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Samenvatting
Staartbijten is een gedragsprobleem dat wordt gezien bij productievarkens. Vooral bij
varkens die op het einde van hun afmestperiode zitten en bij gespeende biggen (English et
al., 1988). Onder staartbijten wordt verstaan dat sommige varkens de staart van hokgenoten
door bijten beschadigen. Hierdoor wordt een groter of kleiner deel van de staart afgebeten.
Waarom varkens dit gedrag uitvoeren is nog onduidelijk, maar vele onderzoekers zijn het
erover eens dat het gedrag samenhangt met het exploratie- en foerageergedrag (Jensen,
1988; Leenstra et al, 2007). Om staartbijten in de varkenshouderij preventief te behandelen
worden de staarten van vele productievarkens op vier dagen leeftijd gecoupeerd.
De aanleiding van dit onderzoek is het zoeken naar een goed werkend alternatief voor het
staartcouperen. Dit is van belang omdat de overheid per 2023 alle ingrepen bij varkens tot
het verleden wil laten behoren.
Voor dit rapport is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Wat zijn de effecten van voeding op het staartbijt gedrag van productievarkens en hoe
zouden voedingsbestanddelen een effect kunnen hebben op het staartbijt gedrag?
Om deze vraag te beantwoorden is er gekeken naar het natuurlijke gedrag van het varken,
de huidige voeding in de varkenshouderij en naar de wetenschappelijke literatuur.
Uit dit onderzoek blijkt dat het gedrag van het wilde varken weinig verschilt met het gedrag
van het productievarken (Mauget, 1981; Graves, 1984; Jensen, 1988; Stolba et al., 1989).
Varkens in het wild besteden ongeveer zeven uur per dag aan het zoeken naar voedsel.
Wanneer varkens in de varkenshouderij dit gedrag niet kunnen laten zien zal dit resulteren in
ongewenst gedrag en dan vooral in staartbijtgedrag.
In de varkenshouderij krijgen de varkens verschillend voer aangeboden: pellets, brijvoeding
en meel. Dit is afhankelijk van het productiedoel van het varken. In deze producten zitten
naast tarwezetmeel, plantaardige oliën en zuivelproducten ook eiwitten (indirect
aminozuren), mineralen en vitamines.
In de wetenschappelijke literatuur blijkt dat voeding verschillende effecten heeft op het
gedrag van varkens. Langere troggen en meer troggen zorgen voor een vermindering van
staartbijt gevallen (Smulders et al., 2008; Driessen et al., 2009). En verder geeft handmatig
voeren een significantie op een snellere genezing van staartbijt wonden en geeft het
handmatig voeren een verlaging van het staartbijt gedrag (Moinard et al., 2003; Chambers
et al., 1995; Cornips, 2009). Ook pellets zouden een beter resultaat geven tegen staartbijten
dan brijvoeding, maar wetenschappelijke literatuur is nog tegenstrijdig. Naast deze
voermanagament punten kunnen de aminozuren methionine, lysine, tryptofaan en het
mineraal magnesium zorgen voor een vermindering van het staartbijt gedrag of geven rust
aan de groep varkens. Ook blijkt de amandel- en de boswilg te zorgen voor een verlichting
van pijn. Bij een staartbijt uitbraak zou het geven van takken van deze wilgen kunnen
zorgen dat staartwonden sneller genezen en bevorderen hiernaast het foerageer- en het
exploratiegedrag op geschikte middelen.
Alles overziend blijkt voeding wel degelijk een rol te kunnen gaan spelen bij het behandelen
en/of verkomen van staartbijten. Meer onderzoek is helaas wel nog nodig om de werkelijke
effecten van de oplossingen te bevestigen of te ontkrachten.
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Summary
Tail biting is a behaviour problem that is seen by production pigs. Especially by pigs who are
on their end of the fattening period and by weaned piglets (English et al., 1988). The
definition of tail biting is that pigs bite the tail of other pigs. Why pigs carry this behaviour is
still unclear, but many researchers agree that the behaviour can be associated with
exploration- and foraging behaviour (Jensen, 1988; Leenstra et al, 2007). To prevent tail
biting many tails of production pigs are docked.
The occasion of this research is to find a working alternative for tail docking. This is
important because the government of the Netherlands wants that all interventions by pigs
belong to the past in 2023.
For this report the following main question was formed:

What are the effects of nutrition on the behaviour of tail biting by pigs and how can
ingredients have an effect on the tail biting problem?
To answer this question there has been looked at the natural behaviour of the pig, the
current nutrition of the pig in captivity and the scientific literature.
This study shows that the behaviour of the wild pig is little different from the behaviour of a
production pig (Mauget, 1981, Graves 1984, Jensen, 1988; Stolba et al, 1989). Pigs in the
wild spend about seven hours a day searching for food. And when pigs in commercial pig
farms have no possibility to show this behaviour, the behaviour will result in undesirable
behaviour. Particularly in tail biting.
In commercial pigs farms pigs get offered different kind of food: like pellets, wet food and
meal. This depends on the production goal of the pig. Besides wheat, vegetable oils and milk
products, other ingredients are also needed for the pig. Like proteins (indirectly amino
acids), minerals and vitamins.
The scientific literature shows that nutrition has different effects on the behaviour of pigs.
More and longer feeding troughs provide a reduction of tail biting cases (Smulders et al,
2008; Driessen et al, 2009). And also manually feeding provided a significance on the
healing rate of tail biting wounds and the reduction of the tail biting behaviour (Moinard et
al, 2003, Chambers et al, 1995; Cornips, 2009). Pallets would also give a better result
against tail biting than wet food, but literature is contradictory. Besides these feeding
management items the amino acids methionine, lysine, tryptophan, and the mineral
magnesium are capable of reducing the tail biting behaviour. Also, the almond and the forest
willow can ensure pain relief. When tail biting occurs the branches of these willows can be
given to pigs to let tail wounds heal faster and to redirect the foraging- and exploration
behaviour on suitable resources.
All in all it appears that food indeed plays a role in treating or avoiding tail biting. But more
research is unfortunately still necessary to determine the true effects of the solutions.
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1.

Inleiding

In het begin van 2009 is er gezocht naar een interessant, uitvoerbaar en actueel onderwerp
voor een scriptieonderwerp. Na verschillende onderwerpen te hebben bekeken, afwisselend
van geschiedenis tot dierenrechten, is er gekozen voor de staartbijt problemen van de
varkens in de varkenshouderijen. Dit onderwerp is actueel en zorgt voor veel problemen voor
de varkenshouders. Ook de overheid ziet dit in en heeft voor 2023 een nieuwe
dierenwelzijnnota opgesteld. In deze nota staat onder andere dat er voor problemen zoals
staartbijten humane oplossingen gevonden moeten worden. Omdat dit eenvoudiger gezegd
is dan gedaan zijn vele onderzoekers bezig met het vinden van oplossingen voor dit
probleem. Als één van de oplossingen wordt voeding aangedragen (Bracke, 2008;
Zonderland et al., 2003). Voeding heeft grote effecten op het gedrag van elk levend wezen
op aarde. Door voeding te veranderen of aan te vullen kunnen er veel problemen worden
verholpen. Kijk maar naar de humane industrie waar voeding veelvuldig gebruikt wordt voor
diëten, maar ook bij dieren wordt voeding al jaren ingezet. Welk effect voeding precies kan
hebben op het staartbijt gedrag van varkens is nog onduidelijk, maar wanneer het gedrag
van het varken ten gunste kan worden beïnvloedt dan zou dit een mogelijke oplossing
kunnen zijn voor het staartbijt probleem.
Staartbijten is een probleem dat in eerste instantie voorkwam bij varkens die op het einde
van hun afmestperiode zaten (English et al., 1988), maar wat tegenwoordig ook wordt
gezien bij gespeende biggen. Staartbijten houdt in dat varkens in de staarten van
hokgenoten bijten. Dit kan soms zo erg zijn dat de varkens een deel van de staart afbijten.
Voor deze scriptie is er vooral gekeken naar het effect van voeding bij productievarkens.
Onder de productievarkens worden de vleesvarkens, gespeende biggen en de fokzeugen
verstaan. Omdat staartbijten vaker wordt gezien bij vleesvarkens en gespeende biggen zal
dit rapport vooral worden gericht aan deze twee groepen. Toch zal er rekening worden
gehouden met de fokzeugen groep. Verder is dit rapport bedoeld voor de varkenshouders,
de geïnteresseerde in de varkenshouderij en voor onderzoekers die zich bezig houden met
de varkenshouderij.
De onderzoeksvraag die hoort bij deze scriptie is:

Wat zijn de effecten van voeding op het staartbijt gedrag van productievarkens en hoe
zouden voedingsbestanddelen een effect kunnen hebben op het staartbijt gedrag?
Om deze vraag te beantwoorden is er allereerst gekeken naar de huidige situatie in de
varkenshouderij omtrent staartbijt gedrag en voeding. Bij voeding zal er specifiek gekeken
worden naar de manier waarop het voer wordt verstrekt en welke bestanddelen er aanwezig
zijn in het voer. Wanneer dit duidelijk is zal er gekeken worden naar de wetenschappelijke
literatuur en welke effecten deze twee punten kunnen hebben op het gedrag van het varken.
Op het einde zal er gekeken worden welk punt het meest zal bijdragen aan het staartbijt
probleem. Hierbij rekening houdend met het welzijn van het varken, de varkenshouder en
het financiële aspect.
Deze scriptie is verdeeld in acht hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de inleiding en
het tweede hoofdstuk geeft een overzicht over de Nederlandse varkenshouderij zoals deze er
in 2010 uit ziet. In hoofdstuk drie wordt er gekeken naar het natuurlijke gedrag van het
varken en hierna wordt dit vergeleken met het gedrag van het gedomesticeerde varken. Ook
zal er bekeken worden welke problemen er op dit moment spelen in de varkenshouderij en
welke schadelijke effecten dit met zich meebrengt. Hier zal vooral worden ingegaan op het
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fenomeen staartbijten. Hoofdstuk vier zal hierna ingaan op de huidige preventieve en
curatieve methodes die gebruikt worden bij staartbijten. Hiernaast wordt er besproken welke
plannen de overheid heeft met het bestrijden van staartbijt-gevallen. Hoofdstuk vijf geeft
verder een overzicht over de huidige voeding die gegeven wordt aan de productievarkens en
hoofdstuk zes zal ingaan op wat de wetenschap voor effecten ziet wanneer voeding gegeven
wordt aan productievarkens. In hoofdstuk zeven worden alle punten onder elkaar gezet en
wordt er bekeken of voeding wel degelijk een methode kan zijn om staartbijten te
behandelen. Hier wordt er ook bekeken of de punten kunnen voldoen aan de
duurzaamheidscriteria. Als laatste zal er een korte conclusie gegeven worden over het
verslag.
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2.

Varkenshouderij in Nederland

Dit hoofdstuk geeft een overzicht over de Nederlandse varkenshouderij; hoe de
productieketen eruit ziet en hoe de varkens worden gehuisvest.
De varkenshouderij in Nederland kan gesplitst worden in vier diercategorieën (Leenstra et
al., 2007):
• Gelten en drachtige zeugen. Met gelten worden zeugen bedoeld die nog nooit
drachtig zijn geweest
• Kraamzeugen met kraambiggen
• Gespeende biggen
• En vleesvarkens.
In 2006 bedroeg de totale varkensstapel ongeveer elf miljoen varkens. Deze varkens waren
verdeeld over ongeveer 9000 bedrijven (CBS, 2006): 760 duizend gelten en drachtige
zeugen, 180 duizend kraamzeugen en 1.9 miljoen kraambiggen, 2.8 miljoen gespeende
biggen en 5.5 miljoen vleesvarkens. Nederland is hiermee één van de grootste
varkensproducenten ter wereld. Naast Nederland behoren ook Duitsland, Spanje, Frankrijk
en Denemarken tot de grootste producenten in de varkenssector (EFSA, 2006)
2.1

De productieketen van de Nederlandse varkenshouderij.

In Figuur 2.1 is te zien hoe de keten van de Nederlandse varkenshouderij eruit ziet.

Nederlandse
varkenshouderij

Fokbedrijf

Gesloten bedrijf

Vermeerderingsbedrijf

Slachthuis

Vleesvarkensbedrijf

Figuur 2.1: Organigram Varkenshouderij Nederland1

1

Eigen figuur
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De keten begint bij de fokbedrijven. Hier worden de zeugen (vrouwelijke varkens) en de
beren (mannelijke varkens) gefokt. Al deze varkens worden gefokt met een speciaal doel en
met speciale eigenschappen. Hierbij valt te denken aan groeisnelheid, vleeskwaliteit,
worpgrootte enzovoorts. Wanneer de zeugen oud genoeg zijn worden deze naar een
vermeerderingsbedrijf gebracht. Deze zeugen zorgen dan voor nageslacht, de vleesvarkens.
Zoals de naam het al aangeeft worden deze vleesvarkens voor hun vlees geproduceerd.
Wanneer de vleesvarkens een week of tien oud zijn worden deze naar een
vleesvarkensbedrijf gebracht (Fokkinga, 2004). Hier worden de varkens opgefokt totdat zij
een gewicht van 110 kilogram hebben bereikt. Hierna worden de dieren naar het slachthuis
afgevoerd. Het komt ook voor dat het vermeerderingsbedrijf en het vleesvarkensbedrijf op
één locatie zijn gevestigd. Dit bedrijf heet dan een gesloten bedrijf. Zoals in Figuur 2.1 is te
zien worden de varkens van het fokbedrijf dan direct naar het gesloten bedrijf gebracht.
Als er beren op het fokbedrijf worden geboren dan worden deze zelden gebruikt als fokdier.
Het overgrote deel wordt naar een vleesvarkensbedrijf gebracht. Wanneer de beren een
leeftijd van twee weken hebben bereikt kiezen de meeste bedrijven ervoor om de beren te
castreren (Fokkinga, 2004). Dit om een latere geur bij het braden van het vlees te
voorkomen. Naast het castreren worden ook de staarten van de varkens gecoupeerd. Dit
wordt gedaan om latere problemen met het welzijn te voorkomen. Dit geheel zal verder
worden besproken in hoofdstuk drie.
Om een beeld te geven van hoe de varkens worden gehuisvest in de Nederlandse
varkenshouderij zijn er in de Figuren 2.2 t/m 2.4 voorbeelden te zien. In Figuur 2.2 is te zien
hoe een groep vleesvarkens wordt gehuisvest op een gedeeltelijke roostervloer, dit is
wettelijk zo vastgelegd. Onder deze roostervloer zit de mestput. Vleesvarkens worden
overwegend in groepen van acht tot tien dieren gehouden.

