vet 32 33 25 51 145 34 26 27 35 44 

Ruwe celstof 263 279 190 65 103 103 82 59 137 146 

NDF 483 511 382 238 331 245 130 127 291 313 

Suikers 29 29 0 81 19 68 120 119 104 0 

Zetmeel 0 0 387 150 45 245 0 0 0 98 

VCos* (%) 76,6 75,0 82,3 85,0 83,7 84,6 90,3 90,6 74,2 72,9 

VEM 943 913 1059 1009 1221 1078 1159 1171 923 920 

DVEn 61 61 60 200 216 97 234 451 173 305 

OEBn 18 27 -52 45 33 -40 206 29 136 10 

P1, P2 en P3: periode 1, 2 en 3; Mervo = Mervobest 
*VCos = in vivo verteerbaarheid van de OS geschat op basis van de enzymatische verteerbaarheid 
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Rantsoensamenstelling 

Uit Tabel 2.14 blijkt dat het RE-gehalte van de 3 rantsoenen gelijk was. Het rantsoen met MDDGS 

bevatte meer NDF en zoals verwacht meer ruw vet. Een vetgehalte van 3,4 % in het rantsoen ligt 

echter nog ruim onder het drempelniveau van 5 à 6 %, waarbij een negatief effect op de 

verteerbaarheid kan verwacht worden. De netto-energie van het rantsoen was wat hoger voor de 

controle en MDDGS dan voor TDDGS. De DVEn-waarde was gelijk voor TDDGS en MDDGS, maar voor 

deze beide behandelingen iets lager dan voor de controle. De OEBn was vergelijkbaar voor de 3 

rantsoenen.  

Tabel 2.14 Rantsoensamenstelling voor de 3 behandelingen (g/kg DS) 

 Controle TDDGS MDDGS 

Ruw eiwit  158 156 157 

NDF 370 379 391 

Ruwe celstof 189 188 194 

Ruw vet 24 27 34 

VEM 1020 1001 1017 

DVEn 91 88 88 

OEBn 7 6 7 

DVEn = darmverteerbaar eiwit volgens CVB 2007; OEBn = onbestendig eiwitbalans volgens CVB 2007  

Zoötechnische resultaten 

De koeien namen tijdens de behandeling met TDDGS een kleine kg DS meer op dan tijdens de 2 

andere behandelingen (Tabel 2.15). Daarnaast is ook de krachtvoederopname zowel bij TDDGS als bij 

MDDGS hoger dan bij de controle behandeling, wat onder andere te maken heeft met het gebruik 

van koolzaadschroot in deze behandelingen. Het verschil tussen MDDGS en TDDGS is dan weer te 

wijten aan de lagere energie- en  eiwitdensiteit van TDDGS. Door de hogere DS-opname bij TDDGS 

realiseerden de koeien tijdens die behandeling een gelijke VEM-opname, ondanks het duidelijk 

lagere VEM-gehalte van het rantsoen. De DVE-opname was het hoogst voor de behandeling met 

TDDGS en het laagst voor deze met MDDGS.  

De melkproductie was significant hoger voor de DDGS-behandelingen (1,7 kg hoger voor TDDGS en 

1,3 kg voor MDDGS) met een gelijk vetgehalte (Tabel 2.15). Het eiwitgehalte was significant lager 

voor de controle behandeling t.o.v. de behandeling met TDDGS. Ook de vet- en eiwitgecorrigeerde 

melkproductie was significant hoger voor beide DDGS behandelingen. Daarnaast was de dagelijkse 

eiwitproductie significant hoger tijdens behandeling met TDDGS dan tijdens de controle behandeling; 

de eiwitproductie tijdens behandeling met MDDGS was intermediair.  
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Tabel 2.15 Effect van de 3 behandelingen op de voederopname en zoötechnische prestaties (GEM ± SEM) 

 
Controle TDDGS MDDGS 

Globale 
p-waarde 

Dagelijkse voederopname (kg)     

Totale DS-opname 22,1 ± 0,6
a 

23,0 ± 0,5
b 

22,3 ± 0,5
a 

<0,001 

      Maïskuil 7,8 ± 0,2 7,9 ± 0,2 7,8 ± 0,2 NS 

      Voordroogkuil 7,9 ± 0,3 7,9 ± 0,2 7,9 ± 0,2 NS 

     Ruwvoeders 15,7 ± 0,5 15,8 ± 0,4 15,7 ± 0,4 NS 

     Krachtvoeders 6,5 ± 0,2
a 

7,3 ± 0,2
b 

6,7 ± 0,2
c 

<0,001 

VEM (kVEM) 22,5 ± 0,6
 

23,0 ± 0,5
 

22,7 ± 0,5
 

<0,05 

VEM (% van de behoefte) 109 ± 1 108 ± 1 108 ± 1 NS 

DVEn  2,01 ± 0,06
a
 2,04 ± 0,06

a
 

1, 
96 ± 0,05

b
 

<0,001 

DVEn (% van de behoefte) 112 ± 1
a 

107 ± 1
b 

106 ± 1
b 

<0,001 

OEBn (g) 151 ± 5
a
 137 ± 4

b
 165 ± 4

c
 <0,001 

Melkproductie (kg dag
-1

) 31,53 ± 0,82
a
 33,18 ± 0,95

b
 32,80 ± 0,98

b
 <0,001 

Vetgehalte (%) 4,22 ± 0,07 4,14 ± 0,07 4,12 ± 0,08 NS 

Eiwitgehalte (%) 3,27 ± 0,03
a 

3,33 ± 0,03
b 

3,29 ± 0,03
ab 

<0,001 

Lactose (%) 4,68 ± 0,02 4,70 ± 0,02 4,67 ± 0,02 NS 

Meetmelk (kg dag
-1

) 32,22 ± 0,87
a 

33,70 ± 0,96
b 

33,11 ± 0,95
b 

<0,001 

Melkureum gehalte (mg L
-1

) 212 ± 6 214 ± 6 213 ± 5 NS 

Vetproductie (g dag
-1

) 1329 ± 40
 

1369 ± 41
 

1342 ± 39
 

<0,05 

Eiwitproductie (g dag
-1

) 1030 ± 29
a
 1105 ± 34

b
 1083 ± 36

ab
 <0,001 

Gewicht (kg) 654 ± 13
a
 660 ± 13

b
 653 ± 13

a
 <0,001 

Gewichtsverandering (kg dag
-1

) 0,03 ± 0,09
a
 -0,23 ± 0,04

b
 -0,21 ± 0,09

ab
 <0,05 

 DVEn=darmverteerbaar eiwit volgens CVB 2007, OEBn=onbestendige eiwitbalans volgens CVB 2007
 

abc
 Waarden binnen eenzelfde rij zonder of met een gelijk superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05)

  

Gebruik van TDDGS en MDDGS met koolzaadschroot in een sojaschrootvrij rantsoen 

Bij de controle behandeling werd per koe gemiddeld 1,8 kg DS sojaschrootproducten verstrekt. Het 

gebruik van TDDGS en MDDGS werd aangevuld met 1,6 kg DS aan koolzaadproducten. Daarenboven 

werd met DDGS in het rantsoen nog 1,3 kg DS krachtvoeder uitgespaard (Tabel 2.16). 

Tabel 2.16 Gemiddeld krachtvoedergebruik (kg DS/dag) voor de 3 behandelingen 

 Controle TDDGS MDDGS 

Sojaschroot 0,9 - - 

Bestendig sojaschroot 0,9 - - 

TDDGS - 2,5 - 

MDDGS - - 2,0 

Sojavrij krachtvoeder 4,5 3,2 3,1 

Koolzaadschroot - 1,4 1,4 

Bestendig koolzaadschroot - 0,1 0,2 

Voederureum 0,127 0,070 0,093 

Totaal krachtvoeder 6,5 7,3 6,7 
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Melkvetzuursamenstelling 

De gemiddelde melkvetzuursamenstelling per behandeling voor periode 3 wordt weergegeven in 

Tabel 2.17. Het aandeel verzadigde vetzuren (SFA) was lager voor de behandeling met MDDGS t.o.v. 

beide andere behandelingen, terwijl het aandeel mono-onverzadigde vetzuren (MUFA) en 

geconjugeerd linolzuur (CLAc9t1118:2) duidelijk hoger was voor MDDGS. 

2.1.3.4. Besluit 

De productieresultaten in deze zoötechnische proef bevestigen de resultaten van de voorgaande 

proeven. Naast de hogere dagelijkse eiwitproductie werd ook een hogere totale melkproductie 

gerealiseerd. Daarnaast werd aangetoond dat een melkveerantsoen zonder sojaschroot zeker een 

even goede productie kan garanderen. 

2.1.4. Conclusie melkveeproeven 

Tijdens drie voederproeven bij hoogproductief melkvee werd DDGS o.b.v. 100 % tarwe, o.b.v. 100 % 

maïs of o.b.v. minimum 50 % tarwe gebruikt. Naargelang de behandeling werd 2,1 tot 3,6 kg DDGS 

op DS-basis in het rantsoen gemengd, waardoor zowel sojaschroot als krachtvoeder kon bespaard 

worden. De besparing varieerde van 0,5 kg bestendig sojaschroot tot 1,5 kg sojaschrootproducten. 

De besparing van krachtvoeder liep bij gebruik van 3,6 kg DDGS op tot 2,3 kg. Het gebruik van DDGS 

bij hoogproductief melkvee stimuleerde de melkproductie. Nog duidelijker was het positief effect op 

de dagelijkse eiwitproductie. Het droogproces van WDGS naar DDGS bleek geen negatieve invloed te 

hebben op de productieresultaten. 

Tot slot kan gesteld worden dat DDGS een interessant en waardevol product is voor hoogproductief 

melkvee. Verder reduceert het gebruik van DDGS zowel het gebruik van sojaschroot als van andere 

krachtvoeders.  
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Tabel 2.17. Melkvetzuursamenstelling (g/100 g vetzuur) voor de 3 behandelingen 

 
Controle TDDGS MDDGS 

C4:0 3,79 3,46 3,56 

C6:0 2,43 2,38 2,27 

C8:0 1,44 1,47 1,34 

C10:0 3,18 3,41 2,83 

C11:0 0,05 0,06 0,04 

C12:0 3,66 4,02 3,16 

C14:0 12,02 12,30 10,72 

C15:0 1,05 1,08 0,95 

C16:0 33,96 33,61 26,97 

C17:0 0,54 0,52 0,50 

C18:0 8,70 8,59 11,70 

C20:0 0,15 0,14 0,17 

SFA 70,96 71,05 64,20 

C14:1 0,99 1,19 0,97 

c9C16:1 1,43 1,43 1,29 

c9C17:1 0,54 0,52 0,50 

t9C18:1 0,14 0,15 0,24 

t10C18:1 0,23 0,25 0,39 

t11C18:1 0,68 0,68 1,05 

t12/13/14+c9C18:1 16,00 15,36 20,63 

t15+c11C18:1 0,46 0,52 0,71 

c12C18:1 0,17 0,17 0,25 

c13C18:1 0,04 0,03 0,04 

c14+t16C18:1 0,24 0,23 0,36 

c15C18:1 0,10 0,10 0,12 

MUFA 21,02 20,63 26,57 

n-618:2 1,19 1,49 1,63 

n-618:3 0,03 0,03 0,03 

n-620:3 0,08 0,08 0,07 

n-6C20:4 0,11 0,11 0,12 

n-622:5 0,01 0,01 0,01 

n-6 PUFA 1,40 1,71 1,86 

n-318:3 0,30 0,29 0,31 

n-320:3 0,06 0,05 0,06 

n-320:5 0,04 0,03 0,04 

n-322:5 0,06 0,05 0,06 

n-322:6 0,00 0,00 0,00 

n-3 PUFA 0,46 0,43 0,47 

t11c1518:2 0,05 0,05 0,05 

CLAc9t1118:2 0,36 0,38 0,53 

CLAt10c1218:2 0,01 0,01 0,01 

som 94,25 94,25 93,68 
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2.2. Vleesvarkens – dosisproef 

In deze dosisproef werd het effect van verschillende gehaltes DDGS in het voeder op de 

groeiprestaties en karkaskwaliteit van vleesvarkens nagegaan, alsook hoeveel DDGS maximaal in een 

voeder mag worden opgenomen zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van de dieren. 

2.2.1. Proefopzet 

In deze proef werden 5 dosissen DDGS toegevoegd aan het voeder van de vleesvarkens (Rattlerow-

Seghers Hybride zeug × Piétrain beer). De gebruikte DDGS betrof DDGS12, waarvan de voederwaarde 

bij vleesvarkens was bepaald (zie WP 1.3); de partij was afkomstig van ABF (Gent) en gebaseerd op 

80 % tarwe en 20 % maïs.  De 5 behandelingen waren: 

1. 0 % DDGS12 (controlevoeder) 

2. 7,5 % DDGS12 

3. 15 % DDGS12 

4. 22,5 % DDGS12 

5. 30 % DDGS12 

De proef duurde van 24/07 tot 21/11/2012. Per behandeling werd er in 3 fases gevoederd (25-43 kg, 

43-72 kg, 72-110 kg). Per fase werd het 0 % en 30 % DDGS12 voeder geformuleerd (Tabel 2.18 en 

2.19), waarbij de waarden voor DDGS12 gebaseerd waren op de resultaten van de verteringsproeven 

(WP 1.3). De voeders met 7,5 %, 15 % en 22,5 % DDGS12 werden bekomen door het mengen van de 

0 % en 30 % DDGS12 voeders. De 0 % en 30 % DDGS12 voeders werden geformuleerd met gelijke 

energiegehaltes en darmverteerbare aminozuurgehaltes. Na afloop van de proef werd echter een 

kleine fout gevonden in de aangenomen waarden voor DDGS12: de waarden die ingegeven werden 

bij de formulatie weken licht af van de waarden die bekomen werden in de verteringsproeven (de 

reden voor deze afwijking is ons onbekend). Hierdoor is er bij de 30 % DDGS12 voeders een kleine 

afwijking tussen de geformuleerde waarden en de werkelijk gevoederde waarden, waardoor de 0 % 

en 30 % DDGS voeders toch verschilden in energiegehalte en darmverteerbare aminozuurgehaltes. 

Voor NEv werden volgende waarden bekomen: 10,7 vs. 10,6, 10,8 vs. 10,5 en 10,5 vs. 10,4 MJ/kg DS 

(0 % vs. 30 % DDGS12; fase 1, fase 2 en fase 3, respectievelijk). Voor het gehalte aan schijnbaar 

darmverteerbaar lysine werd dit: 10,6 vs. 10,9, 9,17 vs. 9,31 en 8,02 vs. 8,19 g/kg DS (0 % vs. 30 % 

DDGS12; fase 1, fase 2 en fase 3, respectievelijk). 

Er werden 3 hokken opgezet per behandeling met in elk hok 3 bargen en 3 gelten (90 vleesvarkens in 

totaal). Bij het begin en het einde van iedere fase werden de vleesvarkens gewogen en de 

voederopname bepaald. Hieruit werden de dagelijkse voederopname, de dagelijkse groei, en de 

voederconversie berekend, zowel voor de 3 fases apart als voor de volledige periode (25-110 kg). In 

het slachthuis werden de individuele karkasgegevens verzameld. 

