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RUST EN REGELMAAT LONEN VOOR KOE

Van Dixhoorn, onderzoeker bij
Wageningen Livestock Research,
zocht met behulp van sensoren
naar signalen van verhoogde
kwetsbaarheid bij koeien die net
een kalf hadden gekregen. Op dat
moment verandert er veel in de
koe: haar hormoonhuishouding
verandert, ze gaat melk geven, ze
gaat naar een andere plek in de
stal met meer koeien en haar voerregime wordt aangepast. Al die
veranderingen hebben invloed op
de weerstand van de koe, wat zich
kan uiten in een lage energiebalans, uierontsteking en baarmoederontsteking.
‘In die fase worstelen veel koeien met kleine aandoeningen,
maar slechts enkelen worden echt
ziek’, verklaart Van Dixhoorn. Wat
is het omslagpunt van gezond
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Koeien met een gelijkmatig dagen nachtritme, die bovendien op
gezette tijden eten en rusten,
blijven gezonder dan koeien die
dat niet doen. Dat blijkt uit
onderzoek van Ingrid van Dixhoorn. Ze onderzoekt indicatoren
van veerkracht bij koeien.

naar ziek, wilde ze weten, en zie je
dat aankomen? ‘Ik zocht dus signalen van verhoogde kwetsbaarheid.’ Daarmee toetste ze de theorie van de Wageningse ecoloog
Marten Scheffer, die tipping points
ontdekte tussen gezonde en zieke
natuur.
De koeien die vóór afkalven
goed eten én een vast voerritme
hebben, zijn na afkalven het ge-

zondst, ontdekte Van Dixhoorn.
Dat geldt ook voor koeien met een
vast dag-nachtritme. Koeien die
vóór afkalven onrustig zijn, met
een variabel ritme, hebben na afkalven vaker iets onder de leden.
Van Dixhoorn gaat deze indicatoren nu op meerdere melkveebedrijven checken.
Uit eerder onderzoek van Van
Dixhoorn uit 2016 bleek dat var-

kens in ruime, verrijkte stallen
eerder herstelden van dierziekten
dan varkens in gangbare stallen.
De ‘verrijkte’ dieren hadden voor
infectie al meer witte bloedcellen
dan de ‘gangbare’. Ze gaat nog onderzoeken op welk moment de
varkens de extra weerstand opbouwen en welke managementfactoren daarvoor verantwoordelijk zijn.
AS

REGENMETING MET GSM-MASTEN STAP DICHTERBIJ
De GSM Association (GSMA) gaat
providers aansporen om mobiele
data beschikbaar te maken voor
regenmeting. Dat is afgesproken
met de Wageningse pioniers op
dit terrein.
De techniek van gsm-regenmeting
berust op het feit dat neerslag het
signaal dempt waarmee zendmasten onderling communiceren. De
sterkte van dat signaal wordt door
providers vastgelegd. De demping
van het signaal door neerslag blijkt
een bruikbare maat voor de intensiteit van de regen tussen twee
zendmasten.
De toegang tot het signaal dat
zendmasten uitwisselen, is tot nu
toe echter problematisch, zegt
hoogleraar Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer Remko UijlenRESOURCE — 20 september 2018

hoet. ‘We moeten met elke provider in elk land overleggen om die
toegang te verkrijgen.’ De GSMA
heeft nu het initiatief genomen om
in overleg met Uijlenhoet en een
collega van het KNMI te kijken
naar minder tijdrovende alternatieven. ‘Voor hen zijn wij een interessante partij’, zegt Uijlenhoet.
‘Wij maken zichtbaar hoe hun infrastructuur nuttig gebruikt kan
worden.’ Met het meten van regen
via zendmasten is bovendien geld
te verdienen. ‘In grote delen van de
wereld, denk aan Afrika, Azië en
Zuid-Amerika, is weinig tot geen
infrastructuur voor regenmeting,
maar er zijn wel gsm-masten. Daar
kun je dit toepassen.’
Het precieze verband tussen
neerslag en demping is evenwel ingewikkeld, blijkt uit een experi-

ment in Wageningen. Ruim een
jaar lang werd neerslag gemeten
met signalen van straalverbindingen tussen masten op het dak van
het Biotechnion op de Dreijen en
Forum op de campus. De resultaten van die proef, uitgevoerd samen met het KNMI, zijn afgelopen
maand verschenen in het online
journal van de European Geosciences Union.
Uit het experiment blijkt dat
mist, dauw en natte sneeuw de uitkomst van de meting sterk beïnvloeden. Die zorgen voor vocht op
de antennes en dus voor demping.’ Uijlenhoet: ‘Daar moet je
voor corrigeren, want het is geen
regen.’ Bovendien blijkt elk merk
antenne op zijn eigen manier op
de verstorende invloeden te reageren.

Desondanks staat de bruikbaarheid van gsm-masten voor het meten van neerslag volgens Uijlenhoet recht overeind. Met name op
plekken in de wereld waar geen reguliere structuur is om regen te
RK
meten.