Figuur 2.2: Gedeeltelijke roostervloer vleesvarkenafdeling2

Gelten en drachtige zeugen worden zowel gehouden in groepshuisvesting als in individuele
huisvesting. Dit laatste zal echter geleidelijk verdwijnen en in 2005 leefde circa de helft van
de drachtige zeugen in Nederland al in groepen (Leenstra et al., 2007). Een voorbeeld van
een groepshuisvesting is te zien in Figuur 2.3. In de kraamfase worden de zeugen
individueel gehuisvest. Deze zeugen verblijven dan in een zogenaamd kraamhok, zie Figuur
2.4. Wanneer de biggen, die de zeug geworpen heeft, oud genoeg zijn gaat de zeug weer
terug naar haar groepshuisvesting.

2

http://www.varkensenzo.nl/NL/image.php?item_id=45, 4-12-2009
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Figuur 2.3: Huisvesting dragende zeugen3

3
4

Figuur 2.4: Kraamhok zeugen4

http://www.genugten-agri.nl/images/kraamhok.jpg, 15-12-2009
http://www.genugten-agri.nl/images/DSC00573.jpg, 15-12-2009
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3.

Natuurlijk gedrag en gedragsproblemen die voorkomen bij
productievarkens in het binnen- en buitenland.

Hoofdstuk drie zal gaan over het natuurlijke gedrag van het varken en de gedragsproblemen
die er op dit moment spelen in de Nederlandse en de buitenlandse varkenshouderijen. Bij de
varkens in de varkenshouderij komen verschillende gedragingen voor die als abnormaal
bestempeld kunnen worden. Om er achter te komen wat precies abnormaal gedrag is, zal er
eerst gekeken worden wat het natuurlijke gedrag is van een varken.
3.1

Het natuurlijke gedrag van een varken.

Matriarchale structuur

In de natuur leven varkens in een matriarchale structuur. Dit houdt in dat de zeugen de
leiding hebben binnen een groep. Een groep varkens wordt een rotte genoemd. Een rotte
bestaat meestal uit twee tot vijf zeugen. Vaak zijn dit nauw verwante zeugen met hun
nakomelingen. De volwassen beren (ouder dan drie jaar) leven meestal solitair, behalve in
de voortplantingsperiode. In deze periode sluiten de beren zich (tijdelijk) aan bij de rotte. De
varkens die in een rotte leven vormen een stabiele en lineaire dominantiehiërarchie. Deze
hiërarchie wordt in stand gehouden door de dieren die lager in rang staan. Bij deze rang
spelen leeftijd en gewicht een belangrijke rol. De oudste en zwaardere varkens bevinden zich
meestal aan de top van de rangorde. Binnen de familiegroep is er weinig agressie, maar
varkens die niet tot de vaste groep behoren worden zelden getolereerd (RDA, 2006).
Slaapstructuur

Een rotte heeft een aantal vaste rust- en foerageerplaatsen binnen een bepaald gebied. In
de literatuur wordt dit vaak een ‘home-range’ genoemd (Mauget. 1981). Er is in dit gebied
echter maar één gezamenlijk nest waarin de varkens gezamenlijk de nacht doorbrengen.
Enkele meters hiervandaan ligt de mestplaats. Varkens houden zo hun lignest schoon.
Varkens van buitenaf worden niet getolereerd in dit nest en wanneer men (onder seminatuurlijke omstandigheden) een vreemd varken zou toevoegen, zal zij gedurende tenminste
een maand niet in het gemeenschappelijke lignest getolereerd worden (Graves, 1984).
De tepelrangorde

Wanneer een varken op het einde van haar dracht is, gaat zij een nest maken dat enkele
meters verwijderd is van het gezamenlijke nest. Hier verblijft zij tot een dag of tien na de
geboorte van de biggen. Na deze dagen keert de zeug met de biggen terug naar de
familiegroep (RDA, 2006). Wanneer de biggen in het wild geboren worden, worden deze
door de zeug herkend op basis van geur en geluid (Jensen et al., 1987). Direct na de
geboorte van de biggen treedt er al sociaal gedrag op, namelijk bij de tepelrangorde. De
biggen kruipen direct na de geboorte naar één van de tepels en deze wordt fel verdedigd
(Fraser et al., 1979). Bij het wilde zwijn gaat de tepelrangorde een stuk geleidelijker en
minder agressief dan bij het varken. Agressie tussen jonge wilde zwijnen treedt nadat de
tepelrangorde is vastgesteld nauwelijks meer op (RDA, 2006).
Spelgedrag

Het spelgedrag van de biggen blijkt een belangrijk onderdeel te zijn voor de sociale
vaardigheden. Rond dag 21-25 blijkt dit de meeste tijd in beslag te nemen (Blackshaw et al.,
1997). De sociale relaties die er op dat moment onstaan blijven vaak tot in de volwassenheid
bestaan (Newberry et al., 1986). Ook oefenen de biggen hiermee sociale vaardigheden, die
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later in het leven noodzakelijk zijn om stabiele sociale relaties te ontwikkelen en in stand te
houden (Spînka et al., 2001; Schouten, 1991; Jonge et al., 1996).
Agressie en onderlinge competentie in volwassenheid fase

Als de biggen volwassen worden is het sociaal gedrag er ook op gericht om sociale banden
binnen een groep te versterken. Agressie en onderlinge competitie om schaarse goederen
wordt dan zoveel mogelijk vermeden (Jensen, 1982). Door de duidelijke
dominantiehiërarchie en het onderdanige gedrag van de lager geplaatste dieren naar de
hoger geplaatste dieren wordt agressief gedrag ook vaak voorkomen (Jensen, 1982). Bij
beren kan er wel een conflict ontstaan. Meestal duurt een gevecht ongeveer 30 tot 60
minuten maar kan ook na twee tot drie snelle en felle aanvallen worden beslecht wanneer
het om een ervaren beer gaat (Hafez et al.,1969). De verliezer draait dan weg en slaat op de
vlucht.
Voeropname en foerageergedrag

Varkens zijn omnivoren en kunnen zich goed aanpassen aan verschillende omstandigheden.
In het wild eten zij vooral plantaardig materiaal zoals gras, wortels, knollen, zaden, fruit en
bessen (Signoret et al., 1975). Wilde varkens eten hiernaast ook dood of levend dierlijk
materiaal en er zijn feiten dat wilde varkens in Nieuw Zeeland en Australië tot 40 procent
van de nieuw geboren lammeren kunnen eten (Jensen, 2009). Een varken is dus erg flexibel
qua voeropname. Om dit voedsel te vinden foerageren varkens ongeveer zes tot zeven uur
per dag (Stolba et al., 1989). Het varken woelt hierbij, met zijn neus, de grond op een
kenmerkende manier om. Zie Figuur 3.1. Foerageren blijkt sterk gekoppeld te zijn aan het
exploreren van de omgeving. Het exploreren geeft voor varkens informatie over plaatsen
waar voedsel eventueel in de toekomst en in tijden van voedselschaarste te vinden kan zijn.
Uit een onderzoek van Jensen (1988) blijkt ook dat varkens naast hun brokken toch nog 70
procent van hun tijd bezig zijn met wroeten, grazen en scharrelen. En dat exploratiegedrag
niet slechts functioneel is in relatie tot voedselopname blijkt uit een onderzoek van Leeuw et
al. (2004). Leeuw et al. toonden aan dat varkens die onbeperkt gevoerd werden toch nog
uren bezig zijn met exploratie gedrag.

Figuur 3.1: Wroetgedrag varkens5

5

http://www.levendehave.nl/kennisbank/varkens/wroeten, 27-02-2010
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3.2

Gedragsproblemen in de varkenshouderijen.

Het gedrag tussen het wilde zwijn, verwilderde varken en het gedomesticeerde varken blijkt
uit onderzoeken weinig te verschillen. Dit is onder andere onderzocht door Mauget (1981),
Graves (1984), Jensen (1988) en Stolba et al (1989). Helaas ziet men het gedrag wel
veranderen in de varkenshouderij doordat de varkens hun natuurlijke gedrag niet kunnen
uitoefenen en daardoor gedrag gaan vertonen dat ongewenst is. Deze gedragsproblemen
worden verder in de paragraaf besproken.
De rangorde is net als in de natuur ook erg aanwezig bij de varkens die op een
varkenshouder leven. Dit kan men al zien bij de geboorte van de biggen. Binnen enkele uren
na de geboorte kruipen de biggen naar één van de tepels. Onderling sociaal gedrag treedt
dan al meteen op. Frequent komen conflicten en gevechten voor en na enige tijd zal er
sprake zijn van een vaste tepelrangorde. Deze wordt ook fel verdedigd. Dit is een verschil
met het gedrag van de biggen van het wilde zwijn. Hier gaat dit geheel een stuk geleidelijker
en minder agressief (RDA, 2006).
In het wild kunnen zeugen zich afzonderen van de groep om een nest te bouwen en hier te
werpen. In de varkenshouderij worden de zeugen tegen het einde van de dracht in een
kraamhok gehuisvest. In deze hokken hebben de kraamzeugen geen mogelijkheid om hun
nestbouwgedrag en verzorgingsgedrag uit te oefenen. Dit komt doordat de ruimte veelal te
klein is en er geen mogelijkheid is om stro of ander nest materiaal in de hokken te leggen
(zie Figuur 3.2).

Figuur 3.2: Kraamhok fokzeugen6

6

http://www.vereijkenhooijer.nl/UserFiles/71/Image/kraamstal/DSC01134.JPG, 26-05-2010
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De reden dat kraamzeugen in kraamhokken worden geplaatst is het zogenaamde
‘doodliggen’ van de biggen. De zeug gaat hierbij op de biggen liggen, met soms de dood tot
gevolg voor de biggen. Door het kraamhok is het ‘doodliggen’ sterk gereduceerd, maar is de
zeug beperkt in haar gedrag. Niet alleen in het sociale gedrag en het bewegingsgemak, maar
ook in het verzorgingsgedrag. Hierdoor is de kans groot dat de kraamzeug afwijkend en
stereotiep gedrag gaat ontwikkelen.
Als de varkens in het wild volwassen worden wordt agressie en onderlinge competitie om
schaarse goederen vermeden. Als er toch een conflict ontstaat dan kan de verliezer
gemakkelijk wegkomen. In de varkenshouderij worden de gespeende biggen en
vleesvarkens in groepen gehouden. Mengen en een introductie komen vaak voor wanneer de
varkens naar de vleesvarkenshouderijen gaan of naar een andere afdeling. Dit levert vaak
onrust, stress en vechtpartijen op. In het wild kunnen de verliezers weglopen, maar in de
huidige huisvesting zijn er onvoldoende vluchtmogelijkheden en kunnen de dieren flinke
verwondingen oplopen. Ekkel et al. hebben hier in 1997 uitgebreid onderzoek naar gedaan
en uit dit onderzoek bleek dat bij varkens die gemengd waren veel meer agonistische
interacties ontstonden dan bij varkens die niet gemengd waren.
Naast de vele onderzoekers die eerder zijn genoemd geeft ook Leenstra et al. (2007) aan dat
foerageren een belangrijk onderdeel is bij het gedomesticeerde varken. Door het foerageren
doet het varken kennis op over veranderingen in de omgeving en wordt het varken beloond
met prikkels. Als de varkens op de varkenshouderij geen kans hebben om het
exploratiegedrag te laten zien wordt er in prikkelarme omgevingen de behoefte omgezet in
gedrag (Leenstra et al, 2007). Dit gedrag kan leiden tot onderlinge beschadigingen. Als het
varken geen kans heeft om het exploratiegedrag uit te oefenen wordt dit gedrag dus
uitgevoerd op het enige middel in het hok wat interessant is: een ander varken. Het niet
voldoen van de omgeving aan de behoefte van het varken kan leiden tot afwijkend gedrag.
Vooral stereotypieën en onderlinge beschadigingen komen dan voor. De meest voorkomende
stereotypieën en andere gedragsafwijkingen bij varkens zijn stangbijten bij zeugen en staarten oorbijten bij biggen en vleesvarkens.
Stangbijten

Stereotypieën worden gekenmerkt door een herhaaldelijk vast patroon van een bepaald
gedrag dat ogenschijnlijk doelloos is. Één van de stereotypieën die voorkomt in de
varkenshouderij is stangbijten. Stangbijten wordt wereldwijd gezien bij zeugen, vooral bij
zeugen die hun hele leven individueel gehuisvest worden7. Zie Figuur 3.3.