Tabel 2.18 Ingrediënten (%) van de vleesvarkenvoeders met 0 % of 30 % DDGS12 gedurende 3 fases 

 Fase 1 (25-43 kg) Fase 2 (43-72 kg) Fase 3 (72-110 kg) 

0 % DDGS 30 % DDGS 0 % DDGS 30 % DDGS 0 % DDGS 30 % DDGS 

DDGS12 - 30,0 - 30,0 - 30,0 

Maïs 20,0 27,5 22,4 27,7 20,0 20,3 

Gerst 28,5 21,2 30,0 26,2 30,0 30,0 

Tarwe 10,2 10,0 15,0 10,0 13,7 10,0 
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Bietmelasse 1,53 3,0 4,0 2,0 3,30 4,0 

Bietpulp 5,0 - - - - - 

Aardappeleiwit - 2,0 - 0,12 0,48 - 

Sojabonen - - 7,87 - - - 

Sojaschroot 19,9 1,53 8,14 0,12 12,0 - 

Koolzaadschroot 6,0 - 6,0 - 6,58 - 

Palmpitschilfers 3,0 - 3,0 - 3,0 - 

Tarwekortmeel 0,32 - - - 7,90 2,44 

Dierlijk vet 1,88 0,72 - - 0,80 - 

Voederkrijt 1,52 1,58 1,07 1,48 0,72 1,0 

Vitaminen en 
mineralenkern

a
 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Keukenzout 0,35 0,35 0,58 0,43 0,35 0,35 

Monocalciumfosfaat 0,24 - 0,38 - - 0,15 

L-Lysine HCl 0,30 0,74 0,30 0,70 0,16 0,58 

L-threonine 0,15 0,22 0,13 0,19 0,04 0,13 

Dl-methionine 0,11 0,12 0,09 0,05 0,01 0,05 

L-tryptofaan 0,02 0,05 0,02 0,04 - 0,01 

L-valine - 0,04 - 0,01 - - 

Natuphos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

a 
per kg kern: vitamine A, 12000 IU; vitamine D3, 2000 IU; vitamine E, 75 mg; vitamine K, 1,01 mg; vitamine 

B1, 1,50 mg; vitamine B2, 5 mg; vitamine B5, 18 mg; vitamine B6, 4 mg; vitamine B12, 0,03 mg; niacine, 25 
mg; choline, 433 mg; foliumzuur, 3 mg; biotine, 0,3 mg; ethoxyquin, 0,55 mg; BHT, 0,50 mg; Ca, 888,5 mg; Mg, 
164,4 mg; Fe, 150 mg; Cu, 15 mg; Mn, 50 mg; Zn, 100 mg; I, 2,0 g; Se, 0,4 mg 

Tabel 2.19 Berekende
1
 nutriëntensamenstelling (g/kg DS), netto energie (NEv) en gehalte  schijnbaar 

darmverteerbare (schDV) aminozuren (g/kg DS) van de vleesvarkenvoeders met 0 % of 30 % DDGS12 
gedurende 3 fases 

 Fase 1 (25-43 kg) Fase 2 (43-72 kg) Fase 3 (72-110 kg) 

0 % DDGS 30 % DDGS 0 % DDGS 30 % DDGS 0 % DDGS 30 % DDGS 

Droge stof 894 877 872 865 873 861 

Ruw eiwit 201 202 189 187 189 188 

Ruw vet B 53,7 54,5 50,1 47,7 45,8 46,3 

Ruwe as 65,3 54,3 60,9 54,1 53,4 52,3 

Ruwe celstof 50,3 34,3 45,0 36,8 48,1 39,3 

Suikers 56,9 46,9 59,2 42,1 58,4 53,9 

Zetmeel 361 380 424 414 416 391 

Fosfor 5,26 4,64 5,30 4,77 5,38 5,35 

NEv (MJ/kg DS) 10,7 10,6 10,8 10,5 10,5 10,4 

Lysine 12,6 12,7 11,1 11,0 9,99 9,92 

Methionine 4,19 4,39 3,98 3,48 3,21 3,41 

Methionine+cysteïne 7,66 7,82 7,44 6,89 6,78 6,85 

Threonine 8,91 8,86 8,10 7,77 7,21 7,07 
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Tryptofaan 2,63 2,43 2,34 2,09 2,26 1,89 

Isoleucine 7,96 7,35 7,20 6,51 7,24 6,54 

Leucine 15,0 15,6 14,1 14,2 14,1 13,9 

Valine 9,36 9,46 8,66 8,39 8,89 8,28 

Arginine 12,6 8,49 11,3 7,82 11,5 7,92 

Histidine 5,08 4,25 4,62 3,99 4,68 3,97 

Fenylalanine 9,45 9,03 8,70 8,21 8,81 8,21 

Glutamine 37,0 41,7 37,4 41,3 37,6 42,7 

schDVLys 10,6 10,9 9,17 9,31 8,02 8,19 

schDVMet 3,68 3,95 3,42 3,03 2,63 2,95 

schDVMet+Cys 6,28 6,41 5,96 5,47 5,27 5,40 

schDVThr 6,91 7,24 6,15 6,22 5,21 5,49 

schDVTrp 2,07 1,97 1,79 1,66 1,67 1,44 

schDVIle 6,40 6,08 5,60 5,27 5,66 5,27 

schDVLeu 12,3 13,5 11,2 12,1 11,4 11,8 

schDVVal 7,21 7,64 6,51 6,62 6,70 6,45 

schDVArg 10,9 7,29 9,45 6,59 9,70 6,66 

schDVHis 4,21 3,34 3,74 3,09 3,81 3,05 

schDVPhe 7,81 7,81 7,01 7,02 7,08 6,97 

schDVGlu 32,0 37,2 32,0 36,8 32,3 38,1 

1 
Geanalyseerde samenstelling van de DDGS partijen in combinatie met CVB 2007 

2.2.2. Analyse van de data 

Voor de analyse van de dagelijkse voederopname, dagelijkse groei en voederconversie van de 

vleesvarkens werd gebruik gemaakt van een model met voeder (= de 5 behandelingen) als vast 

effect, waarbij hok als experimentele eenheid werd aanzien. Dit model werd toegepast op elke fase 

afzonderlijk (25-43 kg, 43-72 kg, 72-110 kg) en over alle fases heen (25-110 kg). Voor de analyse van 

de karkasgegevens werd een gemengd model gebruikt met voeder (= de 5 behandelingen), geslacht 

en koud karkasgewicht (KKKG) als vaste effecten en hok als toevallig effect, waarbij het dier als 

experimentele eenheid werd aanzien. De analyses werden uitgevoerd met SAS. 

2.2.3. Resultaten 

De dagelijkse voederopname en de dagelijkse groei van de vleesvarkens in fase 1 (25-43 kg) was 

significant hoger wanneer 15 % DDGS12 werd toegevoegd aan het voeder in vergelijking met 30 % 

DDGS12 (Tabel 2.20). Er werd geen effect van voeder vastgesteld op de voederconversie van de 

varkens in fase 1. Bovendien kon in fase 2 (43-72 kg), fase 3 (72-110 kg) en over alle fases heen (25-

110 kg) geen effect van het DDGS-gehalte waargenomen worden op de dagelijkse voederopname, de 

dagelijkse groei en de voederconversie. Zowel de dagelijkse voederopname, dagelijkse groei en 

voederconversie was lager in fase 1 dan in fase 2 en 3, en lager in fase 2 dan in fase 3 (p<0,001). 

  



 

78 

 

Tabel 2.20 Zoötechnische prestaties van de vleesvarkens gevoederd met toenemend percentage DDGS12 
tijdens verschillende groeifasen 

 fase Gehalte DDGS12 (%) SEM p 

0 7,5 15 22,5 30 Voeder 

Dagelijkse 
voederopname, kg 

25-43 kg 1,24
ab

 1,20
ab

 1,34
a
 1,20

ab
 1,11

b
 0,02 0,04 

43-72 kg 1,76 1,75 1,81 1,78 1,67 0,03 0,64 

72-110 kg 2,52 2,73 2,63 2,72 2,71 0,04 0,41 

25-110 kg 1,92 1,99 2,06 2,01 1,93 0,02 0,25 

Dagelijkse groei, g 25-43 kg 634
ab

 629
ab

 722
a
 640

ab
 574

b
 16 0,03 

43-72 kg 714 720 738 721 669 10 0,23 

72-110 kg 803 883 803 878 819 21 0,63 

25-110 kg 728 756 763 763 702 11 0,32 

Voederconversie, g/g  25-43 kg 1,96 1,91 1,85 1,88 1,94 0,02 0,36 

43-72 kg 2,47 2,43 2,45 2,47 2,49 0,02 0,96 

72-110 kg 3,15 3,12 3,29 3,10 3,32 0,05 0,59 

25-110 kg 2,64 2,64 2,71 2,63 2,75 0,02 0,20 

a,b
 gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde superscript zijn niet significant verschillend (p>0,05) 

Er werd geen significant effect van het DDGS-gehalte in het voeder van de vleesvarkens op de 

karkasgegevens waargenomen (Tabel 2.21). Gelten hadden een hoger rendement, percentage vlees, 

en hambreedte, en een lagere spekdikte, typegetal en MBIc (Meat Building Index) dan bargen. 

Tabel 2.21 Karkasgegevens bij slacht (110 kg) van vleesvarkens gevoederd met toenemend percentage 
DDGS12 van 25 tot 110 kg 

Karkasgegevens Gehalte DDGS12 (%) SEM p 

0 7,5 15 22,5 30 Voeder Geslacht KKKG
1
 

Rendement (%) 77,6 77,5 77,8 77,3 78,1 0,16 0,35 0,04 <0,001 

Percentage vlees (%) 63,7 62,9 62,9 61,3 63,3 0,30 0,20 <0,001 <0,001 

Typegetal 1,98 1,99 1,96 2,00 2,02 0,031 0,94 0,01 <0,001 

MBIc 3,69 3,85 3,93 4,14 3,80 0,072 0,40 <0,001 0,78 

Hambreedte (mm) 210 213 212 212 208 1,0 0,43 0,002 <0,001 

Spekdikte (mm) 11,4 12,5 12,6 14,2 11,9 0,39 0,31 <0,001 <0,001 

Hamhoek (°) 50,2 51,5 49,8 49,1 49,5 0,57 0,85 0,48 0,02 

Vleesdikte (mm) 64,5 66,0 66,6 64,4 63,3 0,70 0,53 0,65 <0,001 

 

2.2.4. Besluit 

Er werden geen significante verschillen gevonden op de karkasgegevens van de vleesvarkens tussen 

de verschillende dosissen DDGS. De dagelijkse voederopname en de dagelijkse groei van de 

vleesvarkens in fase 1 (25-43 kg) was wel significant lager wanneer 30 % DDGS12 werd toegevoegd 

aan het voeder in vergelijking met 15 % DDGS12 en, alhoewel niet significant (p>0,05) verschillend, 

ging ook de dagelijkse groei over alle fases (25-110 kg) numeriek achteruit wanneer 30 % DDGS12 

gevoederd werd. Bovendien steeg ook de voederconversie bij 30 % DDGS. Uit deze dosisproef kan 

dan ook afgeleid worden dat er tot 22,5 % DDGS in het varkensvoeder mag worden opgenomen, 

zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de prestaties van de dieren.  
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2.3. Pluimvee 

2.3.1. Vleeskuikens 

2.3.1.1. Proefopzet 

Het effect van 3 types (tarwe, maïs en gemengd) en 2 percentages DDGS (7,5 en 15 %) in het voeder 

op de zoötechnische prestaties van vleeskuikens werd nagegaan. Er waren 7 behandelingen: 

1) Controlegroep 

2) 15 % DDGS11 (100 % tarwe) 

3) 15 % DDGS12 (80 % tarwe en 20 % maïs) 

4) 15 % DDGS13 (100 % maïs) 

5) 7,5 % DDGS11 (100 % tarwe) 

6) 7,5 % DDGS12 (80 % tarwe en 20 % maïs) 

7) 7,5 % DDGS13 (100 % maïs) 

De proef duurde van 2/11 tot 12/12/2012. Per behandeling werd er gewerkt met 8 herhalingen (=8 

blokken) van telkens 30 kippen (Ross 308). Het voeder werd aangemaakt per fase: starter (d0-d14), 

groeier (d15-d26) en finisher (d27-d37). Het controlevoeder en de drie 15 % DDGS voeders werden 

isocalorisch en isonitrogeen geformuleerd per fase (Tabel 2.22 en 2.23). In elke fase werden de drie 

7,5 % DDGS voeders bekomen door het mengen van de 0 % en 15 % DDGS voeders. Per hok werd de 

voederopname, het gewicht, de groei en de voederconversie van de vleeskuikens bepaald, zowel per 

fase als over alle fases heen. 

2.3.1.2. Analyse van de data 

Voor de statistische analyse van de zoötechnische prestaties werd gebruik gemaakt van een 

gemengd model met behandeling als vast effect en blok als toevallig effect. De post hoc analyses 

gebeurden volgens de Tukey methode (om alle behandelingen onderling te vergelijken) en de 

Dunnett methode (om alle behandelingen te vergelijken t.o.v. het controlevoeder). De analyses 

werden uitgevoerd met SAS. Verschillen werden significant beschouwd als p<0,05. 

2.3.1.3. Resultaten 

De zoötechnische parameters voor de verschillende behandelingen worden weergegeven in Tabel 

2.24. Er kon geen verschil worden aangetoond tussen de verschillende behandelingen in het gewicht 

van de kuikens op d0, d26 en d37. Op d14 waren de kuikens die 7,5 % DDGS12 of 7,5 % DDGS13 

gevoederd kregen, zwaarder dan deze die 7,5 % DDGS11 kregen. De dagelijkse groei van d0 tot d14 

van de kuikens die 7,5 % DDGS12 of DDGS13 gevoederd kregen, was significant groter dan voor deze 

die 7,5 % DDGS11 kregen (p=0,003). Er kon geen verschil worden aangetoond in de dagelijkse groei 

van d15-d26 en van d27-d37. Over alle fases heen (d0-d37) hadden de kuikens die 7,5 % DDGS12 

gevoederd kregen, een significant hogere groei dan de dieren die het controlevoeder kregen. De 

vleeskuikens die het 15 % DDGS12 voeder kregen, hadden een hogere dagelijkse voederopname in 

de periode d0-d14 dan deze die het controlevoeder of het 7,5 % DDGS11 voeder kregen. Er kon geen 

verschil worden aangetoond in de dagelijkse voederopname van d15-d26 en d27-d37. Over de ganse 

periode werd de laagste voederopname genoteerd voor de controlegroep, voor de 7,5 % DDGS11 en 

15 % DDGS12 een intermediaire waarde en voor alle andere groepen was de voederopname 

significant hoger dan de controlegroep.  



 

80 

 

Tabel 2.22  Ingrediënten (%) van het controlevoeder en de voeders met 15 % DDGS11, DDGS12 of DDGS13 gevoederd aan vleeskuikens in fase 1, 2 en 3 

 Fase 1 (d0-d14) Fase 2 (d15-d26) Fase 3 (d27-d37) 

 controle 15 % 
DDGS11 

15 % 
DDGS12 

15 % 
DDGS13 

controle 15 % 
DDGS11 

15 % 
DDGS12 

15 % 
DDGS13 

controle 15 % 
DDGS11 

15 % 
DDGS12 

15 % 
DDGS13 

Tarwe 44,1 36,4 36,5 36,6 52,2 44,4 44,5 44,1 58,6 51,5 50,9 50,1 
Soja 33,1 24,9 24,1 25,6 30,9 22,7 21,9 23,5 27,2 18,5 18,2 20,2 
Maïs 15,0 15,0 15,0 15,0 7,50 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 
Dierlijk vet 3,04 3,50 4,30 2,75 4,20 4,72 5,48 4,35 4,27 4,63 5,59 4,50 
Sojaolie 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Voederkrijt 0,30 0,18 0,19 0,22 0,24 0,12 0,13 0,15 0,16 0,03 0,05 0,08 
Keukenzout 0,20 0,11 0,10 0,13 0,25 0,16 0,15 0,18 0,24 0,13 0,14 0,14 
Bicalciumfosfaat 1,56 1,81 1,82 1,79 1,26 1,50 1,51 1,48 1,01 1,26 1,27 1,24 
Natriumbicarbonaat 0,23 0,36 0,24 0,20 0,13 0,26 0,14 0,09 0,14 0,21 0,15 0,14 
Pluimveekern

a
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Dl-methionine 0,25 0,24 0,24 0,26 0,22 0,22 0,21 0,24 0,20 0,20 0,20 0,22 
L-Lysine HCl 0,16 0,38 0,41 0,36 0,14 0,36 0,38 0,33 0,17 0,40 0,41 0,35 
L-threonine 0,04 0,09 0,12 0,09 0,02 0,08 0,10 0,07 0,04 0,09 0,11 0,08 
DDGS11 - 15,0 - - - 15,0 - - - 15,0 - - 
DDGS12 - - 15,0 - - - 15,0 - - - 15,0 - 
DDGS13 - - - 15,0 - - - 15,0 - - - 15,0 
a 

