Agrofood

Pulsvissen rendabel en milieuvriendelijker

Een pulskor jaagt vissen met elektrische schokjes uit de bodem.

Onderzoek van IMARES, onderdeel
van Wageningen UR, laat zien dat het
vissen op platvis met pulsen in plaats van
wekkerkettingen het bodemleven met
de helft minder verstoort. Ook is het beter
voor de portemonnee van de vissers.
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Traditioneel gebruiken boomkorvissers
wekkerkettingen om de zeebodem om te
woelen en de vis op te jagen. Bij de nieuwe
vismethode komen de vissen na lichtelektrische pulsen omhoog van de zeebodem.

Ze komen zo mooier, schoner en levendiger
in de netten. Dit betaalt zich nog niet uit bij de
visafslag, maar de kwaliteit is duidelijk beter.
Doordat de pulsvisser langzamer moet varen,
bespaart hij ook de helft op zijn brandstofkosten. Verder heeft hij dertig procent minder
ongewenste bijvangst. Pulsvissen spaart dus
het milieu en de portemonnee van de vissers.
Er is één nadeel: de pulsvisserij is in Europa
verboden, vanwege ongecontroleerde praktijken in de garnalenvisserij in China in het verleden. De Nederlandse overheid ziet echter

perspectief in deze duurzame methode. Sinds
2008 is er een afspraak met de Europese
Commissie, waardoor tijdelijk ontheffing is
verleend. De overheid draagt financieel bij in
onderzoek naar mogelijke effecten.
De sector klopte aan bij het Visserij Innovatie
Platform voor ondersteuning om de innovatieslag naar de pulsvisserij te kunnen maken.
IMARES en LEI, beide onderdeel van
Wageningen UR, zijn ingeschakeld om de
vissers met ontheffingen bij te staan. Kees
Taal van het LEI: ‘Wij konden aantonen dat
pulsvissen economische perspectieven biedt
en helpen bij de introductie van de nieuwe
werkwijze die het pulsvissen vraagt.’
In 2009 hebben vier vissers hun boten
omgebouwd voor pulsvisserij. Met succes.
In 2011 maakten al 35 vissers gebruik van de
42 beschikbare ontheffingen. De vissers zijn
enthousiast. Nu de rest van de sector, de
publieke opinie en de politiek nog. Taal werkt
mee aan demonstaties. ‘Als mensen in een
bak met water voelen hoe licht zo’n puls is,
worden ze minder sceptisch. Vaak gaan ze
helemaal om, als je ze vertelt dat het milieu
beter af is en als ze zien hoe levendig de vis
aan boord komt.’
Contact:

kees.taal@wur.nl
070 - 335 81 70

Elke koe in beeld
Koeien hebben individuele aandacht nodig, voor hun gezondheid en welzijn. Maar
de groepen waarin ze worden gehouden groeien. Om de individuele zorg te blijven
garanderen, werken onderzoekers en bedrijfsleven samen aan nieuwe manieren die
veehouders ondersteunen de dierzorg te organiseren. Met behulp van sensoren en
data-analyses.
‘Neem een boer die efficiënter om wil gaan
met zijn voer. In de toekomst weet hij precies
waar hij dan nauwkeuriger gegevens over
nodig heeft, en daar kiest hij dan de ICThulpmiddelen bij die hij op zijn bedrijf, in zijn
situatie, nodig heeft’, schetst Kees Lokhorst
van Wageningen UR Livestock Research het
toekomstige melkveebedrijf. In Smart Dairy
Farming, dat neerkomt op precisielandbouw
in de melkveehouderij, zoeken partijen uit de
melkveesector en onderzoekers samen naar
vernieuwingen die het dier als individu ten
goede komen; rond voeren, afkalveren, insemineren en normaal koegedrag.
Wat betreft voeren heeft de chip in de halsband al een omslag betekend. De krachtvoer-

automaat herkent iedere koe en kan de
hoeveelheid krachtvoer afstemmen op haar
melkgift. ‘Maar je kunt nog dichter op het voer
gaan zitten en bijvoorbeeld met een sensor op
de halsband het aantal herkauwbewegingen
meten. Of de zuurgraad in de pens doorlopend
meten via een ingeslikte capsule die pH-metingen doet, wat iets zegt over de kwaliteit van
de vertering’, zegt Lokhorst.
Individuele aandacht die de diergezondheid ten
goede komt, betekent ook meer nazorg voor
kalfjes. ‘Hoe een kalf zich lichamelijk ontwikkelt
en reageert op de overgang van biest naar
poedermelk en later naar ruwvoer, is voor veel
veehouders nog een soort blinde vlek’, aldus
Lokhorst. Ook registratie van het dagelijkse
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diergedrag, als goed lopen en voldoende liggen, kan waardevolle informatie opleveren.
Doorlopende metingen kunnen de korte observaties van een veehouder goed aanvullen.
Dat is ook een aandachtspunt in het onderzoek: hoe om te gaan met de stroom meetgegevens, zegt Lokhorst: ‘Precisielandbouw in
de veehouderij is meer dan productontwikkeling. Het is een totaalaanpak die een omslag
in het denken vraagt en verder gaat dan het
melkveebedrijf zelf. Samenwerking met erfbetreders en ketenpartners heeft de toekomst.’
Smart Dairy Farming wordt daarom ook getrokken door zuivelfabrikant Friesland Campina, dat
met het project het voorkomen van uierontsteking en klauwaandoeningen wil verminderen, en
de broeikasgasemissie uit stallen wil reduceren
en zo de melkveeketen wil verduurzamen.

Contact:

kees.lokhorst@wur.nl
0320 - 29 35 47
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