Figuur 3.3: Stangbijtende zeug 8

Zoals eerder is aangegeven is het voor varkens belangrijk dat zij kunnen foerageren en zeker
bij dieren die individueel zijn gehuisvest. Kunnen zij dit niet, dan ontstaat er abnormaal
gedrag. Tijdens voedingsexperimenten blijkt dat een groot deel van het stangbijtende
gedrag ontstaat door voedsel beperking en geringe ruimte. In Nederland is ervoor gezorgd
7
8

http://www.pigprogress.net/health-diseases/b/bar-biting-9.html, 16-03-2010
http://www.pigprogress.net/health-diseases/b/bar-biting-9.html, 16-03-2010
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dat zeugen stangbijten veel minder zijn gaan laten zien. Dit komt doordat zeugen in
groepshuisvesting zijn geplaatst, de zeugen stroverrijking hebben gekregen en voeding met
pulp geadviseerd krijgen9. Deze oplossingen hebben voor een directe verlaging in het
stangbijtgedrag gezorgd.
De economische schade van stangbijten is minimaal omdat de dieren elkaar niet verwonden,
maar het welzijn van het varken is zeker in het geding. Het dierenwelzijn is een begrip dat
zowel het fysieke welzijn als het geestelijk welzijn van het dier omvat (Brambell, 1965).
Doordat de zeug haar natuurlijk gedrag niet kan vertonen, wat één van de vijf vrijheden is
van Brambell, komt het welzijn van het dier in gevaar. Dit komt doordat de zeug haar
wroetgedrag en nestbouw gedrag niet kan uitoefenen. Indirect zal de zeug dan zorgen voor
economische schade. Het varken voelt zich immers niet optimaal en zal voor een lagere
vruchtbaarheid en agressief gedrag kunnen zorgen. Ook zal de weerstand van de zeug naar
beneden gaan, wat zal leiden tot meer ziektes en hogere dierenartskosten (Hoeve, 2004).
Oorbijten

Oorbijten is een gedragsafwijking die veel schadelijke gevolgen kan hebben. Oorbijten houdt
in dat het varken het oor in zijn bek neemt en hier op kauwt, zie Figuur 3.4.

Figuur 3.4: Biggen aan het oorbijten10

Bij oorbijten ziet men vooral dat de punten van de oren gebeten worden en aan de basis
waar de wang het oor verbindt. Bij milde uitbraken is de schade minimaal en zijn de wonden
over het algemeen snel genezen, maar in sommige gevallen is het oor verloren. In Figuur
3.5 is een vergevorderde wond te zien die is ontstaan door oorbijten. De economische
schade is gering doordat er geen problemen ontstaan bij de slacht en omdat de wonden
over het algemeen snel genezen.

Figuur 3.5: Oorbeschadiging door oorbijten11
9

http://www.pigprogress.net/health-diseases/b/bar-biting-9.html, 16-03-2010
http://cehave.nl/files/Schakel%20nr.4%20%28augustus%202009%29.pdf, 02-03-2010
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Waarom varkens in oren van hun hokgenoten bijten is nog niet exact bekend. Wel zijn er
mogelijke factoren die meespelen. Te vroeg spenen kan een oorzaak zijn. Dit is in 1988
gezien bij een onderzoek gedaan door English et al.(1988). Uit dit onderzoek bleek dat in
een slachthuis bij 12,2 procent van de varkens oude of recente wonden gevonden waren. Op
een varkenshouderij bleek dit percentage op 22,7 te liggen, maar hier waren de meeste
wonden weer geheeld na tien tot twaalf weken. Naast het te vroeg spenen blijkt ook dat de
omgeving (kaal en oninteressant), stalklimaat (minimum ventilatie, tocht), overbezetting,
fokkerij en voeding een rol spelen bij de uitbraak van oorbijten (GD, 2004; English et al.,
1988).
Staartbijten

Staartbijten is naast het oorbijten ook een gedragsprobleem, dat voorheen vooral voorkwam
bij varkens die op het einde van hun afmestperiode zaten. English et al. (1988) geeft aan dat
het ook vaak wordt gezien bij gespeende biggen, in het bijzonder bij varkens die gefokt zijn
op roostervloeren.
Net als bij oorbijten en stangbijten van zeugen is staartbijten ook een teken dat het welzijn
van het varken niet goed is. Niet alleen voor het varken dat dit gedrag laat zien, maar ook
voor het slachtoffer (EFSA, 2007).
Onder staartbijten wordt verstaan dat sommige varkens de staart van hokgenoten door
bijten beschadigen, zie Figuur 3.6. Hierdoor wordt een groter of kleiner deel van de staart
afgebeten, zie Figuur 3.7. Het restant vormt een ideale ‘porte d’entrée’ voor ziektekiemen
(Berg, 1982). De ‘Porte d’entrée’ wordt omschreven als een open wond, een poort, of een
ingang. Een infectie aan de staart kan zich dan via deze ‘porte d’entrée’ snel via het bloed of
lymfe verspreiden. Dit gaat voornamelijk naar de longen maar ook naar andere delen van
het lichaam (Schrøder-Petersen et al., 2001).

Figuur 3.6: Beginnende wond door staartbijten12 Figuur 3.7: Staartwond door staartbijten13

11

http://www.pigprogress.net/health-diseases/e/ear-necrosis-28.html, 02-03-2010

12

http://library.wur.nl/artik/V-focus/1871797.pdf, 02-03-2010
http://library.wur.nl/artik/V-focus/1871797.pdf, 02-03-2010
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Reden tot staartbijten

Eerder is aangegeven, dat bij onvoldoende mogelijkheden om exploratiegedrag te laten zien
de interesse wordt verlegd naar andere varkens. Wanneer dit gebeurd zal het dier zich
vooral richten op de interessante gedeeltes van het varken zoals de oren en de staarten
(Feddes et al., 1993, Schrøder-Petersen et al., 2001). Een andere motivatie voor het bijten
van staarten kan ook het uiten van een abnormale expressie van agressiviteit zijn (Hansen et
al., 1980). Helaas blijken vele redenen en factoren mee te spelen wanneer een varken gaat
staartbijten en blijkt de ware reden nog niet bekend te zijn. Factoren die wel bekend staan
om de kans op het ontstaan van staartbijten te verhogen zijn: gebrek aan stimulerende
materialen in het hok (Huey, 1996, Guise et al., 1998), klimaat in de stallen (Driessen et al.,
2009), schadelijke gassen, ziektekiemen en voedingsdeficiënties (Driessen et al., 2009; Arey,
1991).
Incidentie van staartbijten

De incidentie van staartbijten in de Europese landen is geschat door verschillende methodes.
De meest voorkomende methode is een controle van staarten op karkassen in het slachthuis.
Bij een onderzoek van Bracke (2008) bleek dat bij ongeveer drie procent van de
gecoupeerde varkens staartverwondingen werden gevonden. Bij ongecoupeerde
slachtvarkens bleek dit percentage tussen de zes en de tien te liggen (Bracke, 2008). Deze
methode biedt het voordeel dat er een eenvoudige en snelle controle gedaan kan worden
van een grote hoeveelheid dieren. Echter, deze methode onderschat de werkelijke incidentie
van staartbijten. Deze onderschatting ontstaat doordat varkens sterven of worden
geëuthanaseerd op de boerderij als de verwondingen erg zijn. Verder kunnen andere
varkens met lichte verwondingen aan hun staart genezen vóór het slachten en worden zo
onopgemerkt. Het blijkt ook dat bij routine controles op de hygiëne bij varkenshouderijen
een lagere incidentie wordt vastgelegd dan bij specifieke experimentele onderzoeken (EFSA,
2007).
Het verschil in percentages is goed terug te zien in een onderzoek van de European Food
Safety Authority (EFSA) uit 2007. Uit dit onderzoek blijkt dat varkens op varkenshouderijen
over het algemeen een hoger percentage van staartbijt wonden hebben dan de varkens die
in de slachterijen zijn onderzocht. Ook in het buitenland blijkt deze stelling op te gaan. Zie
Tabel 3.1.
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Tabel 3.1: Percentage staartgebeten varkens in Europese landen14.
EU Country
Austria

Belgium
Cyprus
Denmark
England
Estonia
Finland

Austria

Republic of Ireland

Latvia

Portugal
Slovenia
Sweden
n.a. = data not available

Percentage of tail
bittin pigs on farms
30 farms with bitten pigs;
20 to 30 bittin pigs in
those affected farms
2-5
1-2
1.2-3.1
0.9
1
<5 (up to 30 for the
whole life span,
considering minor lesions)
30 farms with bitten pigs;
20 to 30 bittin pigs in
those affected farms
3

50 (mainly in big,
intensive standard
commercial farms)
5-50
<1
1.3-1.5

Percentage of tail bittin pigs in
slaughterhouses
n.a.

<1
n.a.
0.9-1 (2001-2003), 1.2-1.4 (2004-2006)
0.7
1-1.3
n.a.

n.a.

0.8, but almost all partial and 40 % of total
condemnations were due to tail lesions in either
undocked or docked, but with long stump pigs
n.a.

n.a.
n.a.
0.1

Economische gevolgen van staartbijten

Behalve consequenties voor de gezondheid van het varken heeft staartbijten ook gevolgen
voor de slachtkwaliteit doordat geïnfecteerde delen van het varken worden afgekeurd (EFSA,
2007). Daarnaast worden ook de technische kengetallen door staartbijten beïnvloed. In
verschillende studies zijn bij staartbijten groeivertragingen geconstateerd variërend van 33
tot 86 gram per dag (England et al., 1967; Elbers et al., 1990; Dijk et al., 1984).
Een ongunstige invloed op de groei van gezonde hokgenoten schrijft men voornamelijk toe
aan meer onrust in hokken met staartbijters. Recente schattingen van de economische
schade door staartbijten voor de gehele sector bedraagt op jaarbasis zo’n half miljoen euro
(Zonderland et al., 2002).
Om de schade van staartbijten te beperken worden er in het binnen- en buitenland
verschillende methodes gebruikt om staartbijten of wel tegen te gaan of wel te zorgen dat er
niet meer gevallen optreden. Deze methodes worden besproken in hoofdstuk vier.

14

Eigen tabel met bron: EFSA (2007)
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4.

De huidige preventieve en curatieve methodes tegen het staartbijten
onder productievarkens.

Hoofdstuk vier zal gaan over de methodes die er op dit moment gebruikt worden om
staartbijten tegen te gaan of te verhelpen en welke plannen de overheid heeft met dit
probleem.
Stand van de staart

Preventieve methodes worden gebruikt om staartbijten te voorkomen. Uit verschillende
onderzoeken zijn methodes gevonden die daadwerkelijk ook zorgen dat de kans op het
uitbreken van staartbijt-gevallen minder is. Zonderland et al. (2004) geven aan dat de stand
van de staart een uitbraak van staartbijten kan voorspellen. Twee tot drie dagen voor een
staartbijt uitbraak zijn er minder dieren met een krul in de staart en meer dieren die hun
staart tussen de poten geklemd houden, zie Figuur 4.1. Als de varkenshouder let op de stand
van de staart dan kan er met verschillende preventieve methodes voor gezorgd worden dat
er geen uitbraak komt.

Figuur 4.1: Percentage biggen met een krul in de staart of de staart tussen de poten van zeven dagen
voor tot drie dagen na de eerste constatering van een staartverwonding15.
Preventieve methodes

De risicofactoren, genoemd in paragraaf 3.2, moeten na het zien van een andere stand van
de staart worden gecontroleerd. Te denken valt hier aan hokverrijking, bezettingsgraad,
raskeuze, voeding, gezondheid en klimaat. Preventief wordt er vaak een ruime hoeveelheid
afleidingsmateriaal gegeven aan de varkens. Men kan dan denken aan ruwvoer, mais,
snoeihout, stro en (sisal) touw (Bracke, 2010). Ook is er gebleken dat twee maal daags een
extra schep droogvoerpellets op de dichte vloer kan helpen (Cornips, 2009). Dit laatste wordt
op dit moment nog onderzocht maar de kans bestaat dat dit wel degelijk een preventieve
maatregel kan zijn. Wat vooral van belang is, is dat verrijkingsmateriaal vernieuwend is.
Bijvoorbeeld door stro te verversen, verlengen van touw in de hokken en zacht, vuren hout
van de geschikte afmetingen blijkt een goede afleiding te zijn. Het materiaal moet ook goed
bijtbaar en afbreekbaar zijn. Dit laatste is ook wettelijk vastgelegd in het varkensbesluit van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij16.
15
16

http://library.wur.nl/biola/bestanden/1727729.pdf, 16-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006806/geldigheidsdatum, 25-03-2010
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Staartcouperen

Om staartbijten op latere leeftijd te beperken worden de staarten van de meeste biggen in
Nederland gecoupeerd. In feite is dit symptoombestrijding, omdat het de oorzaak van het
bijten niet wegneemt. In Nederland staan ingrepen als het staartcouperen beschreven in de
Gezondheids- en welzijnswet onder het ingrepenbesluit. Uit dit ingrepenbesluit blijkt dat het
verwijderen van een deel van de staart bij biggen tot de leeftijd van vier dagen toegestaan is
indien blijkt dat zich op de varkenshouderij staartverwondingen voordoen wanneer de
ingreep niet is toegepast17. De noodzaak tot de ingreep moet dus aangetoond worden door
de varkenshouder. In de huidige samenleving is de intrinsieke waarde van het varken steeds
meer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Het veranderen van de kijk op
de varkenshouderij heeft de overheid er toe doen besluiten om in de Nota Dierenwelzijn aan
te geven dat alle ingrepen bij dieren in 2023 tot het verleden behoren (Hooven, 2010), dus
ook het couperen van de staarten bij biggen.
Niet alleen in Nederland bestaan er regels voor het couperen van varkensstaarten, maar ook
in andere landen zijn hier regels voor. In Figuur 4.2 is te zien dat er in heel Europa en
hierbuiten regels zijn opgesteld voor het couperen van varkensstaarten.