De pluimveekern bevat per kg: calciumcarbonaat; tarwe; magnesiumoxide; vitamine A E672, 1349997 IU; vitamine D3 E671, 299999 IU; choline/choline chloride, 60000 
mg; vitamine E 3a700 (all-race-alfa-tocopherylacetaat), 5488 mg; nicotinezuur/nicotinamide, 3000 mg; vitamine B3/calcium D-panthotenaat, 1500 mg; vitamine 
B2/riboflavine, 500 mg; vitamine B6/pyridoxine hydrochloride (Ea831), 400 mg;  vitamine K3, 250 mg;  vitamine B1/thiamine mononitraat, 200 mg; foliumzuur, 100 mg; 
biotine/D-(+)-biotine, 20 mg; vitamine B12/cyanocobalamine, 2 mg; mangaan(II)oxide – mangaan E5, 9590 mg;  zink(II)oxide – zink E6, 6000 mg; ijzersulfaat (monohydraat) 
– ijzer E1, 4920 mg; kopersulfaat (pentahydraat) – koper E4, 2000 mg; calciumjodaat (anhydraat) – jodium E2, 120 mg; natriumseleniet – selenium E8, 36 mg; ethoxyquin 
E324, 3342 mg; BHT E321, 40 mg; propylgallaat E310, 12 mg; citroenzuur E330, 69 mg; sepioliet E562, 400 mg 
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Tabel 2.23 Berekende
1
 samenstelling (g/kg DS) van het controlevoeder en de voeders met 15 % DDGS11, DDGS12 of DDGS13 in fase 1, 2 en 3 

 Fase 1 (d0-d14) Fase 2 (d15-d26) Fase 3 (d27-d37) 

 controle 15 % 
DDGS11 

15 % 
DDGS12 

15 % 
DDGS13 

controle 15 % 
DDGS11 

15 % 
DDGS12 

15 % 
DDGS13 

controle 15 % 
DDGS11 

15 % 
DDGS12 

15 % 
DDGS13 

Droge stof 878 883 886 881 878 883 886 881 876 883 884 885 
Ruw eiwit 239 238 237 238 230 229 228 229 217 215 215 215 
Ruw vet 66,7 79,0 91,1 82,5 88,4 101 113 109 88,1 99,8 113 109 
Ruwe celstof 35,0 35,6 45,6 45,5 33,9 34,4 44,5 44,4 33,3 40,2 43,9 40,5 
Ruwe as 62,0 60,6 60,7 61,7 57,1 55,7 55,9 56,8 51,9 49,7 50,9 51,5 
Lysine 14,2 14,3 14,2 14,0 13,3 13,4 13,3 13,1 12,6 12,5 12,6 12,2 
Methionine 6,23 6,29 6,09 6,29 5,75 5,81 5,62 5,82 5,37 5,42 5,24 5,38 
Met+Cys 10,5 10,6 10,3 10,6 9,94 9,97 9,73 9,95 9,38 9,38 9,16 9,33 
Threonine 9,76 9,61 9,93 9,97 9,11 8,97 9,28 9,32 8,57 8,41 8,76 8,75 
Valine 11,1 10,6 10,5 9,76 10,5 10,1 10,0 9,25 9,83 9,23 9,29 8,53 
Tryptofaan 3,05 2,91 2,97 2,87 2,97 2,82 2,89 2,78 2,79 2,62 2,70 2,61 
Leucine 18,8 17,7 18,3 19,4 17,7 16,5 17,2 18,3 16,4 15,2 15,8 16,9 
Isoleucine 10,3 9,54 9,48 8,92 9,76 9,06 9,00 8,44 9,04 8,23 8,28 7,74 
Arginine 15,9 14,4 14,1 14,1 15,1 13,7 13,4 13,3 14,0 12,3 12,2 12,2 
Histidine 6,01 5,58 5,60 5,71 5,69 5,27 5,28 5,40 5,30 4,82 4,89 5,02 
Fenylalanine 11,8 11,3 11,3 11,2 11,3 10,7 10,8 10,7 10,5 9,85 10,0 9,93 
MEn (MJ/kg) 13,1 13,0 13,0 13,1 13,8 13,7 13,7 13,7 14,0 13,9 13,9 14,0 

1 
Geanalyseerde samenstelling van de DDGS partijen in combinatie met CVB 2007 
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De voederconversie van d0-d14 was significant lager wanneer de kuikens gevoederd werden met het 

7,5 % DDGS12 of 7,5 % DDGS13 voeder, in vergelijking met 7,5 en 15 % DDGS11 of 15 % DDGS12. Er 

kon geen verschil in de voederconversie tussen de behandelingen worden aangetoond van d15-d26. 

De voederconversie van d27-d37 was lager voor de kuikens die het controlevoeder of het voeder met 

7,5 of 15 % DDGS12 of 7,5 % DDGS13 gekregen hadden, in vergelijking met deze die met 15 % 

DDGS11 gevoederd werden. Over de volledige periode was de voederconversie lager wanneer de 

kuikens 7,5 of 15 % DDGS12 of 7,5 % DDGS13 gekregen hadden, in vergelijking met 15 % DDGS11. 

Indien elke behandeling vergeleken werd met de controlegroep, dan waren de vleeskuikens die 7,5 % 

DDGS12 kregen, significant zwaarder en dit zowel op d14, d26 als op d37. Tegenover de 

controlegroep hadden de 7,5 % DDGS12 gevoederde vleeskuikens een significant hogere dagelijkse 

groei tijdens de starter periode (d0-d14). Het minimale verschil was 1 g en gemiddeld was de 

dagelijkse groei toegenomen met 3,2 g. Over de volledige proefperiode was de dagelijkse groei met 

zowel 7,5 % DDGS12 als DDGS13 significant hoger dan de controlegroep.  Over alle fases heen 

hadden de vleeskippen die gevoederd werden met het 15 % DDGS11, 7,5 % DDGS12, 7,5 % DDGS13 

en 15 % DDGS13 voeder een significante hogere dagelijkse voederopname dan deze op het 

controlevoeder (zie ook Figuur 2.4). Dit resulteerde in een significant betere voederconversie van de 

vleeskuikens die het 15 % DDGS12 voeder kregen tijdens de starterperiode en voor de 15 % DDGS11 

groep tijdens de finisher periode (d27-d37) in vergelijking met de controlegroep. Er bleek echter 

geen enkele groep een significant verschillende voederconversie te hebben met de controlegroep, 

indien deze berekend werd over de ganse periode (d0-d37).  

 

Figuur 2.4 De gemiddelde voederopname (g/dag) van de vleeskuikens van dag 0 tot dag 37, 

uitgedrukt als het verschil in gemiddelde voederopname met de controlegroep zonder DDGS

(g/dag) 
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Tabel 2.24 De zoötechnische parameters van de vleeskuikens gevoederd met een controlevoeder of een voeder met 7,5 % of 15 % DDGS 

  Controle 7,5 % DDGS11 15 % DDGS11 7,5 % DDGS12 15 % DDGS12 7,5 % DDGS13 15 % DDGS13 SEM SN
1
 

Gewicht  
(g) 

d0 40,3 40,2 40,1 40,2 40,2 40,1 40,3 0,082 ns 
d14 428

ab
 420

b
 430

ab
 452

a*
 434

ab
 448

a
 440

ab
 2,64 ** 

d26 1208 1215 1252 1293
*
 1259 1274 1273 9,62 T 

d37 2340 2359 2371 2458
*
 2418 2450 2437 13,2 T 

Groei 
(g/dier/dag) 

d0-d14 27,7
ab

 27,1
b
 27,8

ab
 29,4

a*
 28,1

ab
 29,1

a
 28,6

ab
 0,19 ** 

d15-d26 65,0 66,3 68,5 70,1
*
 68,8 69,0 69,2 0,63 ns 

d27-d37 103,0 103,9 101,7 105,9 105,4 107,0 105,9 0,57 ns 
d0-d37 62,2

b
 62,7

ab
 63,0

ab
 65,3

a*
 64,3

ab
 65,1

ab*
 64,8

ab
 0,36 ** 

Voederopname 
(g/dier/dag) 

d0-d14 35,9
b
 36,0

b
 37,0

ab
 37,6

ab*
 38,0

a*
 36,9

ab
 37,4

ab
 0,21 * 

d15-d26 101,7 102,9 105,6 107,0 104,1 105,9 107,8 0,63 T 
d27-d37 181,3 185,0 186,7 185,6 184,4 186,0 190,3 1,57 Ns 
d0-d37 99,9

b
 101,5

ab
 103,2

a*
 103,7

a*
 101,4

ab
 103,7

a*
 104,5

a*
 0,63 ** 

Voederconversie 
(g voeder/g groei) 

d0-d14 1,30
ab

 1,33
b
 1,33

b
 1,28

a
 1,35

b*
 1,27

a
 1,31

ab
 0,01 *** 

d15-d26 1,57 1,56 1,54 1,53 1,51
*
 1,54 1,56 0,01 T 

d27-d37 1,76
a
 1,78

ab
 1,84

b*
 1,75

a
 1,75

a
 1,73

a
 1,80

ab
 0,01 ** 

d0-d37 1,61
ab

 1,62
ab

 1,64
b
 1,59

a
 1,58

a
 1,58

a
 1,61

ab
 0,01 ** 

1
 Significantieniveau van het effect van het voeder: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens (0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

ab
 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant verschillend (p>0,05; Tukey) 

* Significant verschillend van de controlegroep (p<0,05; Dunnett) 
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2.3.1.4. Besluit 

Het inmengen van DDGS in het voeder van vleeskuikens had geen negatief effect op de groei van de 

dieren. Er werd wel een betere groei vastgesteld wanneer maïs of gemengde DDGS gevoederd werd, 

in vergelijking met tarwe-DDGS. Ondanks een lagere voederopname bij de controlegroep en de 

vleeskuikens die het tarwe-DDGS voeder kregen, bleek de voederconversie significant hoger wanneer 

15 % DDGS tarwe werd gevoederd. De voederconversie van de andere behandelingen waren 

onderling vergelijkbaar of beter dan de voederconversie van de controlegroep. Hieruit kan besloten 

worden dat inmengen van maïs of gemengde DDGS de voorkeur krijgt op tarwe-DDGS bij 

vleeskuikens ongeacht het inmengpercentage.  

2.3.2. Leghennen 

2.3.2.1. Proefopzet 

Het effect van 3 types (tarwe, maïs en gemengd) en 2 percentages DDGS (7,5 en 15 %) in het voeder 

op de zoötechnische prestaties van leghennen werd nagegaan. Er waren 7 behandelingen: 

1) Controlegroep 

2) 7,5 % DDGS11 (100 % tarwe) 

3) 15 % DDGS11 (100 % tarwe) 

4) 7,5 % DDGS12 (80 % tarwe en 20 % maïs) 

5) 15 % DDGS12 (80 % tarwe en 20 % maïs) 

6) 7,5 % DDGS13 (100 % maïs) 

7) 15 % DDGS13 (100 % maïs) 

De proef duurde van 1/06 tot 29/11/2012 en bestond uit 6 periodes van 28 dagen. Per periode 

werden de 7 behandelingen 6 keer herhaald (= 6 blokken), met dus 42 hokken per periode (7 

behandelingen × 6 herhalingen). In elk hok zaten er 16 leghennen (Lohmann Brown). Het 

controlevoeder en de drie 15 % DDGS voeders werden isocalorisch en isonitrogeen geformuleerd 

(Tabel 2.25 en 2.26). De drie 7,5 % DDGS voeders werden bekomen door het mengen van de 0 % en 

15 % DDGS voeders. 

Per hok werd het eigewicht, legpercentage, eimassa (= legpercentage × eigewicht),  voederopname 

en voederconversie (= voederopname/eimassa) bepaald. Eén keer per periode werden van 60 eieren 

per behandeling de volgende kwaliteitsparameters bepaald: doorbuiging, schaaldikte, dooierkleur en 

Haugh Units (= 100 × log (H-(1,7×W0,37) +7,6) met H = hoogte van het eiwit in mm en W = gewicht van 

het ei in gram). 

Na deze proef werden de 7 behandelingen opnieuw gevoederd aan 7 hokken (1 hok per behandeling) 

en na 4 weken werden 12 eieren per hok verzameld om de vetzuursamenstelling te bepalen. 

Tabel 2.25 Ingrediënten (%) van het controlevoeder en de testvoeders met 15 % DDGS 

 Controlevoeder 15 % DDGS11 15 % DDGS12 15 % DDGS13 

Tarwe 34,0 27,8 29,2 28,8 

Maïs 28,5 25,0 25,0 24,2 

Sojaschroot 19,1 15,3 13,9 13,8 

Sojabonen 5,00 3,36 3,57 3,85 
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Voederkrijt 4,34 4,15 4,15 4,24 

Perskrijt 4,15 4,25 4,22 4,15 

Pluimveekern
a
 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bicalciumfosfaat 0,92 1,12 1,13 1,14 

Dierlijk vet 0,90 1,50 1,50 0,80 

Sojaolie 0,80 0,80 0,80 0,80 

Tarweglutenmeel 0,63 - - 1,50 

Natriumbicarbonaat 0,37 0,18 0,07 0,28 

Keukenzout 0,13 0,22 0,20 0,10 

Dl-methionine 0,12 0,11 0,12 0,12 

Fytase 0,01 0,01 0,01 0,01 

L-Lysine HCl 0,004 0,13 0,16 0,16 

Carofylgeel 0,003 0,003 0,003 0,003 

Carofylrood 0,003 0,003 0,003 0,003 

DDGS 11 - 15,0 - - 

DDGS 12 - - 15,0 - 

DDGS 13 - - - 15,0 

a 
De pluimveekern bevat per kg: calciumcarbonaat; tarwe; magnesiumoxide; vitamine A E672, 1349997 IU; 

vitamine D3 E671, 299999 IU; choline/choline chloride, 60000 mg; vitamine E 3a700 (all-race-alfa-
tocopherylacetaat), 5488 mg; nicotinezuur/nicotinamide, 3000 mg; vitamine B3/calcium D-panthotenaat, 1500 
mg; vitamine B2/riboflavine, 500 mg; vitamine B6/pyridoxine hydrochloride (Ea831), 400 mg;  vitamine K3, 250 
mg;  vitamine B1/thiamine mononitraat, 200 mg; foliumzuur, 100 mg; biotine/D-(+)-biotine, 20 mg; vitamine 
B12/cyanocobalamine, 2 mg; mangaan(II)oxide – mangaan E5, 9590 mg;  zink(II)oxide – zink E6, 6000 mg; 
ijzersulfaat (monohydraat) – ijzer E1, 4920 mg; kopersulfaat (pentahydraat) – koper E4, 2000 mg; calciumjodaat 
(anhydraat) – jodium E2, 120 mg; natriumseleniet – selenium E8, 36 mg; ethoxyquin E324, 3342 mg; BHT E321, 
40 mg; propylgallaat E310, 12 mg; citroenzuur E330, 69 mg; sepioliet E562, 400 mg 

Tabel 2.26 Berekende samenstelling (g/kg DS) van het controlevoeder en de testvoeders met 15 % DDGS 

 Controlevoeder 15 % DDGS11 15 % DDGS12 15 % DDGS13 

Droge stof 883 880 880 879 

Ruw eiwit 182 190 191 185 

Ruw vet 54,7 65,9 75,9 67,6 

Ruwe celstof 35,2 36,0 46,0 44,9 

Ruwe as 140 153 138 141 

Lysine 9,48 9,67 9,65 9,52 

Methionine 4,31 4,39 4,39 4,31 

Methionine+Cysteïne 7,69 7,93 7,89 7,94 

Threonine 6,87 6,80 6,84 7,17 

Valine 8,92 8,99 8,91 8,24 

Tryptofaan 2,28 2,34 2,40 2,29 

Leucine 15,4 15,1 15,7 17,0 

Isoleucine 7,94 7,83 7,74 7,26 

Arginine 12,2 11,8 11,5 11,1 

Histidine 4,97 4,83 4,82 4,97 
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Fenylalanine 9,42 9,45 9,45 9,57 

MEn (MJ/kg DS) 13,4 13,4 13,4 13,4 

2.3.2.2. Analyse van de data 

De vetzuuranalyses van de diervoeders en de eieren werden uitgevoerd volgens de methode van 

Sukhija en Palmquist (1988). Voor de statistische analyse van de zoötechnische prestaties en de 

eikwaliteit werd een gemengd model gebruikt met behandeling en periode als vaste effecten en hok 

en blok als toevallige effecten. Voor de statistische analyse van de vetzuren van de eieren werd een 

model gebruikt met behandeling als vast effect. De post hoc analyses gebeurden volgens de Tukey 

methode om de behandelingen onderling te vergelijken en de Dunnett methode om de 

behandelingen te vergelijken t.o.v. het controlevoeder. De analyses werden uitgevoerd met SAS. 

