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ZOOLZWEER WEGFOKKEN KOST TIJD EN MELK
Melkkoeien kampen steeds vaker met klauwproblemen. Omdat die aandoeningen deels een genetische oorzaak hebben, kun je ze terugdringen met fokkerij, constateert promovendus Dianne van der Spek. Maar
dat duurt heel lang en er zit wel een prijskaartje aan: minder melk.
niets doet, neemt de hoeveelheid
klauwaandoeningen in de veestapel geleidelijk toe’, zegt Van der
Spek. ‘Dat zie je ook in de praktijk.
Ze zijn inmiddels de derde kostenpost voor melkveehouders.’
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Mortellaro is een veel voorkomende boosdoener, een pijnlijke bacteriële infectie aan de klauw die bovendien erg besmettelijk is. Of ze
hebben zoolzweer, een pijnlijke infectie in de hoef van het dier. ‘Als je

Van der Spek kreeg de gegevens
van veel Holstein koeien die geregeld werden bekapt. Bij die koeien
beoordeelden de klauwbekappers
de gezondheid van de klauwen.
Die gegevens koppelde Van der
Spek aan de stamboekgegevens
waardoor ze kon berekenen welk
deel van de klauwgezondheid erfelijk was. Voor zes belangrijke
klauwaandoeningen vond ze een
erfelijkheidsgraad van tussen de 2
en 14 procent. ‘Dat is een laag percentage. Ook omgevingsfactoren,
zoals de diervoeding en de stalvloer, hebben invloed op de klauwgezondheid.’
Door die lage percentages kost
het veel tijd om de klauwgezondheid langs genetische weg te verbeteren. ‘Wanneer je alleen selecteert op melkproductie, neemt het
percentage koeien met zoolzweer
toe met 2 procent per 10 jaar. Door
stieren te selecteren die minder
zoolzweer vererven aan hun dochters, kan een toename in zoolzweer
worden voorkomen of zelfs teruggedrongen.’ En dat is interessant
voor de melkveehouders, want
klauwproblemen vormen een gro-

te kostenpost en welzijnskwestie.
Boeren willen er dus graag wat aan
doen.’ In de praktijk kan dat ook,
want de fokkerijbedrijven geven
inmiddels met een fokwaarde aan
hoe hun stieren presteren op het
gebied van klauwgezondheid.
Toch zit er ook een prijskaartje
aan het selecteren op klauwgezondheid; de melkgift van de koeien vermindert. Als de melkveehouders de groei van zoolzweer willen
stoppen, kost ze dat melkproductie, om precies te zijn 1,92 kilo
melkeiwit per koe na tien jaar. De
zoolzweer terugdringen kost nog
meer melkproductie.
Maar de melkveehouders hebben nog een manier om de klauwaandoeningen via fokkerij terug te
dringen. Ze kunnen ook kiezen
voor stieren waarvan de dochters
minder vaak bekapt hoeven te
worden. Van der Spek berekende
een erfelijkheidsgraad van 9 procent voor bekapbehoefte en dit
geeft aan dat de behoefte voor bekappen ook een genetische aanleg
heeft. Er is al een nieuwe fokwaarde voor bekapbehoefte van stieren. AS

HOE MAKEN MENSEN HUN OMGEVING DUURZAMER?
• Groot EU-project draait om
sustainable place shaping

Wageningse sociologen hebben
een EU-project van 3,8 miljoen euro
in de wacht gesleept. Ze gaan jonge
onderzoekers opleiden om duurzame gebiedsontwikkeling in Europa
te onderzoeken in een Marie Curieprogramma, onderdeel van EU-programma Horizon2020.
Het Europese programma Susplace, waarin zes universiteiten samenwerken met zeven niet-academische partners, draait om ‘sustainable place shaping’. ‘Dat is hoe
mensen gezamenlijk op duurzame
wijze hun plek vormgeven’, licht
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Ina Horlings van de leerstoelgroep
Rurale Sociologie toe. ‘Denk bijvoorbeeld aan energie-coöperaties,
waarbij bewoners samen investeren
in wind- en zonne-energie. We willen nagaan hoe mensen dit organiseren en vormgeven in hun omgeving.’ Horlings coördineert het EUproject samen met collega Dirk
Roep.
Vijftien jonge onderzoekers
gaan de komende drie jaar casussen onderzoeken in zes Europese
landen. Zo worden energiecoöperaties in Nederland, Schotland en
Portugal bekeken. Ook wordt onderzocht hoe lokale leiders verantwoordelijkheid nemen voor gebiedsontwikkeling. Een derde onderzoek richt zich op beleid: welke

strategieën gebruiken bestuurders
en beleidsmakers om gebiedsontwikkeling te stimuleren? ‘De overheid van Wales heeft duurzame
ontwikkeling expliciet opgenomen
in haar beleid en wettelijk verankerd. Ze ondersteunt netwerken
van mensen die hier invulling aan
willen geven, heeft subsidiepotjes
en creëert beleidsruimte, zodat
mensen kunnen experimenteren.
Zo zoeken we nog meer voorbeelden van geslaagde beleidsontwikkeling.’
De onderzoekers werken samen
met de overheid van Wales, ecodorpen in Finland, een audiovisuele organisatie in Portugal, de Nederlandse coöperatie in duurzaamheid
EXCEPT en ingenieursbureau Royal

Haskoning/DHV. Doel is niet alleen
om kennis te vergaren en uit te wisselen, zegt Horlings. ’Het belangrijkste van een Marie Curie project
is de opleiding. Onderdeel is bijvoorbeeld een pittige praktijktraining in onderzoekvaardigheden.
Ook cursussen in schrijven en in
communicatie. Veelal in Wageningen, maar er komen ook twee cursussen in Wales en een summerschool in Portugal. Het EU-project
‘Susplace’ start in oktober, de jonge
onderzoekers in april 2016. AS

Lees meer over
het Marie Curie project
op resource-online.nl