Figuur 4.2: Regelsysteem staartcouperen EU en daarbuiten18

Zoals te zien is in Figuur 4.2 blijken een paar landen het staart couperen volledig afgeschaft
te hebben. Dit zijn Zweden, Noorwegen, Finland, Litouwen en Zwitserland. In de wetgeving
van Finland wordt er aangegeven dat couperen alleen toegestaan is voor therapeutische
redenen, zoals bij een trauma. Er zou hier wel goede anesthesie gebruikt moeten worden

17
18

http://www.st-ab.nl/wettennr02/0095-027_Ingrepenbesluit.htm, 15-12-2009
EFSA, Pig welfare risks associated with tail biting, pp 86.
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(EFSA, 2007). Ook Zweden geeft aan dat het couperen van staarten alleen toegestaan is
wanneer er daadwerkelijk een medische reden voor is.
In Nederland blijkt het percentage van gecoupeerde varkens rond de 100 te liggen (EFSA,
2007). Er blijkt hier wel een verschil te zijn tussen de gangbare en de biologische
varkenshouders. In de biologische wereld is het staartcouperen verboden, maar in de
gangbare varkenshouderij wordt het couperen van staarten nog gezien als één van de
oplossingen voor staartbijten. In 2010 is hier een onderzoek naar gedaan (Zonderland et al.,
2010). In dit onderzoek is er contact opgenomen met 487 gangbare en 33 biologische
varkenshouderijen om te vragen naar hun meningen over staartcouperen. Uit dit onderzoek
blijkt dat gangbare varkenshouders het couperen minder vervelend werk vinden dan hun
biologische collega’s. Ook lijken gangbare varkenshouders staartbijten een groter probleem
te vinden dan de biologische varkenshouders. Ze denken vaker dat het beter is om
preventief alle staarten te couperen dan het risico op staartbijten te lopen, ook al zou het
maar gaan om één gebeten varken. Ook zien zij minder in het verstrekken van stro en
afleidingsmateriaal om staartbijten te voorkomen. Gangbare varkenshouders blijken
hiernaast ook minder geneigd te zijn om rekening te houden met de publieke opinie en zijn
kritisch of de doelstelling van de overheid, om te stoppen met het staartcouperen in 2023,
wel behaald gaat worden. Ook blijkt uit dit onderzoek dat staartbijten bij varkens die
gehouden worden op biologische varkenshouderijen evenveel voorkomt als bij de varkens in
de gangbare sector. Nog een belangrijk punt uit dit onderzoek is dat beide sectoren wel
open staan voor goede alternatieven en nieuwe onderzoeken om het verbod op het
staartcouperen mogelijk te maken.
Voeding

Een van deze alternatieven zou voeding kunnen zijn. Op dit moment is er bekend dat ruwe
celstof en zout invloed hebben op het verzadigend gevoel bij varkens en op de rust in de
groep. Varkenshouders geven ook aan dat het verbod op diermeel de kans op problemen
met bijterij zou hebben vergroot (Driessen et al., 2009; Taylor et al., 2009). Hiernaast blijkt
ook dat varkens in een leeftijdscategorie niet dezelfde nutriëntenbehoefte hebben. Dit komt
door de individuele verschillen tussen de varkens en het feit dat ze niet zelf hun
voersamenstelling kunnen bepalen (Bracke. 2010). De varkens kunnen niet kiezen om van
het ene voercomponent meer te eten dan van een ander, hierdoor ontstaat ongemak dat tot
verhoogde exploratiedrang en bijterij kan leiden. Welk effect voeding nog meer kan hebben
op het staartbijt gedrag is te lezen vanaf hoofdstuk vijf.
Curatieve methodes

Curatieve methodes zijn behandelingen die pas ingesteld worden als het staartbijt gedrag
zich voordoet. Één van de curatieve methodes is het verwijderen van de bijter. Dit blijkt
alleen te kunnen werken als de bijter in een vroeg stadium wordt geïdentificeerd (EFSA,
2007). Wanneer er toch later besloten wordt om de bijter uit de groep te halen is het
waarschijnlijk dat er meerdere bijters zijn ontstaan en is individueel huisvesten moeilijk. Ook
het behandelen en verwijderen van dieren met bijtwonden wordt als een curatieve methode
gezien. Hierdoor neemt de bezettingsdichtheid van de overige varkens af. Als behandeling
voor staartbijten wordt vaak stockholmteer, hertshoornolie en jodiumoplossing geadviseerd
(Bracke, 2010). Deze middelen worden dan op de staarten gespoten en geregeld afgewisseld
wanneer blijkt dat de varkens toch weer gaan bijten.
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5.

Huidige voeding in de Nederlandse varkenshouderij.

Hoofdstuk vijf behandelt verschillende aspecten van de varkenshouderij. Allereerst zal er
gekeken worden naar de wetgeving en welke consequenties dit heeft voor de
voederfabrikanten. Hierna zal er gekeken worden naar de voedersystemen, samenstelling
van het voer en de methodes waarop het voer gegeven wordt. Ook zal er een vergelijking
gemaakt worden tussen het natuurlijke gedrag van het varken en of het varken dit kan uiten
in de varkenshouderij.
5.1 Wetgeving
Voeding moet in alle sectoren aan hoge eisen voldoen. Dit geldt ook voor het varkensvoer.
19
Alle regels worden vermeld in de Regeling Diervoeders en de diervoederbedrijven behoren
zich hier dan ook aan te houden. Daarnaast zijn in de keten aanvullende afspraken gemaakt
waaraan de bedrijven zicht moeten houden, zoals de GMP+.
De Regeling Diervoeders bevat regelingen gericht op voedselveiligheid, volksgezondheid,
milieu en dierenwelzijn. Deze bepalingen zijn er niet op gericht dat diervoeders voldoende
voedingstoffen bevatten voor groei of melkproductie, maar de regeling bepaalt wel welke
grondstoffen en toevoegmiddelen in diervoeders zijn toegestaan. Als voorbeeld zijn de
maxima van koper, zink, ijzer, kobalt en mangaan in 2004 verlaagt om de milieubelasting te
verminderen. Ook zijn er na de uitbraken van verschillende dierziektes zoals BSE extra regels
bijgekomen. Zo zijn producten van runderen, slachtafval, diermeel en huishoudelijk
vleesafval verboden. Er zijn hier wel uitzonderingen gemaakt op enkele specifieke eiwitten
zoals vismeel en melkproducten. Hiernaast staat er in deze wetgeving dat het toevoegen van
antibiotica in lage dosering als antimicrobiële groeibevorderaars verboden is (Hoeve, 2004).
Bij de GMP+ regeling maken bedrijven aantoonbaar dat diervoeders en ingrediënten voor
diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschiften en aan de keteneisen (Hoeve, 2004).
Binnen deze GMP+ staan eisen beschreven waaraan kwaliteitssystemen dienen te voldoen.
Een bekend onderdeel van de GMP+ is het HACCP principe. Deze HACCP bestaat uit zeven
stappen om kritische punten zichtbaar te maken.
5.2 Belangrijke gerelateerde voedinggedragingen voor het varken in de
varkenshouderij
In hoofdstuk drie is naar voren gekomen dat het natuurlijke gedrag van het varken moeilijk
tot uiting kan komen in de varkenshouderij. Toch wil het varken dit wel, maar zijn de
middelen beperkt. Foerageren is een gedrag dat in de nutuur ongeveer zes tot zeven uur per
dag voorkomt (Jensen, 2009). In de varkenshouderij wil het varken dit wel uitoefenen, maar
door de geringe ruimte en middelen is dit niet mogelijk. Dit kan als gevolg hebben dat de
staarten van hokgenoten interessant worden en dit kan dan weer leiden tot staartbijten. Veel
varkenshouders en diervoederbedrijven houden rekening met het gedrag van het varken,
maar toch komt het financiële aspect naar boven.
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5.3 Huidige voedersystemen, voersamenstelling en methodes waarop het voer
gegeven wordt
In de varkenshouderij krijgen de varkens verschillend voer aangeboden. Gelten en drachtige
zeugen worden op verschillende manieren gevoerd in de praktijk. De meest voorkomende is
dat de varkens staan op één soort voer voor de gehele dracht, maar ook het tweefasenvoer
wordt toegepast. Met een tweefasenvoer wordt de voersamenstelling beter afgestemd op de
veranderde behoefte van de zeugen tijdens de dracht. In het begin zal de zeug een lagere
behoefte hebben aan aminozuren en mineralen (calcium en fosfor) dan aan het einde van de
dracht. In het tweede deel van de dracht kan de varkenshouder de zeug hogere gehaltes
aan aminozuren, mineralen en eventueel andere nutriënten toevoegen om de ontwikkeling
van de biggen en het geboortegewicht te stimuleren. Daarnaast kan het voer ook worden
afgestemd op het lactovoer dat gegeven wordt als de biggen zijn geboren (Hoeve, 2004).
Voor alle voeren in de varkenshouderij worden verschillende grondstoffen gebruikt. Een
overzicht van de meest gebruikte grondstoffen is te zien in Tabel 5.1.
Tabel 5.1: Veelgebruikte grondstoffen in varkensvoeders en de energiewaarde20
Nutriënten
Granen (Gerst, tarwe, rogge, maïs)
Tapioca
Tarwegries
Erwten
Aardappeleiwit
Sojaschroot
Lupinen
Melkproducten, met name weipoeder
Zonnebloem- en raapzaadschroot
Palmpitschilfers
Dierlijk/plantaardig vet
Bietenpulp
Melasse

Energiewaarde (EW/kg)
1,04-1,22
1,07
0,75
1,06
1,04
0,91
0,97
1,15
0,63-0,71
0,85
3,75
1,02-1,04
0,74

Het voer kan hiernaast in verschillende vormen aan de varkens gegeven worden. Bij zeugen
kan dit in de vorm van pellets, brijvoeding en meel zijn. Brijvoeding is een soort pap. Hoe
vaak het voer gegeven wordt ligt aan het voermanagement van de varkenshouder. De
varkens kunnen ad libitum of op gezette tijden voer krijgen. Bij zeugen wordt er vaak
beperkt gevoerd omdat te zware zeugen voor problemen gaan zorgen bij het werpen van de
biggen. Hiernaast wordt het voer ook via verschillende systemen gegeven aan de varkens.
Omdat de meeste zeugen in een groepshuisvesting gehouden worden is individueel voeren
lastiger. De systemen zijn daarom ook zo gemaakt dat de zeugen toch alle voedingsstoffen
binnen krijgen. Voorbeelden van systemen zijn de voerboxen met aparte ligruimte,
droogvoerbakken met onbeperkte voedering, lange troggen voor brijvoeding of voor
droogvoer (Hoeve, 2004).

20

Eigen tabel met bron: Handboek Varkenshouderij blz 139.
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De biggen krijgen over het algemeen ook brijvoeding of pellets, maar de laatste tijd zijn er
ook successen geboekt met het zogenaamde biggenkruimel (z.n, 2009). De naam zegt al
hoe het voer eruit ziet maar dit kruimelvoer gaf ook als effect een betere en gelijkmatige
opname en een rustige maagdarmpassage. De systemen die veelal op de biggenafdelingen
worden gebruikt zijn de lange troggen, sensor voedering en systemen met tussentijdse
opslag van brij in de afdeling. Een voorbeeld van een voedersysteem is te zien in Figuur 5.1.

Figuur 5.1: Voedersysteem biggenafdeling21

Voor de vleesvarkens worden er ook verschillende methodes gebruikt om de dieren van voer
te voorzien. Er wordt hierbij onderscheidt gemaakt tussen twee-, drie- of
meerfasenvoedering. Dit houdt in dat de dieren in verschillende fases, afhankelijk van hun
gewicht, ander voer krijgen. Bij tweefasenvoer krijgen de varkens tot een gewicht van 40-45
kilogram startvoer en krijgen daarna vleesvarkensvoer tot het afleveren. Bij driefasenvoer
krijgen de dieren startvoer tot circa 40 kilogram en daarna groeivoer tot een gewicht van 70
kilogram. Na de 70 kilogram krijgen de varkens eindvoer totdat ze afgeleverd worden.
(Hoeve, 2004) Bij meerfasenvoer komt er een fase tussen waarbij er extra gelet wordt op
het eiwitgehalte en de aminozuurbehoefte. De systemen die hierbij gebruikt worden komen
overeen met de biggen systemen. Al wordt het troggensysteem nog het meeste gebruikt
(Hoeve, 2004). Een voorbeeld van een troggensysteem in de varkenshouderij is te zien in
Figuur 5.2.
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Figuur 5.2: Troggensysteem vleesvarkensafdeling22

Zoals al eerder te lezen is geweest zijn naast de nutriënten die staan beschreven in Tabel 5.1
ook eiwitten, aminozuren, mineralen, spoorelementen en vitamines van belang voor het
voer. Deze ingrediënten zullen verder beschreven worden in dit hoofdstuk.
5.5 Bestanddelen in de huidige voeding
Eiwitten en aminozuren

Eiwitten bestaan uit ketens van aan elkaar gekoppelde bouwstenen. Deze bouwstenen
worden aminozuren genoemd (Hoeve, 2004). Aminozuren zijn te onderscheiden in twee
groepen. Essentiële en niet-essentiële aminozuren. Essentiële aminozuren maakt het varken
zelf niet aan en moeten dus aanwezig zijn in het voer. Niet-essentiële aminozuren maakt het
varken zelf aan door andere aminozuren om te zetten naar de benodigde aminozuren. De
essentiële aminozuren voor het varken zijn: lysine, methionine (+ cystine), threonine,
tryptofaan, isoluencine, fenylalanine (+ tyrosine), valine, histidine, leucine en arginine.
Cystine en tyrosine zijn niet-essentiële aminozuren, maar deze kunnen alleen gemaakt
worden uit methionine en fenylalanine (Hoeve, 2004). Van de aminozuren lysine, methionine
(+ cystine), threonine, tryptofaan en isoluencine ontstaan er als eerste tekorten. Dit heeft
voor het varken dan meteen gevolgen voor de eiwitaanzet en de groei (Hoeve, 2004). Om te
zorgen dat er geen tekort ontstaat worden er eisen gesteld aan de minimale hoeveelheden
aminozuren in varkenvoeders. Toch is het mogelijk dat er tekorten door verschillende
oorzaken ontstaan. Te denken valt aan technische mankementen, fouten bij menging van
het voer en problemen bij het varken zelf (psychisch of mentaal).
In de dikke darm vindt afbraak plaats van eiwitten door bacteriële fermentatie tot
aminozuren, ammoniak en ureum. Een overzicht van de geadviseerde gehaltes van de
darmverteerbare aminozuren is te zien in Tabel 5.2. Tussen haakjes zijn de verhoudingen
(%) ten opzichte van lysine weergegeven
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Tabel 5.2: Geadviseerde gehaltes darmverteerbare aminozuren in G/EW23
Diercategorie