Verschillen werden significant beschouwd als p<0,05.  

2.3.2.3. Resultaten 

De zoötechnische parameters en de eikwaliteit voor de verschillende behandelingen worden 

weergegeven in Tabel 2.27.  

Bij het vergelijken van alle behandelingen onderling werd het hoogste eigewicht waargenomen bij de 

leghennen die het voeder met 15 % DDGS13 kregen en het laagste eigewicht bij het voeder met 7,5 

% DDGS12. De eimassa was significant hoger wanneer de leghennen gevoederd werden met 7,5 en 

15 % DDGS11, 15 % DDGS12, 7,5 en 15 % DDGS13 in vergelijking met het controlevoeder en het 7,5 

% DDGS12 voeder. De significante verschillen voor eimassa zijn vooral een gevolg van verschillen in 

eigewicht, aangezien de behandelingen geen significant effect hadden op het legpercentage. De 

laagste voederopname werd waargenomen bij leghennen die het controlevoeder kregen. Omdat de 

groepen met de hoogste eimassa ook het meeste voeder opnamen en omgekeerd, werden geen 

verschillen in voederconversie waargenomen.  

Het eigewicht van de leghennen die het voeder met 15 % DDGS12 en DDGS13 kregen, was significant 

hoger dan het eigewicht van de controlegroep. Voor DDGS12 was het minimale en gemiddelde 

verschil met de controlegroep respectievelijk 0,2 en 1,0 g; voor DDGS13 respectievelijk 0,5 en 1,3 g in 

vergelijking met de controlegroep. De voederopname van de leghennen die het 15 % DDGS11 voeder 

kregen, was hoger dan de voederopname van de controlegroep, met een minimaal en gemiddeld 

verschil van respectievelijk 0,5 en 2,3 g. Ook de voederopname van de dieren die het DDGS13 voeder 

kregen was zowel bij een inmengpercentage van 7,5 als 15 % hoger dan de controlegroep, met een 

minimaal verschil van respectievelijk 0,6 en 0,5 g en een gemiddeld verschil van 2,3 g voor beide 

niveaus. Ook bij deze statistische test was de voederconversie van elke behandeling niet significant 

(p>0,05) verschillend t.o.v. deze van de controlegroep.   

Wat betreft de eikwaliteit, was de doorbuiging het hoogst in de controlegroep en het laagst bij de 

leghennen die het voeder met 7,5 en 15 % DDGS12 kregen. De schaaldikte was het grootst bij de 

leghennen met 15 % DDGS13 en het kleinst bij deze met 7,5 % DDGS11. De Haugh Units waren het 

laagst in de groep met 15 % DDGS13 en het hoogst in de groep met 15 % DDGS11. Er werd geen 

significant verschil gevonden in de dooierkleur tussen de verschillende behandelingen. Bij het 

vergelijken van elke behandeling afzonderlijk tegenover de controlegroep bleken er voor alle 

parameters van de eikwaliteit geen significante verschillen te zijn.  
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De vetzuursamenstelling van de diervoeders en de eieren wordt respectievelijk weergegeven in Tabel 

2.28 en 2.29. De belangrijkste vetzuren in de voeders en de eieren waren C16:0, C18:0, C18:1n-9 en 

C18:2n-6. De concentratie aan C16:0 was hoger in de eieren van de kippen die het controlevoeder 

gekregen hadden in vergelijking met de kippen die het 15 % DDGS11, 7,5 en 15 % DDGS12 en 15 % 

DDGS13 voeder gekregen hadden, hetgeen in overeenstemming is met de hogere C16:0 concentratie 

in de voeders. In vergelijking met de eieren van de kippen met het controlevoeder was de C18:0 

concentratie hoger wanneer 15 % DDGS11, 7,5 of 15 % DDGS12, 7,5 of 15 % DDGS13 gevoederd 

werd. In het voeder zelf werd echter het tegenovergestelde waargenomen. De C18:1n-9 concentratie 

in de eieren was lager wanneer DDGS aan het voeder werd toegevoegd in vergelijking met het 

controlevoeder, wat overeenstemt met de concentraties in de voeders. De C18:2n-6 concentratie 

was het laagst in de eieren van de kippen die het controlevoeder gekregen hadden t.o.v. een voeder 

met DDGS, wat ook overeenstemt met de C18:2n-6 concentratie in de voeders.  

2.3.2.4.  Besluit 

Het inmengen van verschillende types DDGS (maïs, tarwe en gemengd) aan 7,5 of 15 % in het voeder 

leek geen negatief effect te hebben op de zoötechnische prestaties van de leghennen. Er was immers 

geen significant effect van de behandelingen op de voederconversie, aangezien de behandelingen, 

die resulteerden in een grotere eimassa ook een grotere voederopname hadden.  Ook de eikwaliteit 

werd bij geen enkele behandeling negatief beïnvloed. Verder blijkt dat het vetzuurprofiel van de 

eieren, voor de meeste vetzuren, een reflectie is van het vetzuurprofiel van het voeder.   
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Tabel 2.27 Zoötechnische parameters en eikwaliteit bij de leghennen gevoederd met een controlevoeder of een voeder met 7,5 % of 15 % DDGS 

 Controlevoeder 7,5 % DDGS11 15 % DDGS11 7,5 % DDGS12 15 % DDGS12 7,5 % DDGS13 15 % DDGS13 SEM SN
1
 

Eigewicht (g) 62,3
bc

 63,2
ab

 63,1
ab

 61,8
c
 63,3

ab*
 62,5

bc
 63,6

a*
 0,1 *** 

Legpercentage (%) 93,3 94,1 94,2 93,8 93,8 94,9 93,5 0,3 ns 

Eimassa (g) 58,1
b
 59,4

a
 59,4

a
 58,0

b
 59,0

a
 59,4

a
 59,1

a
 0,2 * 

Voederopname (g) 111,7
a
 112,5

ab
 113,9

b*
 112,0

ab
 112,7

ab
 114,0

b*
 113,9

b*
 0,3 *** 

Voederconversie 1,92 1,90 1,92 1,93 1,90 1,93 1,92 0,01 ns 

Doorbuiging (µm) 2,20
a
 2,17

ab
 2,15

abc
 2,11

c
 2,11

c
 2,13

bc
 2,15

abc
 0,01 *** 

Schaaldikte (1/100 mm) 36,0
ab

 35,5
b
 36,0

ab
 36,5

ab
 36,6

ab
 36,4

ab
 36,7

a
 0,1 * 

Haugh Units 82,9
bc

 82,7
bc

 85,1
a
 82,9

bc
 84,1

ab
 83,9

ab
 81,5

c
 0,2 *** 

Dooierkleur 13,3 13,3 13,3 13,4 13,6 13,4 13,5 0,1 ns 
1
 Significantieniveau van het effect van het voeder: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens (0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

abc
 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant verschillend (p>0,05; Tukey) 

*
 Significant verschillend van de controlegroep (p<0,05; Dunnett) 
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Tabel 2.28 Vetzuursamenstelling (g/100 g totale vetzuren) van het controlevoeder en voeders met 7,5 % of 15 % DDGS gevoederd aan leghennen 

 Controlevoeder 7,5 % DDGS11 15 % DDGS11 7,5 % DDGS12 15 % DDGS12 7,5 % DDGS13 15 % DDGS13 

C6:0 1,15 0,79 0,06 0,42 0,05 0,91 0,05 

C8:0 0,19 0,06 - 0,07 - 0,07 - 

C12:0 - 0,27 - 0,25 - 0,25 - 

C14:0 0,47 0,62 0,46 0,49 0,41 0,47 0,27 

C15:0 0,12 0,10 0,06 0,08 0,05 0,05 0,04 

C15:1n-5 - 0,13 - 0,08 - - - 

C16:0 21,6 20,0 17,3 17,9 16,2 18,9 15,6 

C16:1n-7 0,90 0,98 0,95 0,93 0,98 0,82 0,65 

C17:0 0,24 0,23 0,19 0,20 0,20 0,22 0,18 

C18:0 6,44 6,12 5,13 5,46 5,02 5,67 4,15 

C18:1n-9 cis 29,3 28,0 26,9 26,7 26,2 28,2 25,9 

C18:2n-6 (cis-9,12) 34,8 37,6 43,4 42,1 45,1 39,5 48,2 

C18:3n-3 2,67 3,18 3,89 3,61 4,14 3,09 3,42 

C20:0  0,49 0,40 0,31 0,36 0,33 0,45 0,37 

C20:1n-9 0,64 0,56 0,53 0,51 0,51 0,52 0,35 

C20:2n-6 - 0,15 0,18 0,16 0,18 0,11 0,13 

C20:4n-6  - - - - - - 0,09 

C20:5n-3  0,75 0,64 0,45 0,52 0,49 0,60 0,45 

C24:0  0,22 0,13 0,17 0,18 - - - 

C24:1n-9  - - - - 0,15 0,16 0,21 

SFA 30,9 28,8 23,7 25,4 22,3 27,0 20,6 

MUFA 30,9 29,7 28,4 28,2 27,8 29,7 27,1 

PUFA 38,2 41,6 48,0 46,4 49,9 43,3 52,3 
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Tabel 2.29 Vetzuursamenstelling (g/100 g totale vetzuren) van de eieren afkomstig van leghennen met een controlevoeder of een voeder met 7,5 % of 15 % DDGS 

 Basisvoeder 7,5 % DDGS11 15 % DDGS11 7,5 % DDGS12 15 % DDGS12 7,5 % DDGS13 15 % DDGS13 SEM P voeder 

C14:0 0,38
a
 0,36

ab
 0,36

b*
 0,34

bc*
 0,33

cd*
 0,33

cd*
 0,32

d*
 0,003 <0,001 

C14:1n-5 0,09
a
 0,08

ab
 0,07

bc*
 0,07

bc*
 0,05

d*
 0,06

bd*
 0,05

cd*
 0,002 <0,001 

C15:0 0,06
c
 0,07

b*
 0,08

a*
 0,08

ab*
 0,07

b*
 0,07

c
 0,07

c
 0,001 <0,001 

C16:0 26,5
a
 26,1

ab
 25,1

c*
 25,7

b*
 24,8

c*
 26,0

ab
 24,7

c*
 0,084 <0,001 

C16:1n-7 3,47
a
 3,23

b*
 2,73

c*
 2,77

c*
 2,40

d*
 2,81

c*
 2,34

d*
 0,046 <0,001 

C17:0 0,19
e
 0,21

bcd*
 0,23

a*
 0,22

ac*
 0,23

ab*
 0,20

de
 0,21

cd*
 0,002 <0,001 

C18:0 8,03
b
 8,04

b
 8,41

ab*
 8,67

a*
 8,54

a*
 8,43

ab*
 8,44

ab*
 0,044 <0,001 

C18:1n-9 cis 46,6
a
 43,4

b*
 40,1

d*
 41,2

c*
 39,3

d*
 42,8

b*
 39,7

d*
 0,280 <0,001 

C18:2n-6 (cis-9,12) 11,1
e
 14,5

d*
 18,4

b*
 16,5

c*
 19,7

a*
 15,2

d*
 19,7

a*
 0,326 <0,001 

C18:3n-6 0,10
c
 0,10

c
 0,10

c
 0,10

bc
 0,10

bc
 0,12

a*
 0,11

ab*
 0,001 <0,001 

C18:3n-3 0,42
d
 0,59

c*
 0,84

a*
 0,68

b*
 0,86

a*
 0,54

c*
 0,72

b*
 0,017 <0,001 

C20:1n-9 0,30
a
 0,29a

b
 0,24

d*
 0,26

c*
 0,22

e*
 0,27

bc*
 0,23

de*
 0,003 <0,001 

C20:2n-6 0,20
b
 0,20

b
 0,20

b
 0,20

b
 0,21

ab
 0,19

b
 0,22

a*
 0,002 <0,001 

C20:3n-6  0,15
ab

 0,16
a
 0,14

abc
 0,16

ab
 0,13

c*
 0,14

bc
 0,16

a
 0,002 <0,001 

C20:4n-6  1,70
c
 1,79

bc
 1,99

ab*
 2,04

a*
 2,05

a*
 1,99

ab*
 2,15

a*
 0,025 <0,001 

C22:6n-3 0,72
c
 0,83

bc*
 1,01

a*
 1,00

a*
 1,00

a*
 0,90

ab*
 0,93

ab*
 0,015 <0,001 

SFA 35,1
a
 34,7

ab
 34,2

bc*
 35,1

a
 34,0

bc*
 35,0

a
 33,7

c*
 0,088 <0,001 

MUFA 50,5
a
 47,0

b*
 43,1

cd*
 44,3

c*
 41,9

e*
 45,9

b*
 42,3

de*
 0,323 <0,001 

PUFA 14,4
e
 18,2

d*
 22,7

b*
 20,7

c*
 24,1

a*
 19,1

c*
 24,0

a*
 0,366 <0,001 

abcde
 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant verschillend (p>0,05; Tukey) 

*
 Significant verschillend van de controlegroep (p<0,05; Dunnett) 
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3. WP3: Afleiden van schattingsformules 

Uit WP1 bleek dat de energie- en eiwitwaarde van DDGS sterk kan variëren en dit vooral door 

verschillen in het uitgangsmateriaal en door verschillen in productieprocessen. Het gebruik van een 

gemiddelde waarde bij het formuleren van het rantsoen/voeder kan bijgevolg leiden tot aanzienlijke 

fouten. Daarom is het interessant om te beschikken over eenvoudige parameters om de 

voederwaarde van DDGS meer nauwkeurig in te schatten. 

Van de gistconcentraten werden 5 partijen van verschillende productie-eenheden onderzocht. Dit 

aantal is te beperkt om schattingsvergelijkingen af te leiden. Wel werden correlaties berekend tussen 

laboparameters en de verteerbaarheid/energiewaarde voor rundvee en varkens. 

3.1. Schatting voederwaarde DDGS voor rundvee 

3.1.1. Materiaal en methoden 

Op basis van de dataset van de 13 partijen DDGS werden vergelijkingen afgeleid voor het schatten 

van de in vivo verteringscoëfficiënten (VC’en) van RE, RC, RVET, OK en OS en de daaruit berekende 

metaboliseerbare energie (ME) en netto-energie (VEM, VEVI), alsook voor de %BREo en %BREn, 

%DVBE, het DVME-gehalte en de OEB-waarde. DVE is een complexe waarde en nauwelijks 

rechtstreeks te schatten en dient daarom berekend te worden uit de 3 geschatte componenten.   

Voor de verteerbaarheid en de energiewaarde werden de volgende schattingsparameters 

onderzocht: 

- De macro-nutriënten: ruw eiwit (RE), ruw vet (RV), ruwe celstof (RC), As, NDF, ADF, ADlignine 

(ADL), cellulose (CEL), hemicellulose (HCEL), zetmeel (ZET), suiker (SUI) (Tabel 1.3) 

- De in vitro verteerbaarheid van de OS met cellulase (VCOSc), met pensvocht (VCOSp) (Tabel 

1.12) 

- De kleurparameters bepaald op gemalen monsters met een Hunterlab Miniscan EZ 

(Elscolab,Kruibeke, België): L* (helderheid), a* (groen-rood), b*(blauw-geel) (Tabel 3.1) 

- De pensafbreekbaarheid van OS en NDF na 3, 8, 24 en 48 uur incubatie (OSd3, OSd8, OSd24, 

OSd48, NDFd3, NDFd8, NDFd24 en NDFd48) (Tabel 1.14) 

Voor de eiwitwaarden waren de potentiële schattingsparameters:  

- De macro-nutriënten: RE, RV, RC, As, NDF, ADF, ADL, CEL, HCEL, ZET, SUI (Tabel 1.3) alsook 

ADF-gebonden onoplosbaar eiwit (ADIRE) (Tabel 3.1) 

- De eiwitdispersiegraad in kaliumhydroxide (PDIKOH) bepaald volgens BIPEA door het labo 

Deltavit (Janzé, Frankrijk). 

