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Voorwoord
Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen als stage opdracht voor een derde jaar
studente toegepaste biologie van de HAS te ‘s-Hertogenbosch. Er is in samenwerking met
het institute for ethnobotany and zoopharmacognosy gekeken naar kruidengebruik in relatie
tot temperament. Het onderzoek is uitgevoerd op vier verschillende melkvee bedrijven, die
ook mee doen aan het onderzoek ‘kruiden in een weiland en de gezondheid van melkvee’.
Er is acht weken veldwerk gedaan waarvan steeds twee weken op elk bedrijf. Na deze acht
weken zijn er 12 weken besteed aan literatuurstudie, verslaglegging en verdiepende
gesprekken. Het hele onderzoek liep van 29 augustus 2011 tot 20 januari 2012.
Ik wil bij deze een aantal personen bedanken die mij begeleid hebben tijdens mijn
onderzoek en mijn van de nodige informatie hebben voorzien. Dit zijn achtereenvolgens
Tedje van Asseldonk (Deskundige Fytotherapie en stage bieder), Osama Almalik (statistiek
docent), Jan Paul Wagenaar (statistiek deskundige) en Tamara Lohman (stage docent).
Daarnaast bedank ik in het bijzonder de verschillende boeren die mee hebben willen doen
aan mijn onderzoek, Jan Jellema en Hanneke Hansma, Anne en Anneke Koekoek, Gerard en
Rosa Kok en Gerlof en Annemiek Timmerman. Apart wil ik Ilse van Duuren bedanken, voor
de vele uren die ze samen met mij tijdens het veldwerk heeft willen doorbrengen in een
camper.
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Samenvatting
Van oudsher werd er gebruik gemaakt van kruiden door de mens voor allerhande
kwaaltjes. In de loop van de tijd zijn veel kruiden uit graslanden verdwenen, gevolgd door
de kennis over de verschillende nuttige effecten van deze kruiden bij veehouders. De
afgelopen jaren is het welzijn van dieren steeds meer voorop komen te staan. Consumenten
willen graag ‘eerlijk’ vlees waardoor veehouders hun dieren weer meer in hun natuurlijke
leefomgeving gaan houden. Hierdoor komen de verschillende kruiden met hun werking naar
voren en ontstaan vragen over het effect van deze kruiden in de wei. Eén van deze vragen is
of er verschil bestaat in graasgedrag tussen dominante en volgzame koeien.
In opdracht van het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy werd per
individueel dier gekeken naar het gedrag in relatie tot de kruiden die dit dier eet. Mogelijk
kan aan de hand van dit onderzoek een aantal onduidelijkheden hierover worden
opgehelderd. De probleemstelling die hierbij van toepassing is luidt:

“Is er verschil in selectief graasgedrag tussen lacterende koeien met verschillende
temperamenten, kijkend naar dominante en volgzame koeien. “

Deze probleemstelling is opgesplitst in verschillende deelvragen, namelijk:
1. Welke kruiden groeien in de verschillende weilanden.
2. Welke kenmerkende fysiologische effecten hebben kruiden die het meest
geconsumeerd worden.
3. Welke en hoeveel kruiden eten de dominante, respectievelijk volgzame koeien, en
wat is de verhouding gras / kruiden.
4. Welke gedragingen komen voor bij de voor het onderzoek geselecteerde koeien,
die wijzen op dominant of volgzaam gedrag en klopt dit met de beoordeling van de
boer.
Het onderzoek vond plaats van 29 augustus 2011 tot 20 januari 2012. Hierbij zijn op vier
bedrijven acht koeien gedurende twee weken gevolgd volgens de Focal animal sampling
methode. Voorafgaand aan deze observaties zijn de acht dieren beoordeeld op temperament
volgens de Time sampling methode, en zijn de weilanden geïnventariseerd aan de hand van
de Braun Blanquet methode. Middels het uitvoeren van een t-toets en Univariate Analysis of
Variance is gebleken dat het temperament geen significant effect heeft op de totale tijd die
op kruiden gegraasd wordt (p=0,702). Wel is gebleken dat volgzame koeien significant meer
tijd besteden aan gras eten dan dominante koeien (p = 0,034). Ook kwam naar voren dat
koeien in het algemeen in de ochtend meer tijd besteden aan kruiden eten dan in de middag
(p=0,000). Het gebruik van de alle verschillende specifieke kruiden kon niet worden getoetst
omdat de consumptie tijd hiervan te incidenteel was. Middels vervolgonderzoek dient te
worden aangetoond of het temperament effect heeft op het specifiek kruidengebruik. Bij een
eventueel vervolgonderzoek is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de
bedrijfsvoering van de verschillende bedrijven. Wanneer dit gelijk is, zijn de koeien beter met
elkaar te vergelijken. Een andere mogelijkheid is om het onderzoek uit te voeren op één
bedrijf met een ruim aanbod van kruiden in het grasland. Dit omdat veel verschillen nu
veroorzaakt kunnen zijn door verschillen in bedrijfsvoering. Om een totaal beeld te krijgen
van het graasgedrag van de koeien wordt aangeraden om de dieren ook in de avond en in
de nacht te observeren.
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Summary
Traditionally people use herbs for all sorts of ailments. Over time most herbs in pastures
have disappeared, together with the knowledge that farmers had about the different
beneficial effects of these herbs. During the last decade animal welfare became more en
more important. Consumers want ‘fair’ meat causing farmers to return their animals back
into their natural habitat. This brings forward a renewed interest in herbs and their effects
resulting in questions about the effects of herbs in the meadow.
One of these questions is, is there a difference in grazing behaviour between dominant
and subordinate cows. Commissioned by the Institute for Ethnobotany and
Zoopharmacognosy (IEZ) there has been an investigation into the behaviour of the cows
related to their individual diet. Possibly this study can clarify some ambiguities. The definition
of the problem for this study is: ‘Is there a difference in selective grazing between lactating

cows with different temperaments looking at dominant and subordinate cows?’

This definition of the problem is split into different sub-questions.
1. Which herbs are growing in the different meadows?
2. Which physiological effects have the herbs which are most consumed?
3. Which herbs were consumed by (the) cows, how many and what is the ratio
between grass and herbs?
4. Which behaviours occur among the cows that are selected for this study, suggesting
dominant of subordinate behaviour and does this correspond with the assessment of
the farmer.
The study was conducted from August 29th, 2011 until January 20th, 2012. At four farms
eight cows were observed for two weeks according to the focal animal sampling method.
Prior to these observations, the eight animals were assessed on temperament, according to
the Time sampling method. The meadows were inventoried using the Braun Blanquet
method. The t-test and ANOVA Analysis of variance showed that temperament has no
significant effect on the total herb consumption (p=0.702). In addition this research showed
that subordinate cows eat more grass in comparison to dominant cows (p=0.034). It turned
out that cows eat more herbs in the morning compared to the afternoon (p=0.000). The
consumption of all specific herbs was too incidental to be tested.
A follow-up study has to show whether temperament has an effect on the consumption /
usage of specific herbs. In such a study it will be important to involve the differences in
management styles / philosophies at the different farms. If these are the same, more cows
and specific herbs can be included in the study ant the individual cows can be compared
better. Another option is to conduct the study at just one farm, to overcome differences in
management styles. To get a comprehensive overview of the grazing behaviour of cows it is
recommended to observe the animals during the evening and night, too.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Van oudsher werd er gebruik gemaakt van kruiden door de mens voor allerhande
kwaaltjes (Speigel, 2010). Met de komst van de intensieve veehouderij verdwenen de open
kruidenrijke graslanden en moesten deze plaats maken voor productiegraslanden met
hoogwaardige voedingstoffen voor onder andere koeien. Een hogere melkproductie wordt
namelijk bereikt door bijvoorbeeld Engels raai een voedingsgras met een hoog eiwitgehalte
(Hammink, z.d.). Behalve dat veel kruiden uit het landschap verdwenen door de introductie
van productiegraslanden, verdween ook de kennis over de verschillende nuttige effecten van
kruiden bij de veehouders. De afgelopen jaren is het welzijn van dieren steeds meer voorop
komen te staan. Consumenten willen graag ‘eerlijk’ vlees waardoor veehouders hun dieren
weer meer in hun natuurlijke leefomgeving gaan houden (Dobbe, 2011). Hierdoor komen de
verschillende kruiden met hun werking naar voren en ontstaan vragen over het effect van
deze kruiden in de wei. Eén van deze vragen is of er verschil is in graasgedrag tussen
dominante en volgzame koeien. In opdracht van het Institute for Ethnobotany and
Zoopharmacognosy (IEZ) werd per individueel dier gekeken naar het gedrag in relatie tot de
kruiden die dit dier eet.
De probleemstelling die hierbij van toepassing is luidt als volgt:

“Is er verschil in selectief graasgedrag tussen lacterende koeien met verschillende
temperamenten, kijkend naar dominante en volgzame koeien. “