Gehalte aan darmverteerbaar aminozuur g/EW
Lysine
Methionine en Cystine¹
Threonine
Tryptofaan
8-25 kg
9.1 (100)
5.5 (60)
5.4 (59)
1.7 (19)
25-45 kg
8.3 (100
4.9 (59)
4.7 (57)
(1.6) (19)
45-70 kg
7.1 (100)
4.3 (60)
4.2 (59)
1.3 (19)
70-110 kg
5.9 (100)
3.6 (61)
3.5 (60)
1.1 (19)
45-110 kg
6.7 (100)
4.1 (61)
4.0 (60)
1.2 (19)
Dragende zeugen
4.6 (100)
2.9 (63)
3.3 (72)
0.7 (15)
Lacterende zeugen
6.4 (100)
3.2 (50)
4.0 (63)
1.1 (17)
¹Methionine dient minimaal 55 % van het totaal aan methionine + cystine te zijn.
Mineralen en spoorelementen

In varkensvoeders zitten veel mineralen en spoorelementen die belangrijke functies vervullen
in levensprocessen. Spoorelementen bestaan uit macro- en micro elementen. Beide
elementen leveren een bijdrage aan de stofwisseling (Hoeve, 2006). Macro-elementen
leveren ook een bijdrage aan de structuur en opbouw van lichaamsweefsels. Het bepalen
van de behoefte van een varken voor deze elementen is niet eenvoudig, dit komt doordat er
pas bij extreem lage of hoge mineralengehaltes verstoringen plaatsvinden (Hoeve, 2006).
Daarnaast is de behoefte aan mineralen en spoorelementen afhankelijk van diverse factoren
die onder andere samenhangen met het dier (fysiologische status, productieniveau) en met
het voer (interacties tussen mineralen, spoorelementen en andere voercomponenten) of het
voersysteem.
Fosfor en calcium staan bekend als belangrijke mineralen en behoren aanwezig te zijn in de
voeding. De belangrijkste functies en gebreksverschijnselen van calcium en fosfor zijn
beschreven in Tabel 5.3.
Tabel 5.3: Belangrijkste functies en gebreksverschijnselen van calcium en fosfor24.
Mineraal
Calcium / Fosfor

Belangrijkste functies
Botopbouw en gebit
Energiestofwisseling
Melkproductie
Onderdeel van lichaamseiwit en hormonen

Gebreksverschijnselen
Beengebreken
Verminderde voeropname en groei

De hoeveelheid calcium en fosfor die gegeven wordt aan varkens is verschillend. Dit is vooral
afhankelijk van het doel dat de varkens hebben (Hoeve, 2006). Vleesvarkens blijken een veel
lagere calcium en fosfor gehalte te krijgen dan fokzeugen en fokberen. Dit komt omdat
vleesvarkens met een leeftijd van zes maanden geslacht worden en hierdoor geen maximale
botaanzet nodig hebben. Bij fokzeugen en beren is dit wel gewenst en is een goed beenwerk
noodzakelijk.
De mineralen magnesium, kalium, natrium, chloor en zwavel spelen daarnaast ook een grote
rol in de stofwisseling van een varken. De belangrijkste functies en gebrekverschijnselen
staan beschreven in Tabel 5.4.
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Tabel 5.4: Belangrijkste functies en gebrekverschijnselen van magnesium, kalium, natrium, chloor en
zwavel25
Mineraal
Magnesium (Mg)

Belangrijkste functies
Botopbouw
Zenuwstelsel - prikkeloverdracht

Kalium (K)

Transport door celmembraan
Waterhuishouding

Natrium (Na)

Waterhuishouding
Hartfunctie
Zenuwstelsel
Transport door celmembraan
Waterhuishouding
Bouwstof van bloed
Transport door celmembraan
Bouwstof voor aminozuren en enzymen
Bouwstof van haren en hoeven
Bouwstof van hormonen

Chloor (Cl)

Zwavel (S)

Gebreksverschijnselen
Prikkelbaar
Agressief
Beenzwakte
Verstoorde voortbeweging
Verminderde voeropname
Ruwe huid
Lusteloosheid
Verminderde voeropname en groei
Verlaagde melkproductie
Uitdroging
Verminderde voeropname en groei
Ruwe huid en ruw haarkleed
Onbekend

De hoeveelheid magnesium die opgenomen kan worden vanuit de darmen in het bloed is
afhankelijk van de oplosbaarheid van de magnesium dat afkomstig is van de grondstoffen of
de magnesiumzouten. Bij een te hoge opname van magnesium, kalium, natrium en chloor
worden deze uitgescheiden via de urine. Kalium en magnesium komen over het algemeen
ruimschoots voor in de grondstoffen. Bij magnesium kan men dan denken aan carbonaat,
silicaat, sulfaat en chloride. Natrium en chloor worden in de vorm van zout toegevoegd aan
het voer en de behoefte aan zwavel wordt gedekt door de zwavelhoudende aminozuren
methionine en crystine (Hoeve, 2006).
Naast de mineralen hebben ook spoorelementen belangrijke functies en
gebreksverschijnselen. Voor dit onderzoek is er in Tabel 5.5 beschreven voor welke
problemen deficiënties kunnen zorgen en welke functies verschillende spoorelementen
hebben.
Tabel 5.5: Belangrijke functies en gebreksverschijnselen van de spoorelementen26.
Spoorelement
Ijzer (Fe)

Belangrijke functies
Bloedhemoglobine
Zuurstoftransport

Zink (Zn)

Opbouw van enzymen / hormonen
Skeletgroei
Spermaproductie
Huid en haar

Koper (Cu)

Enzymsystemen
Voortplanting
Stofwisselingenzymen
Element van vitamine B12
Eiwit- en vetstofwisseling

Kobalt (Co)

25
26

Gebreksverschijnselen
Verminderde voeropname en groei
Ruw haarkleed en ruwe huid
Moeizame ademhaling
Bloedarmoede/bleekheid
Huidaandoeningen
Verminderde voeropname en groei
Verlengd werpproces
Meer doodgeboren biggen
Kleine tomen met zwakke biggen
Verminderde voeropname en groei
Beengebreken
Bloedarmoede

Hoeve, 2006. Handboek Varkenshouderij, blz 145
Hoeve, 2006. Handboek Varkenshouderij, blz 147

26

De behoefte aan spoorelementen is onder andere afhankelijk van de leeftijd en het
productiestadium. In vele voeders wordt er een veiligheidsmarge in acht genomen zodat er
aan de behoefte wordt voldaan. Sommige elementen zoals koper en zink geeft men ver
boven de behoefte voor een extra effect op gezondheid en groei. Een overmaat aan
spoorelementen kan toxische verschijnselen opwekken en is nadelig voor het milieu (Hoeve,
2006).
Vitamines

Vitamines zijn organische verbindingen die noodzakelijk zijn voor allerlei levensprocessen.
Vitamines worden ingedeeld in vetoplosbare vitamines (A,D, E en K) en wateroplosbare
vitamines (B, C, biotine, foliumzuur en carnitine). De vetoplosbare vitamines worden in de
lever van het varken opgeslagen (Hoeve, 2006). De belangrijkste functies en de
gebreksverschijnselen van de vitamines staan beschreven in Tabel 5.6.
In de praktijk worden vaak hogere doseringen dan nodig aan het voer toegevoegd. Dit komt
omdat de opname en behoefte van de vitamines afhankelijk zijn van vijf punten27:
• Diersoort en leeftijd
• Huisvesting en klimaat
• Voedersamenstelling
• Lichaamsreserves
• Ziekte en stress.
Omdat de opname en de behoefte zo sterk afhankelijk zijn van de situatie houden de
diervoederfabrikanten rekening met een veiligheidsmarge. Dit zorgt ervoor dat er altijd
genoeg vitamines in het voer aanwezig zijn.
Tabel 5.5: Belangrijkste functies en gebreksverschijnselen Vitaminen28
Vitamine
Vitamine D3

Belangrijke functies
Regeling van de voortplanting. Essentieel bij
calcium- en fosformetabolisme

Vitamine B1

Regelt koolhydraat metabolisme.
Belangrijk voor de normale functie van zenuwen
en hartspieren.

Vitamine B2

Belangrijk bij de eiwit, vet en de koolhydraat
stofwisseling

Vitamine B12

Noodzakelijk voor bloedvorming, groei en
eiwitstofwisseling
Verbeterd de weerstand van het lichaam tegen
infecties en stress

Vitamine C

27
28

Gebreksverschijnselen
Vruchtbaarheidsstoornissen.
Verstoring van calcium- en
fosformetabolisme.
Zwakke en vervormde booten
Rachitis.
Achterliggende groei.
Slechte ontwikkeling
Zenuwaandoeningen
Gebrek aan eetlust
Verandering van huid en
slijmvliezen.
Maagdarmstoornissen
Groeistoornissen, verminderde
voerbenutting
Verhoogde gevoeligheid voor
infecties.
Spontaan bloeden van
slijmvliezen.

http://field.typepad.com/frana/files/lessenpakket.pdf, 18-12-09
http://field.typepad.com/frana/files/lessenpakket.pdf, 18-12-09
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6.

Relatie voeding en staartbijten

In het vorige hoofdstuk is er ingegaan op de huidige voeding in de varkenshouderij: welke
voedermethodes er zijn, welke voedersystemen worden gebruikt en welk gedrag van belang
is voor het varken. In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar twee aspecten. Welk effect
heeft het voedingmanagement en welk effect heeft het toevoegen van verschillende
bestanddelen op het staartbijt gedrag. Onder voedingmanagement worden onder andere de
voederplaatsen, voedersystemen, concurrentie en beperking in voer bedoeld en wanneer er
gesproken wordt over toevoegingen zal er vooral gekeken worden naar eiwitten (en indirect
naar aminozuren), mineralen, vetten, ruwe celstof en vitamines. Hierbij zal er gekeken
worden naar het effect bij varkens, maar zal er ook gekeken worden naar effecten bij andere
zoogdieren.
6.1 Voedingmanagement en het effect op het staartbijt gedrag
Voederplaatsen en voersystemen
Verschillende onderzoekers hebben het effect onderzocht van het aantal voederplaatsen en
de verschillende voedersystemen op het staartbijt gedrag (onder andere Smulders et al.,
2008; Rushen, 1985; Terlouw et al., 1993 en Paul et al., 2007). Smulders et al (2008) gaven
een significantie aan op de aantal voederplaatsen dat een varken heeft om te eten. Hoe
meer plekken er aanwezig waren hoe minder frustratiegedrag er ontstond. Ook uit het artikel
van Driessen et al. (2009) blijkt dat bij meer dan vijf varkens per beschikbare voederplaats
de kans op staartbijten hoger is dan wanneer men meerdere voederplaatsen of langere
troggen gebruikt.

Naast het aantal voederplaatsen blijkt ook de manier waarop het voer gegeven wordt een
effect te hebben. In de praktijk worden veelal automatische en handmatige systemen
gebruikt. Zoals de namen het al aangeven krijgt het varken bij een geautomatiseerd systeem
voer op gezette tijden en bij handmatig zal de varkenshouder zelf het voer verstrekken aan
de dieren. Een voorbeeld van een geautomatiseerd voersysteem is te zien in Figuur 6.1.

