Verfijnen - stap voor stap verbeteren

Big castreren hoeft niet meer
Een slimme combinatie van vader- en
moederlijnen kan berengeur bij mannelijke vleesvarkens sterk verminderen.
Ook een andere voersamenstelling helpt.
Dat blijkt uit onderzoek van Gé Backus
van het LEI, Wageningen UR Livestock
Research en het Institute for Pig Genetics.
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Het vlees van beren kan bij verhitting in
een klein aantal gevallen gaan stinken. Om
berengeur te voorkomen, worden mannelijke
biggen sinds jaar en dag gecastreerd. Het
protest tegen deze praktijk wakkerde echter
aan. In Nederland hebben sector, supermarkten en overheid daarom afgesproken om in
2015 te stoppen met castreren. In de tussentijd worden Nederlandse biggen verdoofd
gecastreerd.
Onder leiding van Backus vindt nu meerjarig
onderzoek plaats met als doel varkensvlees
op de markt te brengen dat vrij is van berengeur. Volgens de onderzoeker is inmiddels duidelijk dat de oplossing gezocht moet worden
in een combinatie van maatregelen op het
gebied van genetica, management van de varkenshouder en detectie aan de slachtlijn.
Wat betreft het management op varkensbedrijven ziet Backus vooral perspectief in wijziging
van de voersamenstelling. ‘Ons onderzoek laat
zien dat het menu bepalend is voor de concentratie van stoffen die voor berengeur verant-

Biggen worden verdoofd voor hun castratie.

woordelijk zijn, te weten androstenol en skatol.
Eind dit jaar verwachten we de resultaten voor
dit deelonderwerp.’
Hij noemt ook de uitkomsten van het detectieonderzoek hoopgevend. ‘We weten nu dat
getrainde mensen in principe alle zogeheten
stinkers eruit kunnen halen, simpelweg door
hun neus goed te gebruiken’, vertelt Backus.
‘Beter is om het ruiken te automatiseren. We
zijn op dit moment in gesprek met bedrijven
die apparatuur hiervoor kunnen ontwikkelen.’
Backus benadrukt dat het onderzoek naar het
voorkomen van berengeur een internationaal
karakter heeft. Buitenlandse afnemers moeten

er namelijk van overtuigd worden dat zij geen
problemen krijgen met hun klanten als ze
ongecastreerde biggen gaan verkopen. ‘Het
is geen kwestie van gelijk hebben, maar van
gelijk krijgen. Daarom betrekken wij een groot
aantal partijen uit de internationale varkensketen bij ons onderzoek’, aldus Backus.
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Minder keizersneden bij dikbillen
Vrijwel alle dikbilkoeien komen met een
keizersnee ter wereld. Wageningen UR
Livestock Research werkt in het project
‘Natuurlijke luxe’ met de Federatie van
Vleesveestamboeken Nederland aan
meer natuurlijke geboorten.
Vanuit de samenleving is er geen draagvlak
voor een ras dat zich niet probleemloos zelf
kan voortplanten, vertelt projectleider Jan ten
Napel. Bij dikbillen, luxe vleesrassen zoals
Belgische Blauwe en Verbeterd Roodbont,
wordt ruim negentig procent van de kalveren
via een keizersnede geboren. Dat komt omdat
de koeien sinds de jaren zestig door selectie
op spierbouw steeds gespierder zijn geworden, maar door minder aandacht voor het
skelet hebben ingeleverd op skeletgrootte. De
stamboeken vroegen daarom om een nieuwe

fokmethode waarmee je selecteert op een
ruimer skelet zonder onnodig in te leveren op
spiermassa. Onderzoekers van Wageningen UR
Livestock Research ontwikkelden met behulp
van een Belgische meetmethode een programma waarbij de binnenbekkenmaten
van de dochters van een groot aantal stieren
werden gemeten. Door de gemiddelden te vergelijken kun je verder fokken met de stieren
die de ‘ruimste’ dochter geven. Een boer kan
met het fokprogramma dus zien met welke
vaders zijn koeien de grootste kans hebben
op een natuurlijke geboorte. De eigenschap
blijkt bovendien goed overerfbaar, dus het
fokprogramma kan snel resultaat boeken.
De dikbilfokkers zijn alleen niet meteen overstag. ‘Er bestaat een zekere angst voor natuurlijke geboorten’, vertelt Ten Napel. ‘De huidige
generatie dikbilfokkers is sinds de jaren zestig
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vertrouwd geraakt met de keizersnede en
heeft daar op de boerderij alle faciliteiten
voor. Ook de veeartsen zijn gespecialiseerd in
keizersneden en zijn huiverig voor natuurlijke
geboorten bij dit type koe. Meer natuurlijke
geboorten vragen naast technisch onderzoek
dus ook een mentaliteitsverandering onder
fokkers, boeren en dierenartsen.’
Die mentaliteitsverandering kun je als wetenschapper wel versnellen, ondervond ten Napel.
Hij betrok een groep van zestien fokkers bij
zijn onderzoek. Die zijn nu zo enthousiast dat
het is overgeslagen op een grotere groep.
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