Deze probleemstelling is opgesplitst in verschillende deelvragen namelijk:
1. Welke kruiden groeien in de verschillende weilanden.
2. Welke kenmerkende fysiologische effecten hebben de kruiden die het meest
geconsumeerd worden.
3. Welke en hoeveel kruiden eten de dominante, respectievelijk volgzame koeien, en
wat is de verhouding gras / kruiden.
4. Welke gedragingen komen voor bij de voor het onderzoek geselecteerde koeien,
die wijzen op dominant of volgzaam gedrag en klopt dit met de beoordeling van de
boer.
Dit onderzoek maakt deel uit van een groter nog lopend onderzoek dat is gebaseerd op
vermoedens van veehouders met kruidenrijk grasland. Deze boeren vermoeden dat de
kruiden er de oorzaak van zijn dat zij minder vaak of geen antibiotica nodig hebben (Laldi,
2011). Naast deze mogelijk algemene effecten op bedrijfsniveau is het IEZ geïnteresseerd in
de specifieke kruidenkeuze van dieren afzonderlijk. Kruiden hebben mogelijk invloed op het
gedrag, anderzijds is een keuze voor een specifiek kruid ook een vorm van gedrag. Een
voorbeeld van dit laatste is dat gestreste apen massaal kamille en kattenkruid aten in tegen
stelling tot niet-gestreste apen, die het niet aten. Kamille en kattenkruid zijn planten met
kalmerende eigenschappen (Asseldonk & Haas, 1997). Er is geprobeerd vast te stellen of de
effecten van de gekozen kruiden gerelateerd zijn aan het gedrag van de koe. Eten
dominante koeien andere kruiden dan volgzame koeien? Dit heeft mogelijk effect op de
stabiliteit van de kudde. Voor een boer is het van belang dat er een goede hiërarchie in de
kudde heerst. Wanneer er een goede hiërarchie in de kudde heerst, is er weinig sprake van
opstandjes en minder kans op verwondingen wat de gezondheid van de koeien ten goede
komt (Hulsen, 2004). Door te achterhalen welke kruiden de dieren eten, kan een boer er
voor zorgen dat deze kruiden voldoende in zijn wei worden aangeboden. Zodat voor elk dier
de mogelijkheid aanwezig is om uit allerlei aanwezige kruiden te kiezen. Dit kan zowel een
gezondheid technisch (bijvoorbeeld antiparasitair) als stress verminderend effect hebben
(Asseldonk & Beijer, 2006).
Er wordt gewerkt met vier melkveebedrijven, waarop steeds acht dieren worden
geobserveerd. Bij de selectie van de bedrijven is rekening gehouden met de aanwezigheid
van kruiden in de begraasde weilanden, het type bedrijfsvoering en of deze bedrijven
publieksactiviteiten organiseren zodat de koeien gewend zijn aan mensen van buiten de
boerderij (Riedstra e.a., 2006). Elk bedrijf wordt 10 dagen bezocht. Hiervan wordt de eerste
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dag gebruikt voor de inventarisatie van de vegetatie in de wei en worden de dieren
geobserveerd om het temperament te bepalen. De volgende negen dagen wordt gekeken
naar het eetpatroon van de koeien.
De vegetatie wordt bepaald aan de hand van de Braun Blanquet methode, deze methode
geeft een nauwkeurige weergave van de verschillende weilanden (Braun-Blanquet, 1932).
Het gedrag van de dieren wordt gescoord met behulp van de time sampling methode, zo kan
in een relatief korte tijd een duidelijk beeld worden gevormd van de verschillen in
temperament bij de koeien. Met behulp van de Focal animal sampling methode wordt het
eetgedrag gescoord, wat een beeld oplevert van het kruidengebruik.
In dit onderzoek worden volwassen vrouwelijke dieren geobserveerd. Onder volwassen
dieren worden dieren verstaan die minimaal één keer een kalf hebben gehad. Hiervoor is
gekozen omdat jonge dieren zelden een leidende/ dominante rol in een kudde vervullen en
dus vrijwel altijd volgzaam gedrag zullen vertonen (Hulsen, 2004).
Veel boeren zijn op dit moment niet bekend met het effect van kruiden. Er bestaan dan
ook veel negatieve vooroordelen over kruiden in een grasland (Hammink, z.d.). Door dit
onderzoek kan mogelijk dit vooroordeel worden verminderd of weggehaald.
Eerder zijn er al soortgelijke studies gedaan naar het gedrag en het eetpatroon van
individuele apen en geiten waarbij relaties gelegd zijn met weertype en temperament
(Asseldonk et. al., 2005; Weij, 2008 ). Ook zijn koeien en ossen die grazen in
natuurgebieden rond Nijmegen en Den Bosch geobserveerd (Drenth et al., 2006; Noordhuis
et al., 2005) en grazers in de Oostvaardersplassen (Vulink et al., 1997). Maar er is nog niet
gekeken naar de relatie tussen temperament en eetpatroon bij koeien. Wel bestaan er bij
het IEZ vermoedens dat volgzame dieren andere kruiden eten dan dominante dieren
(Asseldonk, 2011). Voor het IEZ is het van belang om te achterhalen of deze vermoedens
statistisch onderbouwd kunnen worden en om welke kruiden het gaat. Het IEZ kan dan
advies geven aan de boeren over inzaaien van verschillende kruiden in hun graslanden,
waardoor mogelijk het antibiotica gebruik kan worden teruggedrongen. Daarnaast wordt er
beter ingespeeld op de graasbehoefte van de koeien waardoor het welzijn van de dieren
verbetert.
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Hoofdstuk 2. Verschillende bedrijfsvoeringen en huisvesting
Door de jaren heen zijn verschillende manier en opvattingen ontstaan over het houden
van dieren. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de bedrijfsvoeringen die voor dit
onderzoek van toepassing waren, en die niet bij iedereen bekend zijn. Daarnaast wordt er
ingegaan op de verschillenden stalontwerpen waar koeien in worden gehouden. Er wordt
alleen ingegaan op de staltypen die voor dit onderzoek van toepassing waren.
§ 2.1 Bedrijfsvoering
2.1.1 Pure Graze
Pure Graze is een onderneming van Karoline en Ado Bloemendal met als doel een
bijdrage te leveren aan maximalisering van weidegang en de productie van gezonde en
eerlijke regionale voedingsmiddelen op een duurzame manier. Deze nieuwe methode voor
het houden van koeien werd geïntroduceerd in 2003 en richt zich vooral op het systeem van
beweiding.
Koeien hebben tijdens hun lactatie en dracht voldoende gras nodig. In de zomer is dat
geen probleem maar in de winter groeit het gras niet en zijn de weilanden vaak te nat om te
betreden. In het Pure Graze systeem kalven alle koeien in het voorjaar. Op het moment dat
de koeien het meeste gras nodig hebben staat er voldoende vers gras in de wei. Naarmate
de koeien later in hun lactatie komen en de melkproductie omlaag gaat, nadert de winter en
vermindert ook het aanbod van het gras in de wei. Wanneer de koeien droog gezet worden,
zijn de weilanden te nat om te betreden en is er geen gras meer te begrazen.
Bij deze manier van bedrijfsvoering krijgen de dieren in het seizoen verdeeld over de dag
steeds nieuw gras. De koeien grazen op hoog gras (ongeveer de lengte van gras vlak voor
het gemaaid wordt) waardoor er na het grazen meer gras blijft staan. Het idee hierachter is
dat daardoor het wortelgestel minder aangetast wordt en er meer fotosynthese plaats vindt
in de plant, waardoor het gras weer sneller aangroeit. In de praktijk krijgen de koeien
ongeveer elke drie uur een nieuw stukje gras. Dit wordt gedaan door een draad te verzetten.
Omdat de dieren dan per keer maar kleine stukjes gras krijgen en niet meer bij het al
begraasde deel kunnen is er minder last van vertrapping. Gemiddeld staan de dieren bij een
Pure Graze boer drie maanden dag en nacht op stal en de rest van het jaar staan de dieren
buiten (Bloemendal, 11 november 2011).
Naast dit systeem van beweiding raadt Pure Graze ook aan om kruidenmengsels in te
zaaien in het grasland. Deze mengsels zijn samengesteld uit vlinderbloemigen, andere
kruiden en grassen. Diep wortelende rassen in de Pure Graze mengsels zorgen voor een
goede droogteresistentie en verhogen het organische stof gehalte in de bodem, waardoor
het waterbergend vermogen toeneemt en de voedingstoestand verbeterd. Door een rijke
variatie aan planten neemt de complexiteit van het bodemleven en daarmee de vitaliteit van
de bodem toe. De planten zijn speciaal geselecteerd op hun vitamine- en mineraleninhoud
en hun medische eigenschappen, om het vee gezond te laten weiden. De werking varieert
van eetlust opwekkend, tegengaan van interne parasieten tot een zuiverende werking van
lever, nieren en bloed.
Het kruidenmengsel wat werd ingezaaid op het onderzochte bedrijf was Saladebuffet.
Hierin zitten de volgende grassen: Engels raai, kropaar, timothee, en rietzwen. In het
Saladebuffet komende volgende kruiden voor: rode klaver, witte cultuurklaver, witte
weideklaver, bastaardklaver, rolklaver, gele zoete honingklaver,
chicorei, pimpernel, duizendblad, peterselie en smalle weegbree (Bloemendal, 11 november
2011).
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2.1.2 Biologische boer
De biologische veehouderij gaat uit van de 'ecologie'. Het woord ‘ecologie’ stamt af van
het Grieks en staat voor de leer of kennis tussen dieren en planten en de omgeving waarin
zij leven, evenals tussen dieren en planten onderling en de invloed van de mens daarop
(Dierenbescherming, 28 november 2011).
In de biologische veehouderij wordt een dier gezien als een levensvorm met een eigen
waarde, een vorm van gevoel en bewustzijn. Dieren hebben hun eigen identiteit en het dier
en de eigenaar kunnen zich aan elkaar gaan hechten. Deze band kan alleen maar ontstaan
als de schaalgrootte van de veehouderij niet te groot wordt, en er voldoende tijd en ruimte is
voor elk dier. In de biologische veehouderij hebben dieren niet alleen een aantal
nuttigheidswaarden voor de mens, maar dieren moeten ook kunnen leven volgens hun
natuurlijke eigenschappen. Maar de oorspronkelijke gedragingen zijn beïnvloed door
domesticatieprocessen, een dier heeft vaak hulp nodig tijdens de geboorte en voor ziekte
zijn er inentingen en antibiotica. In de biologische veehouderij wordt er naar gestreefd om
zo min mogelijk gebruik te maken van die inentingen en antibiotica. Het dier moet zelf in
staat zijn om gezond te blijven. Een koe is pas uitgegroeid in haar achtste levensjaar, dan is
de melkproductie ook het hoogst. Het afschrijven van een koe na vijf jaar is dan voor een
biologische boer niet ecologisch verantwoord (Veluw, 1998).
2.1.3 Biologisch dynamisch
Voor biologisch dynamische boeren hebben planten en dieren allemaal hun eigen
karakter. Dit karakter wordt behouden of zelfs versterkt. Zo houden de koeien op deze
bedrijven de horens. De dieren op deze boerderijen worden over het algemeen niet
geïnsemineerd maar worden op natuurlijke wijze door een stier bevrucht. De stier verblijft
vaak permanent in de stal of gaat mee in de kudde. De natuur wordt gezien als een
belangrijk onderdeel van het bedrijf, hierdoor is vaak een grote biodiversiteit aan te treffen
op deze bedrijven. Het biologisch- dynamische systeem is gebaseerd op de visie van Rudolf
Steiner, het hele bedrijf wordt gezien als een organisme. Hierbij spelen de aarde, de maan
en de zon ook een rol. Het grootste verschil met gewoon biologische veehouderij is dat het
gaat om de samenhang tussen de aarde en de daarop van naturen levende planten en
dieren (Ambagts, 28 november 2011). In de Biologisch dynamische veeteelt wordt zo min
mogelijk gebruik gemaakt van antibiotica en wordt er geen gebruik gemaakt van chemische
bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Ook voor deze manier van bedrijfsvoering geldt dat het
afschrijven van een koe na vijf jaar niet ecologisch verantwoord is (dierenbescherming, 28
november 2011).
2.1.3 Conventionele boer
Na de tweede wereld oorlog is de veeteelt sterk geïntensiveerd. Met deze intensivering
veranderde in Nederland ook het beeld over dieren. Onder druk zijn de erfdieren veranderd
in productie-eenheden die verantwoordelijk waren voor het produceren van zo veel mogelijk
melk of vlees. Door hun intensief gebruik werd het uitvoeren van hun natuurlijk gedrag
weggedrukt. Het gangbare wetenschappelijke dierenbeeld is een fysiologisch dierenbeeld
geworden, een koe wordt gezien als een groep cellen en organen die fysiologisch gestuurd
worden door hersenen. Met de juiste combinatie van voer, gezondheidszorg en huisvesting
kan het dier maximaal produceren. Op een conventionele veehouderij worden de melkkoeien
gemiddeld vier tot vijf jaar oud. Na drie jaar lactatie voldoet een koe niet meer aan de eisen
die een conventionele boer stelt (Veluw,1998).
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§ 2.2 Huisvesting
2.2.1 Potstal
Dit is een staltype waar in het midden van de stal de dieren de ruimte hebben om te
liggen, lopen en staan. De pot wordt vaak opgevuld met stro wat zorgt voor een zachtere
bedekking, maar de pot kan ook worden opgevuld met bijvoorbeeld bladriet en gras.
Afhankelijk van het aantal dieren in de potstal moet deze vaak dagelijks worden opgestrooid.
Er wordt dan verse stro in de stal boven op het oude gestrooid om het schoon te houden. De
pot wordt vaak één of twee keer per jaar uitgemest waarbij waardevolle mest ontstaat die
wordt uitgereden over het land. Rondom de pot zijn vaak roosters en rekken geplaatst
waarin de dieren vastgezet kunnen worden en waaraan het voer wordt verstrekt (Morselt,
z.d).
2.2.2 Open frontstal
Dit staltype heeft één kant van de stal open zodat er voldoende frisse lucht en licht
binnen kan. De open gevel wordt idealiter naar het zuidoosten gericht voor een optimale
lichtinval. Vanwege zijn open front hoeft er minder of niet geventileerd te worden. Vaak is
het midden van de stal uitgerust met ligbedden (Ekamper et al., 2009).
2.2.3 Panoramastal
Een panoramastal is een stal die van alle kanten open is. Het voordeel hiervan is dat er
voldoende ventilatie plaats vindt en er genoeg licht binnenkomt. Ook werkt het voordelig
voor de koe die door de open stal in de winter een dikkere vacht krijgt en zo de natuurlijke
gewoontes kan uiten. De stal moet rondom wel beschut worden door bomen en struiken om
tocht te voorkomen. In het midden van de stal zijn ligbedden geplaatst zodat de dieren meer
beschut liggen (Koekoek, 24 november 2010).
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Hoofdstuk 3. Gedragingen
Gedrag is de schakel tussen het natuurlijke milieu en de fysiologische en sociale
behoeften van een dier. Elke omgeving dwingt een bepaald soort gedrag af. Telkens moet
een dier zijn gedrag aanpassen om aan zijn behoeften te voldoen (Campbell and Reece,
2009).
Gedragingen van koeien
Gedrag kan worden ingedeeld in zeven systemen. 1. graas-, eet en uitscheidingsgedrag,
2. sociaal gedrag, 3. comfortgedrag, 4. rust-, slaap, en herkouwgedrag, 5. sexueel gedrag en
zorg voor jongen, 6. spel en leren en 7. Exploratie (Veluw, 1998). Er wordt alleen maar
ingegaan op het gedragsonderdeel sociaal gedrag omdat alleen dit gedrag van belang is voor
dit onderzoek.
Rangorde
Elke koe heeft zijn eigen privéruimte, als er een ander dier binnen deze ruimte komt dan
moet het dier reageren. Bij een koe is deze ruimte ongeveer drie meter en bij een stier
ongeveer zes meter. De wijze waarop het dier reageert, is gebonden aan zijn plaats in de
kudde. De leeftijd blijkt een belangrijke factor te zijn voor de bepaling van de plaats in de
rangorde. Als er een nieuw dier in de kudde komt, moet dit dier zich waarmaken om
hogerop te komen in de rangorde. De oudste koeien in de kudde hebben vaak de hoogste
rangorde. Wanneer er een nieuwe koe in de kudde komt is na een uur de rangorde bepaald.
Bij het veroveren van een plek in de rangorde spelen de horens een belangrijke rol (Velum,
1998).
De lineariteit hangt af van de grootte van de groep, gezondheid, behoorning,
voedselaanbod en sociale ervaring in de jeugd. Bij koeien komen zowel rechtlijnige
rangorden als driehoeksverhoudingen voor. De rangorde geeft structuur aan de kudde, dit
geeft de individuele koeien duidelijkheid over wat wel en niet kan (Veluw, 1998). Wanneer er
geen strijd is om voer of ruimte, bestaat de rangorde in een kudde meestal uit een rechte
lijn. Hoe groter de strijd tussen de dieren hoe complexer de rangorde in de kudde wordt.
Conflicten treden het meeste op tussen dieren die vrijwel gelijk staan in rang (Hulsen, 2004).
Verschillende gedragingen kunnen worden benoemd als volgzaam of dominant gedrag. Deze
gedragingen staan weergegeven in bijlage 4 in een ethogram.
Kuddegedrag
Koeien zijn kuddedieren, de meeste gedragingen in een kudde vinden dan ook gelijktijdig
plaats. De leiders beginnen doorgaans met grazen waarop de hele kudde reageert door ook
te gaan grazen. Na verloop van tijd vervaagt dit beeld en zijn er meerdere acties waar te
nemen. Een hechte groep bestaat meestal uit tien tot 12 dieren, deze dieren zijn vaak
leeftijdsgenoten die gezamenlijk zijn opgegroeid. Verschillende kleine koppels vormen een
groter koppel vaak van 50 tot 80 dieren. Dit is ook het maximum aantal dieren waarvan
gedacht wordt dat een koe aan soortgenoten kan onthouden. Natuurlijke kuddes dreigen uit
elkaar te vallen wanneer ze groter worden dan 200 dieren (Hulsen, 2004). Hoe kleiner de
kudde hoe beter de dieren elkaar leren kennen. Wanneer oude niet productieve koeien in de
kudde worden gehouden zijn deze dieren een goed voorbeeld voor jongere dieren. Een oude
koe is meestal de leidster van de groep (Veluw, 1994).
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Hoofdstuk 4. Kruiden
Dieren weten vaak uit ervaring welke planten er gegeten kunnen worden. Uit deze
planten kunnen dieren secundaire metabolieten (stoffen die werkzaam zijn als antibioticum
en toxine) opnemen. De secundaire metabolieten geven de plant zijn kenmerken als kleur,
smaak en geur. Voor het dier hebben deze secundaire metabolieten een positief effect als
het doden van wormen, antibiotica of als tegengif tegen eerder gegeten planten (Lozano,
1998). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kruiden die door vrijwel alle koeien zijn
gegeten, en die op alle bedrijven aanwezig waren. Van deze kruiden wordt wanneer dat
bekend is ingegaan op de inhoudsstoffen, het wetenschappelijk onderzoek en de traditionele
geneeskunde. In bijlage 1 zijn de kruiden weegbree en ridderzuring nog beschreven.
§ 4.1 Kruipende boterbloem