Figuur 6.1: Automatisch voersysteem van VDL Agrotech29
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Een van de eerste onderzoekers die onderzoek heeft gedaan naar het effect van een
geautomatiseerd systeem op het gedrag van varkens is Rushen in 1985 geweest. Hij gaf aan
dat varkens bij geautomatiseerde systemen een vele lagere tolerantie hadden wat betreft
verlate voedingen. Bij handmatige voedingen bleek het verlate van een voeding een veel
minder groot effect te hebben. Hiernaast blijkt ook dat varkens de tijd kunnen inschatten
wanneer er gevoerd zou moeten worden (Terlouw et al., 1993 en Paul et al., 2007).
Wanneer een voeding dus later dan gepland gegeven wordt raken de varkens sneller
gefrustreerd. Het later geven van een voeding kan door verschillende redenen voorkomen.
Te denken valt aan een stroomstoring of een verstopping in de buizen van het systeem.
Over handmatige voersystemen is ook het nodige onderzocht. Chambers et al. (1995) en
Moinard et al. (2003) geven aan dat het handmatig voeren een effect heeft op het staartbijt
gedrag. Bij handmatig voeren vonden deze onderzoekers een verlaagd aantal
staartbijtgevallen, wat erop kan duiden dat het handmatig voeren een positief effect heeft op
dit gedrag. Ook blijkt uit deze twee onderzoeken dat varkens toleranter zijn voor afwisseling
in voer en verlate voedingen.
Concurrentie en beperking in voer

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld is blijkt concurrentie een groot effect te hebben bij het wilde
varken. Deze concurrentie zorgt voor de rangorde, maar in de varkenshouderijen ligt dit
anders. Veel fokzeugen worden in Nederland gehouden in groepshuisvesting en beperkt
gevoerd. Wanneer er beperkt gevoerd wordt ontstaat er concurrentie in de groepen. Net als
in het wild zullen de hoogste in de rangorde als eerste voer pakken en de laagste in rang
moeten wachten. Dit kan leiden tot gewichtsverlies (Brouns et al., 1994). Geers et al. (1985)
geven ook aan dat hoe makkelijker varkens toegang hebben tot hun voedsel des te hoger de
voeropname is en hoe lager de incidentie van staartbijten blijkt te zijn. Hiernaast geeft
Sambraus et al. (1992) ook aan dat varkens die in een concurrerende situatie zitten meer
kans hebben om vanuit hun flank aangevallen te worden.
McIntyre et al. hebben in 2002 een onderzoek uitgevoerd met een kunstmatige staart. Deze
staart werd met of zonder bloed aan varkens aangeboden. McIntyre et al. (2002) kon helaas
niet aantonen dat een dagelijkse vermindering van energie inname grote effecten heeft op
het kauwgedrag of op de attractie van bloed. Hiernaast hebben Guise et al. (1998) een
enquête uitgevoerd onder varkenshouders in Groot Brittannië en hier bleek een hoger niveau
van staartbijten te zijn op varkenshouderijen waar de varkens beperkt gevoerd werden. Bij
deze enquête is er een vergelijking gemaakt tussen varkens die vloervoedering kregen en
een hoger niveau in hun trog hadden en varkens die gevoerd werden via enkele of dubbele
voerbakken. In tegenstelling, een later Brits onderzoek vond geen verschil in prevalentie
tussen staartbijten van varkens op boerderijen die beperkt gevoerd werden of ad libitum
(Hunter et al., 2001).
Vorm van het voer

Zoals in hoofdstuk vijf is aangegeven krijgen de varkens het voer aangeboden in de vorm
van pellets of brijvoeding. De wetenschap geeft aan dat de vorm waarin het voer wordt
verstrekt ook een risicofactor kan zijn voor staartbijten. Het blijkt wel dat gepubliceerde
resultaten tegenstrijdig zijn. Putten gaf in 1969 aan dat droogvoer een mogelijke oorzaak is.
Hij verzuimde dit echter experimenteel aan te tonen. Hiernaast geven enquêtegegevens aan
dat er meer staartbijten is bij varkens die brijvoeding krijgen dan diegene die pellets krijgen
(Guise et al., 1998). Smulders et al. (2008) geven daarnaast het tegenovergestelde weer.
Brijvoeding zou in dit onderzoek minder staartbijten veroorzaken dan pellets. Als verklaring
gaf Smulders et al. (2008) dat brijvoeding de stofconcentratie beperkt. Stof kan volgens
Smulders et al. leiden tot irritatie van het ademhalingsstelsel en leiden tot rusteloosheid.
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Een ander onderzoek (Stubbe, 2000) geeft wel aan dat brijvoeding zorgt dat de varkens hun
foerageergedrag niet kunnen uitoefenen. Ook meel blijkt te zorgen voor meer staartbijt
gevallen. Meel wordt nog maar weinig in Nederland gebruikt, maar wanneer dit gebruikt
wordt kan dit zorgen voor een hogere incidentie staartbijten dan bij pellets (Hunter et al.,
2001; Moinard et al., 2003).
6.2 Voedingsbestanddelen en het effect bij andere zoogdieren
Eiwitten en aminozuren

Eiwitten bestaan uit bouwstenen die aminozuren worden genoemd (Hoeve, 2004).
Aminozuren worden verdeeld in essentiële en niet-essentiële aminozuren. De essentiële
aminozuren die nodig zijn voor dieren zijn: lysine, threonine, methionine en tryptofaan. Deze
aminozuren worden via het voer verstrekt in eiwitrijke grondstoffen, zoals soja, of als losse
toevoeging. Lysine is het eerste limiterende aminozuur (Rovers, 2008). Dit houdt in dat
lysine als eerste een beperkende factor is voor de productie van het dier. Hiernaast bepaalt
lysine ook de totale eiwit voorziening voor het dier (Vellinga et al., 2009). Wanneer er een
tekort ontstaat aan dit aminozuur dan leidt dit tot een groot overschot aan niet-limiterende
aminozuren omdat de gehele eiwitsynthese stil komt te liggen. Het overschot van
aminozuren wordt hierna via de mest en de urine uitgescheiden (FRANA, z.j.). Bij de
behoefte onderscheidt men eerste- (lysine), tweede- en daaropvolgende limiterende
aminozuren. Als tweede en daaropvolgende zijn dus threonine, methionine en tryptofaan.
Bij andere zoogdieren zijn verschillende onderzoeken geweest naar het effect van deze
limiterende aminozuren op het gedrag. Bij mensen is het middel S-adenosyl-methionine
(SAMe) bekend als antidepressiva (Andreescu et al., 2008; Morgan et al., 2008). SAMe
bestaat uit het aminozuur methionine. Methionine zorgt ervoor dat celmembramen worden
onderhouden, giftige stoffen uit het lichaam worden verwijderd en dat de productie van
stemmingsverbeterende neurotransmitters wordt verhoogd (Eustice et al., 2008). Hier moet
wel bij worden vermeld dat methionine wordt ondersteund door vitamine B12 en foliumzuur.
Onder muizen en ratten zijn er verschillende onderzoeken geweest met het aminozuur
tryptofaan. Kantak et al. (2002) gaven aan dat tryptofaan een grote rol kan spelen bij het
gedag van een dier. Bij een onderzoek vonden Kantak et al. dat bij een tryptofaan laag dieet
ratten meer agressief gedrag gingen vertonen dan bij een hoog tryptofaan dieet. Ook
Wagner et al. (1993) toonde aan dat tryptofaan een blokkerende werking heeft op agressief
gedrag.
Naast ratten en muizen zijn er ook verschillende onderzoeken gedaan met kippen. Uit één
van deze onderzoeken bleek dat een eiwitdeficiënt rantsoen het verenpikgedrag en het
kannibalisme versterkt (Krimpen et al., 2005). Hiernaast resulteerde een rantsoen laag in
ruw eiwit ook in een slechtere conditie van het verenkleed van leghennen en een mortaliteit
van 17,6 procent ten gevolge van kannibalisme. Bij een hoog eiwit rantsoen lag de
mortaliteit rond 2,5 procent (Ambrosen et al., 1997). Het aminozuur lysine gaf bij leghennen
ook een verbetering van de conditie van het verenkleed en een verlaging van de mortaliteit
bij vleeskuikens (Al bustany et al., 1987; Quentin et al., 2005). Verder zorgden methionine
en cysteine voor geen significant effect op de conditie van het verenkleed of kannibalisme
(Kjaer et al., 2002). Naast methionine, cysteine en lysine zijn er ook verschillende
onderzoeken geweest naar tryptofaan en verenpikgedrag. Hierden et al. gaven in 2004 aan
dat het serotonerge systeem een grote rol kan spelen bij het verenpikgedrag. Serotonine is
een neurotransmitter (signaalstof) die in de hersenen wordt geproduceerd uit tryptofaan.
Serotonine heeft onder andere invloed op stemmingen, zelfvertrouwen, slaap, emotie,
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seksuele activiteit, bewegingsstelsel en eetlust (Audenaert, 2003; Benkelfat et al., 1994).
Wanneer serotonine is geproduceerd wordt dit afgegeven door de prefrontale cortex. Dit
gebied speelt een belangrijke rol bij onder andere verslaving en agressie30. De agressie blijkt
hierbij een belangrijk aanknopingpunt te zijn om het effect van tryptofaan op het gedrag te
onderzoeken. Uit het onderzoek van Hierden et al. (2004) bleek dat het toevoegen van
tryptofaan aan het dieet wel degelijk een verlagend effect had op de ernst en de incidentie
van het verenpikgedrag bij kippen.
Ook bij honden blijkt het serotonine systeem van belang te zijn. In één studie van DeNapoli
et al. (2000) bleek dat honden die een hoog tryptofaan dieet hadden gekregen minder
aggresief gedrag vertoonde dan de honden die een laag tryptofaan dieet kregen. Hierbij
moet wel vermeld worden dat de gehele eiwit waarde laag was en dit dus niet specifiek aan
de tryptofaan kan liggen. Daarnaast vonden DeNapoli et al. wel dat een hoog eiwitrijk voer
(zonder tryptofaan) zorgde voor meer agressief gedrag.
Mineralen

Gesch et al. voerden een onderzoek uit in 2002 onder gevangenen van een
jeugdgevangenis. Hierbij kreeg een deel van de gevangenen een pil met extra vitaminen,
mineralen en vetzuren. Het andere deel van de groep kreeg een placebo. De agressiviteit
van de groep met de pil daalde met ongeveer 37 procent. Magnesium blijkt hiernaast ook
een effect te hebben op het gedrag van de hond en de rat. In verschillende onderzoeken
blijken vooral krampachtigheid en wantrouwen naar voren te komen bij een
magnesiumdefficiëntie (onder andere Orent et al., 1932)
Ruwe celstof

Uit verschillende literatuurbronnen komt naar voren dat ruwvoer een positief effect heeft op
het welzijn en gedrag van leghennen. Men zag hier dan een toeneming van het
foerageergedrag en een vermindering van het verenpikgedrag. De mortaliteit was ook een
stuk lager na het voeren van ruwvoersupplementen zoals stro, maiskuil, wortels of
gerst/erwtenkuil (Aerni et al., 2000; Steenfeldt et al., 2007). Hiernaast blijkt het toevoegen
van ruwe vezels een positief effect te hebben op de maagdarmfunctie en gezondheid van
kippen. Zoals het stimuleren van de spiermaagactiviteit, HCL secretie, verlaging van de pH in
de spiermaag en een verlaagd risico op bacteriële infecties en worminfecties (Bjerrum et al.,
2005; Idi et al., 2005; Knegsel et al., 2008)
Vitamines

Bij kippen is het vitamine B12 bekend als onderdrukker van het verenpikgedrag (Knegsel et
al., 2008). Hier is echter verder nog weinig onderzoek naar gedaan. Bij mensen kan een
tekort aan vitamine B6 zorgen voor geïrriteerdheid, verwarring en depressie (Groen, 2007).
Wanneer men dit echter gaat toevoegen aan de voeding blijkt dit niet de depressie of
geïrriteerdheid te verminderen. Wel blijkt vitamine B6 depressies te verlichten bij
premenopauzale vrouwen (vrouwen die in een fase zitten van de overgang). Ook blijkt een
vitaminesupplement het sociale rol gedrag en het communicatievermogen te verbeteren
(Dries et al., z.j). Hier staat tegenover dat onderzoekers geen verschil in gedrag hebben
gemerkt bij ratten die een vitamine B6 deficiënt dieet kregen (Sloane et al., 1964)
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6.3 Voedingsbestanddelen en het effect op het staartbijtgedrag
Eiwitten en aminozuren

Taylor et al. (2009) is één van de onderzoekers die onderzoek heeft gedaan naar eiwitten en
aminozuren bij varkens. Uit zijn onderzoek blijkt dat varkensvoer wat in Groot Brittannië
wordt geproduceerd minder eiwitten bevat dan het voer dat in andere landen wordt
gemaakt. In Groot Brittannië blijkt dat verschillende eiwitbronnen niet toegestaan zijn. Dit is
gedaan tegen preventie van verschillende dierziektes, zoals BSE en de varkenspest. Barnikol
gaf in 1978 al aan dat een verandering in het eiwittenpatroon een duidelijke genezing liet
zien bij varkens die een gebeten staart hadden. Barnikol (1978) veranderde hierbij de
plantaardige eiwitten naar dierlijke eiwitten, maar helaas heeft de overheid een paar jaar na
dit onderzoek besloten om verschillende dierlijke eiwitten zoals diermeel en beendermeel te
verbieden.
Zonderland (2003) geeft in een ander onderzoek aan dat er wellicht bij de omschakeling van
speenvoer naar opfokvoer een extra stressfactor ontstaat wat wellicht een aanleiding kan
zijn voor staartbijten. Tijdens deze voeromschakeling kan er tijdelijk een tekort ontstaan aan
belangrijke eiwitten. Dit is zeker het geval bij biggen die een zeer snelle groei hebben. Bij
Zonderland (2003) bleek echter dat de percentages eiwitten niet verschillend waren in het
opfokvoer en het speenvoer. Daarnaast constateerden hij geen verval in de dagelijkse
voeropname tijdens of vlak na de voeromschakeling. Naast Zonderland (2003) geeft ook
Dalrymple (1978) aan dat een tekort aan eiwitten kan leiden tot staartbijten.
Zoals hierboven vermeld is blijkt dat voer met een laag eiwit gehalte staartbijten kan
veroorzaken. Ook in het bloed van staartbijtende varkens is een laag niveau van eiwitten en
aminozuren gevonden (Holmgren et al, 2004). Wanneer men eiwitten ging toevoegen aan
het dieet van deze varkens bleek het aantal staartbijtgevallen minder te worden. Ook EFSA
(2007) geeft aan dat het toevoegen van dierlijke eiwitten een duidelijke verbetering liet zien
bij varkens op zes verschillende bedrijven. Hierbij bleken de essentiële aminozuren een
belangrijke rol te spelen (vooral lysine, methionine, threonine en tryptofaan).
In het rapport van Taylor et al. (2009) wordt er een opmerking gemaakt over lysine. Bij een
onderzoek met vleesvarkens (gewichten tussen de 30 en de 102 kilogram) werd er
onderzocht of lysine een effect had op het staartbijt gedrag. Dit bleek het geval te zijn. Bij
de eerste proef kregen de vleesvarkens allemaal een gelijk aantal gram lysine aan hun voer
toegevoegd. Dit bleek een verhoogd effect van staartbijt gedragingen te geven. Bij de
tweede proef kregen de vleesvarkens een aantal gram lysine aangeboden dat bij hun
gewicht paste en hierbij ontstonden er minder staarten die aangebeten waren. Andere
auteurs vonden ook effecten zoals een verlaagd plasma cortisol (Koopmans et al., 2002),
verminderde activiteit (McIntyre et al., 2002), een betere dagelijkse gewichtstoename,
voedering efficiëntie (Seve et al., 2002) en verminderde agressieve gedragingen (Li et al.,
2006). Meunier-Salaün et al. (1991) vonden echter geen significante verschillen.
McIntyre et al. (2002) vond ook een verhoogde kauwactiviteit op een staart die met bloed
doordrenkt was. Dit werd gevonden bij varkens die een voeding kregen aangeboden met
een laag tryptofaan niveau. Tryptofaan blijkt in de wetenschap bekend te staan als een
aminozuur dat het gedrag kan beïnvloeden. Bij mensen speelt tryptofaan een rol in de
ontwikkeling van depressies (Riedel et al., 2002). Uit de omvang van de vele artikelen die
gevonden zijn van onderzoekers die tryptofaan hebben onderzocht blijkt dat de volledige
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effecten van tryptofaan in de voeding nog niet 100 procent duidelijk zijn. Wel kan worden
aangenomen dat tryptofaan een effect heeft op het staartbijt gedrag. Dit komt door het
onderdrukkende effect op het foerageergedrag en het rustgevende effect bij varkens.
Hiernaast blijkt uit een artikel van Rovers (2008) dat tryptofaan een positief effect heeft op
de voeropname, gezondheid en de prestaties van biggen. Ook het serotonine gedeelte wordt
hier aangehaald. De varkens zouden door de serotonine gestimuleerd worden om te eten en
hierdoor meer rusten en minder stressgevoelig zijn. Uit het onderzoek van Li et al. (2006)
komt ook naar voren dat het toevoegen van een tryptofaan supplement effect heeft op de
duur van gevechten na het mengen van een groep varkens. Ook zou een hoog percentage
tryptofaan zorgen voor stressontwijkend gedrag. Dit stressontwijkend gedrag zagen Li et
al.(2006) niet wanneer er een stress situatie gemaakt werd. Zoals het toevoegen van een
ander varken of bij menging.
Mineralen