- De oplosbaarheid in water (WSRE), in boraat-fosfaat buffer (BFSRE), in pepsine-HCl (PHSRE; 

EC, 1999) (Tabel 3.1) 

- De in vitro verteerbaarheid van RE met protease Streptomyces griseus gedurende 1, 6 en 24 

uur (SGd1, SGd6 en SGd24) (Tabel 3.1) 

- De kleurparameters: L*, a*, b* 

- De pensafbreekbaarheid van RE na 3, 8, 24 en 48 uur incubatie (REd3, REd8, REd24 en 

REd48)(Tabel 1.14) 

- Reactief lysine als maat voor beschikbaar lysine werd bepaald volgens Moughan and 

Rutherfurd (1996) (Tabel 3.1) 



 

92 

 

De schattingsvergelijkingen werden afgeleid via meervoudige regressie-analyse volgens het model:   

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn 

Alleen die regressies werden in beschouwing genomen, waarvan elke parameter een significant 

(p<0,05) deel van de variatie verklaarde en waarbij de parameters niet onderling gecorreleerd 

(p>0,05) waren. De regressies werden geëvalueerd o.b.v. de determinatiecoëfficiënt (R²), de 

residuele standaardafwijking (RSD) en de voorspelkracht (VK), berekend als de verhouding van de 

standaardafwijking van de te schatten parameter en RSD. De VK van de vergelijking dient minstens 

1,5 te bedragen voor enige praktische bruikbaarheid en vanaf 3 spreekt men van een goede 

schatting. Er werd ook rekening gehouden met de gebruiks- en diervriendelijkheid van de parameter.  

Tabel 3.1 Kleurparameters en in vitro eiwitwaarden van DDGS (n=13) 

 TDDGS 

n=3 

MDDGS 

n=3 

GDDGS 

n=7 

SEM
2
 SN

3
 Range 

n=13 

Kleurparameters       

  L* 43,1
ab

 47,6
a
 40,2

b
 1,3 T 36,8 – 52,3 

  a* 11,9
b
 14,9

a
 12,0

b
 0,4 ** 11,0 – 15,3 

  b* 26,5
b
 36,7

a
 26,2

b
 1,5 ** 20,8 – 40,8 

In vitro eiwitparameters
1
 (%) 

  ADIRE (g/kg DS) 47 42 54 5 ns 5,4 – 26,3 

  WSRE 8,6 8,0 8,0 0,5 ns 6,1 – 11,1 

  PDIKOH 31,5
a
 22,6

b
 22,0

b
 1,5 ** 17,0 – 36,0 

  BFSRE 16,2 13,0 14,0 0,8 ns 8,9 – 20,2 

  SGd1 23,3
a
 14,8

b
 20,8

a
 1,1 ** 11,4 -26,8 

  SGd6 27,9
a
 15,3

b
 26,4

a
 1,7 ** 11,0 – 32,9 

  SGd24 34,3
a
 18,8

b
 32,4

a
 2,0 ** 17,4 – 40,4 

  PHSRE 62,8
a
 51,3

b
 63,3

a
 2,0 *** 45,8 - 73,1 

  Reactief lysine (g/kg DS) 2,6 3,7 3,2 0,2 ns 1,4 – 5,2 

1
ADIRE = ADF-gebonden onoplosbaar RE; PDIKOH = eiwitdispersiegraad in kaliumhydroxide; WSRE = 

wateroplosbaar RE; BFSRFE = boraat-fosfaatbuffer oplosbaar RE; SGd1, SGd6, SGd24 = eiwitafbreekbaarheid 
na resp. 1, 6 en 24 u incubatie met Streptomyces griseus; PHSRE = eiwitoplosbaarheid in pepsine-HCl  
2
SEM = standaardfout van het gemiddelde 

3
 Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), T = tendens 

(0,10>p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 
a, b, c

 Gemiddelden op een rij zonder of met eenzelfde bovenschrift zijn niet significant (p>0,05) verschillend  

De L*-waarde was het hoogst voor MDDGS en het laagst voor GDDGS met een tussenliggende 

waarde voor TDDGS. MDDGS vertoonde hogere a*- en b*-waarden dan TDDGS en GDDGS, die 

onderling weinig verschilden. Het ADF-gebonden RE bedroeg gemiddeld 15 % van het totaal RE en 

was zeer variabel. De eiwitoplosbaarheid varieerde sterk naargelang van de methode. Vergeleken 

met water was de oplosbaarheid in boraat-fosfaatbuffer dubbel zo hoog, in KOH driemaal hoger en 

in pepsine-HCl 5 à 6 maal hoger. Er werden geen significante verschillen tussen de DDGS-types 
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vastgesteld voor ADIRE, WSRE en BFSRE noch voor reactief lysine. Voor de andere in vitro eiwit-

parameters had MDDGS lagere waarden dan TDDGS en GDDGS, die onderling weinig verschilden.   

De correlatiematrix voor de macro-nutriënten, in vitro testen en kleurparameters van de 13 partijen 

DDGS is weergegeven in Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Correlatiematrix* voor macro-nutriënten, in vitro testen en kleurparameters van DDGS (n=13) 

 RE RV RC NDF ADF ADL HCEL CEL ZET SUI AS 

RE X           

RV -0,81 X          

RC   X         

NDF   0,83 X        

ADF   0,65 0,65 X       

ADL   0,57  0,94 X      

HCEL      -0,57 X     

CEL   0,59 0,61 0,80   X    

ZET   -0,62 -0,78 -0,61 -0,57   X   

SUI 0,69 -0,87        X  

AS   0,58 0,61     -0,85  X 

VCOSc     -0,63   -0,63    

VCOSp   -0,73 -0,70 -0,85 -0,78  -0,71 0,63   

ADIRE   0,57  0,95 0,93 -0,58 0,68    

WSRE            

PDIKOH    -0,63     0,63  -0,59 

BFSRE            

PHSRE 0,81 -0,68          

SGd1 0,58 -0,73        0,64  

SGd6 0,80 -0,83        0,84  

SGd24 0,88 -0,89        0,89  

L* -0,59    -0,76 -0,83   0,65  -0,63 

a* -0,91 0,80    -0,62    -0,59  

b* -0,82 0,81   -0,62 -0,78      

BE -0,70 0,94        -0,89  

*Enkel significante correlaties (P<0,05); sterke correlaties (P<0,001) zijn in vet weergegeven 

Binnen de macro-nutriënten was het RV-gehalte sterk negatief gecorreleerd met zowel het RE- als 

met het suikergehalte, wat toegeschreven kan worden aan de significante verschillen in deze 

componenten tussen MDDDS en TDDGS (Tabel 1.3). Het RC-gehalte bleek sterker gecorreleerd met 

NDF dan met ADF; ADF op zijn beurt was sterk gecorreleerd met ADL en cellulose. Het sterk negatief 

verband tussen zetmeel en ruwe as is moeilijk te verklaren. De celstofparameters waren zoals 

verwacht negatief gecorreleerd met de in vitro OS verteerbaarheid met pensvocht, met het sterkste 

verband voor ADF; voor de cellulaseverteerbaarheid werd daarentegen enkel een zwak negatief 
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verband met ADF en cellulose gevonden. Het positief verband tussen het RE-gehalte en de pepsine-

HCl oplosbaarheid en de in vitro verteerbaarheid met protease is eerder toe te schrijven aan de 

verschillen tussen MDDGS en TDDGS (Tabel 3.1), dan aan het hoger eiwitgehalte, wat trouwens ook 

blijkt uit het negatief respectievelijk positief verband van deze eiwitparameters met het RV- en het 

suikergehalte. Ook bij de kleurparameters a* en b* is het sterk negatief verband met het RE-gehalte 

en het sterk positief verband met het RV-gehalte gebaseerd op de kleurverschillen tussen maïs en 

tarwe. Het sterk negatieve verband tussen ADL en de L*-waarde kan een indicatie zijn van het effect 

van verhitten op de kleur. Tenslotte was er voor de bruto-energie een sterk positief verband met RV 

en een sterk negatief verband met het suikergehalte.   

3.1.2. Schatting van de in vivo VC’en en energiewaarde  

De matrix van de correlaties tussen enerzijds de schattingsparameters en anderzijds de in vivo VC’en 

en de VEM-waarde is gegeven in Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Correlatiematrix* voor in vivo VC’en en VEM-waarde van DDGS (n=13) 

 VC RE VC RV VC RC VC NDF VC OK VC OS VEM 

RE       -0,56 

RV       0,84 

RC  0,64 0,59 0,62    

NDF  0,58 0,81 0,85    

ADF        

ADL        

HCEL      0,65 0,68 

CEL  0,57      

ZET  -0,68 -0,77 -0,75    

SUI       -0,75 

AS  0,73 0,72 0,69 0,64 0,58  

OKH  -0,63 -0,86 -0,92  -0,61  

VCOSc        

VCOSp        

L*        

a*       0,65 

b*       0,74 

BE       0,73 

NDFd3     0,64   

NDFd8   0,67  0,79 0,71  

NDFd24     0,69 0,62 0,59 

NDFd48       0,87 

*Enkel significante correlaties (P<0,05); sterke correlaties (P<0,01) zijn in vet weergegeven 

Geen enkele parameter bleek gecorreleerd te zijn met VC RE. Voor VC RV waren er positieve 

correlaties met de celstofparameters RC, NDF en cellulose en negatieve correlaties met zetmeel en 
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OKH. Het sterkste verband werd evenwel bekomen met het ruw asgehalte, waarvoor niet direct een 

verklaring te geven is. Voor VC RC en VC NDF werd een sterke positieve correlatie gevonden met het 

NDF-gehalte en een sterk negatief verband met het gehalte OKH en zetmeel; verder ook een vrij 

sterk positief verband met het asgehalte. De VC OK was enkel gecorreleerd met het asgehalte en met 

de pensafbreekbaarheid van NDF vooral na 8 uur sincubatie. Voor VC OS werden eerder zwakke 

correlaties gevonden; de beste was met de NDF-afbreekbaarheid na 8 uur pensincubatie. Wat de 

VEM-waarde betreft werd de hoogste correlatie bekomen voor NDFd48, gevolgd door het RV-

gehalte. Verder was er een negatieve correlatie met het suikergehalte en een positieve met 

hemicellulose. Ook de 3 kleurparameters waren positief gecorreleerd met de VEM-waarde, wat te 

verklaren is door de hogere energiewaarde van MDDGS, die tevens lichter van kleur is dan TDDGS. 

De vergelijkingen voor het schatten van de in vivo VC’en zijn weergegeven in Tabel 3.4. 

Tabel  3.4 Vergelijkingen voor het schatten van de in vivo VC’en van DDGS (n=13) 

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn R² RSD VK 

Y = VCRuw eiwit (GEM ± SD: 74,1 ± 3,3 %)    

58,4 + 0,077 RE* – 0,063 ADF** 54,1 2,2 1,48 

47,47 + 0,104 RE*** – 0,113 ADL*** 75,4 1,6 2,02 

Y = VCRuw vet (GEM ± SD: 88,8 ± 2,1 %)    

77,1 + 0,037 NDF* 27,0 1,8 1,17 

77,8 + 0,130 RC* 35,2 1,7 1,25 

77,3 + 0,215 As** 49,0 1,5 1,40 

Y = VCRuwe celstof (GEM ± SD: 57,9 ± 9,9 %)    

10,1 + 0,567 RC* 29,0 8,3 1,19 

4,8 + 0,993 As** 47,0 7,2 1,37 

-18,9 + 0,242 NDF*** 61,8 6,1 1,62 

Y = VCOverige koolhydraten (GEM ± SD: 83,8 ± 3,2 %)    

68,5 + 0,287 As* 35,6 2,6 1,25 

Y = VCNDF (GEM ± SD: 65,7 ± 7,0 %)    

29,2 + 0,683 As** 43,2 5,3 1,33 

8,2 + 0,181 NDF*** 69,3 3,9 1,80 

Y = VCOrganische stof (GEM ± SD: 78,8 ± 2,5 %)    

68,1 + 0,200 As* 27,3 2,1 1,17 

69,6 + 0,054 HCEL* 37,6 2,0 1,27 

*=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001 

Uit de resultaten blijkt dat enkel de VC’en van RE, RC en NDF met een vrij beperkte nauwkeurigheid 

te schatten zijn. Het id opmerkelijk dat voor het schatten van de verteerbaarheid van RV, RC, NDF en 
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OS, het asgehalte als parameter met een positief teken geselecteerd werd. Bij verdere analyse van de 

relatie tussen de verteerbaarheid en de afzonderlijke mineralen, bleek dit effect vooral toe te 

schrijven aan het natriumgehalte en in mindere mate aan het fosforgehalte. Dit is  waarschijnlijk niet 

het directe verband, aangezien de verteerbaarheid van DDGS bepaald werd met grashooi als 

basisvoeder, dat normaal niet deficiënt is aan deze mineralen. De reden voor het verband tussen het 

asgehalte en de verteerbaarheid dient eerder gezocht te worden in de verhouding distillers grains en 

solubles; deze laatste bevatten meer mineralen en zijn ook beter verteerbaar dan de distillers grains.    

Toepassing van de vroeger afgeleide formule voor het schatten van de VEM-waarde voor 

krachtvoeder o.b.v. de cellulasverteerbaarheid van de OS, RV en as (De Boever et al., 1999) op de 13 

partijen DDGS resulteerde in een aanzienlijke schattingsfout van gemiddeld 58 VEM per kg DS. 

Daarom werden specifieke vergelijkingen voor het schatten van de energiewaarde van DDGS afgeleid 

(Tabel 3.5). Eerst werd nagegaan in welke mate een gemiddelde waarde per type DDGS de variatie 

kon verklaren. Vervolgens werden de vergelijkingen o.b.v. in vitro en in situ parameters geëvalueerd. 

Tabel  3.5 Schattingsvergelijkingen voor de metaboliseerbare (ME) en netto-energie (VEM, VEVI) van DDGS 

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn R² RSD VK 

Y = ME (GEM ± SD: 13,22 ± 0,66 MJ/kg DS)    

Gemiddelde ME-gehalte per type DDGS 77,8 0,31 2,13 

11,08 + 0.022 RV*** 74,7 0,33 2,00 

10,01 + 0,018 RV*** + 0,008 HCEL** 87,3 0,23 2,87 

8,91 + 0,019 RV*** + 0,008 HCEL** + 0,019 As* 91,7 0,19 3,47 

Y = VEM (GEM ± SD: 1145 ± 65 per kg DS)    

Gemiddeld VEM-gehalte per type DDGS 73,6 33 1,97 

941 + 2,05 RV***  68,6 37 1,76 

823 + 1,66 RV*** + 0,925 HCEL** 83,9 26 2,50 

705 + 1,74 RV*** + 0,911 HCEL** + 2,11 As* 89,2 21 3,10 

Y = VEVI (GEM ± SD: 1209 ± 80 per kg DS)    

Gemiddeld VEVI-gehalte per type DDGS 69,1 45 1,78 

967 + 2,42 RV*** 62,2 49 1,63 

810 + 1,90 RV** + 1,24 HCEL** 80,2 36 2,22 

652 + 2,00 RV*** + 1,22 HCEL** + 2,81 As* 86,1 30 2,67 

*=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001 

De resultaten zijn voor ME, VEM en VEVI vrij goed vergelijkbaar. Een gemiddelde energiewaarde per 

type DDGS kan reeds meer dan twee derde van de variatie verklaren. De schattingsnauwkeurigheid is 

zelfs beter dan o.b.v. het RV-gehalte. Een meer nauwkeurige schatting kan bekomen worden door de 

combinatie van ruw vet en hemicellulose; deze laatste parameter vereist wel de bepaling van zowel 

NDF als ADF. Een goede schatting van de energiewaarde kan bekomen worden als naast RV en HCEL 
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ook nog het asgehalte in rekening wordt gebracht. De positieve bijdrage van het asgehalte voor het 

verklaren van de variatie in energiewaarde bevestigt het effect gevonden voor de verteerbaarheid.     

3.1.3. Schatting van de eiwitwaarde 

De matrix van de correlaties tussen enerzijds de schattingsparameters en anderzijds de eiwitwaarden 

%BREo, %BREn, %DVBE, DVMEn en OEBn is gegeven in Tabel 3.6.  