Ranunculus repens L.
Familie: Ranunculus
De kruipende boterbloem is een
tamelijk lage overblijvende
voorzomerbloeier (zie
afbeelding 1). De kroonbladen
van de bloem zijn dooiergeel
(Weeda, 1985). De bladeren
zijn steeds drie vormig waarvan
het middelste blad een langere
steel heeft. Bovengronds heeft
de plant stolonen die uitlopen.
De boterbloem komt voor op
vochtige tot natte, voedselrijke,
grazige of beschaduwde grond
Afbeelding: 1 kruipende boterbloem (tekstotaal, 20 december).
(Meijden, 2005). Wereldwijd
komt deze plant voor in de gematigde en koude streken van Europa, Azië en het
Atlasgebied. In Nederland is het de meest voorkomende boterbloem.
Over secundaire inhoudsstoffen of een farmacologisch effect van de van de kruipende
boterbloem is in de literatuur weinig te vinden. Wel is er meer gepubliceerd over de scherpe
boterbloem (Ranunculus acris L.), maar deze wordt niet gegeten door koeien.
Van de scherpe boterbloem wordt gezegd dat deze een prikkelende werking heeft
(Genderen et al, 1996). Het sap veroorzaakt zwellingen op de huid en roodheid. Hierdoor
wordt veronderstel dat de kruipende boterbloem ook die prikkelende werkingen heeft, maar
dan in een mildere vorm. Speenkruid is familie van de boterbloem. Speenkruid wordt in de
traditionele geneeskunde gebruikt bij aambeien en voor de afvoer van afval stoffen uit het
bloed (Hellemont, 1988).
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§ 4.2 Rode klaver

Trifolium pratense L.
Familie: Trifolium
Klaver is een aan de grond blijvende meerjarige plant die
vaak met meerdere tegelijk voorkomt (afbeelding 2). De
plant heeft een slanke oplopende harige stengel met drie
bladeren variërend van vorm van ovaal tot omgekeerd
eivormig (World Health Organization, 2005).
De vlinderbloemige bloem is rood, wit of geelachtig wit.
Klaver komt voor op vochtige tot natte, voedselrijke of
brakke tot zilte grond in graslanden en bermen (Meijden,
2005).

Afbeelding:2 Rode klaver (bioplek, 20 december)

4.2.1 Belangrijkste inhoudsstoffen
Rode klaver is rijk aan isoflavonen. De belangrijkste fyto-oestrogene isoflavonen zijn:
biochanine A, daidzeïne, formononetine en genisteïne (World Health Organization, 2005).
Verder is het rijk aan looistoffen en coumarines (Verhelst, 2004).
4.2.2 Gebruik zoals beschreven in Wetenschappelijk onderzoek
Er zijn een groot aantal klinische studies gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van
rode klaver extracten, bijvoorbeeld voor de behandeling van symptomen van de menopauze,
hyperlipi-daemia (verhoogd serum niveau van vetten), botontkalking en prostaatkanker.
Tot op heden kunnen deze onderzoeken geen van deze indicaties voldoende ondersteunen.
Genisteïne, een belangrijke actieve oestrogene isoflavone dat in klaver zit geeft
bescherming tegen oxidatieve stress veroorzaakt door ultraviolet (UV) straling. Uit onderzoek
is gebleken dat genisteïn zorgde voor oedeem- en ontsteking vermindering, maar ook
onderdrukt het de overgevoeligheid veroorzaakt door kunstmatige UV-straling (World Health
Organization, 2005).
De isoflavonen waar klaver rijk aan is zorgen voor een remmende groei van sommige
soorten tumorcellen, waaronder prostaat adenocarcinoom (World Health Organization,
2005).
Het fyto-oestrogeen effect wordt veroorzaakt door verschillende isoflavonen. De structuur
van isoflavonen vertoont veel overeenkomst met de structuur van het vrouwelijke hormoon
oestrogeen. Isoflavonen kunnen zowel de werking van oestrogeen versterken als
verzwakken. Dit hangt af van de hoeveel lichaamseigen oestrogeen die er circuleert
(Verhelst, 2004).
4.2.3 Traditionele geneeskunde/huismiddel
In de traditionele geneeskunde wordt klaver gebruikt voor lokale behandeling van
dermatologische aandoeningen zoals huidziekte en eczeem, evenals voor de behandeling van
astma en hoest (Verhelst, 2004).
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§ 4.3 Paardenbloem

Taraxacum officinale L. (afbeelding 3).
Familie: Asteraceae
Paardenbloem komt voor in gematigde zone van het noordelijk
halfrond en is een meerjarige plant (Aigberger et al, 2006). De
bladeren staan in een rozet omhoog gericht en zijn veerspletig. De
bloem is lintvormig, oranje- geel van kleur met gekartelde bladeren
en de stengel produceert melksap. Deze plant komt voor in
graslanden, bermen en gazons op natte tot droge, voedselrijke tot
voedselarme bodems (Meijden, 2005). De wortel bestaat uit een
ondergrondse, lange, rechte taps toelopende bruine wortel (World
Health Organization,2001).

