ONDERZOEK

Agressie en competitie kunnen op kleine percelen een rol spelen in graasgedrag

Koeien zĳn net mensen
Wat is een goede weidekoe? Op Dairy Campus in Leeuwarden
vindt onderzoek plaats naar de relatie tussen het karakter en het
gedrag van de koe en haar graasgeschiktheid. Over sociale en
dominante koeien, het leerproces van vaarzen en het gewenste
karakter bĳ verschillende typen beweidingssystemen.
tekst Alice Booĳ

W

elke invloed heeft het karakter van
een koe op haar geschiktheid om
binnen een bepaald beweidingssysteem te
functioneren? Deze vraag staat centraal
in het onderzoek dat Kees van Reenen en
Judith Poelarends van Wageningen UR
Livestock Research uitvoeren op Dairy
Campus.
‘Het levert wellicht aanknopingspunten
op voor het beste weidesysteem’, aldus
Van Reenen, die al brainstormend een
aantal voorbeelden kan noemen. ‘Bĳ
stripgrazen zĳn wellicht koeien die
agressief en snel vreten in het voordeel,
ze krĳgen het beste en meeste gras.’ Een
ander voorbeeld is te noemen bĳ robotmelken en weidegang. ‘Koeien zullen
zich “los” moeten kunnen maken van de
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rest van de kudde om zich te laten melken. Welke eigenschappen moet de koe
hiervoor hebben?’
Aan de andere kant zĳn er ook beweidingssystemen te bedenken waarbĳ het
juist een voordeel is dat koeien ‘synchroniseren’ in gedrag met de rest van de kudde. ‘In het onderzoek proberen we te begrĳpen wat het gedrag beïnvloedt en hoe
relevant dat is’, legt Van Reenen uit. ‘Zĳn
gedragskenmerken bepalend bĳ de voeropname? Voor de melkproductie? Bĳ het
koeverkeer?’
Poelarends vult hem aan: ‘Als je meer over
de veestapel weet, kun je het beweidingssysteem aanpassen aan het type koeien
dat je hebt of hierop gaan sturen met fokkerĳ. Aan de andere kant kun je met het

beweidingssysteem ook inspelen op de eigenschappen van jouw koeien.’
Het lĳkt een ver-van-mĳn-bedonderwerp
voor menig veehouder, maar feit is dat
elke koe haar eigen persoonlĳkheid en
temperament heeft, zo concludeerde Van
Reenen al in 2012, toen hĳ promoveerde
op dit onderwerp aan de Rĳksuniversiteit
van Groningen. ‘Koeien hebben temperament, zĳn assertief en kennen angst.
Al van jongs af aan verschillen ze in karakter.’

Temperament beïnvloedt grazen
De vraag is wat dat betekent voor weidegang. ‘Uit eerder onderzoek weten we dat
dominante koeien bĳ overbezetting in
stallen in het voordeel zĳn. Ze komen
meer aan hun trekken.’ Wellicht dat ook
bĳ grazen het temperament van invloed is
op het functioneren. Poelarends: ‘De
vraag is eigenlĳk: kan het simpeler en efficiënter als we het karakter van de koe en
het effect op beweiding laten meewegen
in het beweidingssysteem?’
Van Reenen verwacht zelfs dat het temperament effect kan hebben op de gezondheid en het welzĳn van het dier, net zoals
bĳ veel andere diersoorten is aangetoond.
‘Als dat bĳ koeien ook zo is, biedt het temperament aanknopingspunten in de fok-
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Figuur 1 – Vreet-/graasprofiel van één koe gedurende twee dagen in juni (seconden per kwartier)

kerĳ om een meer robuuste koe te fokken’, kĳkt Van Reenen vooruit. ‘Net als
goed beenwerk, vruchtbaarheid en een
lage gevoeligheid voor uierontsteking.’

