Dierlijke productie
Staat het Belgisch-witblauwras op een keerpunt in zijn selectie?
Jaarlijks wordt aan de landbouwfaculteit te Gembloux (België) een
forum gehouden over dierlijke productie. Prof. dr. Pascal Leroy:
‘De noodzakelijke kostenreductie zal leiden tot een ander type witblauwvee of tot de introductie van meer duurzame vleesrassen.’

O

m aan de uitdagingen van de toekomst tegemoet te komen moet de
Waalse rundvleessector zijn productie beter afstemmen op de vraag. De afzet moet
de productie leiden en niet omgekeerd.
Nieuwe producten zullen ontwikkeld
moeten worden en nieuwe nichemarkten aangeboord. De kostprijs moet onvermijdelijk omlaag, wat zal leiden tot een
ander type witblauwvee of de introductie
van meer duurzame vleesrassen.
Dit zijn in een notendop de conclusies
van de Waalse rundvleesketen (FVBW) tijdens het twaalfde forum over dierlijke
producties. Het forum is een jaarlijks
weerkerend evenement van de Waalse
landbouwfaculteit te Gembloux en had
dit jaar als thema: de rundvleesmarkt,
ontwikkelingen en vooruitzichten.

EU-productie ontoereikend
De evoluties binnen het gemeenschappelijke EU-landbouwbeleid alsook de trends
in de internationale relaties (WTO) en in
de voedselconsumptie wijzen erop dat de
rundvleesmarkt meer open zal zijn in
2020 dan nu het geval is. De Europese
Unie zal volgens verschillende studies,
waaronder die van de wereldvoedselorga-

nisatie FAO, waarschijnlijk een belangrijke rundvleesproducent blijven met een
relatief stabiele rundvleesconsumptie.
Niettemin, door de opeenvolgende hervormingen van het gemeenschappelijke
landbouwbeleid sinds 1992, is de zelfvoorzieningsgraad voor vlees in Europa
gedaald. Sinds 2003 is de EU-productie
zelfs ontoereikend geworden en dit bij
een dalende consumptie. Om dit op te
vangen is import, voornamelijk uit ZuidAmerika, nodig waardoor de druk op de
binnenlandse productie toeneemt.
Hoe moet het Waalse rundvleesproductiesysteem zich aan deze nieuwe economische context aanpassen? Eén zaak
staat al vast. Ook de maatschappelijke
context wijzigt, waardoor items zoals biodiversiteit, milieu, dierenwelzijn et cetera binnen Europa aan belang winnen.

Voor- en achterkwartieren
De Waalse rundvleesketen, die alle betrokkenen ‘van riek tot vork’ uit de rundvleessector groepeert, heeft een diepgaande studie gemaakt van de
marktontwikkelingen en -vooruitzichten
voor de regio Wallonië en in een vijfjarenplan verwerkt.

Een actiepunt uit dit plan gaat de rundveefokkerij rechtstreeks aan. Prof. dr.
Pascal Leroy, voorzitter en spreekbuis
voor de organisatie op het forum: ‘De uitkomst van de studie is dat de toekomst
van de sector in Wallonië onlosmakelijk
verbonden is met de binnenlandse vleesconsumptie. Grote tendens bij Belgische
consumenten is een groeiende vraag naar
gehakt vlees, vlees uit de voorkwartieren
dus, voor fastfoodbereidingen, en de
vraag naar vlees met smaak. Dit betekent
een grote uitdaging voor het Belgisch-witblauwras want deze behoefte kan makkelijk én goedkoper door andere vleesrassen worden ingevuld. Het witblauwe
rund moet een beter evenwicht tussen
voorkwartieren en achterkwartieren afleveren, wil het kunnen blijven concurreren met andere rassen. Bovendien moeten het percentage kalversterfte en het
aantal defecten omlaag en de ziektebestendigheid omhoog om de kostprijs te
reduceren. Alternatief is het inkruisen
met meer rustieke rassen.’
Tot nu toe ontwikkelde de Waalse regio
weinig activiteiten met betrekking tot de
afmesting van de dieren. Ook dit kan veranderen door de gewijzigde normen voor
veetransport. ‘Bovendien pleiten stijgende energiekosten voor lokale afmesting’,
stelt Pascal Leroy. ‘Door lokaal af te mesten verankeren we eveneens onze slacht-,
transformatie- en distributie-infrastructuur, én onze werkgelegenheid.’
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