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De Dairy Campus in Leeuwarden is een innovatie- en

Het bedrijf telt 550 dieren die verdeeld zijn over ver-

toegelicht. Het betreft fokkerij-, beweidings- en emis-

onderzoekscentrum voor de melkveehouderij. De

schillende onderzoeks- en praktijkstallen.

sieonderzoek.

nieuwbouw is in mei 2016 officieel geopend.

In dit artikel worden drie onderzoeksthema’s verder

Zie ook NieuweOogst.tv.

‘DNA koe wordt gekoppeld aan kenmerken’
Op de Dairy Campus staat onder
meer het thema fokkerij centraal.
Gekeken wordt naar nieuwe fokkerijtechnieken voor het fokken van
een duurzame koe die gezond is en
efficiënt melk produceert. CRV is
opdrachtgever voor dit onderzoek.
‘De laatste jaren zijn er veel
nieuwe ontwikkelingen geweest

Fokkerijonderzoek
De koeien worden ingedeeld in twee
groepen: healthdieren en efficiencydieren. Vervolgens worden er data
verzameld over melkproductie, klauwen uiergezondheid, metabole ziekten,
afvoerredenen, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak en voeropname. Dit
gebeurt volgens het protocol dat ontwikkeld is binnen Smart Dairy Farming.

in de fokkerij, vooral doordat er
nu van veel meer koeien de DNAstructuur bekend is’, vertelt Yvette
de Haas, projectleider bij Wageningen Livestock Research. ‘Dat biedt
mogelijkheden om specifieker te
zeggen wat de exacte genetische
aanleg van die koe is.’
Ook geeft het volgens De Haas
mogelijkheden om naar kenmerken
te kijken die voorheen grootschalig
moeilijk te meten waren. Denk aan
voeropname, vruchtbaarheid en
gezondheid. ‘Doordat nu de link
kan worden gelegd tussen DNA en
die kenmerken, is het niet meer
noodzakelijk om van heel veel dieren die moeilijke kenmerken onder
praktijkomstandigheden te meten.’
De twee nieuwe fokkerijindexen
van CRV staan centraal in het fokkerijonderzoek op de Dairy Cam-

pus. Het gaat om Better Life Health
en Better Life Efficiency. Op basis
van de DNA-structuur van de koeien is elk dier ingedeeld in ofwel
de healthgroep (zwarte halsband)
ofwel de efficiencygroep (witte halsband). Als er geen DNA-structuur
bekend is van het dier, heeft dit een
rode halsband om. Vervolgens worden er veel data verzameld.
De onderzoekers kijken hoe verschillend het productieniveau, de
gezondheid en voeropname tussen
een healthdier en een efficiencydier
nu werkelijk is. Daarnaast zal er op
de Dairy Campus bewuster in beide
richtingen worden gefokt. ‘Dus een
healthkoe wordt gepaard met een
healthstier en een efficiencykoe met
een efficiencystier.’
Doel is om zo selectielijnen te
creëren voor beide groepen door

zowel aan de vrouwelijke kant als
bij de stieren streng te selecteren op
deze indexen. ‘We willen laten zien
wat je met fokkerij kunt bereiken,
ook al duurt het een aantal jaren

voordat een paring leidt tot een
vaars in de stal. Maar we willen ook
laten zien dat duidelijke keuzes in je
fokdoel nog steeds leiden tot functionele koeien.’

Yvette de Haas, projectleider bij Wageningen Livestock Research.

‘Hoog tijd voor nieuw beweidingsonderzoek’
Rond beweiden is nog veel te ontdekken en te vernieuwen. Daarom
wordt er op Dairy Campus in
Leeuwarden hard gewerkt aan het
project Amazing Grazing.
Het afgelopen weideseizoen
stond een groot grasperceel op
Dairy Campus bol van het beweidingsonderzoek en dat zal in 2017
wederom gebeuren.
Onderzoekers kijken met een
vergrootglas naar de bouwstenen:
grasopname, grasvoorraad, grasgroei, bodem, bijvoeding en koegedrag. Hierbij staan de beweidingssystemen ‘roterend standweiden’ en
‘stripgrazen’ centraal.
Volgens projectleider Bert Philipsen is het broodnodig dat beweidingskennis wordt geactualiseerd
en dat er nieuwe informatie over

beweiding wordt vergaard. ‘Twintig
jaar geleden is er in Nederland voor
het laatst beweidingsonderzoek uitgevoerd. Er is in die tijd veel veranderd, zegt hij.