Afbeelding: 3 paardenbloem (hipernatural, 20 december)

4.2.1 Belangrijkste inhoudsstoffen
Zowel het bovengrondse deel van de paardenbloem als de wortel bevatte bitterstoffen
zoals sesquiterpeenlacton en traxacine. Verder bevat de paardenbloem triterpeen en
sterolen, flavonoide en een hoog gehalte aan kalium. Alleen de wortel bezit inuline (Ludwig,
1996).
4.2.2 Gebruik zoals beschreven in Wetenschappelijk onderzoek
Paardenbloem wordt gebruikt bij gebrek aan eetlust, klachten aan het maagdarmstelsel
en klachten en of ontstekingen aan de urinewegen. De bitterstof in paardenbloem bevordert
het parasympatisch zenuwstelsel en daarmee de speekseluitscheiding en de uitscheiding van
darm en maagsappen. Het zorgt voor een verhoogde afscheiding van de darm- en
maagklieren. De flavonen in de paardenbloem zorgen voor een diuretisch effect, waarbij er
weinig tot geen kalium verloren gaat (Ludwig, 1996; Reichling et al, 2005).
4.2.3 Traditionele geneeskunde/ huismiddel
In de traditionele geneeskunde wordt de paardenbloem beschreven als een middel dat de
lactatie bij mensen en andere dieren bevordert. Het wordt gebruikt bij behandeling van
steenpuisten en zweren, eczeem, diabetes, koorts, ontstekingen van het oog, slapeloosheid,
zere keel, geelzucht, jicht reuma en infecties van de urinewegen (World Health Organization,
2001).
Paardenbloem kan ook ongewenste neveneffecten opwekken. Zo kan het, wanneer er
problemen zijn met de galwegen, dit verergeren door verstopping van de galwegen (Ludwig,
1996).
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Hoofdstuk 5. Materiaal en methoden
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Eerst komt de
beschrijving van de onderzochte dieren aanbod, waarna de onderzochte bedrijven en de
observatiemethode worden beschreven. Tot slot wordt beschreven hoe de verzamelde
gegevens worden verwerkt.
§ 5.1 De Koeien
In dit onderzoek is gewerkt met koeien die worden gehouden op kruidenrijke graslanden
in de provincies Gelderland, Friesland en Overijssel bij zowel conventionele boerderijen als
boeren die werken volgens biologische (-dynamische) principes of het Pure Graze principe
(dit zijn boeren die kruiden inzaaien). Op de graslanden van beide laatste boerderijen
groeien over het algemeen meer kruiden dan op de graslanden van conventionele
boerderijen, hierdoor kan de koe selectief grazen. De conventionele boer die meegewerkt
heeft aan het onderzoek laat spontaan opkomende kruiden staan. Dit in tegenstelling tot
sommige andere conventionele boeren die de kruiden beschouwen als onkruid en deze
bestrijden of de wei overmatig bemesten zodat kruiden geen kans krijgen.
Op ieder bedrijf zijn acht volwassen dieren geobserveerd. Onder volwassen dieren worden
dieren verstaan die minimaal één keer een kalf hebben gehad. Hiervoor is gekozen omdat
jonge dieren zelden een leidende / dominante rol in een kudde vervullen en vrijwel altijd
volgzaam gedrag zullen vertonen (Hulsen, 2004). De leeftijd van de groep lag tussen de drie
en 15 jaar. In het onderzoek zijn verschillende rassen mee genomen namelijk Jersey's,
Brown-Swiss, Holstein en Holstein-Frisian.
§ 5.2 Onderzochte bedrijven
Het onderzoek is uitgevoerd op vier melkveebedrijven. Deze bedrijven deden ook mee
aan het toen nog lopende onderzoek naar biodiversiteit in het grasland (Laldi, 2011). Bij de
selectie van de bedrijven is rekening gehouden met de aanwezigheid van kruiden in de
begraasde weilanden, het type bedrijfsvoering en of deze bedrijven publieksactiviteiten
organiseerden zodat de koeien gewend waren aan mensen van buiten de boerderij (Riedstra
e.a., 2006). Om deze informatie te verkrijgen, werden bij de verschillende bedrijven
enquêtes afgenomen (bijlage 2) tijdens een bezoek van ongeveer twee uur, ter
voorbereiding van het onderzoek. Daarna werd in overleg met het IEZ vier bedrijven
geselecteerd.
Het eerste bedrijf (bedrijf 1) heet, Jellema en Hansma, het tweede bedrijf (bedrijf 2) de
Harmanna hoeve, het derde bedrijf (bedrijf 3) Boerderij Schoonderbeek en het vierde bedrijf
de Haarmeyer (bedrijf 4). In het verdere verslag wordt deze nummering gehandhaafd.
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5.2.1 Bedrijf 1
Het eerste bedrijf is van Jan Jellema en Hanneke Hansma en ligt in de provincie Friesland.
Hier is geobserveerd van 30 augustus t/m 9 september 2011. Dit is een conventioneel bedrijf
dat aan het overwegen was om biologisch te worden, maar nog niet in het bezit was van
voldoende grond. Op dit bedrijf lieten ze de kalveren bij de moeder in de wei opgroeien om
de nodige stress bij beide dieren te voorkomen. Daarnaast werden antibiotica zo minimaal
mogelijk gebruikt. In totaal waren er op dit bedrijf 62 melkkoeien die allemaal onthoornd
waren. De stal waar de dieren voornamelijk in de winterperioden staan is een open frontstal
met rubberen matten in de ligbedden. Rondom het bedrijf is 25 hectare beschikbaar voor
begrazing. In de zomerperioden worden de dieren dag en nacht geweid, maar in de periode
van de observaties stonden de dieren vanwege het slechte weer ‘s nachts binnen. De
melkkoeien werden tussen zes en acht uur ‘s morgens gemolken en gingen daarna naar
buiten. De dieren graasden ongeveer drie dagen op een wei van circa drie hectare,
afhankelijk van de hoeveelheid gras op de wei. Daarna werden de dieren op een nieuwe wei
geplaatst. De dieren graasden tot 16:00 uur, vervolgens werden ze gemolken. Tussen 11:00
en 13:00 uur gingen alle dieren liggen om te herkauwen. Naast het gras uit de wei kregen
de dieren ook nog krachtvoer, maïsmeel en aardappelzetmeel aangeboden.
In totaal hebben de dieren tijdens de observatie op vier verschillende percelen gestaan.
Rondom al deze percelen lagen landbouwsloten met afwijkende vegetatie, waar de koeien
ook van konden eten.
5.2.2 Bedrijf 2
Het tweede bedrijf is van Anne en Anneke Koekoek en ligt in de provincie Friesland. Hier
is geobserveerd van 12 september t/m 24 september 2011. Dit bedrijf is een biologischdynamisch melkveebedrijf waarbij het kalf alleen de eerste dag bij zijn moeder verblijft.
Antibiotica worden op dit bedrijf niet gebruikt. In totaal zijn er 55 melkkoeien die allemaal
horens hebben. De dieren worden allemaal bevrucht door een eigen stier, die in een aparte
ruimte altijd aanwezig is in de stal. De stal waar de dieren voornamelijk in de winterperioden
staan, is een panoramastal. De ligbedden in deze stal zijn gevuld met autobanden en
paardenmest. Rondom het bedrijf is 18 hectare grond ter beschikking voor begrazing. In de
zomerperioden worden de dieren dag en nacht buiten geweid en in de winter staan ze op
stal. In de periode van de observaties was het slecht weer en moesten de koeien ‘s avonds
naar binnen, om vertrapping van de wei te voorkomen. Ook ontbreekt vanwege het slechte
weer een dag in de data.
De dieren werden rond 9:00 uur naar buiten gelaten en werden om 18:00 uur weer naar
binnen gehaald. Tussen 11:00 en 12:30 uur lagen de dieren te herkauwen. Tijdens de
observatieperiode kregen de dieren naast het gras uit de wei, nog een oogst van granen
aangeboden.
De dieren graasden in de observatieperiode op vier verschillende weilanden waarvan de
grootte varieerde van 2½ tot 5½ hectare. Rondom al deze percelen lagen landbouwsloten
met afwijkende vegetatie, waar de koeien ook van konden eten. Verder waren in sommige
percelen greppeltjes aangelegd om het water af te voeren.
5.2.3 Bedrijf 3
Het derde bedrijf is van Gerard en Rosa Kok en ligt in de provincie Gelderland. Hier is
geobserveerd van 27 september t/m 7 oktober 2011. Dit bedrijf is een biologisch-dynamisch
bedrijf waarbij de kalveren bij de moeder blijven. Langzaam worden de jonge dieren van de
moeder gescheiden, door ze te plaatsen in een aparte ruimte in de stal waarbij de moeder
haar jong kan likken en voeden. Deze ruimte wordt steeds meer afgesloten totdat de
moeder niet meer bij het kalf kan. Op deze manier wordt het kalf langzaam zelfstandig.
Antibiotica worden op dit bedrijf niet gebruikt. In totaal zijn er 46 melkkoeien die allemaal
horens hebben. De stal waarin de dieren voornamelijk in de winter staan is een potstal
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gevuld met compost. Rondom het bedrijf is 22 hectare grond ter beschikking voor begrazing.
In de zomerperioden worden de dieren dag en nacht buiten geweid en ook tijdens de
observaties was dit het geval. De dieren werden rond 7:00 uur en 17:00 uur gemolken.
Tussen 10:00 tot 12:30 lagen de dieren te herkauwen. In de melkstal kregen de dieren
krachtvoer aangeboden.
De dieren graasde in de observatieperiode op vier verschillende percelen van ongeveer
1½ hectare. Langs de percelen liepen één of twee landbouw sloten met afwijkende
vegetatie, waar de koeien ook van konden eten.
5.2.4 Bedrijf 4
Het vierder bedrijf is van Gerlof en Annemiek Timmerman en ligt in de provincie
Overijssel. Hier is geobserveerd van 11 oktober t/m 21 oktober 2011. Op dit bedrijf werd al
vier jaar gewerkt volgens het Pure Graze principe. Hierbij worden zo min mogelijk antibiotica
gebruikt. In totaal waren op dit bedrijf 66 melkkoeien waarvan een paar met horens. Op dit
bedrijf was de overstap naar een situatie waarbij alle dieren de horens kunnen houden nog
in volle gang. De dieren werden rond 7:00 uur en 16:30 uur gemolken en kregen dan
voorafgaand aan het melken in de stal hulzenbrok, pulp, krachtvoer en klaver aangeboden.
De stal is een potstal gevuld met heidecompost. Rondom het bedrijf is 26 hectaren grond
wat gebruikt wordt voor begrazing.
De dieren graasden in de observatieperiode op drie verschillende percelen van ongeveer
vijf hectare. Deze stukken kregen de koeien niet in één keer, maar verdeeld over de dag
steeds meer, waardoor ze niet echt een vaste herkauwtijd lieten zien. De percelen waren
ingezaaid met het kruiden mengsel Saladebuffet van Pure Graze.
§ 5.3 Observaties
De observaties hebben volgens de meteorologische seizoenen in de herfstperiode
plaatsgevonden (KNMI, 18 november 2011), van 30 augustus tot en met 21 oktober 2011.
De weertypen die in deze periode zijn waargenomen, zijn opgezocht in de database van het
KNMI.
5.3.1 Observaties van de vegetatie
Met behulp van de Braun Blanquet methode en de Flora (Meijden, 2005) is de eerste dag
op het bedrijf, een inventarisatie gemaakt van het aantal soorten en de mate waarin elke
soort voorkwam (bedekkingsgraad). Dit zodat er aan het begin van de observatie een
duidelijk beeld ontstond van de voorkomende kruiden in het weiland (Braun-Blanquet, 1932)
en om ervoor te zorgen dat de kruiden die gegeten werden door de koeien op tijd werden
herkend. Voor de Braun Blanquet methode is een formulier opgesteld. Hierop werd
weergegeven wat de grootte is van het weiland, de grootte van de proefveldjes, de datum,
de naam van het bedrijf en het weertype. Verder werd de dekkingsgraad weergegeven in
percentages van de moslaag, kruidlaag, struiklaag en boomlaag (bijlage 3). Afhankelijk van
de grootte en de variatie van de verschillende weilanden werden er twee tot vijf Permanent
Quadrant (PQ) uitgezet van één vierkante meter. Voor bedrijf 1 kwam dit neer op drie PQ’s,
voor bedrijf 2 waren dit twee PQ’s, voor bedrijf 3 waren dit er ook twee en voor bedrijf 4
waren dit vijf PQ’s.
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5.3.2 Observatie van het temperament van de dieren
In totaal werden er per bedrijf acht dieren geobserveerd. De dieren werden gekozen in
overleg met de veehouder. Hierbij werd gekeken naar koeien die duidelijke verschillen lieten
zien in dominant of volgzaam gedrag.
Met behulp van de time sampling methode werd gecontroleerd of de vier door de
veehouder gekarakteriseerd als dominante dieren ook daadwerkelijk dominante gedragingen
vertoonden, en de vier volgzame dieren onderdanige gedragingen vertoonden. Ieder dier
werd een half uur geobserveerd, zodat er voldoende gegevens van de verschillende
individuen werden verzameld.
De temperament bepaling werd uitgevoerd met behulp van een ethogram en een protocol
(voor ethogram zie bijlage 4). Het ethogram is samengesteld door voorafgaand aan het
onderzoek een halve dag te kijken naar het voorkomende gedrag van koeien gerelateerd aan
het temperament. De verschillende gedragingen zijn genoteerd en weergegeven in het
ethogram. Het gedrag van de koeien tijdens het onderzoek werd om de 20 seconden
gescoord. Dit tijdsinterval is gekozen omdat er bij een korter interval onvoldoende tijd was
om de resultaten te noteren. In het ethogram zijn verschillende gedragselementen
opgenomen en onderverdeeld in ‘Dominant’, ‘Volgzaam’ en ‘Overig’.
5.3.3 Observatie van het eetpatroon van de dieren
Voor het observeren van het eetpatroon werden de dieren geobserveerd via de methode
focal animal sampling (Altman, 1974). Hierbij werd steeds één dier gevolgd in een blok van
30 minuten. Zo konden er negen blokken van gelijke lengte op een dag gemaakt worden.
Per dag werden er acht à negen dieren geobserveerd zodat elke dag één dier dubbel
geobserveerd werd.
Op bedrijf 1 en 3 zijn de dieren in totaal tien keer geobserveerd, verdeeld over vijf keer in
de ochtend en vijf keer in de middag. Dit komt neer op een totaal van 80 observatieblokken
op deze bedrijven. Op bedrijf 2 zijn de dieren in totaal acht keer geobserveerd. Dit komt
neer op 64 observatie blokken op dit bedrijf. Op bedrijf 4 zijn de dieren in totaal negen keer
geobserveerd wat neer komt op 72 observatieblokken op dit bedrijf. Wanneer het te
observeren dier herkauwde, werd gekeken of er overgeschakeld kon worden naar een ander
dier. De observaties werden ingevuld op het eetpatroonformulier (zie bijlage 5), hierop werd
ook de plaats, datum, tijd, nummer van de koe en het weer genoteerd. Er is bewust voor
gekozen om niet op het formulier te vermelden welke dominantie het dier had, om
onbewuste beïnvloeding tijdens de observaties te voorkomen. In bijlage 6 zijn tabellen
opgenomen waarin staat weergegeven wanneer de verschillende dieren geobserveerd zijn.
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§ 5.4 Gegevensverwerking
De verzamelde gegevens vanuit de time sampling methode werden ingevoerd en
geanalyseerd in het programma Excel. Hier werden de resultaten in percentages
weergegeven. Daarnaast werd met behulp van de Independent Samples t-toets in SPSS
bepaald of er significant verschil zat tussen de gedragingen.
De gevonden gegevens van de focal animal sampling werden ingevoerd in Excel om er
een staafdiagram van te maken. Ook werd met een betrouwbaarheid van 95 % door middel
van een ANOVA met LSD in SPSS getoetst of er verschil zat in gras- en kruidengebruik
tussen dominante en volgzame koeien op de verschillende bedrijven. Met de Independent
Samples t–toets is getoetst of er verschil zat in gras- en kruidengebruik in relatie tot het
gedrag. Daarnaast is bepaald met de Univariate Analysis of Variance of er verschil zat in de
tijd die gegraasd is op boterbloem, klaver, paardenbloem, weegbree en ridderzuring tussen
de dominante en volgzame koeien. Met de Univariate Analysis of Variance is ook getoetst of
er verschil zat in temperament tussen de verschillende bedrijven. Indien het aantal blokken
op de bedrijven niet gelijk was zijn de laatste blokken weggelaten bij de analyse.
Met behulp van de Paired samples t-toets is bepaald of het graasgedrag van de koeien
verschilt tussen de ochtend en de middag. Indien het aantal blokken op een bedrijf niet
gelijk was voor de ochtend en de middag, is steeds het laatste extra blok weggelaten bij de
analyse. De koeien graasden niet aan een stuk door en vertoonden voor korte periodes
ander gedrag als likken, lopen, en dominantie. Deze gedragingen zijn genoteerd als overig.
Tabel 1. Gegevensverwerking.

