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Vraag:  

Is het mogelijk om in varkensvoer verse platvis op te nemen? 

Antwoord:  

Vismeel en visolie worden, als respectievelijke bron van eiwitten (aminozuren) en n-3 
vetzuren, soms ingemengd in varkensvoeder. Het gebruik van verse vis en verse 
bijproducten (bv. viskoppen, beenderen, huid en organen) wordt minder beschreven in de 
literatuur. In Europa is het niet toegelaten om verse vis/verse bijproducten in varkensvoeder 
in te mengen1.  

Volgens de Europese wetgeving1 worden (1069/2009-artikel 10) (i) waterdieren en delen van 
waterdieren, met uitzondering van zeezoogdieren, die geen symptomen vertoonden van op 
mens of dier overdraagbare ziekten en (j) dierlijke bijproducten van waterdieren afkomstig 
van inrichtingen of bedrijven die producten voor menselijke consumptie vervaardigen 
beschouwd als categorie-3 risicomateriaal. Verse vis en delen van verse vis vallen 
hieronder. Deze dierlijke bijproducten moeten worden verwerkt (142/2011-afdeling 4 en 
hoofdstuk 3, 1069/2009-artikel 31) vooraleer ze kunnen worden ingemengd in het 
varkensvoeder.  

Een aantal aandachtspunten die bij het gebruik van vis(olie/meel) van belang zijn worden 
hieronder opgesomd. 

Het gebruik vismeel/olie kan een invloed hebben op de ranzigheid en de smaak van het 
varkensvlees2. De vetzuursamenstelling wordt bij varkens voornamelijk bepaald door het 
voedervet. Het toevoegen van poly-onverzadigde (n-3, n-6) vetzuren (bv. door visolie) aan 
het voeder van vleesvarkens kan leiden tot een hogere onverzadigheidsgraad van het vet in 
het vlees (wat positief is voor de consument). Het gebruik van teveel onverzadigde vetzuren 
kan leiden tot een afwijkende smaak of geur door de oxidatieve afbraak van de vetzuren.  
Vismeel/olie gehaltes van meer dan 5% kunnen een afwijkende vissmaak aan het 
varkensvlees geven. Ook bij de verdere verwerking van het vlees kan een te hoog gehalte 
aan poly-onverzadigde vetzuren oxidatieproblemen geven.  

Visolie wordt soms toegevoegd aan het voeder van drachtige zeugen en biggen om de 
reproductieresultaten te verbeteren, de drachtduur te verlengen, de vitaliteit, de immuniteit 
en/of de groeiprestaties van de biggen te verhogen3. De resultaten die in verschillende 
studies worden bekomen zijn niet eenduidig. Het toedienen van n-3 vetzuren kan de 
gevoeligheid voor oxidatieve stress bij de biggen verhogen. Bij erge oxidatieve stress kan 
er schade optreden aan het DNA, eiwitten en vetten (bv. in celmembranen). Een dosis van 
2% visolie in het werpvoeder bleek optimaal te zijn3. Bij hogere percentages visolie werd een 
verminderd speengewicht en verhoogde uitval bij de biggen geobserveerd, wat mogelijks kan 
te wijten zijn aan de hogere gevoeligheid voor oxidatieve schade. Om de oxidatieve stress te 
beperken is het belangrijk om het aandeel antioxidanten (bv. a-tocoferol acetaat, vitamine 
E) in het voeder te verhogen. 
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Een bijkomend aandachtspunt bij het gebruik van verse vis is dat deze beperkt houdbaar 
is en snel ranzig kan worden4. In bepaalde studies werd een verminderde dagelijkse 
voederopname door de varkens opgemerkt bij het toevoegen (van bepaalde gehaltes) van 
verse vis aan het voeder4,5. 

 

 

 

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de 

formulering van dit antwoord: 

- Stefaan De Smet - UGent – faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Dierlijke 
Productie 

- Sofie Tanghe – UGent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Dierlijke Productie 
en ILVO, Eenheid Dier 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 
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