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10 miljoen voor
gewasdiversiteit
in de akkerbouw
De EU wil per 2030 de helft minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Gewasdiversiteit kan daarbij een grote
rol spelen. Een door Wageningen geleid
consortium gaat uitzoeken hoe dat moet:
van akker tot supermarkt. NWO heeft 10
miljoen euro toegekend voor dit CropMixonderzoeksprogramma. De focus ligt
op strokenteelt; dat is praktisch voor het
landbouwmachinepark en WUR heeft
daar al veel ervaring mee. Onderzoek aan
gewasdiversiteit vereist samenwerking van
veel verschillende disciplines.
Info: erik.poelman@wur.nl
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VEEHOUDERIJ EN KLIMAAT

Melkveehouderij kan uitstoot
methaan verminderen met
bestaande voerstrategiëen
Bestaande manieren om melkvee te voeren kunnen de methaanuitstoot
voldoende terugdringen om de klimaatdoelen voor de melkveehouderij te
halen. Een meta-analyse van bekende methoden voor methaanreductie,
zoals bijvoeren van methaanremmers, olie en tannine, laat dat zien.
Aan de meta-analyse, gepubliceerd in The
Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS), werkte Jan Dijkstra van
WUR als één van de vierentwintig wereldwijde experts mee. De methaandoelstellingen (11-30% reductie in 2030 en 24-47%
in 2050) blijken haalbaar met bestaande
strategieën om de methaanproductie in het
darmstelsel van melkvee terug te dringen.

Dat kan zelfs zonder in te leveren op productiecapaciteit. Wel moeten de meest efficiënte voeroplossingen dan volledig worden
ingezet. Dat gebeurt nu nog niet. In Europa
is de beoogde reductie eenvoudiger te halen
dan in bijvoorbeeld Afrika, waar een groeiende behoefte bestaat aan producten uit de
melkveehouderij.
Info: jan.dijkstra@wur.nl

WUR beste agrarische
universiteit
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Wageningen University & Research
(WUR) is dit jaar in de prestigieuze QSranking voor de zevende keer op rij de
beste agrarische universiteit ter wereld.
Voor milieuwetenschappen belandt WUR
op plek vijf. De QS-ranking is gebaseerd
op reputatieonderzoek en wetenschappelijke impact. In de algemene QS-ranking
behoort WUR tot de bovenste 10 procent.
Daarnaast klom WUR dit jaar naar plek
65 op de Times Higher Education Impact
Ranking, die bijhoudt hoe organisaties
scoren op de 17 duurzaamheidsdoelen
van de Verenigde Naties.
Info: marleen.noomen@wur.nl
WAGENINGEN ACADEMY

Seminar over biodiversiteit en data verzamelen
Hoe kunnen datawetenschap en kunstmatige intelligentie (AI)
bijdragen aan het monitoren en beheren van de biodiversiteit? Wat
is er mogelijk? Wat zijn de ontwikkelingen? Daarover organiseert
Wageningen Academy eind dit jaar een seminar. De deelnemers
krijgen een beeld van data verzamelen – zowel door professionals
als vrijwilligers – en de verwerking en toepassing van de verzamelde gegevens. Daarbij komen de nieuwste snufjes uit de data-
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wetenschappen en AI-technieken aan de orde. Het programma is
opgebouwd uit een fysieke bijeenkomst op 14 november en een
aansluitende online-sessie op 16 december. Tijdens die tweede
dag bestaat het programma uit het bespreken van ingediende
casussen door deelnemers.
Meer informatie en het volledige programma is te vinden op
www.wur.nl/academy

