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Algemene doelen van SAFO
Het doel van het door de EU gesubsidieerde SAFO netwerkproject is het verbeteren van
voedselveiligheid en diergezondheid in biologische dierlijke productiesystemen in de bestaande en de
binnenkort toetredende EU-lidstaten. Dit vindt plaats door uitwisseling en actieve communicatie van
onderzoeksresultaten en conclusies tussen onderzoekers, beleidsmakers, boeren en in breder verband
overige belanghebbenden, inclusief consumenten.
Overzicht van de derde SAFO workshop
88 gedelegeerden uit 23 landen namen deel aan de derde SAFO workshop. De twee belangrijkste
thema’s die besproken zijn waren a) de mate van risico op zoönotische ziekten en toxische
contaminanten in de biologische dierlijke productiesystemen en hoe deze risico’s geminimaliseerd
kunnen worden en b) de ontwikkeling van de biologische dierlijke productiesystemen in de nieuwe EUlidstaten.
Het programma omvatte vijf plenaire sessies, een sessie met korte verslagen van de invoering van de
Standaarden in elk land, twee werkgroep discussie-sessies, een poster presentatie en een veldbezoek aan
een biologische melkvee en akkerbouw bedrijf. De plenaire sessies omvatten in totaal 22 presentaties
(deze presentaties zijn te vinden op de SAFO website, zie hieronder) en richtten zich op de volgende 5
aspecten van biologische dierlijke productiesystemen:
Sessie 1. Op de mens overdraagbare ziektes in de biologische landbouw
Sessie 2. 'Bio-security' als garantie voor gezondheid op biologische bedrijven
Sessie 3. Ontwikkeling van de biologische veehouderij in Polen en andere nieuwe lidstaten
Sessie 4. Overzicht van de biologische veehouderij in nieuwe lidstaten en kandidaat-lidstaten
Sessie 5. Risico op residuen in de biologische veehouderij
Op de mens overdraagbare ziektes in de biologische landbouw
Het centrale artikel in deze sessie werd gepresenteerd door Thomas Blaha van de Universiteit voor
Diergeneeskunde in Hannover, Duitsland. Hij besprak het verband tussen het dierlijke productiesysteem,
diergezondheid en voedselveiligheid. Hij benadrukte dat biologische landbouw betere voorwaarden
schept voor residu-vrije dierlijke producten en een beter dierenwelzijn, maar dat er een hoger risico
bestaat op infectieziekten en parasitaire ziekten dan bij gangbare dierlijke productiesystemen (waarbij de
dieren veelal binnen gehuisvest worden). Bij het ontwerpen van een gezondheids- en
welzijnsmanagement voor de veehouderij was het daarom noodzakelijk om een onbevooroordeelde en
analytische benadering toe te passen, in plaats van het innemen van een fundamenteel standpunt.
De twee volgende papers in deze sessie illustreerden het feit dat dieren die buiten opgroeien blootgesteld
worden aan pathogenen uit het milieu. Aize Kijlstra en zijn collega’s uit Nederland deden verslag van
een onderzoek naar infectie van Toxoplasma gondii in bloedmonsters van Nederlandse vleesvarkens. Geen
enkele van de binnen opgegroeide gangbare varkens was toxoplasma-positief; positieve monsters werden
wel gevonden bij biologische varkens (1,2%) en bij gangbare varkens met een vrije uitloop (4,7%).
Marji-Liisa Hanninen en haar collega’s deden verslag van een onderzoek naar biologische leghennen in
Finland. Slechts één van de 20 onderzochte bedrijven in het onderzoek was vrij van Campylobacter
(hoewel eiwitten of dooiers niet geïnfecteerd waren). Geen van de bedrijven scoorde positief op
Salmonella. In beide papers concludeerden de onderzoekers dat, ondanks de aanwezigheid van

pathogenen, het risico voor de consumenten laag was. Maar beide voorbeelden illustreren wel het
mogelijke conflict tussen dierenwelzijn en de voedselveiligheidsnormen.
'Bio-security' als garantie voor gezondheid op biologische bedrijven
Malla Hovi introduceerde het onderwerp 'bio-security', oftewel garantie voor diergezondheid. Zij
definieerde dit als ‘management systemen die het risico van insleep of accumulatie van veroorzakers van
infectieziekten naar of op de boerderij verkleinen’. Ze betoogde dat dit een belangrijke kwestie is voor
biologische bedrijven, met name in Groot-Brittannië, vanwege de zeer grote dreiging van ziekte in dit
land. Boeren in Groot-Brittannië hadden zowel positieve als negatieve meningen over 'bio-security', maar
waren over het algemeen terughoudend om te investeren in maatregelen voor de 'bio-security'. In een
onderzoek van veeartsen kwam dit ook naar voren.