Tabel 3.6 Correlatiematrix voor in situ eiwitwaarden van DDGS (n=13) 

 %BREo %BREn %DVBE DVMEn 0EBn 

RE  -0,69   0,87 

RV 0,65 0,69   -0,73 

RC   -0,63   

NDF    -0,73  

ADF   -0,87 -0,63  

ADL   -0,83   

HCEL   0,62   

CEL   -0,68 -0,72  

ZET    0,64  

SUI -0,57 -0,61   0,63 

AS    -0,65  

VCOSc      

VCOSp   0,86   

L*   0,60   

a*  0,71   -0,85 

b*   0,62  -0,67 

ADIRE   -0,79 -0,59  

WSRE 
 

    

PDIKOH 
  

 0,82  

BFSRE -0,76 -0,66    

PHSRE -0,69 -0,89   0,92 

SGd1 -0,84 -0,90  0,64 0,80 

SGd6 -0,72 -0,81   0,83 

SGd24 -0,67 -0,84   0,89 

REd3 -0,88     

REd8 -0,97 -0,66   0,60 

REd24 -0,98 -0,82   0,77 

REd48 -0,88 -0,90  0,64 0,83 

*Enkel significante correlaties (P<0,05); sterke correlaties (P<0,01) zijn in vet weergegeven 

De %BREo was logischerwijs zeer sterk gecorreleerd met de pensafbreekbaarheid van RE, met de 

hoogste correlatie na 24 u incubatie; de best gecorreleerde in vitro test was de afbreekbaarheid na 1 
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u in protease. Het verband met de in situ RE-afbreekbaarheid was minder sterk uitgesproken voor 

%BREn dan voor %BREo door de correctie voor uitgewassen kleine deeltjes; de best gecorreleerde in 

vitro test was zoals voor %BREo SGd1, terwijl een bijna even goede correlatie bekomen werd met de 

eiwitoplosbaarheid in pepsine-HCl. Voor %DVBE was er een sterk negatieve correlatie met ADF, 

alsook met ADL en een sterk positieve met VCOSp. Voor het gehalte darmverteerbaar microbieel 

eiwit werd een sterke positieve correlatie waargenomen met de eiwitdispersiegraad in KOH; de 

logica achter dit verband is echter niet duidelijk; verder werden nog een aantal eerder zwakke 

correlaties gevonden waarvan het beste verband voor het NDF-gehalte (-0,72). Voor OEBn hadden 

verschillende parameters een correlatiecoëfficiënt van 0,85 en meer; op de eerste plaats PHSRE, 

gevolgd door SGd24, RE en de a*-waarde.  

Ook voor het schatten van %BREo, %BREn, %DVBE, DVMEn en OEBn werden schattingsvergelijkingen 

vergeleken met het gebruik van een gemiddelde waarde per type DDGS (Tabel 3.7).  

Tabel  3.7 Vergelijkingen voor het schatten van de in situ eiwitwaarde van DDGS 

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn R² RSD VK 

Y = %BREo (GEM ± SD: 45,6 ± 9,0 %)    

Gemiddelde %BRE per type DDGS 35,9 7,2 1,25 

80,0 – 2,41 BFSRE** 53,8 6,1 1,47 

83,3 – 1,89 SGd1*** 67,6 5,1 1,76 

98,7 – 0,989 REd8*** 93,5 2,3 3,93 

108,7 – 0,943 REd24*** 96,6 1,7 5,45 

Y = %BREn (GEM ± SD: 60,9 ± 7,2 %)    

Gemiddelde %BRE per type DDGS 50,0 5,1 1,41 

113,8 – 0,877 PHSRE*** 77,3 3,4 2,10 

93,1 – 1,61 SGd1*** 78,8 3,3 2,17 

113,2 – 0,676 REd48*** 80,2 3,2 2,25 

134,5 – 0,162 RE** – 1,48 BFSRE** 78,0 3,4 2,13 

Y = %DVBE (GEM ± SD: 92,2 ± 3,3 %)    

Gemiddelde %DVBE per type DDGS ns   

81,2 + 0,381 b* 32,5 2,7 1,23 

99,1 – 0,141 ADIRE** 58,4 2,1 1,55 

98,4 – 0,101 ADL*** 66,0 1,9 1,72 

11,58 + 1,13 VCOSp*** 71,1 1,8 1,86 

103,5 – 0,076 ADF*** 73,6 1,7 1,95 

Y = DVMEn (GEM ± SD: 47,6 ± 2,9 g/kg DS)    

Gemiddeld DVME-gehalte per type DDGS 34,5 2,4 1,24 
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68,1 – 0,064 NDF** 49,4 2,1 1,41 

71,0 – 0,061 NDF** – 0,040 RV
$
 60,2 1,8 1,59 

36,6 + 0,454 PDIKOH** 63,9 1,8 1,66 

62,0 – 0,061 NDF** + 0,165 SGd24* 63,5 1,8 1,66 

57,6 – 0,052 NDF** + 0,319 SGd1* 65,0 1,7 1,69 

53,3 – 0,055 NDF** + 0,153 REd48** 74,0 1,5 1,96 

Y = OEBn (GEM ± SD: 53,8 ± 28,6 g/kg DS)    

Gemiddeld OEB-gehalte per type DDGS 59,2 18,3 1,56 

-238 + 0,901 RE*** 74,2 14,5 1,97 

-53,5 + 3,61 SGd24 *** 77,1 13,7 2,08 

-164 + 3,61 PHSRE*** 83,5 11,6 2,46 

-294 + 0,900 RE*** + 6,84 WSRE** 90,2 9,0 3,19 

-608 + 0,963 RE*** + 4,29 OSd48** 90,2 9,0 3,19 

-279 + 0,851 RE*** + 4,01 BFSRE** 90,3 8,9 3,21 

* = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001, $ = 0,07, ns = niet significant (p>0,05) 

Voor het schatten van de eiwitwaarden bleek het gebruik van een gemiddelde waarde per type DDGS 

niet zo nauwkeurig. De %BREo bleek zeer goed te voorspellen met de pensafbreekbaarheid van het 

eiwit na 8 of 24 uur incubatie (R²>90%), maar deze methode is vrij omslachtig en niet diervriendelijk. 

Een vrij goede schatting kon bekomen worden met de RE-oplosbaarheid in boraat-fosfaatbuffer en 

nog beter als aan deze buffer protease wordt toegevoegd. Voor het schatten van %BREn lijkt de RE-

oplosbaarheid in pepsine-HCL het meest aangewezen. Voor de darmverteerbaarheid van het 

bestendig eiwit werd een positieve relatie met de b*-waarde (geelheid) gevonden. Dit verband lijkt 

logisch aangezien een donkere kleur wijst op een sterkere verhitting en derhalve meer risico op hitte-

schade. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat het gevonden verband eerder te maken heeft 

met de intrinsieke kleur van de DDGS-types, met daarbij een tendens tot betere darm-

verteerbaarheid bij maïs- dan bij tarwe-DDGS. Als de DDGS-types afzonderlijk beschouwd werden, 

dan werd het positieve verband tussen b* en %DVBE bevestigd voor TDDGS en GDDGS, maar niet 

voor MDDGS.  Een veel betere parameter voor het schatten van %DVBE is het ADF-gehalte, hetgeen 

ook vrij eenvoudig te bepalen is. Voor het schatten van het gehalte darmverteerbaar microbieel eiwit 

lijkt ons de combinatie van NDF en RVET het meest aangewezen. Het OEB-gehalte kan reeds vrij 

nauwkeurig geschat worden met het RE-gehalte, maar in combinatie met de RE-oplosbaarheid in 

pepsine-HCl, water of boraat-fosfaat buffer kan nog aanzienlijk meer van de variatie verklaard 

worden.  

3.1.4. Beschikbaarheid van aminozuren 

Voor 9 van de 13 partijen DDGS werd de bestendigheid van de aminozuren na 12 uur pensincubatie 

alsook de darmverteerbaarheid bepaald. Dit liet ons toe om het verband met de pensbestendigheid 

(Tabel 3.8) en darmverteerbaarheid van het ruw eiwit na te gaan (Tabel 3.9). 
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Tabel 3.8 Bestendigheid van aminozuren in relatie (Y-x) tot %BRE (x) na 12 uur pensincubatie en lineaire 
verbanden (Y = ax+b) 

 TDDGS 

(n=2) 

MDDGS 

(n=3) 

GDDGS 

(n=4) 

SN
1
 Lineair verband R

2,2
 SEE

3
 SN

4
 

%BRE 42,3 53,3 44,4      

Lys 6,8
a
 -5,7

c
 0,8

b
 ** Y = 0,631x + 17,25 57 4,64 * 

Met 8,0 4,3 5,4 ns Y = 0,901x + 10,26 91 2,46 *** 

Thr 0,0 0,4 -2,3 ns Y = 1,061x – 3,76 96 2,00 *** 

Trp 3,1 -5,5 -3,7 ns Y = 0,727x + 10,01 59 5,10 ** 

Ileu 6,0 3,3 2,1 ns Y = 0,874x + 9,28 84 3,34 *** 

Arg -1,5 -7,8 -4,9 ns Y = 0,739x + 7,13 83 2,87 *** 

Phe 0,2 5,1 -0,7 ns Y = 1,036x – 0,28 82 4,23 *** 

His -0,9 -4,8 -2,5 ns Y = 0,732 + 9,65 94 1,61 *** 

Leu 3,5 8,8 4,8 ns Y = 1,041x + 3,92 82 4,28 *** 

Val 3,6 -0,4 0,8 ns Y = 0,793x + 10,75 86 2,83 *** 

Cys 4,9 3,8 3,8 ns Y = 0,812x + 12,89 84 3,03 *** 

Ala -0,7 2,3 0,7 ns Y = 0,963x + 2,66 89 2,97 *** 

Asp 2,2 -0,4 0,4 ns Y = 0,883 + 6,08 97 1,35 *** 

Glu -2,3 4,6 -3,9 ** Y = 1,227x – 11,38 86 4,31 *** 

Gly -4,7 -6,2 -7,3 ns Y = 0,842x + 1,06 84 1,80 *** 

Pro  -3,3 5,9 -3,6 ** Y = 1,145x – 7,17 77 5,40 ** 

Ser -1,1 3,2 -2,6 ns Y = 1,313x - 14,98 95 2,59 *** 

1
Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, 

*** = p<0,001 
2
Determinatiecoëfficiënt 

3
Residuele standaardafwijking 

4
Significantieniveau van het lineair verband: * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

Er dient opgemerkt te worden dat de bestendigheid van RE bekomen na 12 uur pensincubatie 

enigszins verschilt van de berekende %BREo (Tabel 1.15). In overeenstemming met %BRE was de 

pensbestendigheid van de meeste aminozuren hoger voor MDDGS dan voor GDDGS en TDDGS.  In 

vergelijking met %BRE was de bestendigheid globaal hoger voor methionine, isoleucine, leucine en 

cysteïne en lager voor arginine, histidine en glycine. Anderzijds was de bestendigheid van lysine 

hoger voor TDDGS en lager voor MDDGS, terwijl glutamine en proline de omgekeerde trend 

vertoonden. De pensbestendigheid van de meeste aminozuren is zeer nauw (p<0,001) gerelateerd 

met de %BRE na 12 uur. Het verband was het zwakst (p<0,05) in geval van lysine.  

Tabel 3.9 Darmverteerbaarheid van aminozuren in relatie (Y-x) tot %DVBE (x) en lineaire verbanden (Y= 
ax+b) 

 TDDGS 

(n=2) 

MDDGS 

(n=3) 

GDDGS 

(n=4) 

SN
1
 Lineair verband R

2,2
 RSD

3
 SN

4
 

%DVBE 92,7 94,4 93,4 -     

Lys -1,2
b
 -4,1

a
 -2,5

ab
 T Y = 0,921x + 4,62 53 1,64 * 

Met 2,8 2,5 2,5 ns Y  = 0,658x + 34,91 87 0,50 *** 

Thr 0,3
a
 -2,6

b
 -0,6

a
 * Y = 0,777x + 19,79 50 1,46 * 
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Trp nd nd nd  nd    

Ileu 2,8 2,0 1,9 ns Y = 0,607x + 38,89 69 0,78 ** 

Arg -0,3 0,2 -1,3 ns Y = 1,476x – 45,12 76 1,63 ** 

Phe 2,3 2,3 2,2 ns Y = 0,750x + 25,67 87 0,58 *** 

His 0,1 -0,1 -0,1 ns Y = 1,204x – 19,15 89 0,82 *** 

Leu 2,3 3,3 2,8 ns Y = 0,696x + 31,31 79 0,71 *** 

Val 2,1 1,0 1,2 ns Y = 0,694x+ 29,93 73 0,82 ** 

Cys -0,7
b
 1,3

a
 0,0

b
 * Y = 1,238x – 21,92 88 0,92 *** 

Ala -0,2
c
 2,5

a
 1,2

b
 *** Y = 1,028x – 1,28 75 1,16 ** 

Asp -0,9 -2,2 -2,0 ns Y = 0,946x +3,19 67 1,29 ** 

Glu 4,2 3,2 3,6 ns Y = 0,507x + 49,72 75 0,58 ** 

Gly -4,5 -2,6 -3,8 ns Y = 1,707x – 69,71 93 0,95 *** 

Pro  3,4 1,4 3,0 ns Y = 0,478x + 51,33 60 0,74 ** 

Ser 1,0 1,5 1,5 ns Y = 0,916x + 9,26 91 0,58 *** 

1
Significantieniveau van het effect van het DDGS-type: ns = niet significant (p>0,05), * = p<0,05, ** = p<0,01, 

*** = p<0,001 
2
Determinatiecoëfficiënt 

3
Residuele standaardafwijking 

4
Significantieniveau van het lineair verband: * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

In overeenstemming met de darmverteerbaarheid van bestendig eiwit, was de darmverteerbaarheid 

van de meeste aminozuren vergelijkbaar voor de 3 DDGS-types. In vergelijking met %DVBE waren de 

waarden globaal hoger voor methionine, isoleucine, fenylalanine, leucine, valine, glutamine en 

proline en lager voor lysine, asparagine en glycine. Anderzijds, was de waarde van alanine en 

cysteïne hoger voor MDDGS en lager voor TDDGS. Het verband tussen de darmverteerbaarheid van 

het eiwit en dit van de aminozuren was hoog (p<0,01) tot zeer hoog (p<0,001), behalve voor lysine 

en threonine, waar eerder een zwak verband (p<0,05) gevonden werd. 

De bovenstaande resultaten tonen aan dat de beschikbaarheid van de meeste aminozuren kan 

geschat worden uit %BRE en %DVBE door middel van een enkelvoudig lineair verband. De verbanden 

waren evenwel het minst goed voor lysine, het meest kritische aminozuur. Toch bleek het 

darmverteerbaar lysinegehalte berekend o.b.v. de geschatte bestendigheid en darmverteerbaarheid 

zeer goed gecorreleerd (R²=96%) met de waarde gebaseerd op de bepaalde waarden, %BLys en 

%DVBLYS. Dergelijke werkwijze was duidelijk beter dan het gebruik van het reactief lysinegehalte, 

dat slechts 38% van de variatie in het DVBLys kon verklaren.       

3.1.5. Besluit 

De VC’en van de afzonderlijke nutriënten noch deze van de OS van DDGS zijn nauwkeurig te 

schatten. De energiewaarde daarentegen is vrij nauwkeurig te schatten o.b.v. relatief eenvoudig te 

bepalen parameters: RV, NDF, ADF en As. Het ADF-gehalte is ook een goede schatter van de 

darmverteerbaarheid van het eiwit, terwijl RV en NDF samen een goede indicatie geven van het 

gehalte DVME. Voor het schatten van de eiwitbestendigheid en het OEB-gehalte is het RE-gehalte en 

de oplosbaarheid in boraat-fosfaatbuffer een goede combinatie. De beschikbaarheid van de 

afzonderlijke aminozuren kan nauwkeurig geschat worden o.b.v. %BRE en %DVBE. Aangezien de 

afgeleide verbanden gesteund zijn op een vrij beperkte dataset van 13 partijen DDGS, zou het 

aangewezen zijn om deze te valideren op een onafhankelijke dataset.    
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3.2. Schatting voederwaarde DDGS voor varkens 

3.2.1. Materiaal en methoden 

Er werden vergelijkingen afgeleid voor het schatten van de fecale verteringscoëfficiënten (VC’en) van 

RE, RV, OS, P en NSP en de daaruit berekende netto-energie (NEv), alsook van de ileale VC’en van RE 

en de aminozuren. De dataset betrof niet 13 maar 12 partijen DDGS (DDGS1 t.e.m DDGS11 + 

DDGS13), aangezien bij de verteringsproeven met varkens een andere batch DDGS12 werd gebruikt 

dan bij rundvee en niet alle schattingsparameters bepaald werden op deze batch. 

