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Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

Het  verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 staat (inter)nationaal ter discussie. 
Het welzijn van de dieren zou sterk worden benadeeld door directe blootstelling aan hoge CO2 

concentraties.  Belangrijkste zorgpunten zijn dat inademen van hoge CO2 concentraties pijnlijk is 
door de sterke verzuring van de slijmvliezen en dat het stijgen van de CO2 concentratie leidt tot 
benauwdheid voordat dieren het bewustzijn verliezen.  Dit veroorzaakt angst, pijn en ongerief 
voor de dieren.  Het voordeel  dat bij CO22 verdoven voor het welzijn van varkens wordt genoemd 
is het opdrijven in groepen zonder dat de dieren van een “losse” groep naar achter elkaar lopen 
worden gedwongen zoals bij elektrisch verdoven het geval is. Het grote voordeel van elektrisch 
verdoven  ten opzichte van CO2 verdoven  is dat  dieren tijdens de verdovingshandeling direct het 

bewustzijn verliezen als deze correct wordt uitgevoerd.  
De doelstelling van de PPS: Ontwikkelen van oplossingen voor het ongerief dat wordt veroorzaakt 
bij de huidige CO2 verdovingsmethoden voor varkens. 
Oplossingsrichtingen die worden onderzocht zijn  verminderen van irriterend effect van CO2 en 
verminderen van ongerief in de inductiefase voor bewusteloosheid door andere gassamenstelling 
en optimaliseren van de aanvoerroute en aanvoermethode naar de verdover. 

 

 

 
Resultaten 

Wat is er aan de hand? 
De inductiefase bij gas-verdoven, de periode  vanaf blootstelling aan het gas tot aan 
bewustzijnsverlies is de periode waarin ongerief wordt ervaren. Bij de huidige methode van CO2 
verdoven van varkens wordt het ongerief veroorzaakt door blootstelling van dieren aan hoge CO2 
concentraties terwijl de dieren bij bewustzijn zijn.  
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Wat doet het project daaraan? 
In dit deel traject is in een dierexperiment  onderzocht of blootstelling van varkens aan een 

mengsel van 30 % CO2 met 70% N2 tot minder ongerief leidt dan blootstelling aan >95% CO2 of 
85% CO2. In dit experiment uitgevoerd in november en december 2017 zijn gedrag en hersen en 

hartactiviteit bij varkens tijdens blootstelling aan deze 3 gasmengsels. De experimenten zijn 
uitgevoerd in een semi-commerciële Butina verdover bij het Spaanse onderzoeksinstituut IRTA 
Naast de effecten op dierenwelzijn is ook de productkwaliteit onderzocht.  
 
De resultaten worden begin 2018 geanalyseerd en gerapporteerd.  
 
Wat levert het project op? 

Inzicht in dierenwelzijn en effect op productkwaliteit door blootstelling aan 3 verschillende 
verdovingsgasmensgels.  
 
Wat is het effect hiervan? 
 
Verwacht effect is een uitspraak of er verschillen zijn op dierenwelzijn tussen de 3 behandelingen. 
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