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Mineralen houden kip op de been
Door vleeskuikens calcium en fosfor uit
collageen te geven, krijgen ze sterkere
botten en zakken ze minder snel door
hun poten.
Woog de kip in de jaren 1950 nog 700
gram, nu weegt zij ruim 3 kilo. De botgroei kon die snelle gewichtstoename
niet bijbenen. Het gevolg: de kip zakt
door haar pootjes en loopt soms verwondingen en breuken op. ‘In sommige
landen is de sterfte hierdoor meer dan
30 procent’, vertelt Bahadir Güz van
Adaptatiefysiologie. Voor zijn promotie
onderzocht hij daarom hoe je de pootbotten van de kip sterker kunt maken.

Mineralen

Het best kun je de vleeskuikens organische mineralen voeren, met name fosfor
en calcium, aldus Güz. Deze mineralen
komen uit collageen (beendermeel) van
varkens. Omdat ze in organische vorm
gebonden zijn aan koolstof, kan de kip

ze beter opnemen dan mineralen uit
gesteenten. Güz vond dat de kip op
organische mineralen grotere en dichtere botten kreeg en daarmee sterkere
poten. Die effecten waren kleiner
‘In sommige
met anorganische
landen is de
mineralen. ‘Orgasterfte door
nische zijn wel
botbreuken
duurder, maar
meer dan
dat betaalt zich
30 procent’
terug omdat de
kippen gezonder
zijn’, vertelt Güz. Ook verrijking van de
kippenhokken met klimrekken en levende
insectenlarven verbetert de botten omdat
de kippen meer bewegen.
Moeten we wel sterkere botten willen, of
kunnen we beter kleinere kippen houden? Güz: ‘Wat mij betreft dat laatste:
ik heb deze kippen gezien en ook hoe
ze lijden. Maar in de pluimveesector is
het niet realistisch. De vraag naar kip
is te hoog. Het gebruik van langzamer
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groeiende rassen is realistischer als
eerste stap.’ Die groeien in vijftig dagen
naar 3 kilogram in plaats van in veertig
dagen. ‘Tien extra dagen betekent betere
botontwikkeling en dus een beter welzijn
voor de kip.’ ss
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Wetenschappers van Stanford
Medicine zijn erin geslaagd een
compleet menselijk genoom te
ontcijferen in 5 uur en 2 minuten.
Een officieel Guinness World
Record. Een sterk staaltje.
Nog 2 uur en 16 minuten later was
de analyse van die berg aan data
klaar. Toch kost het nog steeds
veel minder tijd om zo’n genoom
te maken: na gemeenschap zo’n
5 tot 45 minuten.
ONWILLEKEURIG
Mutaties van genen zijn niet
willekeurig. Tot die verrassende
conclusie komen Amerikaanse
(Davis) en Duitse (Max Planck)
wetenschappers na bestudering

van tal van mutaties aan de
zandraket. De plant is kieskeurig
in herstel van mutaties. Vitale
genen blijven daardoor beter
beschermd dan andere. Het
resultaat is dat vitaal DNA
minder muteert. Die vinding zet
de klassieke theorie op zijn kop.
KAPING
Met Dengue-besmette muggen
steken vaker dan hun nietgeïnfecteerde collega’s, hebben
onderzoekers van Duke NUS
Medical School (Singapore)
ontdekt. Het virus zet de mug
tot dit gedrag aan. Feitelijk
kaapt het virus de besturing
van de mug. Een slimme truc
om de besmetting verder te

verspreiden. Hoe het virus
dat precies doet, is nog niet
duidelijk.
HARTZEER
Sterven aan een hartaanval
tijdens of kort na seks komt
maar hoogst zelden voor, laat
een studie van de St. George’s
University in Londen zien.
Slechts 17 van de bijna 7000
gevallen dood-door-hartaanval
bleken tijdens of binnen een
uur na de seks te zijn gebeurd.
Dat is 0,2 procent. Bij 11 van die
17 betrof het bovendien redelijk
jonge mensen (gem. 38 jaar) met
een problematisch hart. Kortom,
gaan met die banaan. rk

