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Castratieproblematiek beroert Franse varkenshouderij
Tekst en beeld: Jef Verhaeren

Van 14 tot 16 september jongstleden vond in Rennes weer een live maar ‘ingekorte’ SPACE plaats. De vierde dag, vrijdag 17 september,
werd digitaal ingevuld. SPACE was daarmee de eerste grote beurs voor intensieve veeteelt sinds de pandemie. Het was een beetje
een gok, maar de organisatoren pakten door. Begin oktober zou sowieso de Sommet de l’Elevage in Clermont-Ferrand doorgaan. Daar
staat rundvee centraal. In Rennes spelen ook de varkens een hoofdrol. Dit jaar was dat nog meer dan anders het geval. Op 1 januari
2022 wordt in Frankrijk immers onverdoofde castratie van biggen verboden. En dat nemen de Franse varkenshouders niet zomaar.
Niet alleen de varkenshouders hebben daar problemen mee; de hele keten
worstelt met het verbod. “De markt voor afzet van intacte beren is te klein”,
stelde Paul Rouche, directeur van Culture Viande, de Franse beroepsfederatie
van slachthuizen en versnijderijen in het vakblad PorcMag. Volgens Rouche
weet ‘iedereen’ dat intacte beren vandaag niet beantwoorden aan de
verwachtingen van de consument. Dat in Spanje de varkensvleesproductie
voor 80 procent gebaseerd is op intacte beren nuanceert hij. “Daar wordt
het grootste deel verwerkt in vleeswaren voor de binnenlandse markt”, zegt
hij, “en wat op de Franse markt terechtkomt is uitsluitend gekookte ham.”
Rouche stelt dat in twee derde van de lastenboeken van de klanten van de
vleesindustrie vlees van intacte beren wordt uitgesloten.

Vergoeding voor alternatieven?

Op SPACE konden wij François Valy, voorzitter van de Franse Fédération
Nationale Porcine dat de varkenshouders vertegenwoordigt, spreken. Hij
zei ons dat de Franse varkenshouders het verbod op onverdoofd castreren
wel kunnen aanvaarden als ze vergoed worden voor de alternatieven. Van
Taintstop, het compleet samengesteld voeder voor beren dat berengeur in
varkensvlees vermijdt – van Dumoulin (Arvesta) – had hij al gehoord. “Voor
ons is het één van de alternatieven. Wij zijn daarover volop in discussie met
de overheid”, zei hij, “maar wij gaan intussen door met de productie van
intacte beren.”

Immunocastratie niet favoriet

Samen met het Franse Institut du Porc (IFIP) organiseerde de Fédération
Nationale Porcine dagelijks seminars op de SPACE. Zo belichtte Valerie
Courbaulay de drie belangrijkste alternatieven: castratie onder verdoving,
immunocastratie en de productie van intacte beren. Alexia Aubry presenteerde een studie over de economische impact van de alternatieven. Blijkt
dat de voerkosten bij intacte beren verhogen met 4 euro/ton, vooral door
de toevoeging van aminozuren. Immunocastraten moeten dan weer meer
energetisch voeder krijgen om de smaak niet nadelig te beïnvloeden, maar
immunocastraten zorgen voor een lagere milieudruk. Patrick Chevillon

Centraal op de foto minister Denormandie; jawel met mondkapje!
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SPACE 2021 kon rekenen op 74.772 bezoekers. In 2019 waren er dat 105.318.
gaf toelichting over smaak- en detectieproeven. Verschillende experts en
facetten volgden en op vrijdag 17 september sloot Jan-Peter van Ferneij, de
Nederlandse economist van IFIP, af met een overzicht van de productie van
intacte beren in verschillende EU-landen.
Hoe dan ook verzet Culture Viande zich tegen immunocastratie. Volgens
Paul Rouche omdat de afnemers vrezen dat de consument het vaccin zal verwarren met hormonen en daar negatief op zal reageren. De vleesindustrie
pleit daarom volop voor castratie onder verdoving.

Volop gaan voor ‘Le porc français’

Over het verbod op onverdoofde biggencastratie verklaarde landbouwminister Denormandie op de opening van de beurs (zie ook nog verder) het
volgende: “De echte vraag die zich stelt is: hoe doen we dit zodat de con
sument er de kosten van draagt?”
Op de vraag of de slachthuizen meer willen betalen aan de varkenshouders
om de hogere kosten voor alternatieven te betalen, antwoordde Paul Rouche

François Valy, voorzitter van de Franse Fédération Nationale Porcine.

Jan-Peter van Ferneij, de Nederlandse economist van IFIP, gaf een
overzicht van de productie van intacte beren in verschillende EU-landen.
van zijn kant alvast negatief: “De laatste 30 jaar hebben de varkenshouders,
net als andere landbouwers, de winst uit productiviteitsverhoging nooit
langer dan 6 maanden kunnen vasthouden. Daarna wordt die opgeslorpt
door de distributie.” Hij ziet maar één oplossing; dat de varkensketen
organisatie Uniporc alles inzet op ‘Le porc Français’. Dat blijft volgens Rouche
de enige bescherming tegen de internationale concurrentie.
Minister Denormandie benadrukte van zijn kant dat een aantal tran
sities slechts op Europees niveau kunnen uitgevoerd worden wil men het
handelsevenwicht niet verstoren. Hij verwees meteen naar het Franse
voorzitterschap van de EU de eerste helft van 2022. “Wij mogen deze kans
niet missen”, zei hij.