Sociaal kuddedier
Het gedrag van onze huidige koe wordt
nog voor een groot gedeelte bepaald door
dezelfde eigenschappen als die van hun
wilde voorouders. Zo is de samenhang van
de kudde heel belangrĳk voor het overleven van de koe. Daarom vertonen koeien
ook synchronisatie van gedrag. Dat betekent dat ze op hetzelfde moment in beweging komen, rusten, zich verplaatsen of
grazen, vertelt Van Reenen. ‘De koe is een
kuddedier, dit gedrag zie je ook in weidegang heel duidelĳk terug. Ze hebben een
voorkeur voor grazen in de vroege ochtend en avond. Liggen en herkauwen

doen ze vooral in de nachtelĳke uren.’ Zie
figuur 1.
Het synchrone gedrag is in de weide groter dan in de stal en ook vertonen koeien
op grotere percelen meer synchroon gedrag dan op kleine. ‘Onderlinge agressie
en competitie kunnen op kleinere percelen een grotere rol spelen’, noemt Van
Reenen als mogelĳke verklaring. ‘Dat kan
consequenties hebben bĳ stripgrazen. Het
blĳkt dat bĳ een hoge dierdichtheid de
hapfrequentie toeneemt.’
Koeien hebben ook ieder hun eigen voorkeur bĳ het (dicht) in de buurt zĳn van
soortgenoten. Het geeft ze veiligheid aan
de ene kant, maar als ze iets verder weg
grazen, hebben ze de beschikking over
vers en onbezoedeld gras.
Daarnaast wordt ‘zelf op onderzoek uitgaan’ ook beloond door bĳvoorbeeld lek-

kerder gras. ‘Risiconemers en risicomĳders zĳn in een kudde allebei vertegenwoordigd’, weet Van Reenen, die ook
noemt dat koeien voorkeur hebben voor
het gezelschap waarbĳ ze in de buurt grazen. ‘Je kunt wel zeggen dat ze vriendinnen hebben, het zĳn vaak koeien van dezelfde leeftĳd of familieleden.’
En dan is er natuurlĳk ook nog de rangorde binnen de kudde. Onderzoek rondom de dominantie van koeien is vooral in
de stal gedaan. Dominatie heeft invloed
op het bezoek van de krachtvoerbox, het
voerhek en dus de melkproductie. ‘Ook in
de weide speelt die dominantie een rol’,
geeft Van Reenen aan. ‘Dominante dieren
hebben een hogere hapfrequentie en produceren meer melk.’ Maar de totale graastĳd van deze dominante koeien is korter.
‘Wellicht hebben ze meer tĳd nodig om
hun positie in het koppel te handhaven.’

Leider is sociaal
Logischerwĳs zou je denken dat deze dominante koeien ook de ‘leiders’ in de kudde zĳn: de koeien dus die op kop gaan
naar de stal en als eerste opstaan om verder te grazen. ‘Integendeel’, geeft Van
Reenen aan. ‘Er zĳn studies waaruit blĳkt
dat de leiders niet de dominante, maar de
meest sociale, onafhankelĳke individuen
in de kudde zĳn’, citeert hĳ uit buitenlands onderzoek. ‘Bovendien zĳn leiders
ook risiconemers.’ Een leider uit de kudde
halen kan dus gevolgen hebben bĳ weidegang, geeft Poelarends aan. ‘Dat kan extra
tĳd kosten om de koeien binnen te halen.
Wellicht is het dan slimmer om die leider
pas in het stalseizoen te verkopen.’
Van Reenen geeft aan dat er nog veel
‘braak terrein’ is in het gedragsonderzoek
bĳ melkkoeien. Op Dairy Campus ligt de
focus deze zomer op onderzoek (van Amazing Grazing) rondom stripgrazen in combinatie met robotmelken en snel omweiden op kleine percelen. Van Reenen: ‘We
willen de koeien beter leren begrĳpen,
want dat biedt handvatten om het beter
te doen voor de koeien en efficiënter te
weiden.’ l
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