Volgende schattingsparameters werden onderzocht: 

- De macro-nutriënten: ruw eiwit (RE), ruw vet (RV), ruwe celstof (RC), As, NDF, ADF, ADlignine 

(ADL), cellulose (CEL), hemicellulose (HCEL), zetmeel (ZET) en suiker (SUI) (Tabel 1.3) 

- Het fosfor gehalte (P) en de bruto energiewaarde (BE) 

- De kleurparameters bepaald op gemalen monsters met een Hunterlab Miniscan EZ 

(Elscolab,Kruibeke, België): L* (helderheid), a* (groen-rood), b*(blauw-geel) (Tabel 3.1) 

- ADF-gebonden onoplosbaar eiwit (ADIRE), de oplosbaarheid in water (WSRE), in boraat-

fosfaat buffer (BFSRE) en in pepsine-HCl (PHSRE; EC, 1999) (Tabel 3.1) 

- De eiwitdispersiegraad in kaliumhydroxide (PDIKOH) bepaald volgens BIPEA door het labo 

Deltavit (Janzé, Frankrijk). 

- De in vitro verteerbaarheid van RE met protease Streptomyces griseus gedurende 1, 6 en 24 

uur (SGd1, SGd6 en SGd24) (Tabel 3.1) 

- Reactief lysine als maat voor beschikbaar lysine, bepaald volgens Moughan and Rutherfurd 

(1996) (Tabel 3.1) 

De schattingsvergelijkingen werden afgeleid via meervoudige regressie-analyse volgens het model:   

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn 

Alleen die regressies werden in beschouwing genomen, waarbij elke parameter een significant 

(p<0,05) deel van de variatie verklaarde en waarvan de parameters niet onderling gecorreleerd 

(p>0,05) waren. De regressies werden geëvalueerd o.b.v. de determinatiecoëfficiënt (R²), de 

residuele standaardafwijking (RSD) en de voorspelkracht (VK), berekend als de verhouding van de 

standaardafwijking van de te schatten parameter en RSD.  

3.2.2. Schatting van de fecale VC’en en NEv 

De correlatiematrix tussen enerzijds de laboparameters en anderzijds de gemiddelde fecale VC’en en 

NEv wordt weergegeven in Tabel 3.10.  

Tabel 3.10 Correlatiematrix* voor fecale VC’en en de netto energiewaarde (NEv) van DDGS (n=12) 

 VC RE VC RV VC OS VC P VC NSP NEv 

RE  -0,62    -0,77 

RV  0,75    0,87 

RC       

NDF       

ADF -0,70  -0,87   -0,61 

ADL -0,66  -0,82   -0,76 

HCEL   0,59    
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CEL   -0,68  -0,58  

ZET       

SUI  -0,64    -0,64 

AS       

BE  0,77    0,77 

P       

L*      0,69 

a*      0,75 

b*  0,63    0,84 

ADIRE -0,72  -0,79    

WSRE       

BFSRE       

PHSRE 0,60      

PDIKOH       

SGd1       

SGd6      -0,61 

SGd24      -0,69 

Reactief Lys      0,61 
*
 Enkel significante correlaties (p<0,05); sterke correlaties (p<0,01) zijn in vet weergegeven 

De VC RE was gecorreleerd met ADF, ADL, ADIRE (negatief) en PHSRE (positief), waarbij de correlatie 

met ADIRE het sterkst was. De sterkste correlaties voor VC RV waren met RV en BE (beide positief). 

Daarnaast was VC RV ook gecorreleerd met b*(positief), RE en SUI (negatief). De VC OS was vooral 

negatief gecorreleerd met ADF, ADL en ADIRE. Voor de VC P werden geen correlaties gevonden en de 

VC NSP was enkel negatief gecorreleerd met CEL. Voor de NEv-waarde werden verschillende sterke 

correlaties gevonden, voornamelijk met het gehalte aan RV, BE en met de kleurparameters a* en b* 

(positieve correlaties) en met de gehaltes aan RE en ADL (negatieve correlaties). 

De vergelijkingen voor het schatten van de fecale VC’en en NEv o.b.v. laboparameters zijn 

weergegeven in Tabel 3.11.  

Tabel 3.11 Schattingsvergelijkingen voor de fecale VC’en en de netto energiewaarde (NEv) van DDGS 

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn R² RSD VK 

Y = VC Ruw eiwit (GEM ± SD: 76,1 ± 3,89 %)    

83,6 - 0,149 ADIRE** 51,3 2,9 1,34 

64,5 - 0,135 ADIRE** + 0,310 PHSRE** 78,1 2,0 1,95 

Y = VC Ruw Vet (GEM ± SD: 83,6 ± 5,16 %)    

124 – 0,125 RE* 39,0 4,2 1,23 

69,5 + 0,139 RV** 55,5 3,6 1,43 

-57,8 + 6,68 BE** 58,9 3,5 1,47 

-145 + 10,1 BE*** + 0,731 SGd1* 78,5 2,6 1,98 
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Y = VC Organische stof (GEM ± SD: 72,9 ± 2,80 %)    

78,0 – 0,082 ADL** 67,6 1,7 1,65 

82,2 – 0,062 ADF*** 74,9 1,5 1,87 

Y = VC Fosfor (GEM ± SD: 44,0 ± 8,77 %)    

Er kon geen schattingsformule worden afgeleid. - - - 

Y = VC NSP (GEM ± SD: 53,0 ± 4,08 %)    

66,0 – 0,149 CEL* 33,6 3,5 1,17 

Y = NEv (GEM ± SD: 9,8 ± 0,99 MJ/kg DS)    

Gemiddelde NEv per type DDGS** 73,8 0,6 1,65 

5,39 + 0,152 b*** 71,1 0,6 1,65 

6,63 + 0,031 RV*** 76,2 0,5 1,98 

8,59 + 0,028 RV*** - 0,011 ADF*** 94,0 0,3 3,30 

* = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

Een gemiddelde waarde per type DDGS kon slechts weinig variatie in de VC’en van RE, RV, OS, P en 

NSP verklaren; een gemiddelde NEv-waarde per type DDGS bleek wel vrij betrouwbaar. De VC RE kon 

met een eerder beperkte nauwkeurigheid worden geschat met ADIRE. Deze schatting werd 

nauwkeuriger als ook de PHSRE in rekening werd gebracht. De VC RV kon met een beperkte 

nauwkeurigheid worden voorspeld a.h.v. het gehalte aan RE, RV of BE. Indien naast het gehalte aan 

BE, ook de SGd1 wordt bepaald, steeg de nauwkeurigheid van de voorspelling. De VC OS kon met een 

beperkte nauwkeurigheid ingeschat worden door het bepalen van ADL of ADF. Voor de VC P kon 

geen schattingsformule worden opgesteld. Een inschatting (met zeer beperkte nauwkeurigheid) van 

de VC NSP leek mogelijk met het cellulosegehalte, waarvoor wel ADF en ADL dienen bepaald te 

worden. De NEv kon geschat worden a.h.v. de kleurparameter b*, wat waarschijnlijk te verklaren is 

door de hogere energiewaarde van MDDGS, die lichter van kleur is dan TDDGS (Tabel 3.1). Een 

betere inschatting van NEv kon a.h.v. het RV-gehalte en deze schatting werd veel nauwkeuriger als 

ook ADF meegenomen werd in het model. 

3.2.3. Schatting van de ileale VC’en van RE en aminozuren 

De correlatiematrix tussen enerzijds de laboparameters en anderzijds de gemiddelde ileale VC’en van 

RE en de aminozuren wordt weergegeven in Tabel 3.12. In deze tabel worden ook de correlaties 

tussen de ileale VC’en van RE en van de aminozuren weergegeven. 

Voor alle VC’en van de aminozuren werd een positieve correlatie gevonden met de ileale VC RE, 

behalve voor de VC Met, VC Ala en VC Ser. De ileale VC RE is positief gecorreleerd met het gehalte 

aan suiker in DDGS en negatief gecorreleerd met BE. Er werden geen correlaties gevonden tussen de 

laboparameters en de VC’en van Lys, Thr, Ile, Arg, His, Leu, Val, Cys en Asp. De VC Met was positief 

gecorreleerd met het gehalte aan hemicellulose en de kleurparameter b* en negatief gecorreleerd 

met ADF, ADL en ADIRE. Sterke correlaties werden gevonden tussen VC Trp en het gehalte aan suiker 

(positief), RV en BE (beide negatief). De VC Phe was enkel gecorreleerd met de BE (negatief), de VC 

Ala met de kleurparameter b* (positief), de VC Glu met PHSRE (positief) en de VC Ser met het gehalte 

aan hemicellulose (positief). Een sterk negatieve correlatie werd gevonden tussen BE en de VC’en 

van Gly en Pro. Verder was VC Pro sterk positief gecorreleerd met PHSRE en SGd24. 
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Tabel 3.12 Correlatiematrix* voor ileale VC’en van RE en aminozuren van DDGS (n=12) 

 VCRE VCLys VCMet VCThr VCTrp VCIle VCArg VCPhe VCHis VCLeu VCVal VCCys VCAla VCAsp VCGlu VCGly VCPro VCSer 

VCRE ileaal 1 0,83  0,81 0,80 0,84 0,83 0,86 0,85 0,67 0,91 0,79  0,91 0,77 0,94 0,89  
RE                   
RV     -0,74           -0,59 -0,63  
RC                   
NDF                   
ADF   -0,61                
ADL   -0,70                
HCEL   0,60               0,87 
CEL                   
ZET                   
SUI 0,60    0,73           0,67 0,68  
AS                   
BE -0,65    -0,83   -0,59        -0,73 -0,74  
P                   
L*                   
a*                   
b*   0,68          0,58      
ADIRE   -0,62                
WSRE                   
BFSRE                   
PHSRE               0,64 0,64 0,75  
PDIKOH                   
SGd1                 0,68  
SGd6                0,63 0,71  
SGd24     0,64           0,61 0,71  
Reactief Lys     -0,68              
*
 Enkel significante correlaties (p<0,05); sterke correlaties (p<0,01) zijn in vet weergegeven 



 

106 

 

De vergelijkingen voor het schatten van de ileale VC’en van RE en de aminozuren o.b.v. 

laboparameters zijn weergegeven in Tabel 3.13. Het bleek niet mogelijk was om de ileale VC’en van 

RE en de aminozuren te schatten b.v. de gemiddelde waarden per type DDGS. Voor de schatting van 

de ileale VC’en van de aminozuren worden ook de vergelijkingen o.b.v. de ileale VC RE weergegeven, 

behalve voor VC Met, VC Ala en VC Ser, aangezien deze niet significant waren (p>0,05). 

Tabel 3.13 Schattingsvergelijkingen voor de ileale VC’en van RE en de aminozuren van DDGS (n=12) 

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn R² RSD VK 

Y = VC Ruw eiwit ileaal (GEM ± SD: 73,1 ± 5,50%)    

65,2 + 0,204 SUI* 36,2 4,6 1,20 

200 – 6,02 BE* 42,1 4,4 1,25 

Y = VC Lysine (GEM ± SD: 53,7 ± 8,73 %)    

-42,9 + 1,32 VC RE ileaal*** 69,4 5,1 1,71 

Y = VC Methionine (GEM ± SD: 83,3 ± 4,56 %)    

66,9 + 0,568 b* 46,6 3,5 1,30 

90,3 – 0,114 ADL* 49,0 3,4 1,34 

73,0 – 0,169 ADL*** + 0,386 AS** 77,0 2,4 1,90 

Y = VC Threonine (GEM ± SD: 73,4 ± 5,76 %)    

11,3 + 0,851 VC RE ileaal** 66,0 3,5 1,65 

Y = VC Tryptofaan (GEM ± SD: 73,3 ± 11,8 %)    

-52,2 + 1,72 VC RE ileaal** 63,9 7,4 1,59 

105 – 0,318 RV** 55,2 8,3 1,42 

422 – 16,5 BE*** 68,2 7,0 1,69 

Y = VC Isoleucine (GEM ± SD: 79,3 ± 4,61 %)    

27,6 + 0,708 VC RE ileaal*** 71,1 2,6 1,77 

Y = VC Arginine (GEM ± SD: 85,0 ± 4,64 %)    

33,8 + 0,701 VC RE ileaal*** 69,0 2,7 1,72 

Y = VC Phenylalanine (GEM ± SD: 87,2 ± 4,58 %)    

34,8 + 0,718 VC RE ileaal*** 74,4 2,4 1,91 

184 – 4,55 BE* 34,7 3,9 1,17 

Y = VC Histidine (GEM ± SD: 76,1 ± 5,87 %)    

9,74 + 0,908 VC RE ileaal*** 72,4 3,2 1,83 

Y = VC Leucine (GEM ± SD: 85,5 ± 4,45%)    

46,0 + 0,541 VC RE ileaal* 44,8 3,5 1,27 

Y = VC Valine (GEM ± SD: 77,7 ± 6,12 %)    

3,53 + 1,02 VC RE ileaal*** 83,3 2,6 2,35 

Y = VC Cysteïne (GEM ± SD: 64,9 ± 9,45 %)    

-33,8 + 1,35 VC RE ileaal** 61,8 6,1 1,55 
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Y = VC Alanine (GEM ± SD: 78,9 ± 5,99 %)    

60,5 + 0,635 b* 33,7 5,1 1,17 

30,2 + 0,869 b** + 0,441 AS* 59,0 4,2 1,43 

Y = VC Asparaginezuur (GEM ± SD: 63,0 ± 7,25 %)    

-24,4 + 1,20 VC RE ileaal*** 82,4 3,2 2,27 

Y = VC Glutaminezuur (GEM ± SD: 85,9 ± 4,25 %)    

42,3 + 0,597 VC RE ileaal** 59,5 2,8 1,52 

61,2 + 0,416 PHSRE* 40,7 3,4 1,25 

Y = VC Glycine (GEM ± SD: 66,6 ± 8,54 %)    

-40,6 + 1,47 VC RE ileaal*** 89,3 2,9 2,94 

289 – 10,5 BE** 53,1 6,1 1,40 

Y = VC Proline (GEM ± SD: 83,1 ± 5,09%)    

23,1 + 0,821 VC RE ileaal*** 78,6 2,5 2,04 

218 – 6,36 BE** 54,9 3,6 1,41 

48,3 + 0,586 PHSRE** 56,6 3,5 1,45 

Y = VC Serine (GEM ± SD: 82,1 ± 6,34%)    

52,3 + 0,177 HCEL*** 75,0 3,3 1,92 

*=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001, 
ns

=niet significant 

De ileale VC RE kon geschat worden a.h.v. het suikergehalte of de BE, maar beide met een eerder 

kleine nauwkeurigheid. De ileale VC RE zelf was wel een goede parameter om de VC’en van de 

aminozuren te schatten (behalve voor Met, Ala en Ser). Voor de VC’en van Lys, Thr, Ile, Arg, His, Leu, 

Val, Cys en Asp konden geen schattingsformules worden opgesteld. De VC’en van de andere 

aminozuren konden wel geschat worden o.b.v. laboparameters, maar de nauwkeurigheid was eerder 

beperkt. De VC Met kon geschat worden a.h.v. de kleurparameter b* of met het ADL-gehalte. De 

nauwkeurigheid van de voorspelling steeg als naast ADL ook nog het asgehalte werd meegenomen in 

het model. De VC Trp kon voorspeld worden o.b.v. het gehalte aan RV of BE. Het BE-gehalte was ook 

een mogelijke schattingsparameter voor de VC’en van Phe, Gly en Pro. De VC Pro kon bovendien 

geschat worden a.h.v. PHSRE, net als de VC Glu. Er kon een schattingsvergelijking worden opgesteld 

voor de VC Ala o.b.v. de kleurparameter b* en deze schatting werd nauwkeuriger als daarnaast het 

asgehalte in rekening werd gebracht. De VC Ser kon met een vrij goede nauwkeurigheid geschat 

worden o.b.v. het hemicellulosegehalte.  

