PRACTICE ABSTRACT

Voorkeuren van consumenten en belanghebbenden over
dierenwelzijn en precisie-veehouderij

ClearFarm interviewde een groot aantal relevante
actoren van de varken en zuivel productieketens
over hun behoeften en voorkeuren over precisieveehouderij.
De consumenten waren het erover eens dat precisieveehouderij veel voordelen kan opleveren voor
landbouwhuisdieren, producenten en consumenten.
Voor hen kan de technologie helpen te voldoen aan
korte termijn behoeften in verband met consumptie,
zoals smaak en voedselveiligheid. Precisie-veehouderij
kan ook helpen te voldoen aan de behoeften op het
gebied van dierenwelzijn en de gevolgen voor het
milieu te verminderen. Het kan tevens bijdragen aan
een grotere transparantie en betrouwbaarheid van de
dierlijke productieketens.
De grootste zorg van consumenten was dat de
precisie-veehouderij een vorm van robotisering van
de veehouderij is dat mogelijk ten koste gaat van de
dieren en de boeren omdat het bijdraagt aan nog
intensievere productiesystemen. De consumenten
waren ook bezorgd over de manier waarop de
technologie de prijzen zou kunnen opdrijven en
zij benadrukten het belang van transparantie,
betrouwbaarheid en vertrouwen.
Producenten associeerden precisie-veehouderij
met de mogelijkheden om voor elk individueel dier
te zorgen, concurrerend te blijven op de markt en
nieuwe afzetmogelijkheden te bieden door een betere
productsegmentatie. Tegelijkertijd werd aangegeven
dat de integratie van technologieën in de precisieveehouderij een grotere acceptatie van innovatie
vereist en dat de waargenomen voordelen moeten
opwegen tegen de risico’s.
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Van landbouwcoöperaties wordt verwacht dat ze
voldoende vlees en zuivelproducten produceren om
de wereldmarkt te bevoorraden, en dat zij het mogelijk
maken rechtstreeks in te spelen op de behoeften van
individuele dieren. Zij beschouwden ook privacy als
een belangrijk punt waarmee rekening moet worden
gehouden.
Verwerkers en slachthuizen gaven aan dat precisieveehouderij de mogelijkheid biedt om de gehele
levenscyclus van dieren te evalueren. Daarnaast
kan het een manier bieden om welzijnsnormen en
etikettering in heel Europa te harmoniseren. Hun
voorwaarde is dat de technologieën van precisieveehouderij niet invasief mogen zijn.
De detailhandelaren stelden dat precisie-veehouderij
een kans biedt om toegang te krijgen tot nieuwe
marktsegmenten en om transparantere producten te
verhandelen. Zij stelden ook dat het de transparantie
van de productieketen kan vergroten en kan helpen
om de etiketteringsaanpak in de EU te harmoniseren.
Voor de technologieleveranciers biedt precisieveehouderij de mogelijkheid om routineprocessen
te optimaliseren en tegelijk de werklast van de
veehouders te verminderen. Zij waarschuwden
echter voor de noodzaak van een robuust en veilig
gegevens(opslag)systeem.
Volgens adviseurs en onderzoekers kan de precisieveehouderij de hele productieketen optimaliseren door
de integratie van innovatieve technologie, algoritmen
en instrumenten voor gegevensbeheer. Het past bij de
moderne veehouderij.
Tot slot wezen dierenbelangenorganisaties erop
dat de precisie-veehouderij de mogelijkheden biedt
om een diervriendelijke behandeling van dieren te
garanderen. Het proces van het vaststellen van normen
voor dierenwelzijn kan worden vergemakkelijkt en
het kan aanzetten tot publieke discussie, die kunnen
bijdragen tot een kritische evaluatie van het eigen
consumptiegedrag.
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