In Duitsland zijn er tekenen dat biologische legouderdieren aan
een opmars zijn begonnen. Het eerste bedrijf is al van start.
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Biovermeerdering in de lift

Biologische legouderdieren op het bedrijf Geflügelhof Schubert bij Neurenberg

In Duitsland is er nu ook een bedrijf dat op
biologische wijze ouderdieren houdt, zo
ontdekte Monique Bestman, onderzoekster bij het Louis Bolk Instituut in Zeist. In
de buurt van Neurenberg houdt Peter
Schubert van Geflügelhof Schubert ouderdieren in groepen van 3.000 dieren. Ze
krijgen biologisch voer, worden gehouden
met een lage bezetting en hebben de beschikking over een overdekte uitloop.
Eerst kregen ze ook een vrije uitloop, maar
door roofvogels was de uitval te hoog. Ook
viel het percentage bevruchte eieren tegen.
„Kennelijk waren de hanen door een dergelijke verrijkte omgeving te veel afgeleid
om zich optimaal met de hennen bezig te
houden’’, laat Bestman weten.
Op dit moment is bij Schubert de productie van biologische broedeieren groter
dan de vraag. Daarom belandt een deel
van zijn broedeieren in de spaghetti en
macaroni die dit bedrijf dagelijks vers

maakt uit Beierse tarwe en die voor een
kwart bestaat uit vers (broed)ei.
Binnenkort gaat een tweede Duits bedrijf biologische ouderdieren houden,
Lohmann Brown plus, die iets zwaardere
hanen heeft die als ‘broederhaan’ in de pan
belanden in plaats van als eendagskuiken
in de vergasser van de broederij.
Waarschijnlijk gaat het Duitse Demeter
als eerste de leden voorschrijven om leghennen van bio-ouderdieren op te zetten.
In de EU-regelgeving staat dat voor biologische dierlijke productie alleen nietbiologische dieren opgezet mogen worden
als er onvoldoende biologische dieren
beschikbaar zijn. In Nederland wordt dat
opgevat als ‘biologisch vanaf aankomst op
het biologische opfokbedrijf ’. Tot nu toe is
Zwitserland – geen EU-land – het enige
land dat verplicht stelt dat eendagskuikens
bestemd voor de biologische houderij afkomstig zijn van biologische ouderdieren.
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De Nederlandse agrosector is onze kracht,
we zijn – als tweede exporteur van landbouwproducten na de VS – een wereldspeler
en dat willen we blijven. Met deze positieve
woorden richtte staatssecretaris Sharon
Dijksma zich tot de deelnemers aan het
tweede Nationaal Pluimveecongres, eerder
deze maand in Duiven. Refererend aan het
dagthema noemde Dijksma de kip en het ei
van morgen heel kansrijk, omdat door de
toenemende omvang van de wereldbevolking en de economische groei in derdewereldlanden de vraag naar pluimveevlees
en eieren groeit. Ze hield de aanwezigen
voor werk te maken van onderscheiden van
markten en producten. En om de buitenwacht te laten zien wat je doet. Maar ook het
bewustzijn bij consumenten te verbeteren
om duidelijk te maken dat die niet altijd
voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
Ze ging ook in op de actualiteit van de
fraude met scharreleieren: mensen die
frauderen moeten hard worden aangepakt,
want die bekladden het beeld van een hele
sector. Ze beloofde de legsector snel te komen met uitsluitsel over ingrepen.
In ingezonden brief

Anevei-voorzitter:
zelf controles uitvoeren
Anevei-voorzitter Arend Mijs pleit ervoor dat
de pluimveesector zelf controles uitvoert na
de opheffing van productschap PPE. In een
ingezonden brief in Boerderij Weekend
schrijft hij: „Aangezien ik ervan uitga dat de
overheid de kosten van haar controleactiviteiten middels distributies bij de sector zal leggen, kunnen we maar beter zelf die controles
uitvoeren met toezicht door de rijksoverheid.
In feite is dat een voortzetting van de huidige
situatie waarbij onder andere het kwaliteitssysteem een prachtig handvat biedt.’’
Dit vraagt volgens hem wel overleg met
de overheid en een bundeling van krachten.
Nepluvi, NOP, NVP en Anevei hebben daar
plannen voor ontwikkeld. Via het zogenoemde ‘verbond van Barneveld’ zouden
afspraken kunnen worden gemaakt hoe dat
er exact uit zou moeten zien. „Vóór de zomer zal dat duidelijk zijn. De tijd dringt.’’
Volgens Mijs hechten de eier- en de
pluimveevleessector aan een strak toezicht.
„Gewoon omdat we onze positie als exportland moeten handhaven en daar hoort een
geborgde productie bij met zekerheden ten
aanzien van diergezondheid en het vrij zijn
van bijvoorbeeld salmonella. Maar ook de
gewenste inspanningen op het gebied van
het terugdringen van antibioticagebruik kan
de sector zelf goed organiseren.’’
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