3.2.4. Besluit 

De fecale VC RE is vrij goed te schatten o.b.v. ADIRE en PHSRE. Deze laboparameters zijn echter niet 

zo eenvoudig te bepalen. De VC RV kan met een eerder beperkte nauwkeurigheid geschat worden 

o.b.v. de eenvoudig te bepalen parameters RE, RV of BE. De schatting van VC RV werd veel beter als 

naast de BE ook SGd1 werd opgenomen in het model, maar deze parameter is veel moeilijker te 

bepalen. Een vrij goede schatting van de VC OS kan bekomen worden o.b.v. ADL of ADF. De VC P kon 

niet geschat worden en ook de VC NSP was maar met een beperkte nauwkeurigheid te schatten 

o.b.v. het cellulosegehalte. De netto-energiewaarde daarentegen is vrij goed te schatten o.b.v. de 

kleurparameter b*, RV of ADF. Een zeer goede schatting van de energiewaarde werd bekomen door 
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combinatie van RV en ADF. Voor de schatting van de ileale VC’en van RE en de aminozuren konden 

geen goede vergelijkingen worden afgeleid. Aangezien de afgeleide verbanden gesteund zijn op een 

vrij beperkte dataset van 12 partijen DDGS, zou het aangewezen zijn om deze te valideren op een 

onafhankelijke dataset. 

3.3. Schatting voederwaarde DDGS voor pluimvee 

3.3.1. Materiaal en methoden 

Er werd vergelijkingen afgeleid voor het schatten van de fecale verteringscoëfficiënten (VC’en) van 

RE, RV en de metaboliseerbare energie (MEn). Aangezien uit de verteringsproeven weinig 

betrouwbare resultaten werden bekomen voor de ileale VC’en van RE en de aminozuren, werden 

hiervoor geen schattingsvergelijkingen opgesteld. Voor pluimvee werd deze schatting uitgevoerd 

o.b.v. de dataset van 6 partijen DDGS (DDGS1 t.e.m DDGS4, DDGS11 + DDGS13), aangezien bij de 

verteringsproeven met pluimvee een andere batch DDGS12 werd gebruikt dan bij rundvee, en niet 

alle schattingsparameters bepaald werden op deze batch. Dezelfde schattingsparameters als vermeld 

onder 3.2.1 werden onderzocht. De schattingsvergelijkingen werden afgeleid via meervoudige 

regressie-analyse volgens het model:  Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn 

Alleen die regressies werden in beschouwing genomen, waarbij elke parameter een significant 

(p<0,05) deel van de variatie verklaarde en waarvan de parameters niet onderling gecorreleerd 

(p>0,05) waren (zie correlatiematrix Tabel 3.2). De regressies werden geëvalueerd o.b.v. de 

determinatiecoëfficiënt (R²), de residuele standaardafwijking (RSD) en de voorspelkracht (VK), 

berekend als de verhouding van de standaardafwijking van de te schatten parameter en RSD. De VK 

van de vergelijking dient minstens 1,5 te bedragen voor enige praktische bruikbaarheid en vanaf 3 

spreekt men van een goede schatting.  

3.3.2. Schatting van de fecale VC’en en MEn bij leghennen 

De VC RE was negatief gecorreleerd met de kleurparameter a* (r = -0,95) en met BFSRE (-0,90). Een 

positieve correlatie werd waargenomen tussen de VC RV en het gehalte aan reactief lysine (0,91) . Er 

werden geen significante correlaties gevonden tussen de laboparameters en MEn.  

De vergelijkingen voor het schatten van de fecale VC RE, VC RV en de MEn zijn weergegeven in Tabel 

3.14. Hierbij werd eerst gekeken in welke mate een gemiddelde waarde per type DDGS de variatie 

kon verklaren. Vervolgens werden de schattingsvergelijkingen o.b.v. de laboparameters geëvalueerd. 

Tabel 3.14 Schattingsvergelijkingen voor de fecale VC’en en MEn van DDGS (n=6) 

Y = a + b1x1 + b2x2 + …+ bnxn R² RSD VK 

Y = VC Ruw eiwit (GEM ± SD: 43,4 ± 12,5 %)    

Gemiddelde VC RE per type DDGS
 ns

 4,43 15,8 0,79 

Er kon geen schattingsformule worden afgeleid. - - - 

Y = VC Ruw Vet (GEM ± SD: 79,5 ± 7,19 %)    

Gemiddelde VC RV per type DDGS
 ns

 20,3 8,3 0,87 

64,1 + 4,83 Reactief Lys* 68,8 4,5 1,60 

Y = MEn (GEM ± SD: 12,7 ± 1,33 MJ/kg DS)    
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Gemiddelde MEn per type DDGS
 ns

 43,5 1,3 1,02 

Er kon geen schattingsformule worden afgeleid. - - - 

* = p<0,05, 
ns 

= niet significant 

Een gemiddelde waarde per type DDGS geeft geen goede schatting van de VC RE, VC RV en MEn. 

Verder konden voor de VC RE en MEn geen schattingsformules worden afgeleid o.b.v. de 

laboparameters. Voor VC RV kon met een beperkte nauwkeurigheid een schattingsformule worden 

opgesteld o.b.v. het gehalte reactief lysine.  

3.3.3. Schatting van de fecale VC’en en MEn bij vleeskuikens 

Gezien de onbetrouwbare resultaten uit de verteringsproeven met vleeskuikens was het weinig 

zinvol was om schattingsvergelijkingen af te leiden. Er konden geen significante correlaties 

waargenomen worden voor VC RE, noch voor VC RV. Voor MEn werd een positieve correlatie 

vastgesteld met zetmeel (r = 0,82) en een negatieve met het asgehalte (r = -0,83).  

3.3.4. Besluit 

Er konden geen schattingsvergelijkingen voor de VC RE, VC RV en MEn opgesteld worden, noch voor 

de leghennen, noch voor de vleeskuikens. Dit is enerzijds te verklaren door de beperkte dataset (n=6) 

en anderzijds door de onbetrouwbare data uit de verteringsproeven bij vleeskuikens.  
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3.4. Correlatiematrix gistconcentraten 

Voor de 5 onderzochte gistconcentraten werd de correlatiematrix berekend tussen enerzijds de 

laboparameters en anderzijds de verteringscoëfficiënten en energiewaarde voor rundvee en varkens 

in respectievelijk Tabel 3.15 en Tabel 3.16. 

Tabel 3.15 Correlatiematrix* tussen laboparameters en VC’en/energiewaarde melkvee 

 VCRE VCRV VCRC VCNDF VCOK VCOS VEM 

RE     0,94  0,89 

RV       
 

RC  
   

   

NDF  
   

   

ADF       -0,92 

ADL       -0,88 

HCEL      
  

CEL  
 

  -0,93   

ZET  
   

   

SUI       
 

AS  
     

 

OK  
   

 
 

 

GOS      -0,90  

VCOSc        

VCOSp        

L*       0,90 

a*       
 

b*       
 

BE       
 

pH -0,98  -0,96 -0,96  -0,88 
 *Enkel significante correlaties (p<0,05) zijn weergegeven 

Globaal werden er weinig correlaties (p<0,05) gevonden. Er bleek een sterk negatieve correlatie 

tussen de pH (zie ook Tabel 1.9) en de VC’en van RE, RC en NDF en in mindere mate met VC OS. Dit 

kan wellicht verklaard worden door het feit dat de schapen in de verteringsproeven naast het vrij 

zure gistconcentraat ook nog maïskuil met pH 3,94 als basisvoeder kregen, waardoor de pH in de 

pens sterk verlaagd werd en aldus een negatief effect had op de verteerbaarheid van vooral de 

celwanden. Verder bleek de VC OK positief gecorreleerd met het RE-gehalte en negatief met het 

cellulosegehalte, terwijl VC OS negatief gecorreleerd was met het GOS-gehalte. De VEM-waarde 

bleek sterk negatief gecorreleerd met het ADF-gehalte en in mindere mate met ADL; de 

energiewaarde was positief gecorreleerd met de L*-waarde en RE. 
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Tabel 3.16 Correlatiematrix* tussen laboparameters en VC’en/energiewaarde varkens 

 VCRE VCRV VCNSP VCOS VCRAS VCBE VCP NEv 

RE        
 

RV        
 

RC  
   

    

NDF  
   

0,96    

ADF         

ADL         

HCEL  -0,88   0,93 
 

 
 

CEL  
 

  0,88    

ZET  
   

    

SUI        
 

AS  
 

-0,90 -0,96 
  

  

OK  
   

0,93 
 

  

GOS         

L*     -0,90    

a*     0,91   
 

b*        
 

BE    0,88    0,95 

pH        
 *Enkel significante correlaties (p<0.05) zijn weergegeven 

Wat de varkens betreft, werden er geen significante correlaties gevonden tussen de laboparameters 

en de VC’en van RE, BE en P. Voor de VC RV werd enkel een correlatie gevonden met hemicellulose 

(negatief), voor de VC NSP met het asgehalte (negatief) en voor de NEv met de bruto energiewaarde 

(positief). De VC OS was negatief gecorreleerd met het asgehalte en positief met de BE. Er werd een 

positieve correlatie gevonden tussen de VC RAS en de schattingsparameters NDF, HCEL, CEL, OK en 

a*. De VC RAS was negatief gecorreleerd met de kleurparameter L*. 
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4. Algemeen besluit 

Tijdens het productieproces van bio-ethanol wordt het zetmeel uit het graan door de toegevoegde 

gisten quasi volledig gefermenteerd, waardoor de andere nutriënten in het bijproduct DDGS 

aangerijkt worden met een factor 2,9. DDGS bestaat grofweg uit een derde eiwit, een derde 

celwanden en een derde vet, suikers en mineralen. Omdat de kwaliteit van DDGS sterk kan variëren 

naargelang de gebruikte graansoort(en) en het productieproces werd van 3 partijen tarwe-DDGS, 3 

partijen maïs-DDGS en 7 partijen gemengde DDGS (minimum 50 % tarwe) en afkomstig van 7 

productie-eenheden de samenstelling en voederwaarde bepaald voor rundvee en varkens en van 7 

partijen de voederwaarde voor vlees- en legkippen. Maïs-DDGS bevat meer vet en beter verteerbare 

celwanden dan tarwe-DDGS, waardoor zijn energiewaarde hoger is. Maïs-DDGS heeft ook een 

hogere eiwitwaarde voor rundvee, omdat het eiwit in de pens minder sterk wordt afgebroken dan 

dat van tarwe-DDGS en het pensbestendig eiwit iets beter verteerbaar is in de dunne darm. De 

fermentatie en verhitting bij het drogen tijdens het productieproces hebben wel een negatief effect 

op bepaalde aminozuren, in de eerste plaats lysine; dit is vooral nadelig voor varkens en pluimvee. 

DDGS is een rijke bron aan mineralen, vooral fosfor en sporenelementen. Om de voederwaarde van 

een partij DDGS nauwkeuriger te kunnen inschatten, werden vergelijkingen afgeleid op basis van 

eenvoudig te bepalen chemische parameters en in vitro testen. De energiewaarde voor rundvee en 

varkens blijkt vrij nauwkeurig te schatten o.b.v. het ruw vetgehalte gecombineerd met respectievelijk 

het hemicellulose- en ADF-gehalte. Voor een nauwkeurige schatting van de eiwitwaarde voor 

rundvee is naast kennis van RE, RV en ADF een eiwitoplosbaarheidstest aangewezen. De ileale 

verteerbaarheid bij varkens van de meeste aminozuren, inclusief lysine, kan vrij nauwkeurig geschat 

worden a.h.v. de ileale verteerbaarheid van het RE; laboparameters en in vitro testen bleken 

daarentegen weinig bruikbaar.  

 Uit voederproeven blijkt dat bij melkvee tot 4 kg DDGS in het rantsoen kan ingeschakeld worden met 

positieve effecten op de melk- en eiwitproductie en waarbij zowel krachtvoeder als sojaschroot 

uitgespaard wordt. Bij vleesvarkens kan tot 22,5 % DDGS opgenomen worden in het voeder zonder 

negatieve effecten op de groei of voederconversie noch op de karkaskwaliteit. Bij vleeskuikens kan 

men tot 15 % DDGS in het voeder gebruiken met wat betere groeicijfers en een lagere 

voederconversie voor maïs- en gemengde DDGS in vergelijking met tarwe-DDGS. Ook bij legkippen 

kan men tot 15 % DDGS in het voeder mengen zonder negatieve effecten op de zoötechnische 

prestaties noch op de eikwaliteit en dit ongeacht het graantype. 

De energie- en eiwitwaarde voor rundvee en varkens van 5 gistconcentraten afkomstig van 

verschillende bio-ethanolproducenten varieerde sterk, zodat men best specifieke 

voederwaardecijfers per bedrijf gebruikt. Om de variatie in kwaliteit van deze vloeibare bijproducten 

binnen een zelfde productie-eenheid in te schatten is een analyse van droge stof en ruw eiwit en 

eventueel ADF aangewezen.  
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Lijst met afkortingen 
%BRE: pensbestendigheid van het eiwit 

%BREo: pensbestendigheid van het eiwit volgens oud systeem 

%BREn: pensbestendigheid van het eiwit volgens nieuw systeem 

%DVBE: darmverteerbaarheid van het pensbestendig eiwit 

ADF: zuur detergent vezel 

ADIRE: vezelgebonden ruw eiwit 

ADL: zuur detergent lignine 

AF: aanrijkingsfactor 

ANOVA: analysis of variance 

AZ: aminozuren 

BE: bruto energie 

BFSRE: boraat-fosfaat oplosbaarheid van ruw eiwit 

CEL: cellulose 

D: potentieel afbreekbare fractie 

DDGS: dried distillers grains and solubles 

DS: droge stof 

DVBE: darmverteerbaar bestendig eiwit 

DVE: darmverteerbaar eiwit 

DVME: darmverteerbaar microbieel eiwit 

DVMFE: metabool fecaal eiwit 

FOS: fermenteerbare organische stof 

GC: gistconcentraat 

GDDGS: gemengde DDGS 

GLY: glycerol 

GOS: glucose-oligosacchariden 

HCEL: hemicellulose 

kd: afbraaksnelheid van de D-fractie 

kp: passagesnelheid 

KV: krachtvoeder 

LG: lichaamsgewicht 

MDDGS: maïs DDGS 

ME: metaboliseerbare energie 

MEn: metaboliseerbare energie gecorrigeerd voor N-retentie 

MK: maïskuil 

MREE: microbieel eiwit op basis van energie 

MREN: microbieel eiwit op basis van N 

MUFA: mono-onverzadigde vetzuren 

MZ: melkzuur 

NDF: neutraal detergent vezel 

NE: netto energie 

NEv: netto energie varkens 

NSP: niet-zetmeel koolhydraten 

OEB: onbestendige eiwitbalans 

OK: overige koolhydraten 
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OS: organische stof 

PHSRE: pepsine-HCl oplosbaarheid van ruw eiwit 

PUFA: meervoudig onverzadigde vetzuren 

R²: determinatiecoëfficiënt 

RAS: ruwe as 

RC: ruwe celstof 

RE: ruw eiwit 

RMSE: root mean square error 

RNSP: residuele niet-zetmeel koolhydraten 

RSD: residuele standaardafwijking 

RV B: ruw vet met voorhydrolyse 

S: oplosbare fractie 

SD: standaardafwijking 

SEM: standaardfout van het gemiddelde 

SFA: verzadigde vetzuren 

SGd: eiwitafbreekbaarheid in Streptomyces griseus 

SN: significantieniveau 

SUI: suiker 

TDDGS: tarwe DDGS 

U: onafbreekbare fractie 

VC: verteringscoëfficiënt 

VCOSc: in vitro verteerbaarheid van de OS met cellulase 

VCOSp: in vitro verteerbaarheid van de OS met pensvocht  

VCOS: in vivo verteerbaarheid van de OS 

VDK: voordroogkuil 

VEM: voedereenheid melk 

VEVI: voedereenheid vleesvee intensief 

VK: voorspelkracht 

VN: voederniveau 

W: uitwasbare fractie 

WDGS: wet distillers grains and solubles 

WSRE: wateroplosbaarheid van ruw eiwit 

ZET: zetmeel 

 

 


