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niet voldoende om de hoge concentraties
aan vet de baas te kunnen. Daarnaast is
ook de productie van lipase, het enzym dat
vet afbreekt zodat het verteerd wordt, nog
laag. Bijgevolg kan de vetverteerbaarheid

toenemende leeftijd en ontwikkeling van
het spijsverteringsstelsel kan het kuiken
beter om met een vetrijk voeder en is de
vetverteerbaarheid gunstiger.
Verder speelt ook de hoeveelheid en het
type vet een rol. Zo zijn verzadigde vetten,
zoals dierlijk vet, moeilijker te verteren
dan onverzadigde vetten, zoals sojaolie.

leeskippen-
voeders zijn
vetrijk om
aan de ener-
giebehoeften

te kunnen voldoen en om een
gunstige voederconversie te
bekomen. Het gebruik van
5 tot 8 % toegevoegd  vet of
olie is geen uitzondering bij
vleeskippenvoeders. Vooral
op jonge leeftijd hebben vlees-
kippen nog een onvoldoende
ontwikkeld enzymsysteem en
galzoutenproductie, waardoor
ze het vele vet in hun voeding
niet optimaal kunnen benut-

toevoegen van een emulgator
hebben we in verschillende
proeven op het ILVO kunnen
aantonen.

Wat is een emulgator?

niet oplosbaar zijn, oplosbaar worden.
Om dit mogelijk te maken, bestaat een
emulgator uit een waterminnend deel (hy-

wordt bepaald door de verhouding van
-

lans (HLB), die gaat van 0 tot 20.

-
kanaal van de vleeskippen die 1,6  1,8
keer zoveel water opnemen als voeder. De
hoeveelheid water in de darm is dus veel

groter dan de hoeveelheid vet. Bijgevolg
zal een emulgator met een hoge HLB het

Waarom kan een emulgator

Van nature produceren kippen zelf emul-
gatoren, nl. galzouten. Deze helpen bij het
oplosbaar maken van het vet dat toch in
vrij hoge mate in het voeder aanwezig is,
en een betere oplosbaarheid betekent een

is de productie van deze galzouten nog
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te zitten en kan een goedkoper voeder
samengesteld worden met behoud van
de oorspronkelijke voederconversie.

-
ding tot een betere darmgezondheid
en een betere mestconsistentie. Vooral
bij jonge kuikens kan hierdoor “gladde
mest” vermeden worden, waardoor het
risico op nat en plakkerig strooisel en
bijgevolg voetzoolletsels, kleiner wordt.

Figuur 3 geeft een overzicht van de ver-
schillende fasen bij de vetvertering. Door
de darmbewegingen ontstaat een emulsie
van vetdruppels in de waterige omgeving.
Door de eigen galzouten en de emul-
gatoren die via het voeder toegevoegd
werden, worden kleinere vetdruppeltjes in
oplossing gebracht. Hierdoor komt er een
groter oppervlak vrij waarop het lipase,
het vetverteringsenzym, kan inwerken.

Het vet (lipiden) wordt afgebroken tot
vrije vetzuren en monoglyceriden. Deze
afbraakproducten vormen met de galzou-
ten en emulgatoren kleine micellen. De
micellen zorgen ervoor dat de vetzuren
en monoglyceriden door de cellen in de
darmwand opgenomen worden en als
energiebron gebruikt kunnen worden.

Welke positieve effecten
hebben emulgatoren?
• Zoals eerder vermeld zorgen emulgato-

ren voor een betere vetvertering, vooral
bij hogere vetgehaltes in het voeder of
bij moeilijk verteerbare vetten en/of
oliën (grootteorde van 2-5%).

• Doordat het vet in het voeder beter
verteerd kan worden, kan er meer
energie (1-2%) uit hetzelfde voeder
gehaald worden en een gunstiger voe-
derconversie bekomen worden. Ofwel
hoeft er minder energie in het voeder