Time
sampling
methode
Focal
anmimal
sampling

% in Excel
Independent
Samples t-toets

Bepalen gedrag: dominant versus volgzaam.
Toetsing: verschil tussen dominant en volgzaam.

Staafdiagram in
Excel

Relatie tussen eetpatroon en gedrag verdeeld over ochtend en
middag.

ANOVA met LSD

Toetsing: verschil tussen gras- en kruidengraastijd in relatie tot
de verschillende bedrijven.
Toetsing: Verschil tussen grasgraastijd, kruidengraastijd en
overige tijd in relatie met temperament.
Toetsing: verschil in temperament op graastijd van
boterbloem, klaver, paardenbloem, weegbree, ridderzuring,
gras en kruiden totaal in relatie met de bedrijven.
Toetsing: verschil in temperament over de verschillende
bedrijven.
Toetsing: verschil in graasgedrag tussen de ochtend en de
middag.

Independent
Samples t-toets
Univariate Analysis of
Variance
Univariate Analysis of
Variance
Paired samples ttoets
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Hoofdstuk 6. Resultaten
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van enkele grafieken tabellen en figuren ingegaan op
de gevonden resultaten.
§ 6.1 Vegetatie inventarisatie
De diversiteit en het aanbod aan kruiden op de onderzochte bedrijven was erg
verschillend (zie ook tabel 2). Sommige kruiden kwamen op het ene bedrijf veelvuldig voor
terwijl op een ander bedrijf deze vegetatie helemaal niet voor kwam. Een aantal kruiden
kwam op elk bedrijf voor, zij het in verschillende mate namelijk de paardenbloem, klaver,
boterbloem, weegbree en ridderzuring.
Bedrijf 1 was het bedrijf met de minste soorten kruiden en de laagste bedekkingsgraad
per kruid. Dit bedrijf had een variatie aan kruiden van 11 stuks waarbij de bedekkingsgraad
van deze kruiden onder de 25 % bleef per PQ. Alleen klaver kwam frequenter voor met een
bedekkingsgraad tot 50 % in een PQ.
Op bedrijf 2 groeiden opvallend meer grassoorten, het ging hier om zes soorten die
tussen de <5% en 90% bedekkingsgraad hadden. Aan kruiden kwamen er 17 soorten voor
met een bedekkingsgraad van tussen de <5% tot 75% per PQ.
Bedrijf 3 had in totaal 18 soorten kruiden met een bedekkingsgraad van tussen de <5%
en 50% per PQ. Opvallend waren hier de drie verschillende russen soorten, die niet
voorkwamen op de drie andere bedrijven.
Bedrijf 4 had in kruidenaanbod de grootste variatie van 27 soorten met een
bedekkingsgraad van tussen de <5% en 50% per PQ. Opvallend op dit bedrijf was de
Glanzige ooievaarsbek, wilde peen en de cichorei, deze soorten kwamen niet voor op de
andere drie bedrijven. De complete PQ opnames staan vermeld in bijlage 7, hierin staan ook
de verschillende kruiden per bedrijf benoemd.
Tabel 2: Aantal soorten kruiden met hun bedekkingsgraad en aantal soorten gras.