Minerale tekortkomingen of onevenwichtigheden zijn vaak in verband gebracht met staartbijt
uitbraken. Hoewel varkens ongeveer 0,2 procent zout in de voeding nodig hebben, voor een
maximale gewichtstoename, is de voeding vaak voorzien van 0,5 procent zout. Het is
gesuggereerd dat een stijging tot 0,75 of 1 procent het aantal staartbijt gevallen kan
verminderen (Fritschen et al., 1983.). In een experimenteel model dat gebruik maakte van
een kunstmatige staart met of zonder bloed, is aangetoond dat na vier weken met een
minerale deficiënt dieet er een grotere kans was op staartbijten op de met bloed bedekte
staart (Fraser, 1987). In dit dieet zat weinig gejodeerd zout, dicalciumfosfaat, kalksteen,
ijzer, zink, mangaan, koper en selenium. Ook had Fraser (1987) een dieet onderzocht met
geen gejodeerd zout en dit leverde een verhoogde respons op naar de met bloed bedekte
staarten. Met het weglaten van andere minerale supplementen zoals dicalciumfosfaat,
limstone, ijzer, zink, mangaan, koper en selenium kwam men tot een veel kleinere en nietsignificante verandering in het gedrag van de varkens.
Barnikol (1978) gaf ook een suggestie voor een verstoord calcium – fosfor ratio bij varkens
die in hokken gehuisvest waren waar staart gebeten werd. Andere experimentele gegevens
hierover zijn helaas niet gevonden. Wel zijn er bewijzen gevonden dat bij varkens die
staartbijt gedrag vertoonde een lagere waarde van magnesium in het bloed aanwezig was
dan bij varkens in controle hokken (Holmgren et al, 2004).
Magnesium blijkt in de humane industrie bekend te staan als een antistress mineraal31. Bij
mensen blijkt magnesium de weerstand te verhogen tegen stress, depressies en spanningen.
Doordat dit mineraal zoveel effecten heeft in de humane industrie is dit een aanleiding
geweest voor de onderzoekers om te bekijken wat dit kan betekenen voor de
varkenshouderijen. De onderzoeken die hieruit zijn ontstaan hebben veel inzicht gegeven in
de effecten van magnesium op het gedrag van het varken. In één onderzoek naar
stressfactoren en vleeskwaliteit bleek dat in een groep van biggen magnesium zorgde voor
minder verwondingen en rustiger gedrag. De controle groep had daarentegen meer
verwondingen en meer gevechten onderling (Peeters et al., 2006). Dat de magnesium groep
over het algemeen rustiger was bleek onder andere ook uit de vibratieproef die gedaan was
door Peeters et al (2006). Bij een intra-peritoneale injectie met magnesium bleken de dieren
ook minder exploratiegedrag te vertonen. Echter, vond Caine in 2000 dat een supplement
van magnesiumaspartaat hydrochloride zorgde voor een hogere frequentie van agressief
gedrag.
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Vetten, ruwe celstof en vitamines

Driessen et al. (2009) geeft in een artikel aan dat een slechte kwaliteit van vet aan het
diervoeder kan zorgen voor het staartbijt gedrag. Ook zou dit zorgen voor meer
frustratiegedrag onder varkens. Gerst blijkt ook een effect te hebben tegen staartbijten. Bij
biggen van ongeveer tien kilogram zou dit zorgen voor een rustiger gedrag en verminderde
darmproblemen. Voor dit rapport is er besloten om niet verder in te gaan op het effect van
vezels op het staartbijtgedrag. Er zijn namelijk al vele onderzoekers geweest die bewezen
hebben dat vezels een goede preventieve en curatieve methode is tegen staartbijten. Met
name stro wordt vaak genoemd (Zonderland et al., 2003). Wat wel interessant is om te
vermelden is, is dat Bestman et al. (2003) een onderzoek heeft gedaan naar alternatieve
geneesmiddelen in de biologische varkenshouderij. Bestman et al. (2003) richten zich in dit
onderzoek op planten die een mogelijke geneeskrachtige werking hebben. In dit onderzoek
staat onder andere beschreven dat de takken en de bladeren van de amandelwilg en de
boswilg in de zomer vaak gegeten worden door paarden en koeien. Deze wilgen bleken een
salicynezuur te bevatten dat tegen koorts en pijn gebruikt kan worden. Bij een vergevorderd
staartbijt geval zou het voeren van wilgen een methode kunnen zijn om het ongemak van
varkens te verlichten. Wellicht dat deze wilgen ook een effect hebben op het gedrag van
varkens. Hiernaast blijkt uit een onderzoek van Peet-Schwering (2002) dat een dieet met
een hoog VOOS gehalte (verteerbare overige organische stoffen) zorgde voor een
vermindering van oraal stereotiep gedrag bij zeugen. Dit effect zag men duidelijk bij zeugen
die een drachtvoer kregen. Dit drachtvoer bleek een laag gehalte aan tarwe en een hoog
gehalte aan bietenpulp te bevatten.
Welke effecten vitamines hebben op het gedrag bij varkens is helaas nog onbekend.
Vitamine C zou wel kunnen zorgen voor een betere weerstand tegen ziektes en stress,
aangegeven in hoofdstuk vier. Hiernaast spelen alle vitaminen een directe rol in het
afweersysteem. Vitamine A en D blijken van groot belang te zijn voor een goede functie van
de darmcellen (Mul et al., 2005).
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7.

Voeding en staartbijten – is dit wel een oplossing?

Dit hoofdstuk zal gaan over de vraag of voeding wel degelijk een effect kan hebben op het
staartbijt gedrag en welke oplossingen gegeven kunnen worden zodat die voldoen aan de
duurzaamheidscriteria.
In de inleiding is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Wat zijn de effecten van voeding op het staartbijt gedrag van productievarkens en hoe
zouden voedingsbestanddelen een effect kunnen hebben op het staartbijt gedrag?
Om deze vraag te beantwoorden is er gekeken naar het natuurlijke gedrag van varkens en
welk gedrag van belang is voor varkens in de varkenshouderij. Door verschillende
onderzoeken is er gebleken dat het gedrag van het wilde varken niet veel verschilt met het
gedrag van productievarkens (Mauget, 1981; Graves, 1984; Jensen, 1988; Stolba et al.,
1989). Vooral het foerageergedrag blijkt van groot belang te zijn voor varkens en bestrijkt
ongeveer zeven uur van de dag. Dit geldt niet alleen voor varkens in het wild maar ook voor
varkens in de varkenshouderij. In de huidige huisvesting heeft het productievarken weinig
mogelijkheden om het foerageergedrag uit te voeren en blijkt de kans groot te zijn dat er
ongewenst gedrag ontstaat. Vooral staartbijten komt dan voor.
Doordat het foerageergedrag zo van belang is zijn vele onderzoekers er van overtuigd dat
voeding een oplossing zou kunnen zijn voor het staartbijt probleem. In de wetenschap
worden dan ook vele oplossingen aangedragen, maar vele zijn voor de varkenshouder niet
haalbaar om uit te voeren. Financieel niet en ook wettelijk niet. In dit rapport zijn er twee
mogelijkheden bekeken: het voedingsmanagement en het toevoegen van
voedingsbestanddelen. In het stuk van het voedingsmanagement komt naar voren dat
langere troggen en meer troggen in een hok kunnen zorgen voor een vermindering van
staartbijt gevallen (Smulders et al., 2008; Driessen et al., 2009). Helaas is dit als oplossing
niet mogelijk. Dit komt doordat het toevoegen van troggen niet zo makkelijk is als dat het
lijkt. De troggen zouden aan het elektrische voersysteem gekoppeld moeten worden, wat
vaak zal betekenen dat het hele voersysteem veranderd moet worden. Financieel is dit niet
haalbaar voor de varkenshouder. Hiernaast is het ook maar de vraag of het veranderen van
het gehele voedingsysteem wel het benodigde effect heeft op het gedrag van het varken.
Het staartbijt gedrag blijkt meerdere oorzaken te hebben, dus als blijkt dat het voersysteem
niet voldoende is zal de varkenshouder alsnog verschillende kosten moeten maken. Denk
aan dierenarts kosten en mogelijke uitval van varkens. Een andere mogelijkheid is het
handmatig voeren van de varkens. Moinard et al. (2003) en Chambers et al. (1995) geven
aan dat het handmatig voeren een duidelijk effect had op het gedrag van de varkens.
Cornips (2009) heeft hiernaast ook een onderzoek gedaan naar vloervoedering. Hierbij werd
er een kilo pellets gestrooid in het hok waar vleesvarkens waren gehuisvest. Na tien weken
onderzoek bleek er een significantie te zijn bij de staartbijt hokken waar vloervoedering werd
toegepast. In deze hokken zaten varkens met één of meer staartwonden en zorgde de
vloervoedering voor een snellere genezing van de staartwonden. Als men dit wil toepassen in
de praktijk is het voor de varkenshouder wel arbeidsintensief. Dit betekend dat de
varkenshouder twee maal per dag 0.5 kilo pellets moet gooien in de hokken en afhankelijk
van de hoeveelheid hokken gemiddeld een half uur bezig is. Maar er staat tegenover dat er
minder welzijnsproblemen voor de varkens ontstaan, de kosten voor de dierenarts lager zijn
en de varkens een hogere prijs opleveren bij de slacht. Een onderzoek bij biggen en zeugen
is wel aan te raden. Naast het handmatige voeren werd er ook gesuggereerd dat de vorm
van het voer effect kan hebben op het staartbijt gedrag. Guise et al. (1998) en Stubbe
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(2002) geven aan dat pellets betere resultaten geeft dan brijvoer, maar Smulders et al.
(2008) spreken dit weer tegen. Bij dit laatste onderzoek blijkt dat brijvoeding weer betere
resultaten geeft. Doordat de effecten nog zo verschillend zijn kan de vorm van het voer niet
aangedragen worden als oplossing voor het staartbijt probleem.
Wat wel duidelijk naar voren gehaald kan worden, als oplossing voor staartbijten zijn de
bestanddelen die toegevoegd kunnen worden aan de voeding. Andreescu et al. (2008) en
Morgan et al. (2008) geven aan dat methionine zorgt voor een verhoogde productie van
stemmingsverbeterende neurotransmitters. Bij varkens zou methionine aan het voer kunnen
worden toegevoegd als DL-methionine. DL-methionine is na onderzoek te verkrijgen in
vloeibare vorm en in poedervorm32. Omdat er voor de varkenshouderijen nog weinig
onderzoek is gedaan naar het effect van methionine op het gedrag van het varken zijn
specifieke doseringen niet mogelijk. Er zou hiervoor extra onderzoek gedaan moeten worden
om zo te bekijken welke doseringen nodig zijn om het gedrag van een varken te
beïnvloeden. Voor verdere onderbouwing zie paragraaf 7.1.
Ook tryptofaan is bij vele onderzoekers naar voren gekomen als een oplossing voor
staartbijten (McIntyre et al., 2002; Li et al., 2006). Wanneer men dit echter zou toevoegen in
het voer dan is het van belang dat er niet wordt over gedoseerd. Teveel aminozuren zouden
namelijk te veel kosten met zich meebrengen (overdosis wordt uitgescheiden of gebruikt als
energiebron) en te weinig is hiernaast ook niet goed omdat dit deficiënties met zich
meebrengt. Voor de juiste doseringen zouden er daarom nog aanvullend onderzoeken
gedaan moeten worden.
Tryptofaan is in de meeste onderzoeken toegevoegd in de vorm van L-tryptofaan of DLtryptofaan. Tryptofaan zou naar eigen inzicht de meeste kans op slagen hebben. Tryptofaan
wordt namelijk omgezet in serotonine dat niet alleen de weestand tegen stress verhoogd
maar ook het hongergevoel stuurt. Hiernaast zijn er ook betere resultaten met dit aminozuur
op het gedrag van varkens dan bij andere aminozuren. Onder deze andere aminozuren valt
ook lysine. Taylor et al. gaven in 2009 aan dat lysine zorgde voor minder staartbijt gevallen.
Een goed punt uit dit onderzoek is dat het lysine gehalte werd aangepast aan het gewicht
van de varkens. Dit zorgde voor betere resultaten en ook het gedrag van de varkens
verbeterde ten goede. Dit punt kan meegenomen worden wanneer er toevoegingen aan het
voer worden gedaan.
Naast de aminozuren blijkt het mineraal magnesium ook een effect te hebben op het
staartbijtgedrag. Peeters et al. (2006) geven aan dat magnesium zorgt voor een rustiger
gedrag en minder verwondingen. Dit onderzoek was gedaan onder biggen, maar zou ook
goed bij vleesvarkens en zeugen uitgevoerd kunnen worden. Voor dit onderzoek gebruikte
Peeters et al. (2006) drie gram magnesium per liter drinkwater voor twee dagen. Naast het
vloeibare supplement is er ook een magnesium supplement in poedervorm te verkrijgen. Dit
is voor gebruik bij pellets makkelijker en voordeliger. Hiernaast heeft Nutribiant33 Nutrisol
Amino® ontwikkeld. Dit middel bevat alles wat in deze scriptie behandeld wordt: mineralen,
vitamine B complexen, aminozuur complexen, plantaardige supplementen en etherische
oliën. Het bedrijf geeft zelf aan dat het middel het beste gebruikt kan worden direct na het
spenen, maar wellicht dat het middel ook gebruikt kan worden wanneer de varkens naar de
vleesvarkensafdeling gaan. De varkens worden hier vaak gemengd en zitten met nieuwe
soortgenoten in een hok. Doordat mineralen en aminozuren een effect blijken te hebben op
32
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het gedrag zou het geven van dit middel kunnen zorgen voor minder stress en misschien ook
voor minder staartbijt gevallen. Wetenschappelijk zou dit nog wel bewezen moeten worden.
Op het einde van hoofdstuk zes werd ook de amandelwilg en de boswilg aangehaald als
effect op het staartbijten. Uit het onderzoek van Bestman et al (2003) bleken deze twee
wilgen pijn te kunnen verlichten. Als deze wilgen aan varkens gegeven kunnen worden
wanneer er staartbijten uitbreekt kan dit wellicht zorgen voor minder staartbijten. Het
natuurlijke foerageergedrag wordt bevorderd voor de bijters, maar ook het pijngevoel van de
gebeten varkens wordt verminderd. Hierdoor gaan de bijtende varkens minder aan de wond
zitten en kan de wond dichtgaan. De boswilg (Salix Caprea en Salix Caprea Pendula) en de
amandelwilg (Salix Triandra en Salix Triandra Semperflorens) zijn te koop bij verschillende
kwekerijen. Onder andere bij Bosma Boomkwekerij-groencentrum en plantentuin Esveld
gelegen in Boskoop. De prijzen van deze wilgen lopen uiteen van 0,55 tot 200 euro. Wat
wellicht makkelijker is, is een kweker vinden die takken kan leveren van deze twee wilgen.
Hiermee worden kosten bespaard en is de keuze groter. Een nadeel is wel dat als de wilgen
daadwerkelijk effect hebben op het gedrag van de varkens er een kweker gevonden moet
worden die grote hoeveelheden aan kan. Of wellicht samenwerken met dierentuinen die bij
wilgenbossen zijn gevestigd, zoals Dierenpark Amersfoort. Deze dierentuin gebruikt namelijk
veel takken ter verrijking voor de aanwezige hoefdieren.
De vraag of voeding een effect heeft op het staartbijt gedrag van varkens is hiermee
beantwoord. Voeding blijkt wel degelijk een effect te hebben op het staartbijt gedrag van
varkens. Naast het aanpassen van de vorm en het aantal troggen kan handmatig voeren ook
een effect hebben op het staartbijt gedrag. Hiernaast blijken ook bestanddelen van voeding
effect te hebben op het gedrag van varkens (methionine, lysine, tryptofaan en magnesium).
De wetenschappelijke literatuur laat hierbij vele effecten zien, maar in de praktijk moet nog
blijken of de oplossingen gaan werken. Wetenschappelijke praktijkonderzoeken zijn nodig
om de exacte effecten van verschillende voermanagement punten en bestanddelen te
achterhalen. Vooral het effect van methionine op het staartbijt gedrag is van belang, omdat
hier nog weinig onderzoek naar gedaan is.
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7.1 Oplossingen
Voor dit onderzoek zijn er verschillende oplossingen gegeven voor het staartbijt probleem.
Deze zijn globaal te zien in Tabel 7.1. De kolom preventief of curatief geeft aan of de
oplossing preventief of curatief inzetbaar is. Verder staat de uitvoerbaarheid voor de mate
waarin het idee of oplossing uitvoerbaar is voor de varkenshouder of onderzoekers.
Tabel 7.1: Aangedragen oplossingen34.
Oplossingen
Meerdere troggen of
langere troggen
Handmatig voeren

