
Kennis halen
Een andere ondernemer die de weg naar de vouchers wist te vinden is Hans Bok van Allicin Animal
Care International (AACI) uit Vaassen. Bok werkt al meer dan tien jaar aan de realisatie van een 
innovatief idee; de introductie van een natuurlijk alternatief voor antibiotica tegen onder andere 
uierontsteking en andere infecties bij koeien. Allicine, het middel dat Bok levert, heeft een sterke 
bacteriedodende, schimmeldodende en antivirale activiteit. Daarnaast wordt het levermetabolisme 
verbeterd.

Het product wordt gemaakt uit stoffen in de knoflookbol. De ondernemer ontwikkelde een 
zogenaamde bolus (een grote pil van 90 gram) die in de maag van de koe deze werkzame stof 
gedurende zeven of 21 dagen afgeeft. De boer kan de bolus zelf in de pens van de koe inbrengen. 
Het doel is om de periode waarin de bolus de werkzame stof afgeeft, te verlengen naar zes tot acht 
weken. Dat is de periode van droogzetten tot afkalven. Hiervoor moet echter een meer stabiele 
vorm van allicine worden ontwikkeld die ook na 21 dagen tot aan dag 42 werkzaam blijft.

“Ondersteuning bij het vinden van de juiste samenwerkingspartners is cruciaal.”

Bok: “Samen met het Delftse bedrijf ViaZym voeren wij een onderzoek uit om een stabielere vorm 
van allicine te ontwikkelen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van een innovatievoucher die 
Food Valley NL heeft toegekend. De nieuwe allicine-formulering zal in de bolus worden verwerkt. 
Voor veehouders is het zelf inbrengen van een bolus met allicine een betrouwbaar en goedkoop 
alternatief voor antibiotica.” De ervaringen met de toepassing van de eerste generatie bolus met 
allicine zijn positief. Bok: “We hebben een slagingspercentage van 92 procent. In 2013 hebben we 
zodoende een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke antibioticareductie in de 
veehouderij. De weg naar de markt voltrekt zich dus min of meer vanzelfsprekend. Tot nog toe 
hebben de farmacie en andere ondernemers nog geen concurrerend product weten te ontwikkelen.”

AACI is dankzij onderzoek een stap dichter bij het beoogde eindproduct. Voor Bok is ondersteuning
bij het vinden van de juiste samenwerking met kennisinstellingen van cruciaal belang gebleken. De 
ondernemer overweegt om opnieuw een voucher aan te vragen voor de verdere ontwikkeling van 
het product.