Bedrijf
Bedrijf 1
Bedrijf 2
Bedrijf 3
Bedrijf 4

Aantal soorten
kruiden
11
17
18
27

Bedekkingsgraad kruiden in
een PQ
Gering (<5% tot 25 %)* excl. klaver
Hoog (<5 % tot 75%)
Gemiddeld (<5% tot 50%)
Gemiddeld (<5% tot 50%)

Soorten gras
3
6
3
3
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Gedragine in %

§ 6.2 Temperament bepaling
In grafiek 1 zijn gedragingen van de koeien die bij dit onderzoek betrokken waren volgens
de Time sampling methode in percentages weergegeven. Op elk bedrijf is per koe 30
minuten geobserveerd.
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

44,8

46,7

19,1

*

*

25,6 24,6
18,5

Dominant
Volgzaam

0,3
eten/
herkouwen

Dominant
gedrag

0,5
Volgzaam
gedrag

Overigig
gedrag

Voorkomende gedragingen

Grafiek 1: Dominant en volgzaam gedrag weergegeven in percentages, *(p=0.00).

Het bleek dat de door de veehouder als dominant gekarakteriseerde koeien inderdaad
significant (p=0,002) meer dominant gedrag laten zien dan de volgzame koeien, en dat
volgzaam benoemde koeien inderdaad significant (p=0,000) meer volgzaam gedrag laten
zien dan dominante koeien. De oorspronkelijke SPSS output staat in bijlage 8 samen met een
grafiek waarin de verschillen per bedrijf te zien zijn.
§ 6.3 Eetpatroon van de dieren
6.3.1 Verschil in gras- en kruidengebruik tussen dominante en volgzame dieren
In tabel 3 staan de resultaten (gemiddelde, standaarddeviatie en P-waarden)
weergegeven van de tijd die dominante en volgzame koeien gegraasd hebben op gras en
kruiden en wat de tijd was voor overig gedrag. Er komt naar voren dat volgzame koeien over
het algemeen meer tijd besteden aan gras eten dan dominante koeien (p=0,034). Opvallend
is dat temperament geen invloed heeft op de totale graastijd op kruiden. Dominante koeien
besteden niet significant (p=0,702) meer tijd aan het eten van kruiden (gem. 27:45 min.)
dan volgzame koeien (gem. 26:22 min.). Dit zelfde geldt voor het overig gedrag met een p
van 0,845 is aangetoond dat dominante koeien niet significant meer tijd aan overig gedrag
besteden (gem. 35:18 min) dan volgzame koeien (gem. 38:50 min). In bijlage 9 is de
volledige output van de statische analyse te vinden.
Tabel 3: Gemiddelde graastijd van gras en kruiden door dominante en volgzame dieren.

Gras
Kruid
Overig
gedrag

Gedrag
Dominant
Volgzaam
Dominant
Volgzaam
Dominant
Volgzaam

Gem. gegraasd in uur
03:04:37
03:32:51
00:27:45
00:26:22
00:35:18
00:38:50

Standaard deviatie
01:15:18
00:29:44
00:13:33
00:12:54
00:15:13
00:16:12

P
0,034
0,702
0,845
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Dezelfde data zijn ook geanalyseerd met een Univariate analysis of variance (bijlage 10).
Hieruit kom een trend naar voren waaruit blijkt dat er verschillen zijn tussen de bedrijven
onderling. De dieren besteden op het ene bedrijf andere tijdsduren aan het grazen van
kruiden (p=0,081) dan op het andere bedrijf. Voor de grasgraastijd is deze trend niet
waarneembaar (p=0,160) evenals dat niet waarneembaar is voor de tijd aan overig gedrag
(p=0,193). In tabel 4 zijn de verschillende p’s van grasgraastijd, kruidengraastijd en overige
tijd opgenomen.
Tabel 4: p’s van de verschillende graastijden over de verschillende bedrijven.

Gras
Kruid
Overig

Temperament vergeleken
over de bedrijf
p= 0,160
p= 0,081
p= 0,193

6.3.2 Verschil in gebruik van kruiden totaal en gras over de verschillende bedrijven
In figuur 1 is te zien dat de graastijd op gras verschilt tussen drie van de vier bedrijven en
dat tussen drie bedrijven geen significant verschil is aangetoond. Zo zitten er geen
significante verschillen tussen de bedrijven 1 en 3 en bedrijf 1 en 4. Bedrijf 2 verschilt met
alle andere bedrijven wel significant. De oorspronkelijke SPSS output is te vinden in bijlage
11.

Figuur 1: p-Waarden voor de consumptie aan gras verdeeld over de verschillende bedrijven.
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In figuur 2 is te zien dat de kruidengraastijd verschilt tussen de bedrijven. Zo zijn er
significante verschillen in kruidengraastijd tussen bedrijf 1 en 3 en verschilt bedrijf 2 met alle
andere bedrijven significant. Er zit er een trend tussen bedrijf 1 en 4 en tussen bedrijf 3 en 4
is er geen significant verschil gevonden. De oorspronkelijke SPSS output is te vinden in
bijlage 11.

Figuur 2: p-Waarden voor de totale consumptie aan kruiden, verdeeld over de verschillende bedrijven.

In tabel 5 is te zien wat de gemiddelde gras- en kruidengraastijd was op de verschillende
bedrijven. Ook is in de tabel weergegeven wat het verschil tussen de gemiddelde gras- en
kruidengraastijd was. Verder is de totale graastijd en het overige gedrag weergegeven. De
waardes kunnen afwijken van de oorspronkelijke data omdat er gewerkt is met afrondingen.
Tabel 5: Verschil in graastijd op kruiden en gras, weergegeven voor de vier bedrijven.

Bedrijf

Gem. Gras

Gem. Kruid

Bedrijf 1
Bedrijf 2
Bedrijf 3
Bedrijf 4

04:08:43
02:42:53
03:54:38
03:35:46

00:13:27
00:55:11
00:33:02
0:23:35

verschil tussen
kruid en Gras
03:55:18
01:47:43
03:21:36
03:12:11

Overig
gedrag
00:31:02
00:21:31
00:32:20
00:34:24

Totaal
geobserveerd
04:53:11
03:59:35
05:00:00
04:33:45

6.3.3 Verschillen in consumptie op boterbloem, klaver, paardenbloem weegbree en
ridderzuring over de verschillende bedrijven naar temperament
Bekeken is of het consumptiegedrag van dominante en volgzame koeien verschilt voor
boterbloem, klaver, paardenbloem, weegbree en ridderzuring. Van de andere kruiden is in
totaal te weinig gegeten om hierover een uitspraak te kunnen doen.
Bij boterbloem komt naar voren dat de dominante en volgzame koeien niet significant
verschillen. In absolute zin lijken volgzame koeien meer boterbloem (gem. 04:48 min.) te
eten dan dominante koeien (gem. 03:40 min.). De graastijd van boterbloem door de
dominante en volgzame koeien samen verschilt tussen de verschillende bedrijven met een
significantie van 0,000 (zie bijlage 12). Echter, het verschil tussen bedrijf 1 en bedrijf 4 heeft
een p van 0,789 wat wijst op toeval. Tussen alle andere bedrijven zit een verschil met een p
kleiner is dan 0,05.
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Bij klaver komt naar voren dat de verschillen tussen de twee groepen heel goed toeval
kunnen zijn met een p van 0,482, waarbij gemiddeld door dominante koeien 10:41 minuten
klaver is gegeten en door volgzame koeien gemiddeld 09:33 minuten klaver is gegeten. De
graastijd op klaver door koeien verschilt tussen de verschillende bedrijven met een p van
0,000 (zie ook bijlage 13). Echter ook hiervoor verschillen bedrijf 1 en 4 met een p van 0,126
wat kan wijzen op toeval. Tussen alle andere bedrijven zit een verschil van kleiner dan 0,05.
Bij paardenbloem komt naar voren dat de verschillen tussen de twee groepen heel goed
toeval kunnen zijn met een p van 0,208, waarbij gemiddeld door dominante koeien 08:42
minuten op paardenbloem is gegraasd en 06:40 minuten door volgzame koeien. Ook hier is
de graastijd van paardenbloem over de verschillende bedrijven heen wel significant met een
p van 0,000. Hierbij is de kans groot dat het verschil tussen bedrijf 1 en 3 (p=0,290); en
tussen bedrijf 2 en 4 (p=0,485) op toeval berust (zie bijlage 14). Tussen de andere bedrijven
zit een verschil van kleiner dan 0,05.
Bij weegbree komt naar voren dat de dominante en volgzame koeien onderling
trendmatig verschillen met een p van 0,073; volgzame koeien besteden meer tijd aan het
eten van weegbree dan dominante koeien. Gemiddeld is door dominante koeien 19 seconden
op weegbree gegraasd en door volgzame koeien 38 seconden. Het verschil in tijd dat
gegraasd is over de verschillende bedrijven heen is met een p van 0,232 niet significant. In
bijlage 15 zijn de oorspronkelijke SPSS output ’s terug te vinden.
Van ridderzuring is gemiddeld 12 seconden door dominante koeien gegeten en 9
seconden door volgzame koeien. Met een p van 0,216 is aangegeven dat dit verschil op
toeval berust. Over de bedrijven heen is het verschil in graastijd op ridderzuring wel
significant (p=0,000). Hierbij is de kans groot dat het verschil tussen bedrijf 2 met 3 en 4;
en tussen bedrijf 3 met 4 op toeval berust (zie bijlage 16). Tussen de andere bedrijven zit
een verschil met een p van kleiner dan 0,05. In tabel 6 zijn alle p-waardes en de gemiddelde
tijd die gegraasd zijn door dominante en volgzame koeien op de verschillende kruiden
weergegeven.
Tabel 6: p-Waarden voor de verschillen naar temperament, p-waarden tussen de bedrijven,
gemiddeld gegeten door dominante en volgzame dieren en bedrijven waar het verschil in graastijd op
toeval berust.

Kruiden

Boterbloem
Klaver
Paardenbloem
Weegbree

Ridderzuring

p-waarden p-waarden Temperament
tempertussen de
Gem.
Gem.
ament
bedrijven
dominant volgzaam
0,250
0,000
03:40 min. 04:48 min.

Bedrijven waarbij het
verschil berust op
toeval.

0,482
0,208

0,000
0,000

10:41 min.
08:42 min.

09:33 min.
06:40 min.

0,073

0,232

00:19 min.

00:38 min.

0,216

0,000

00:12 min.

00:09 min.

Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf

Bedrijf 1 met 4 p=0,789
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
3

met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met

4 p=0,126
3 p=0,290
4 p=0,485
2 p=0,306
3 p=0,480
4 p=0,286
3 p=0,090
4 p=0,966
3 p=0,291
4 p=0,497
4 p=0,700
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6.3.4 Kruiden die incidenteel gegeten zijn.
In tabel 7 is te zien welke kruiden naast boterbloem, klaver, paardenbloem, weegbree en
ridderzuring zijn gegeten, maar te incidenteel zijn gegeten om dit te toetsen in SPSS. In de
tabel staat het aantal minuten dat door alle koeien is gegeten, het aantal minuten dat door
dominante koeien is gegeten en het aantal minuten dat door volgzame koeien is gegeten.
Tabel 7: Kruiden gebruik in totaal en gekeken naar temperament op de vier bedrijven.
Bedrijf

kruiden

Bedrijf 1

Gewoon speenkruid
Riet
Smalle weegbree
Varkensgras
Vogelmuur
Zilverschoon
Distel
Gewoon duizendblad
Gewoon speenkruid
Madeliefje
Riet
Smalle weegbree
Varkensgras
Vogelmuur
Zilverschoon
Brandnetel
Gewoon speenkruid
Lidrus
Perzikkruid
Pitrus
Madeliefje
Riet
Smalle weegbree
Varkens gras
Vertakte leeuwentand
Zomprus
Braam
Brandnetel
Cichorei
Gewoon duizendblad
Gewoon speenkruid
Glanzige ooievaarsbek
Herderstasje
Peen
Madeliefje
Munt
Schijfkamille
Smalle weegbree
Varkensgras
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vogelmuur

Bedrijf 2

Bedrijf 3

Bedrijf 4

aantal min. in
totaal.
13:44
04:45
02:46
02:09
00:59
00:43
20:51
00:20
00:25
00:11
01:06
00:01
00:07
00:05
00:08
00:39
00:19
01:10
00:30
01:49
02:29
00:09
00:02
00:15
06:52
03:02
01:40
00:18
00:13
08:51
00:10
04:26
01:58
03:42
00:04
00:10
00:12
05:39
01:13
00:02
06:36
05:18

Dominant

Volgzaam

00:21
04:15
01:12
00:43
00:09
00:18
20:19
00:02
00:04
00:05
00:52
00:01
00:00
00:00
00:03
00:05
00:04
01:02
00:04
00:16
01:17
00:09
00:02
00:15
03:44
01:18
00:50
00:08
00:03
02:33
00:05
01:12
00:56
01:22
00:01
00:05
00:06
00:58
00:28
00:00
01:47
01:51

13:24
00:30
01:34
01:26
00:50
00:25
00:32
00:18
00:21
00:06
00:14
00:00
00:07
00:05
00:05
00:34
00:15
00:08
00:26
01:33
01:12
00:00
00:00
00:00
03:08
01:44
00:50
00:10
00:10
06:18
00:05
03:14
01:03
02:20
00:03
00:05
00:06
04:41
00:35
00:02
04:49
03:27

(2
(2
(4
(3
(3
(3
(3
(1
(2
(1
(3
(1

koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koe)
koeien)
koe)
koeien)
koe)

(2 koeien)
(1 koe)
(2 koeien)
(2 Koeien)
(3 koeien)
(3 koeien)
(4 koeien)
(2 koeien)
(2 koeien)
(1 koe)
(3 koeien)
(2 koeien)
(1 koe)
(1koe)
(2 koeien)
(3 koeien)
(1 koe)
(4 koeien)
(2 koeien)
(4 koeien)
(1 koeien)
(1 koe)
(1 koe)
(4 koeien)
(1 koe)
(4 koeien)
(4 koeien)

(3
(3
(4
(4
(4
(4
(2
(2
(1
(4
(3
(0
(1
(1
(1
(1
(1
(2
(2
(1
(3

koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koe)
koeien)
koeien)
koeien)
koe)
koe)
koe)
koe)
koe)
koeien)
koeien)
koe)
koeien)

(4
(4
(1
(2
(2
(4
(3
(4
(3
(4
(1
(1
(3
(4
(4
(1
(4
(4

koeien)
koeien)
koe)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koeien)
koe)
koe)
koeien)
koeien)
koeien)
koe)
koeien)
koeien)
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6.3.3 Ochtend- en middag observaties
In grafiek 2 en 3 is te zien hoelang de koeien per bedrijf hebben gegraasd op gras, en
kruiden en wat de duur van hun overig gedrag was. Hierdoor is te zien dat er in de middag
op bedrijf 1 01:08 uur in totaal op kruiden is gegraasd, voor bedrijf 2 ligt dit op 02:29 uur,
voor bedrijf 3 op 03:00 uur en voor bedrijf 4 op 01:27 uur. Dit komt uit op een totaal van
08:04 uur op kruiden voor alle bedrijven samen. In de middag liggen deze graasuren op
kruiden lager met een totaal van 04:47 uur. Hierbij is op bedrijf 1 00:50 uur gegraasd op
kruiden, op bedrijf 2 01:53 uur gegraasd op kruiden, op bedrijf 3 01:23 uur aan kruiden en
voor bedrijf 4 01:41 uur op kruiden gegraasd.
In SPSS is met een p-waarde van 0,001 aangetoond dat de dieren op de bedrijven in de
ochtend meer kruiden eten dan in de middag. Waarbij in de ochtend gemiddeld 16:16
minuten op kruiden is gegraasd en in de middag gemiddeld 10:27 minuten op kruiden is
gegraasd.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2:23 2:07 2:13
5:05
3:00 1:27
1:08 2:29

Overig gedrag
Totaal kruid
Gras

13:19
13:57 9:07 14:51

Ochtend
Grafiek 2: Graas gedrag in de ochtend in uren.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2:15 2:11 2:21
4:30
1:53 1:23 1:41
0:50

Overig gedrag
Totaal kruid
Gras

18:35 19:19 16:25 15:26
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Grafiek 3: Graasgedrag in de middag in uren.

Niet voor alle bedrijven apart waren de ochtend en middag significant verschillend. Zo is
er bij bedrijf 2 met een p=0,195 geen significant verschil aangetoond net zo min als bij
bedrijf 4, waar een p van 0,446 is gevonden. In tabel 8 staan de resultaten (de
gemiddelden, de p en de correlatie) weergegeven van de vergelijking tussen het ochtend- en
middag graastijd van kruiden over de verschillende bedrijven. De oorspronkelijke SPSS
output van de verschillende bedrijven en de bedrijven samen is terug te vinden in bijlage 17.
Tabel 8: Kruiden gebruik in de ochtend en in de middag.