Aize Kijlstra en zijn collega’s uit Nederland deden verslag van de resultaten van een onderzoek over het
vóórkomen van paratuberculose (Johne’s disease) bij biologisch en gangbaar melkvee. Er was geen
verschil tussen beide bedrijfstypen.
Er volgden twee papers over de nasleep van de Mond- en Klauwzeer (MKZ) uitbraak in Groot-Brittanië
en Nederland in 2001. Matthias Link presenteerde het hoofd artikel gepubliceerd door Bioland in
Duitsland tijdens de MKZ uitbraak, waarin advies stond over preventie van de ziekte en het treffen van
passende maatregelen ertegen. Lawrence Woodward van het Elm Farm Research Centre (EFRC)
beschreef de problemen die de uitbraak van 2001 in Groot-Brittannië verergerden, zoals de aanvankelijk
ontoereikende overheidsmaatregelen, verkeerde diagnoses, onnodige ruiming van grote aantallen dieren
en onenigheid over vaccinatie. Hij benadrukte de standpunten van de EFRC: een rigoureus verbod op
veetransporten, het laten uitzieken van licht geïnfecteerde schapen, alleen ruimen van geïnfecteerde
dieren op grond van dierenwelzijn en het toestaan van strategisch gebruik van vaccinaties.
Ontwikkeling van de biologische veehouderij in Polen en andere nieuwe lidstaten
De eerste twee papers in deze sessie gingen over de certificering van de biologische landbouw in Polen.
Wieslaw Wawiernia van het ministerie van Landbouw berichtte dat de wetgeving van de biologische
landbouw, vastgelegd in EU verordening 2029/91, sinds 2001 in Polen van kracht is. Deze is in mei 2004
vervangen door een nieuwe wetgeving. Er zijn zes private certificeringsinstanties werkzaam. In 2003
waren er 2300 biologische bedrijven in Polen (naar schatting 4000 in 2004), ongeveer 0,1% van het
totaal aantal bedrijven. Slechts weinigen van deze biologische boeren richten zich specifiek op de
veehouderij. Dorota Metera van de certificeringsinstantie Bioekspert besprak de thema’s die
samenhangen met het ontwikkelen van de biologische veehouderij in Polen. Veel van deze thema’s
werden ook genoemd door de sprekers van de andere nieuwe EU lidstaten. Positieve aspecten van de
bestaande veehouderij systemen waren de traditionele aard van deze systemen, de balans tussen
akkerbouw en veehouderij en de extensieve voerproductie. Negatieve aspecten waren een beperkte
binnenlandse afzet voor de biologische dierlijke producten, ongeschikte stalruimten, beperkte
beschikbaarheid van biologisch voer en onvoldoende kennis van biologische standaarden bij veeartsen.
Jerzy Szymona van de certificeringsinstantie Ekogwaracja Ptre beschreef een aantal beginselen van
dierziekte preventie zoals die worden toegepast door Poolse boeren. Halina Jankowska-Hufiejt en
collega’s van het IMUZ bespraken de mogelijkheden van biologische landbouw in Polen vanuit de
historische context van een relatief achtergestelde landbouwsector. Grote stukken land zijn nu
ongecultiveerd en de grootte van de veestapel is sterk afgenomen. Dit, gekoppeld aan de extensieve aard
van de bestaande landbouwsystemen, betekent dat de biologische landbouw een goed alternatief kan zijn,
vooral voor kleine bedrijven in Zuid-Polen die dit zouden kunnen combineren met agro-toerisme.
Olga Ondrasovicova en collega’s van de Universiteit van Diergeneeskunde in Kosice, Slowakije,
bespraken de resultaten van een casestudie waarin een vergelijking gemaakt is tussen de hygiëne niveaus
van melk van biologische boeren, boeren in omschakeling en gangbare boeren. Het betrof grote bedrijven
(minstens 100 koeien). Ze kwam tot de conclusie dat alle bedrijven een goed hygiëne niveau hadden en
dat het welzijn en de gezondheid van de dieren erg goed was.
Overzicht van de biologische veehouderij in nieuwe lidstaten en kandidaat-lidstaten
Katalin Toth deed verslag van de bedreigingen voor biologische melkproductie in Hongarije, gebaseerd
op casestudie interviews met melkveehouders. De gemiddelde melkgift van de koeien van de 12

bedrijven in deze kleine sector was 5100 kg, en het voornaamste gezondheidsprobleem was mastitis. Een
ander probleem was het gebrek aan integratie van vee en voerproductie tussen veehouders en
akkerbouwers die in verschillende geografische regio's zitten.
