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Een onderdeel van het grote Wageningse voedingsproject N2Africa
heeft begin juni de Harvesting Nutrition Contest gewonnen. Deze
prijs, uitgeschreven door de Wereldbank en enkele ontwikkelingsorganisaties, levert het project behalve de eer ook vijfduizend dollar
op. Promovenda Ilse de Jager was
de initiatiefneemster voor de deelname. Zij is sinds anderhalf jaar
bij het project betrokken.
In het project N2Africa (Nitrogen
to Africa) propageert Ken Giller,
hoogleraar Plantaardige productiesystemen, de verbouw van peulvruchten in Afrika, omdat deze
vlinderbloemigen stikstof uit de
lucht kunnen binden en de vruchtbaarheid van de bodem verbeteren. Dit draagt bij aan hogere oogsten en mogelijk ook tot betere
voeding voor kleine boeren in Afrika. Ilse de Jager, die wordt begeleid door Inge Brouwer van Humane Voeding en Ken Giller, onderzoekt of dit inderdaad het geval is.
Eerst deed ze een literatuurstu-

die naar de voedingswaarde van
verschillende peulvruchten binnen
N2Africa en in hoeverre deze sojabonen, klimbonen en cowpea het
lokale dieet aanvullen. Vervolgens
onderzocht ze in Ghana en Kenia
of er minder ondervoeding was in
dorpen met N2Africa dan in dorpen zonder. Ze constateerde dat

het dieet van kinderen onder vijf
jaar in N2Africa-dorpen in Ghana
meer voedingstoffen bevat dan in
dorpen zonder N2Africa, maar ze
kon niet vaststellen dat de groei
van de jonge kinderen – een maatstaf voor een gezonde voedingsstatus – in die dorpen was verbeterd.
In het vervolg van haar promotie-

onderzoek wil ze nog meer inzicht
krijgen in de relatie tussen landbouwsystemen en betere voeding
van kleine boeren in Afrika.
Wat N2Africa met de vijfduizend
euro gaat doen, weet De Jager nog
niet. ‘Misschien wordt het wel toegevoegd aan mijn onderzoeksbudget.’ $6
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Een nieuwe methode laat voor het
eerst betrouwbaar zien of koeien
illegaal zijn behandeld met groeihormoon. Dit stelt Susann Ludwig
van Rikilt in haar proefschrift dat
ze 23 juni verdedigt.
Groeihormooninjecties zorgen
ervoor dat koeien 10 tot 20 procent
meer melk geven. Toch is de behandeling in de EU sinds 2000 verboden; koeien lijden onder de injecties die bijvoorbeeld de kans op

uierontsteking vergroten. Handhaving van dit verbod is echter lastig
omdat er geen betrouwbare test
bestaat. ‘We hebben dus ook geen
idee hoe groot dit probleem is,’
zegt Ludwig. ‘Het zou wijdverspreid kunnen zijn maar ook nonexistent.’
Het is zo lastig om geknoei met
groeihormoon op te sporen, omdat het kunstmatige hormoon vrijwel identiek is aan de lichaamseigen versie. Ludwig lost dit probleem op door in het bloed niet
naar het hormoon zelf te zoeken,
maar vier biomerkers te meten.
Van deze lichaamseigen eiwitten
wordt veel meer óf juist minder gemaakt wanneer je extra hormoon

inspuit. Indirect verraden deze veranderingen een hormoonbehandeling. Ludwig liet zich hierbij inspireren door de jacht op menselijke dopingzondaars.
$33
Met haar methode kan Ludwig nu
zo’n 95 procent van de behandelde
koeien opsporen. Een resultaat
waarmee zij als eerste voldoet aan
de eisen die de EU aan eventuele
tests stelt. Wel is het zo dat de test
bij 12 procent van de ‘onschuldige’
koeien ook een positieve uitslag
geeft. Hierin ziet Ludwig geen
probleem. Voor een juridisch sluitend bewijs moeten haar testuitslagen sowieso worden bevestigd

met een – duurdere en meer complexe – methode.
Ludwig zet zelf intussen in op
een meetmethode die juist goedkoper en eenvoudiger is. Naast
haar labmethode, die gebruik
maakt van bloed, laat ze zien dat
met eenvoudige hulpmiddelen ook
koemelk gebruikt kan worden bij
de opsporing. Samen met een
Amerikaanse onderzoeksgroep
bouwde ze een klein apparaat met
een ingang voor een mobiele telefoon. Een app verricht dan de feitelijke meting van het melkmonster.
‘Zo’n telefoon heeft alles wat je nodig hebt,’ zegt Ludwig. ‘Bovendien
is hij relatief goedkoop en kan iedereen er mee omgaan.’ RR
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