
Aanbevelingen voor vitamine B2-suppletie in biologische 
traaggroeiende vleeskuikens 
 
Probleem 
In de biologische pluimveehouderij moeten voedersupplementen, zoals vitamine B2 
(riboflavine) GGO-vrij zijn. Een tekort aan GGO-vrije riboflavine zorgde er in het verleden 
voor dat een nieuw product op de markt kwam (EcoVit R), dat duurder is dan eerdere 
producten. 
 
Oplossing  
Een actualisering van de voorschriften en aanbevelingen voor riboflavine in biologische 
traaggroeiende vleeskuikens is nodig om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de 
hoeveelheid riboflavine te verminderen en zo de voederkosten te verlagen en tegelijkertijd 
de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen. 
  
Resultaat 
Vier verschillende gecontroleerde voederproeven (tabel 1) met twee riboflavineproducten 
in verschillende concentraties toonden aan dat  
1) het nieuw beschikbare riboflavineproduct EcoVit R even geschikt is als het 
conventionele product (Cuxavit); en 
2) traaggroeiende vleeskuikens minder riboflavine nodig hebben dan de momenteel voor 
conventionele vleeskuikens aanbevolen hoeveelheden (Blum et al., 2015). 
 
Praktische aanbevelingen 
• Suppletie met 4,0 mg Vit B2/kg voer is veilig voor traaggroeiende vleeskuikens 
• Te lage riboflavineconcentraties (waarbij alleen wordt vertrouwd op het natuurlijke 

riboflavinegehalte van de voederbestanddelen of waarbij slechts 3,5 mg Vit B2/kg voer 
wordt toegevoegd) moeten worden vermeden, omdat dit kan leiden tot iets lagere 
prestaties en deficiëntieverschijnselen. 

• Een voldoende toevoer van vitamine B2 is van cruciaal belang in de eerste levensfase. 
• Fase-voedering leidt tot een efficiënter gebruik van riboflavine. Een driefasige 

aanvulling van 3,1, 2,3, 1,9 mg Vit B2/kg voeder leverde ook goede algemene prestaties, 
voederconversie en efficiëntie op. 

• Het alternatieve riboflavineproduct EcoVit R, geproduceerd door Agrano GmbH door 
middel van een fermentatieproces, kan worden gebruikt als een GGO-vrij alternatief 
voor de biologische voederproductie, aangezien het even geschikt is als het 
conventionele Cuxavit B2. 

 
Tabel I: Overzicht van de voederproeven die zijn uitgevoerd met traaggroeiende 
vleeskuikens om de riboflavinebehoefte te bepalen. 
 

Studie Dieren/genotype Vit. B2 suppletie Product Resultaat 
Lambertz et 
al. 2020 

1600 dieren (twee 
stallen)/Ranger 
Gold TM 

N-C: Natuurlijke B2-inhoud, 
geen suppletie  
P-C: 9,6 (Start) en 8,0 
(Einde) mg Cuxavit B2/kg 
voer  
A-laag: 3,5 (Start) en 3,5 
(Einde) mg EcoVit R/kg voer  
A-hoog: 9,6 (Start) en 8,0 
(Einde) mg EcoVit R/kg voer 

1 Cuxavit B2 
vs.  
2EcoVit R 
poeder 
 

1. Beide riboflavine 
bronnen zijn 
geschikt  
2. Hoger eindgewicht 
en gemiddelde 
dagelijkse winst voor 
"A-hoog" en "P-C" 
 

Lambertz et 
al. 2021a 

800 
dieren/Ranger 
Gold TM 

Natuurlijk: geen suppletie  
Laag: 1,55-1,90 mg/kg  
Medium: 3,60-4,30 mg/kg  
Hoog: 5,80-7,10 mg/kg 

 

EcoVit R Alleen tweede week: 
symptomen van 
riboflavinedeficiëntie 
voor behandeling 
"Natuurlijk" 



Lambertz et 
al. 2021b 

800 
dieren/Ranger 
Gold TM 

Driefasige voeding, 
verschillende combinaties  
van  lage  en  
mediumconcentraties  (zie 
studie a) 

EcoVit R Geen deficiëntie 
symptomen, één 
combinatie bleek het 
meest geschikt 

FiBL-
onderzoek 
(nog niet 
gepubliceerd) 

40 
dieren/Hubbard 
JA 757 

2,5 vs. 4 mg/kg voer EcoVit R Verminderde groei 
bij 2,5 mg 

 
Toepassing op het bedrijf 
Systeembenadering 

Het is voor het welzijn en de gezondheid van dieren van essentieel belang dat zij de 
vitaminen krijgen die zij nodig hebben.  
Het aanvullen met niet meer dan het optimale vitaminegehalte is echter in 
overeenstemming met de biologische principes, waarbij er naar wordt gestreefd alleen 
het noodzakelijke minimum te gebruiken om zo onafhankelijk mogelijk te zijn van 
externe inputs. 
 
Evaluatie  
• De aanbevolen minimale riboflavine suppletie van 4,0 mg Vit B2/kg voer, die werd 

bepaald op basis van de proeven, zou moeten zorgen voor voldoende 
riboflavinetoevoer voor de dieren.  
Toch kan een iets hogere dosering in de eerste helft van de mestperiode gunstig zijn.  

• Regelmatige evaluatie van de dieren moet een constante monitoring van de 
gezondheid en de groei omvatten. Problemen bij bewegingscoördinatie, spasmen, of 
morfologische afwijkingen aan de poten van de dieren moeten worden beschouwd als 
tekenen van riboflavinedeficiëntie, wat wijst op onvoldoende aanvoer.  
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