11% van de paarden in Estland worden biologisch gehouden, volgens Egon Palts van de Estlandse Plant
Productie Inspectiedienst (wiens paper door Ragnar Leming werd gepresenteerd). De voornaamste reden
voor omschakeling is het verkrijgen van een omschakelsubsidie, maar het geeft aan dat er een gebrek is
aan biologische standaarden voor rijpaarden (paarden die niet voor het vlees gefokt worden). De
biologische veehouderij in Tsjechië heeft te maken met dezelfde problemen als de andere nieuwe
lidstaten, namelijk een te kleine binnenlandse afzetmarkt en een slechte beschikbaarheid van biologisch
gecertificeerde verwerkers. Dierenwelzijn wordt ook beschouwd als een probleemgebied. In 2000 kwam
er nationale wetgeving voor biologische landbouw. In 2003 waren er 810 biologische boeren in Tsjechië
(waaronder 346 veehouders) en 255.000 ha biologische landbouwgrond (waarvan 90% permanent
grasland).
Gheorghe Mihai en Man Cornel uit Roemenië deden verslag van de snelle uitbreiding van de Roemeense
biologische veehouderij sinds 2000, vooral van de melk- en zuivelproductie. In 2004 was er 75.000 ha
geregistreerde biologische landbouwgrond, 10.000 melkkoeien en 41.000 melkschapen. Veel van deze
melkkoeien worden gehouden in erg kleine koppels (1-5 koeien). De nationale wetgeving voor
biologische landbouw in Roemenië komt nu overeen met EU verordening 2092/91. Biologische boeren
worden tot nu toe alleen gecertificeerd door buitenlandse certificeringsinstanties, maar onlangs is de
eerste nationale certificeringsinstantie opgericht.
Muazzez Polat van de Ege Universiteit in Izmir, Turkije, beschreef de relatief jonge ontwikkeling (2-3
jaar) van de biologische veehouderij in Turkije, hoewel de biologische akker- en tuinbouw al vele jaren
bestaat. De Turkse biologische wetgeving van 1994 is in 2002 herzien om te kunnen voldoen aan de EU
vee verordening 1804/1999. In 2003 boerden 16.000 producenten op 103.000 ha geregistreerde
biologische landbouwgrond. Factoren die de ontwikkeling van de biologische veehouderij tegenhouden
zijn een beperkte thuismarkt voor biologische dierlijke producten, een gebrek aan integratie tussen
akkerbouw en veehouderij en de kosten van certificatie voor kleine boeren. Net als de meeste andere
Oost-Europese landen heeft Bulgarije een groot aantal kleine bedrijven. Sonia Ivanova vertelde dat er op
bedrijfsniveau in het algemeen goede voorwaarden waren voor de ontwikkeling van de biologische
landbouw en dat de wetgeving geharmoniseerd was met EU verordening 2092/91. Maar barrières voor de
ontwikkeling waren een te kleine thuismarkt voor biologische producten en op bedrijfsniveau de
noodzaak van verbeteringen in de veterinaire hygiëne en van grote investeringen om de stalruimten te
laten voldoen aan de standaarden van EU 2092/91.
Risico op residuen in biologische veehouderij
Milieuvervuiling vormt een probleem voor de veehouderijsystemen met vrije uitloop naar buiten, zoals
de alle biologische productie systemen. Aize Kijlstra deed verslag van een onderzoek naar
dioxinegehaltes in eieren afkomstig van negen biologische boerderijen in Nederland. 86% van de
verzamelde eieren had een aanvaardbaar dioxinegehalte (onder de EU limiet van 3pgTEG/gram vet),
maar de rest zat boven deze limiet. De belangrijkste factor die bijdroeg aan het dioxinegehalte in de
eieren was de toegang tot grond en de hoeveelheid grond die ingenomen wordt. Uit de resultaten blijkt
het belang van een voldoende bodembedekking met planten (of bijvoorbeeld houtsnippers), waardoor de
inname van grond beperkt blijft. Malla Hovi beschreef een vergelijkbaar onderzoek in Ierland waarbij de
biologische eieren van de één boer een hoger dioxinegehalte hadden dan van de overige boeren (maar
onder de EU limiet). Deze boer gebruikte ouderen hennen die al langer blootgesteld waren aan
milieuvervuiling.
