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Preservatives

 Ethyl-esters in visolie uit Denemarken
Beste Lezer,
Voor u ligt de 9e editie
van onze nieuwsbrief.

Mi d d el s
deze
we g
brengen wij u op de
hoogte
van
de
problemen met zalmolie
die
in
voornamelijk
Duitsland
voor
opschudding
gezorgd
hebben.

Daarnaast stellen wij u
graag voor aan ons
nieuwe product: Tox-Aid.

Verder staan we even stil
bij de prijsontwikkelingen
op de visoliemarkt.

Met vriendelijke groet,

Het team van EFS

Op 2 augustus j.l. heeft GMP+ International een informatieve mededeling
verstuurd in het kader van de EWS procedure. Gebleken is dat visolie
bedoeld voor technische toepassingen gemengd is met visolie van
diervoederkwaliteit. Hierdoor is visolie besmet geraakt met ethyl-ester. Er
zijn waarden gemeten tot 3,5% ethyl-ester. Het product werd verkocht als
visolie voor diervoederkwaliteit. Dit gehele proces heeft plaatsgevonden in
de afgelopen 2,5 jaar. Dit houdt in dat er in de afgelopen 2,5 jaar visolie is
verkocht met ethyl-esters. De besmette olie is afkomstig uit Denemarken.
E.F.S. betrekt haar zalmolie uitsluitend uit
Noorwegen (Hordafor) en Schotland (Rossyew).
Deze olie wordt in onze opslagtanks in
Nijmegen en Dodewaard geleverd en gaat in
quarantaine.
Vervolgens
worden
hiervan
monsters genomen en deze worden door een
extern laboratorium onderzocht. Nadat de
uitslagen bekend én door ons goedbevonden
zijn
worden
deze
tanks
voor
levering
vrijgegeven.
Per uitlevering worden de uitslagen van de
betreffende batch meegeleverd. Alle uitslagen
worden bij ons in de databank opgeslagen en staan ter beschikking van
onze klanten.
Mocht u vragen hebben over zalmolie, neem dan gerust contact met E.F.S.Holland.

 E.F.S. lanceert Tox-Aid
Hoewel het onderwerp mycotoxines
het hele jaar door relevant blijft is dit
zeker de tijd om er extra aandacht
aan te besteden. Nieuwe oogsten
staan weer voor de deur. Vanaf
heden brengt EFS haar eigen product
op de markt tegen mycotoxines: ToxAid. De uitgebreide werking van ToxAid is het resultaat van jaren
ervaring en kennisopbouw over hoe
mycotoxines werken, en hoe ze
on sch ad el ij k g em a akt ku n n en
worden.
Tox-Aid bevat een selectie van
kl eimin eral en om Afl at oxi n es,
Endotoxines en Ergot alkaloids te
binden.
Het binden van mycotoxines alleen
biedt onvoldoende bescherming
tegen bijvoorbeeld Zearalenones. Dit
komt doordat een grote groep
mycotonines niet of nauwelijks te
binden is. Daarom bevat Tox-Aid een
geïnactiveerde gist om mycotoxines
als Zearalenones en Trichothecenes

te deactiveren door middel van
enzymen.
Verder bevat Tox-Aid verschillende
plantenextracten voor de nodige
leverondersteuning en het wegnemen
van oxidatieve stress.
Dit maakt Tox-Aid een compleet
product voor een brede doelgroep.
Wilt u meer weten over Tox-Aid,
neem dan gerust contact op met
E.F.S.-Holland.

 Visoliemarkt
Na een periode van stabiele en
relatief hoge prijzen voor visolie, is
er een kleine daling te zien. De
marktrapporten geven nu een prijs
van $ 1900 per ton fob producent.
Of de daling doorzet hangt af van de
Aziatische markt. Mocht deze weer
gaan kopen zal de prijs stijgen. Zo
niet zal er een lichte verdere daling
plaatsvinden. Gezien er nog steeds
een tekort is aan visolie, worden er
geen grote dalingen verwacht,
behoudens plotselinge veranderingen van quota en dergelijke.
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