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Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de export van verse groenten en fruit naar de Russische Federatie 

heeft het Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek ILVO een nota opgesteld voor het Verbond van 

Belgische Tuinbouwcoöperaties VBT, over de nutritionele waarde van APPELEN en PEREN als veevoeder.  Het 

VBT bekijkt momenteel de mogelijkheden voor nieuwe afzet van verse groenten en fruit.  

ILVO bevestigt dat appelen en peren, wegens hun hoge energiewaarde,  zeker zijn in te schakelen in een 

rantsoen van melkkoeien, vleesrunderen, schapen of geiten, hetzij rauw en in stukken gehakt, hetzij ingekuild. 

Mits een kookproces kunnen ook varkens er een behoorlijke voederwaarde uit halen.  

Daarnaast wijst ILVO de fruitveilingen erop dat appelen en peren, mits hoogwaardige verwerking, alsnog een 

bestemming kunnen krijgen in de humane voeding. Via innovatieve verwerkingsmethoden kunnen ze omgezet 

worden tot gezonde voedingsproducten die lokaal geproduceerd zijn. Een onderzoeksteam van de Food Pilot 

(applicatie- en analysecentrum van ILVO en Flanders’ FOOD, waar de agro-voedingsindustrie haar producten en 

processen op punt stelt) slaagde erin appelsap en perensap te produceren waarin zowat alle 

gezondheidsbevorderende anti-oxidanten (polyfenolen) bewaard blijven. Door het sap vervolgens kort te 

pasteuriseren is het minstens 1 jaar houdbaar. Mogelijk is de Belgische en Europese consument zich door de 

handelscrisis meer bewust van het voordeel van appel- en peerproducten.   

 

 
Appelen en peren als dierenvoeder: een mogelijkheid.  

 

Veevoedertechnisch gelijken appelen en peren meest op het gangbare voedermiddel ‘voederbiet’. Net zoals voederbieten 

bevatten ze veel suiker, zijn ze zeer goed verteerbaar en bevatten ze veel energie.  

Via onderstaande voederwaardetabel kunnen veetelers makkelijk aan de slag kunnen om de juiste hoeveelheid appelen en 

peren in het rantsoen van de dieren te mengen.  

Voor herkauwers (rund, geit, schaap) is het bijvoorbeeld belangrijk om het evenwicht tussen energierijke componenten 

(zetmeel of suiker) en eiwitten te bewaken.  Het ruw eiwitgehalte van appel en peer is zeer laag, maar doordat de suikers 

veel energie leveren op pensniveau, is het gehalte darmverteerbaar eiwit (DVE) vrij hoog.  Opdat de pensbacteriën het 

afgebroken voedereiwit efficiënt zouden omzetten in microbieel eiwit, moet de onbestendige eiwitbalans (OEB) van het 

totale rantsoen licht positief uitkomen (zo’n 100 g per kg droge stof). Appelen en peren hebben een sterk negatieve OEB-

waarde en ze kunnen goed gecombineerd worden met graskuil, een voedermiddel met een sterk positieve OEB-waarde.  

Appelen en peren zijn verder arm aan mineralen en leveren weinig structuur (SW).  Chemische samenstelling en voederwaarde voor melk- en vleesvee ( bron: 2011Nederlandse Veevoedertabel van het Centraal 

Veevoederbureau CVB). 
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ILVO geeft op basis van wetenschappelijke literatuur ook maximale daghoeveelheden per diersoort aan, zodat negatieve 

bijwerkingen (acidose of pensverzuring/diarree) worden vermeden. Runderen, die meer dan 500 kg wegen, eten best niet 

meer dan 15 kilo (versneden of geplette) appelen en/of peren per dag.  Vleesstieren en jongvee mogen tot 3 kg per 100 kg 

lichaamsgewicht krijgen. Geiten en schapen kunnen 2 kg aan. Ook varkens mogen 2 kg krijgen, maar dan liefst gekookte 

appelen of peren, voor een betere vertering.  

Een mogelijkheid is ook om appelen en peren in te kuilen samen met bijv. kuilmaïs in een verhouding 60/40 of samen met 

gehakseld stro in een verhouding van 30/70. Het suiker van ingekuilde appelen en peren fermenteert bijna volledig tot 

alcohol. Dezelfde doseringsbeperking geldt in dat geval, om alcoholintoxicatie van de dieren te vermijden.  

Vernieuwde verwerking leidt tot sap voor menselijke consumptie met gezondheidsbevorderende eigenschappen.  

ILVO en de Food Pilot hebben de afgelopen twee jaar intensief proeven uitgevoerd met een appel- en perensap dat, in 

plaats van via een klassieke bandenpers, werd geperst met de zuurstofvrije spiraalfilterpers. De resultaten  waren 

verbluffend. Wegens het zuurstofvrije proces blijven alle gezondheidsbevorderende componenten (polyfenolen….) 

maximaal behouden, zelfs na het pasteurisatieproces. Voor peer werden pers- en pasteurisatieproces geoptimaliseerd. 

Perensap wordt momenteel in België weinig geperst, omdat het in klassieke persen vaak snel bruin kleurt en 

smaakveranderingen ondergaat. Dat komt door inwerking van zuurstof (oxidatie). De ILVO wetenschappers wijzen de 

veilingen op de kans om het vernieuwde proces nu te introduceren, en zich te wagen aan de commercialisering van lekker 

en gezond, lokaal geproduceerde appel- en perensap. 
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