De reductie van de hoeveelheid zware metalen in de biologische veehouderij was het onderwerp van de
paper van Ulrich Schumacher van Bioland in Duitsland. Op zowel Europees als nationaal niveau spant
men zich in om te zorgen voor een beperking van de invoer van zware metalen in de bodem en
accumulatie in de voedselketen te vermijden. Het betreft de zware metalen cadmium, lood, koper en
zink. De bronnen van invoer op het bedrijf zijn voederbestanddelen (vooral Cu en Zn in varkensvoer),
varkensmest, voetbaden, diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen (bijvoorbeeld koper). Er
zijn mogelijkheden om de Cu en Zn gehaltes in varkensvoer te verminderen. Natuurlijk zijn in het
algemeen de gehaltes van invoer in de biologische landbouw veel lager dan in de gangbare landbouw.
Bovendien is er een hoge integratiegraad van veehouderij en akkerbouw op biologische bedrijven.

Niettemin is de hoeveelheid zware metalen in voerbestanddelen vaak onbekend, en gebruiken
biologische boeren nog steeds koper voor ziektebestrijding in wijngaarden en aardappelen.
Als laatste in de plenaire sessies waren er twee papers over mycotoxinen. Monique Mul deed verslag van
een modelstudie, uitgevoerd in Nederland, om te bepalen of biologisch gehouden varkens (gevoerd met
biologische granen, ruwvoer en stro in de stallen) een verhoogd risico hadden op mycotoxinen. Het
model wees uit dat het mycotoxinegehalte het hoogst was wanneer in brokjes geperst voer samen met
maïskuil gevoerd werd. Bij volwassen varkens was er zeer weinig risico, maar bij de biggen die gevoerd
werden met maïskuil en in brokjes geperst voer werd de limiet van mycotoxine inname snel
overschreden. De auteurs adviseerden om vóór het voeren de maïskuil te laten analyseren op
mycotoxines en om biggen niet te voeren met maïskuil.
Giangacomo Lorenzini en collega’s van de Universiteit van Florence onderzochten een probleem waarbij
een aflatoxine (AFM1) besmetting in melk voorkwam bij zowel biologisch als gangbaar melkvee in
Toscane tussen de zomer van 2003 en die van 2004. Aflatoxine kan voorkomen in veel
voederbestanddelen. Men denkt dat het risico mogelijk hoger is in de biologische landbouw omdat er
geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, maar het probleem hangt ook samen met het
klimaat, omdat het warme klimaat een hoger risico op aflatoxine-besmetting in maïs met zich meebrengt.
In dit geval daalden de aflatoxinegehaltes veel sneller in de biologische dan in de gangbare melk,
waarschijnlijk omdat de weinige biologische bedrijven die meededen snel overstapten op het gebruik van
AFM1-vrije maïskorrels. Dit is natuurlijk niet alleen een probleem in de biologische landbouw.
Mogelijke oplossingen zijn het toepassen van vroegrijpe maïsrassen en een meer effectieve droging van
de maïskorrel.
Posterpresentaties
Naast de plenaire sessies werden 8 posters gepresenteerd, die gepubliceerd zullen worden in de
proceedings. De posters gingen over biologische landbouw als motor voor plattelandsontwikkeling in
Hongarije, biologische landbouw in India en de rol van bamboe en medicinale planten, duurzaamheid in
de veehouderij, en het systeem om te voorzien in advies aan biologische bedrijven in Polen. Andere
posters beschreven projectvoorstellen over de rol van ligboxstallen en het vóórkomen van
hyperketonaemia bij biologische melkkoeien in Finland, het effect van het huisvestingssysteem op
gezondheid en welzijn van koeien in Slowakije, de manier waarop Deense boeren omgaan met
parasietbestrijding bij biologisch melkvee, en de structuur en de economie van de biologische
varkenssector in Duitsland.
Werkgroep discussies
Er werden twee discussie sessies gehouden, waarbij de werkgroepen de mogelijke manieren bekeken om
de risico's op de mens overdraagbare ziekten en residuen te minimaliseren, binnen de context van
biologische veehouderij.
Ontwikkeling van biologische standaarden
In één werkgroep-sessie deed elk land kort verslag van het effect van de implementatie van de EU
verordening op de veehouderij. Ieder deed verslag van de ontwikkeling van de biologische landbouw in
zijn land en van de belangrijke probleemgebieden, voor zover die bestonden, bij de implementatie van de
standaarden. Deze informatie zal gepubliceerd worden in het volgende verslag van de SAFO Standaard
Ontwikkeling Groep.
Het volledige verslag van de workshop (in het Engels) is te vinden op de SAFO website:

www.safonetwork.org.
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