SPACE 2021

SPACE 2021 was dus een beetje een sprong in het diepe. En ja, het kon rekenen
op ‘slechts’ 1.118 exposanten (in 2019 waren er 1.400), waarvan 323 internationale. Er werden 74.772 bezoekers geteld; in 2019 waren er nog meer dan
105.000 waarvan bijna 14.706 internationale, nu slechts 4.629. Opvallend
minder exposanten dus en vooral opvallend minder (internationale) bezoekers. Toch spraken de organisatoren na afloop van een ‘groot succes’. “SPACE
2021 is de eerste vakbeurs wereldwijd die de gehele dierlijke sector omvat en
het is een aanmoediging voor alle organisatoren om evenementen weer op
te starten”, zo luidde het. Inderdaad, de Sommet de l’Elevage in ClermontFerrand volgde meteen van 5 tot 8 oktober. Op het vlak van rundvee kan de
Sommet de l’Elevage, in het hart van de Auvergne, zich wellicht enigszins
meten aan SPACE. Maar voor de Franse dierlijke productie in zijn geheel,
varkens en pluimvee inbegrepen, is SPACE de place to be. Na corona was dit
in Rennes duidelijk voelbaar. De sfeer van ‘we zijn er weer’ droeg zeker bij

Sigrid Pauwelyn, CEO van Trotec, met het product TrotecQ100 en de
Innov’SPACE-ster.

De organisatoren (SPACE-commissaris Anne-Marie Quemener en
voorzitter Marcel Denieul) hebben hun nek uitgestoken en zijn trots op
het resultaat.
tot de euforie van een geslaagde onderneming. Volgens SPACE-voorzitter
Marcel Denieul toonde SPACE 2021 aan dat de veeteeltsector steeds in ontwikkeling is. “De veehouders hebben echter behoefte aan leesbaarheid, aan
een duidelijk Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vooral in de context van
vandaag met de hoge grondstoffenprijzen”, zei hij nog.

Dierenwelzijn thema

SPACE 2021 had als thema dierenwelzijn. Dat was ook het hoofdthema van
de toespraak van landbouwminister Denormandie, die de vakbeurs opende
op 14 september. “Ik ben ervan overtuigd dat, via het dierenwelzijn, de
veeteelt in zijn geheel wordt aangepakt in zijn transitie en met de noodzaak
de voedselzekerheid en het inkomen van de veehouders te verzekeren.” Wat
het inkomen van de boeren betreft kondigde hij meteen aan dat de regering
beslist heeft een aanvullende wetgeving op poten te zetten. De minister
nam ook het amalgaam tussen welzijn en mishandeling op de korrel. “De
belangrijkste vorm van dierenmishandeling is het jaarlijks in de steek laten
van 100.000 katten en honden”, verklaarde Denormandie.

Innovaties

SPACE blijft een must voor wie in de Franse veeteelt een rol wil spelen. De
grote spelers op het vlak van veevoedingsadditieven zoals Denkavit, Trouw,
DSM, Huvepharma en uiteraard de Franse spelers, waren dan ook van de
partij. Arvesta, dat we hadden verwacht met Palital en Dumoulin, was er
niet. Danis gaf zoals gewoonlijk wel acte de présence, evenals Anders Beton,
en voor de eerste maal ook het West-Vlaamse Trotec, dat bijproducten van
de voedingssector verwerkt voor veevoeding. Het was in feite Trotec France
– Trotec bouwde immers een gloednieuwe fabriek in Albon, ten zuiden van
Lyon – dat voor het eerst een stand had op de beurs.
In het kader van Innov’SPACE werden 35 innovaties bekroond. Trotec kreeg
zijn ster voor het product TrotecQ100 vanwege de ecologische valorisatie
van bijproducten, de kwaliteit en homogeniteit van het product. Hierbij
moet worden vermeld dat TrotecQ100 geproduceerd wordt met een zelf
ontworpen indirecte deshydratatie-uitrusting met warmteterugwinning,
die zorgt voor een smakelijk en energierijk voedsel waarvan de micro
biologische kwaliteit gewaarborgd is.
Provimi Cargill kreeg tweemaal een ster. Eén daarvan voor het product
Neopigg Shield, een voedingsprogramma voor biggen van 4 tot 42 dagen.
Volgens proeven daalt de biggensterfte na spenen met een derde.
Tot slot vermelden we dat er ook nog twee sterren waren voor een flexibel
modulair bouwsysteem voor varkensstallen van Calipro, alsook voor een
automatische ovulatievoorspeller voor een meer precieze inseminatie van
zeugen van het Franse bedrijf Dilepix.
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