Vorm van het voer
aanpassen

Methionine toevoegen
in vloeibare vorm.
Product: Methionine
type Rhodimet AT 88

Preventief of
curatief
Preventief
Preventief en curatief

Preventief en curatief

Preventieve oplossing.
Mogelijke effecten op
het gedrag wanneer
varkens gemengd
worden (van
biggenafdeling naar
een
vleesvarkensbedrijf)
* Prijzen opgevraagd bij Denkavit.

34
35

Uitvoerbaarheid

Kosten

Afhankelijk van huidige
voersysteen
Goed uitvoerbaar

Hoog – verandering
voersysteem nodig
Bij 1000 vleesvarkens
(10 dieren per hok)
ongeveer één uur
arbeidsloon per dag
(Cornips, 2009).
Bij verandering van een
pelletssysteem naar
een brijvoedingsysteem
en andersom zal net als
bij het installeren van
meerdere troggen
kosten zijn verbonden.
Hoe hoog deze zijn is
afhankelijk van het
systeem en de
hoeveelheid varkens
(gemiddelde kosten
veranderen
voersysteem – 15.000
euro35)
+/- 3600 euro per 1000
liter*.

Onduidelijk door niet
genoeg bewijs vanuit
de wetenschap

Alleen bij varkens die
brijvoeding gevoerd
krijgen. Kan door
Denkavit geleverd
worden in IBC
containers of in bulk.

Eigen tabel
Bron: VDL Agrotech
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Tabel 7.1: Aangedragen oplossingen en ideeen36.
Oplossingen
Methionine toevoegen
in poedervorm.
Product: Methionine
type Rhodimet NP 99.

Tryptofaan toevoegen
in poedervorm.
Product: L-tryptofaan

Lysine toevoegen in
granulaatvorm.
Product: L-Lysine HCL
98.5 %- ADM
feedgrade
Magnesium toevoegen
in poedervorm.
Product: Magnesium
SA1.
Amandelwilg (Salix

triandra – Salix
Triandra
Semperflorens) en de
Boswilg (Salix Caprea –
Salix Caprea Pendula)..

Preventief of
curatief
Preventieve methode.
Mogelijk dat varkens bij
menging of een
introductie minder
agressief - toleranter
gaan reageren. Ook
mogelijk als curatieve
methode. Dus nadat
staartbijten is
geconstateerd.
Preventief en curatief
te gebruiken. Varkens
gaan meer eten, meer
rusten en zijn zo
minder geïnteresseerd
in de omgeving
(Rovers, 2008).
Preventief en te
gebruiken bij
omschakeling van voer
(van speenvoer naar
opfokvoer).
Preventief en curatief.
Varkens blijken zich
rustiger te gedragen en
minder te vechten.
Curatief. Na het
constateren van
staartbijten gebruiken.

Uitvoerbaarheid

Kosten

Beschikbaar in
poedervorm, daarom
gemakkelijk als
supplement te
gebruiken. Kan
geleverd worden in
zakken van 25 en 1000
kilogram.

+/- 3650 euro per
ton*.

Poedervorm.
Gemakkelijk te
doseren. Beschikbaar in
zakken van één kilo.

+/- 20 euro per kilo*.

Beschikbaar in zakken
van 25 en 1000
kilogram. Middel is
praktisch stofvrij en
heeft een constante
kwaliteit.
Net als de aminozuren
gemakkelijk te doseren.
In zakken van 25 of
500 kilogram leverbaar.
Deze wilgen zijn
plaatselijk algemeen en
kunnen ook aangeplant
worden.

+/- 1800 euro per
ton*.

+/- 2000 euro per
ton*.

Prijzen variëren van
8,50 tot 200 euro per
boom**.

* Prijzen opgevraagd bij Denkavit.
** Prijzen opgevraagd bij Bosma Boomkwekerij-groencentrum en plantentuin Esveld.
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Eigen tabel

39

7.2 Duurzaamheidscriteria
De duurzaamheidscriteria omvatten de woorden people (mensen), profit (opbrengst/winst)
en planet (planeet/milieu). Deze drie punten worden ook wel de drie P’s genoemd. Al deze
drie punten zijn even belangrijk en moeten op harmonieuze wijze gecombineerd worden.
Wanneer bijvoorbeeld winst teveel prioriteit krijgt, dan zullen de mensen en het milieu hier
onder leiden. En wanneer milieu de voorhand heeft zullen de andere twee zorgen voor
slechte werkomstandigheden37. Voor dit onderzoek zal er gekeken worden naar de
oplossingen die gegeven zijn en of deze voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Allereerst is
er uit Tabel 7.1 een splitsing gemaakt tussen de verschillende oplossingen. Gekeken naar de
haalbaarheid en welke de meeste kans op slagen hebben.
De oplossingen die haalbaar zijn gebleken:
• Handmatig voeren
• Methionine toevoegen in poedervorm. Product: Methionine type Rhodimet NP 99
• Tryptofaan toevoegen in poedervorm. Product: L-tryptofaan
• Lysine toevoegen in granulaatvorm. Product: L-Lysine HCL 98.5 %- ADM feedgrade
• Magnesium toevoegen in poedervorm. Product: Magnesium SA1
• Amandelwilg of boswilg voeren.
De duurzaamheidscriteria:
• People: Voor alle haalbare oplossingen geldt dat de varkenshouder gemotiveerd moet
worden om de oplossing uit te voeren. De oplossingen zullen tijd in beslag nemen en
wanneer de varkenshouder het nut niet inziet hebben de oplossingen geen effect. Als
voordelen hebben de oplossingen dat varkens minder zullen gaan staartbijten en
hierdoor minder verwondingen krijgen. De varkenshouder zal hierdoor minder tijd
hoeven te besteden aan het behandelen van wonden en kan zich richten op het
verbeteren van het imago van de varkenshouderij. Voor de consument geldt dat de
varkens in betere omstandigheden worden gehouden en de varkenshouderij een
betere naam krijgt.
• Planet: Door het geven van goede oplossingen kan het welzijn van de varkens
verbeterd of gewaarborgd worden. De varkens zullen zich prettiger voelen en laten
minder ongewenst gedrag zien. Ook zal staartcouperen wellicht niet meer nodig zijn.
De varkens zijn door de toevoegingen niet meer geïnteresseerd in de soortgenoten
en hebben genoeg afleiding door de wilgentakken.
• Profit: Het punt profit kan op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
Het eerste punt zijn de kosten die gemoeid zijn met de oplossingen. Er moet geld
vrijgemaakt worden om meer onderzoek te doen en te bekijken of de toevoegingen
daadwerkelijk helpen. Hiernaast zullen deze oplossingen in de toekomst kosten
besparen. Er zal minder antibiotica gebruikt hoeven te worden, de dierenartskosten
zullen lager uitvallen en er hoeft minder tijd besteedt te worden aan het behandelen
van staartbijt wonden. Een andere manier om profit te interpreteren is de opbrengst
voor de varkenshouderij. De consument zal positiever gaan kijken naar de
varkenshouderij en zal wellicht ook meer geld willen besteden aan het vlees. De
kosten van de oplossingen kunnen hiermee worden gecompenseerd.

37

http://nl.wikipedia.org/wiki/People_Planet_Profit, 28-05-2010
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8.

Conclusie

De conclusie van dit onderzoek is dat voeding wel degelijk een effect heeft op het gedrag
van varkens. Veel oplossingen zouden kunnen helpen in het behandelen van abnormale
gedragingen van varkens, in het bijzonder bij het staartbijt gedrag. De oplossingen die naar
voren zijn gekomen, zijn:
• Handmatig voeren
• Methionine toevoegen in poedervorm. Product: Methionine type Rhodimet NP 99
• Tryptofaan toevoegen in poedervorm. Product: L-tryptofaan
• Lysine toevoegen in granulaatvorm. Product: L-Lysine HCL 98.5 %- ADM feedgrade
• Magnesium toevoegen in poedervorm. Product: Magnesium SA1
• Amandelwilg of boswilg voeren.
Voor al deze oplossingen geldt dat er nog onderzoek in de praktijk uitgevoerd moet worden.
De wetenschappelijke literatuur geeft aan dat deze methodes kunnen helpen bij het
staartbijt probleem, maar of deze ook in de praktijk zullen helpen moet nog blijken. Wanneer
hierna blijkt dat deze oplossingen helpen zal het welzijn van het productievarken worden
verbeterd, de economische schade zal worden teruggedrongen en de bijkomende problemen
voor de varkenshouder zal worden verminderd.
Al met al is de varkenshouderij nog niet toe aan een compleet verbod op het staart
couperen. Dit komt doordat staartbijten door vele factoren wordt beïnvloed en er nog
verschillende onderzoeken gedaan moeten worden om het ‘droom middel’ tegen staartbijten
te vinden.
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