‘Melkveebedrijven zijn gegroeid
en anders ingericht. Denk aan de
komst van de melkrobot. Daarnaast
beschikken we nu over nieuwe technieken, sensoren en satellieten die

Bert Philipsen, projectleider Amazing Grazing.

beweidingsonderzoek en beweidingsmanagement kunnen verbeteren.’
Doel van het project Amazing
Grazing is dat melkveehouders efficiënter en makkelijker kunnen gaan
beweiden. Het onderbouwt oplossingen voor beweiden en vertaalt dit
naar kennis, managementtools en
beweidingssystemen.
In het onderzoek betrekken de
onderzoekers aspecten zoals koegedrag, bodem en grasplanning.
‘Want die staan allemaal in relatie
met elkaar.’
Philipsen somt een aantal kernvragen op: ‘Wanneer zien we de
hoogste grasopname bij een koe?
Wat is de interactie tussen bodemtemperatuur en graslengte? Welk
effect heeft bijvoeding op de grasopname en wat is het effect van een

beweidingssysteem op de bodemdichtheid?’
Het project duurt vier jaar. In de
eerste helft van het project ligt de
nadruk op het vergaren van nieuwe
kennis. In de tweede helft gaat het
vooral om het delen van die kennis.
‘In die fase staat de praktijk centraal. Denk aan tools en adviezen
voor individuele melkveebedrijven.’

Beweidingsproef
Op de Dairy Campus in Leeuwarden
wordt een tweejarige proef gehouden
op vier identieke grasblokken van elk
2 hectare groot. In elk grasblok grazen
steeds dezelfde vijftien koeien. Het
accent ligt op de beweidingssystemen
stripgrazen en roterend standweiden.
Meer informatie over de proef:
www.amazinggazing.eu.

‘We testen stalvloeren en toevoegmiddelen’
In de nieuwe milieustal van de
Dairy Campus staat het meten van
ammoniak centraal. Maar ook de
emissie van broeikasgassen, geur
of fijnstof kan er worden gemeten.
Hendrik-Jan van Dooren en
Albert Winkel zijn onderzoekers
Veehouderij en Milieu bij Wageningen Livestock Research. Ze voeren

Milieustal
De milieustal bestaat uit zes afdelingen
met elk zestien koeien. Twee afdelingen
zijn ingericht als vrijloopstal: één met
een houtsnipperbodem met beluchting
en één met een kunststofvloer. In de
overige vier afdelingen liggen ligboxen.
In alle afdelingen wordt de in- en uitgaande lucht per afdeling bemonsterd
en het ventilatiedebiet gemeten.

projecten uit in de milieustal.
‘De stal is verdeeld in zes afdelingen’, legt Winkel uit. ‘Vier daarvan zijn traditioneel ingericht met
roostervloeren en ligboxen. Een
daarvan fungeert als referentie en
in de andere drie kunnen we innovaties zoals stalvloeren, aanpassingen in de kelder of voer- of managementmaatregelen uittesten. De
ammoniakemissie vergelijken we
met die van de referentieafdeling.’
De resultaten kunnen leiden tot
emissiereducerende systemen voor
de RAV-lijst.
Inmiddels is in een van de afdelingen de roostervloer vervangen
door de Meadowfloor CL van Proflex en wordt in een andere afdeling
binnenkort de sleuvenvloer plus
van Den Boer Beton getest.
Van Dooren: ‘Er is veel interesse

bij marktpartijen om hier nieuwe
maatregelen te testen.’
Niet alleen vloeren overigens.
Momenteel wordt het Slurry Aeration System (SAS) van DSD Stalinrichting beproefd. Dat is een systeem
waarbij mest wordt gemixt met
luchtbellen die via pvc-leidingen op
de kelderbodem worden ingebracht.
‘We willen weten hoe dit proces
werkt en of het de ammoniakemissie vermindert’, vertelt Van Dooren.
‘Mogelijk ontstaat er geen korst
omdat de mest regelmatig wordt
gemengd. Er kan dan geen plas urine op de drijflaag blijven liggen. Een
andere optie is dat het mixsysteem
voor meer zuurstof in de mest zorgt
waardoor er meer aerobe omstandigheden ontstaan.’
In samenwerking met de universiteit in het Duitse Kiel loopt een

onderzoek naar het aanbrengen
van ureaseremmers op de vloer ter
reductie van de ammoniakemissie. Ook leent de stal zich goed om
het effect van het mestschuiven

of schoonspoelen van roosters te
onderzoeken.
Alle resultaten kunnen leiden tot nieuwe toepassingen voor
bestaande en nieuwe stallen.

Hendrik-Jan van Dooren en Albert Winkel van Wageningen Livestock Research.

