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Methaanremmer werkt
beter bij koe met mais-dieet
Het veevoeradditief Bovaer van DSM verlaagt methaanvorming in Nederlandse
melkkoeien met 27 tot 40 procent, afhankelijk van het voer dat de koe te eten
krijgt, blijkt uit onderzoek.
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De werking van het additief is wereldwijd
in meerdere studies onderzocht, zegt onderzoeker André Bannink. ‘Maar iedere
onderzoeksgroep vond een net iets andere
effectiviteit.’ Een verklaring daarvoor is dat
het uitmaakt wat de koe eet. Om die hypo-

these te toetsen, zette Wageningen Livestock
Research een proef op met 64 HolsteinFriesian melkkoeien onder praktijkomstandigheden. Daarbij werd de methaanreductie
bepaald bij drie verhoudingen graskuil en
maiskuil van het ruwvoer, en bij twee doseringen Bovaer (60 ppm en 80 ppm) waarvoor
DSM EU-goedkeuring heeft aangevraagd.
‘Bovaer remt methaanvorming effectief, en
de effectiviteit blijkt inderdaad af te hangen van het rantsoen’, zegt Bannink. Een
lage dosering van Bovaer (60 ppm) gaf 27
procent minder methaanuitstoot per kilo
voer bij een rantsoen zonder maiskuil, tot
35 procent minder bij het hoogste aandeel
maiskuil. Bij een hoge dosis van Bovaer (80
ppm) was dat respectievelijk 29 en 40 procent minder uitstoot. Negatieve effecten van
Bovaer zijn niet bekend, aldus Bannink.
De werkzame stof in het additief, 3-nitrooxypropanol, remt een enzym dat methaanvormende micro-organismen in de pens nodig
hebben om uit waterstof methaan te maken.
‘Als de koe een ander rantsoen heeft, zijn de
fermentatieomstandigheden in de pens ook
anders’, verklaart Bannink.
Info: andre.bannink@wur.nl

Biologisch
afbreekbaar net
voor graszoden
Wageningen Food & Biobased Research
(WFBR) heeft biologisch afbreekbare
netten ontwikkeld voor graszoden.
Producenten van graszoden leggen
plastic netten in de grond om de groei te
ondersteunen. Die blijven meestal achter
in de grond. Het nieuwe net behoudt
12 tot 14 maanden zijn functie en wordt
daarna volledig afgebroken, zonder de
omgeving te vervuilen. Het materiaal bevat bio-PBS, een biobased polymeer dat
chemiebedrijf PTTMCC produceert uit
barnsteenzuur. De Italiaanse nettenfabrikant Tenax maakte er proefnetten van.
Sinds september 2020 loopt een praktijkproef met zo’n proefnet op de velden
van Hendriks Graszoden. Blijkt de test
succesvol, dan wil Hendriks de netten
gebruiken voor de teelt van gras voor
sportvelden, aldus projectmanager
Wouter Post van WFBR.
Info: wouter.post@wur.nl

DNA-ANALYSE

DNA onthult herkomst van eeuwenoud hout
uit oud hout te halen. Constructies bestaan
meestal uit het donkere hout in het midden
van de stam, dat veel chemische stoffen
bevat die DNA-extractie bemoeilijken. Toch
slaagden de onderzoekers erin om twee protocollen voor DNA-extractie uit eikenhout te
ontwikkelen. Daarvoor gebruikten ze onder
meer hout van het 700 jaar oude scheepswrak Mönchgut Ostsee VII, gevonden in
Noord-Duitsland.
Info: paul.copini@wur.nl
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Onderzoekers van het Thünen-Institute of
Forest Genetics en van de universiteiten van
Kopenhagen en Wageningen hebben DNA
uit historisch en archeologisch hout van gebouwen en scheepswrakken weten te halen.
Met dit aDNA (ancient DNA) konden ze de
herkomst bepalen.
De herkomst van hout uit vroegere eeuwen
wordt meestal bepaald met jaarringonderzoek, maar dit is niet altijd mogelijk. Het
is lastig om voldoende genetisch materiaal

WAGENINGENWORLD | 2 | 2021

9

