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Radio en kleurige overalls
helpen tegen verenpikken
Wageningen University heeft samen met de Universiteit Utrecht en de
Rijksuniversiteit Groningen manieren gevonden om verenpikken bij
leghennen tegen te gaan. Dat biedt perspectief bij het verbod op
snavelkappen dat in 2018 van kracht wordt.
Het elkaar pikken van kippen veroorzaakt
kaalheid, pijn, wonden en sterfte. Vaak is
stress de oorzaak. Stressvermindering, zo
blijkt uit het onderzoek, begint bij goede
omstandigheden voor de ouderdieren,
want kuikens van gestreste moeders gaan
eerder verenpikken. Vervolgens moeten
kippen alle dagen in strooisel kunnen
scharrelen, hoe jong ook. Angst voor ge
luiden en bewegingen vermindert door ze
hieraan te laten wennen, door bijvoorbeeld
een radio aan te zetten en in de stal wis
selende kleuren overalls te gebruiken. Het
probleem blijkt bovendien kleiner te zijn in
een volièrestal waar kippen op de bodem
scharrelen en op stellingen hun neststok

ken, voer en water vinden, in vergelijking
met een reguliere scharrelstal.
Hersenonderzoek bij veel- en weinig
pikkers toont verschillen aan in serotonineen dopamineprofielen, twee stoffen die
bij veel gedragingen een rol spelen. ‘Ken
je dat profiel van een bepaalde kippenlijn,
dan kun je daar het fokprogramma op
afstemmen’, aldus onderzoeksleider Bas
Rodenburg van Wageningen University.
In de reguliere sector wordt het puntje van
de snavel verwijderd om de gevolgen van
pikken tegen te gaan, maar dat wordt per
september 2018 verboden vanwege het de
stress en pijn die de ingreep oplevert.) van
de ingreep. Info: bas.rodenburg@wur.nl

Opwarming aarde
versterkt zichzelf
De opwarming van de aarde is een
zichzelf versterkend effect. Een
internationaal onderzoeksteam, met
Egbert van Nes en Marten Scheffer
van Wageningen University, heeft dat
eindelijk aan kunnen tonen.
De onderzoekers lieten een nieuwe wis
kundige methode van de Amerikaan George
Sugihara los op bestaande data uit ijskernen.
In die ijskernen zitten gasbelletjes uit het
tijdvak van de ijstijden die uitwijzen dat het
aandeel van het broeikasgas CO2 in de atmo
sfeer in warme tijdperken hoger is geweest
dan tijdens koele periodes. Ze schrijven er
over in Nature Climate Change van eind maart.
Eerdere onderzoeken keken alleen naar
pieken in broeikasgasconcentraties en
temperaturen en lieten ruimte open voor
twijfel. ‘Maar in een complex systeem kan
de CO2-stijging in sommige periodes vooren soms achterlopen op de temperatuur
ontwikkeling’, licht Van Nes toe. ‘Met de
Sugihara-methode konden we naar het hele
verloop kijken. Dat liet zien dat temperatuur
en CO2-concentratie elkaar beïnvloeden en
versterken.’
Het goede nieuws voor het huidige
klimaatprobleem is dat het terugkoppe
lingseffect beide kanten op werkt: als de
CO2-concentratie in de lucht daalt wordt
het kouder, waardoor de CO2-concentratie
op haar beurt ook weer daalt.
Info: egbert.vannes@wur.nl
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Zonneweide biedt kansje voor boer
Een hectare zonnepanelen kan een
akkerbouwer bruto meer opleveren dan
een hectare graan of aardappelen. Dat
concludeert onderzoeker Joanneke Spruijt
van Wageningen UR op basis van proeven
bij praktijkcentrum ACRRES in Lelystad.
Zonnepanelen vragen echter een investering
van 650 duizend euro per hectare, plus
kosten voor beveiliging en onderhoud.

Dat is alleen terug te verdienen met een
stroomprijs van meer dan 10 cent per
kWh, terwijl momenteel 4,5 cent wordt
betaald. Met subsidie wordt die 10 cent
ook niet altijd gehaald. Zonnepanelen
zijn op dit moment vooral een optie voor
slechtere percelen en voor inkomsten
spreiding, aldus Spruijt.
Info: joanneke.spruijt@wur.nl
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