Bedrijven
samen
Bedrijf 1
Bedrijf 2
Bedrijf 3
Bedrijf 4

Ochtend
Gemiddelde
00:15:37

Std. deviatie
00:08:24

Middag
Gemiddelde
00:10:27

Std. deviatie
00:06:24

p
Correlatie
0,001 0,571

00:08:49
00:21:23
00:22:35
00:10:23

00:01:39
00:09:15
00:06:58
00:02:13

00:05:08
00:16:09
00:10:19
00:10:57

00:01:41
00:10:36
00:02:09
00:02:37

0,001
0,195
0,000
0,446

0,450
0,550
0,781
0,675

6.3.4. Weer observaties
In bijlage 18 is een tabel opgenomen waarin de weertypen van geobserveerde dagen zijn
genoteerd. Deze gegevens zijn verzameld vanaf het KNMI (KNMI, 25 november 2011). Er
was te weinig verschil in weertype om de invloed hier van op het kruidengebruik te kunnen
vergelijken.
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Hoofdstuk 7. Discussie
Antwoord gevend op de onderzoeksvraag ”is er verschil in selectief graasgedrag tussen
lacterende koeien met verschillende temperamenten, kijkend naar dominante en volgzame
koeien” is met een p van 0,702 niet aangetoond dat er verschil is in de totale
kruidengraastijd tussen dominante en volgzame koeien. Wel aten volgzame koeien
trendmatig meer weegbree dan dominante koeien. Hoewel niet statistisch significant lijken
volgzame koeien gemiddeld meer boterbloem en minder klaver, paardenbloem en
ridderzuring te eten. Wel is aangetoond (p=0,034) dat volgzame koeien meer tijd besteden
aan gras eten dan dominante koeien. Dit verschil kan door verschillende oorzaken verklaard
worden. In dit onderzoek scoort bedrijf 1 laag, scoort bedrijf 2 hoog en scoren bedrijf 3 en 4
gemiddeld op kruidenaanbod. Dit komt redelijk overeen met de verkregen gegevens van
Laldi (Laldi, 2011). Mogelijk is dit er de oorzaak van dat er niet kan worden aangetoond dat
er significant verschil zit in graastijd op kruiden tussen dominante en volgzame koeien. Zeker
omdat significant kon worden aangetoond dat volgzame koeien meer tijd op gras grazen, ligt
de aanname voor de hand dat dominante dieren relatief meer tijd aan kruiden zouden
besteden. Het verschil in grasgebruik tussen dominante en volgzame koeien kan ook
verklaard worden doordat de dominante koeien in de stal meer hooi eten en daardoor
minder behoefte hebben aan gras.
Wanneer dit onderzoek nog eens herhaald wordt, moet er voor gezorgd worden dat het
aanbod aan kruiden geen limiterende factor is, zodat het kruidenaanbod geen invloed heeft
op het graasgedrag. De observaties gaven de indruk dat kruiden in de weilanden te beperkt
aanwezig waren om de individuele behoefte van de specifieke dieren te laten zien. Ook is het
dan van belang dat er gezocht wordt naar bedrijven met hetzelfde kruidenaanbod. Nu waren
de bedrijven onderling erg verschillend en gaf dit vanuit de statistiek ook significante
verschillen in kruidengebruik over de verschillende bedrijven. Wanneer de bedrijven
hetzelfde kruidenaanbod hebben, kunnen de verschillende koeien beter met elkaar worden
vergeleken. Uit eerder onderzoek bij Schotse Hooglanders komt naar voren dat het
grasgebruik hoger ligt dan het kruiden gebruik (Jong, 2010). Dit kwam vanuit dit onderzoek
ook sterk naar voren.
Eerder is aangehaald dat in de literatuur vooral geschreven wordt over de scherpe
boterbloem en minder over de kruipende boterbloem. In het weiland mijden de koeien de
scherpe boterbloem, maar eten ze de kruipende boterbloem. Verschillen tussen de
inhoudsstoffen en effecten van de scherpe boterbloem enerzijds en de kruipende boterbloem
anderzijds zijn nog maar beperkt onderzocht. Onderzoek naar deze verschillen dragen
mogelijk bij aan het verklaren waarom koeien de ene plant wel eten en de andere plant niet
eten.
Het gedrag van de koeien is duidelijk te verdelen in twee groepen. Zo lieten dominante
koeien duidelijk meer dominant gedrag zien en lieten volgzame koeien duidelijk meer
volgzaam gedrag zien. Deze verschillen in gedrag konden door de boer goed worden
aangegeven. Alle koeien die door de boer werden benoemd als dominant of volgzaam waren
dat ook. Dit geeft in ieder geval aan dat er duidelijke verschillen zijn waar te nemen in het
karakter van de koe. Helaas is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de functie van het
kruidengebruik en de frequentie van gebruik van kruiden in een weiland (Foster, 1988), laat
staan over het kruidengebruik gerelateerd aan gedrag. Meer is er gepubliceerd over het
inbrengen van kruiden in een weiland als bijvoorbeeld chicorei en weegbree, om zo de
diversiteit in het voedingsaanbod te vergroten (Clark et al., 1990a.; MacFarlane,
1990; Rumball et al., 1997; Sanderson en Elwinger, 2000). Het is daarom moeilijk om dit
onderzoek te relateren aan de literatuur.
Door het IEZ is eerder onderzoek gedaan naar kruidengebruik van geiten gerelateerd aan
gedrag. Hierbij werden de geiten ingedeeld in natte en droge geiten. Nat en droog zijn
aspecten van lucht en water (nat) en van aarde en vuur (droog). Natte dieren zijn dieren die
wat angstiger zijn en meegaander, of ook wel volgzame dieren. Droge dieren zijn dieren die
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wat koppiger, dapperder, zelfstandiger en extroverter zijn. Deze dieren zijn vaak dominanter
en staan hoger in de rangorde (Elling and Asseldonk, 2006). Dit onderzoek is niet
grootschalig uitgevoerd, maar ondanks dat er slechts acht dieren zijn gebruikt, waren er wel
trends waarneembaar in het kruidengebruik van deze twee groepen. Beide groepen lieten in
dat onderzoek een andere behoefte aan kruiden zien, zo aten natte geiten meer klaver dan
droge geiten (Weij, 2008). Ook is er onderzoek gedaan naar het kruidengebruik van
Galloways in relatie tot dracht. Over een periode van vier maanden is er gekeken of
drachtige dieren andere kruiden eten dan niet drachtige dieren. Uit dit onderzoek kwam naar
voren dat dit wel degelijk het geval was. Zo aten drachtige dieren meer brandnetel,
akkerdistel, witte klaver en paardenbloem. Maar ook is gebleken dat drachtige dieren meer
composieten en overige tweezaadlobbige aten (Drenth et al., 2006). Dit geeft in ieder geval
aan dat zowel koeien als geiten selectief grazen op kruiden, en dat dit verschil mogelijk ook
te zien is tussen dominante en volgzame dieren. Dat dieren verschillend eten was goed terug
te zien tijdens de observaties vanuit dit onderzoek. Zo besteedde één koe wel heel opvallend
veel tijd aan klaver eten, dit dier is ook terug te zien in bijlage 10 bij punt 13. Door de grote
hoeveelheid klaverconsumptie valt dit dier buiten de spreiding.
Duidelijk kwam vanuit dit onderzoek naar voren, dat er op de verschillende bedrijven in
de ochtend meer tijd aan kruiden eten werd besteed dan in de middag. Een mogelijke
oorzaak hiervan is dat de dieren in de ochtend een beter effect van de kruiden ervaren. Zo is
bij mensen namelijk bekend dat verschillende medicijnen een beter effect hebben of sneller
werkzaam zijn op een lege maag (Apotheek, 5 december 2011). Ook is bekend dat koeien
voornamelijk in de ochtend het meeste tijd besteden aan grazen en dat koeien het eind van
de ochtend en de middag meer gebruiken om te rusten en herkauwen (Jong, 2010). Maar de
hogere graastijd aan kruiden in de ochtend kan wellicht ook verklaard worden vanuit de
samenstelling van de wei. Zo kwam er vanuit dit onderzoek naar voren dat wanneer de
koeien verdeeld over de dag nieuwe stukken wei kregen aangeboden (hetgeen het geval
was op bedrijf 4), er geen verschil tussen de graastijd aan kruiden in de ochtend en in de
middag kon worden aangetoond. De meeste bedrijven geven de koeien na het melken,
wanneer de dieren naar een nieuwe wei moeten, deze nieuwe wei in de ochtend. Door
gebrek aan kruiden in de wei beginnen de koeien met het zoeken naar de gewenste kruiden.
In de middag zijn er dan mogelijk niet voldoende kruiden meer aanwezig om specifiek op
zoek te gaan. Maar dit gaat niet in alle gevallen op omdat de koeien niet elke dag op een
nieuwe wei werden geplaatst.
Er is niet bekend wat de koeien uit dit onderzoek ’s avonds en ’s nachts opnemen aan
gras dan wel kruiden. In 1973 is al eens onderzoek gedaan naar het effect van dag- en
nachtbegrazing; hieruit kwam toen naar voren dat koeien die ’s nachts ook weidegang
hebben overdag minder grazen (Hijink en Boxem, 1973). Hierdoor kan er vanuit gegaan
worden dat de dieren zowel overdag als ’s nachts kruiden eten. Beter zou het dan ook zijn
als het nachtgraaspatroon van de dieren kon worden meegenomen. Wanneer dit niet
mogelijk is wordt aangeraden om er voor te zorgen dat alle onderzochte dieren s ‘nachts op
stal staan. In dit onderzoek stonden verschillende dieren ’s nachts binnen maar stonden
andere ’s nachts buiten.
De kruiden die niet aanwezig waren op elk bedrijf zijn niet getoetst op graastijd. Dit
omdat deze kruiden in totaal door te weinig dieren gegeten zijn. Wel lijkt er in gebruik van
deze kruiden verschil te zitten tussen de twee groepen. Ook lijkt elke koe specifiek een keuze
te maken. Er moet bovendien rekening mee gehouden worden dan één minuut eten 50 tot
80 happen betreft (Kasteren, 2009). Deze hoeveelheid kan dus wellicht invloed hebben op
het dier. Daarnaast verschilt de hoeveelheid consumptie per hap ook nog. Bij
vervolgonderzoek zou de precieze relatie tussen graastijd en hoeveelheid consumptie
bekeken kunnen worden. In dit onderzoek is niet onderzocht welke hoeveelheden kruiden
medische betekenis hebben; in een vervolgonderzoek kan dat wel worden meegenomen.
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Hoofdstuk 8. Conclusie en aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat temperament een
significante relatie heeft op het kruidengebruik van koeien. Dominante koeien graasden in dit
onderzoek niet langer op kruiden dan volgzame koeien. Wel kwam uit dit onderzoek naar
voren dat dominante koeien significant minder tijd besteden aan gras eten dan volgzame
koeien. Mogelijk is er geen verschil aangetroffen in graastijd op kruiden omdat het
kruidenaanbod een limiterende factor was en het aanbod hiervan erg verschilde over de
verschillende bedrijven, mede door de grote verschillen in bedrijfsvoering. Wanneer
vervolgonderzoek plaats vindt, het kruidenaanbod niet limiterend is, en de bedrijven
onderling niet verschillen, kunnen er mogelijk wel relaties worden aangetoond.
De kruiden waarop de koeien het langst gegraasd hebben, zijn boterbloem, klaver en
paardenbloem, gevolgd door weegbree en ridderzuring. Deze kruiden kwamen op elk bedrijf
voor. Verschil in gebruik tussen dominant en volgzaam kon alleen voor weegbree trendmatig
worden aangetoond. Volgzame koeien besteedden meer tijd aan het eten van weegbree dan
dominante koeien.
Paardenbloem heeft een positief effect op de spijsvertering, klaver heeft een stress
verminderende en oestrogene werking en boterbloem is een scherpe plant die prikkelend
werkt. Daarnaast zijn nog kruiden gegeten als duizendblad, herderstasje, madeliefje,
ooievaarsbek, riet, speenkruid, varkensgras, vogelmuur, vertakte leeuwentand en een aantal
russen soorten. Maar deze kruiden kwamen niet op elk bedrijf voor en zijn niet voldoende
gegeten om statistisch te analyseren.
Duidelijk kwam naar voren dat de graastijd op kruiden in de ochtend hoger ligt dan in de
middag. Dit komt mogelijk omdat er in de ochtend nog een groter aanbod aan kruiden is of
omdat koeien door ervaring geleerd hebben dat opgenomen kruiden in de ochtend een beter
effect hebben.
Verder wijst dit onderzoek uit dat boeren prima in staat zijn om hun dieren te beoordelen
op temperament. De door de boeren aangewezen dominante dieren komen vanuit dit
onderzoek ook naar voren als dominant, evenals de door de boeren gekarakteriseerde
volgzame koeien die vanuit dit onderzoek ook zijn benoemd als volgzaam.
Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden om bedrijven te onderzoeken die werken met
eenzelfde bedrijfsvoering, zodat de bedrijven onderling niet te veel verschillen en dat de
koeien dan beter vergeleken kunnen worden met elkaar. Of er kan voor gekozen worden om
het onderzoek uit te voeren op één bedrijf. Ook is het van belang dat er een goede gras /
kruiden verhouding aanwezig is in de begraasde weilanden, zodat de koeien voldoende
selectief kunnen grazen.
Aangeraden wordt om de koeien in de avond en nacht te volgen, omdat de koeien dan
ook verschillende kruiden kunnen eten. Wanneer dit niet mogelijk is wordt aangeraden om er
dan voor te zorgen dat alle geobserveerde koeien ’s nachts in de stal staan en geen toegang
tot kruiden hebben. Daarnaast verschilt de hoeveelheid consumptie per hap. Bij
vervolgonderzoek zou de precieze relatie tussen graastijd en hoeveelheid consumptie
bekeken kunnen worden. In dit onderzoek is niet onderzocht welke hoeveelheden kruiden
medische betekenis hebben; in een vervolgonderzoek kan dat wel worden meegenomen.
Van kruipende boterbloem is nog niet veel bekend over de inhoud stoffen en de effecten
hiervan op de koeien. Omdat koeien een onderscheid maken tussen de scherpe boterbloem
en de kruipende boterbloem, de ene eten de koeien niet en de andere eten de koeien wel, is
het interessant te weten wat de inhoudsstoffen en effecten hiervan op de koeien zijn. Het
wordt dan ook aangeraden om dit in een vervolg studie te onderzoeken.
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Hoofdstuk 10. Bijlagen
1. Weegbree en ridderzuring
Grote weegbree, Plantago major subsp. major L.
Familie: Plantaginaceae
Deze plant groeit in weilanden en op braakliggend land. De bladeren
zijn gevormd als platte rozetten en zijn groen van kleur. Vanuit de
rozetten komt een smalle steel naar boven waarop zich een tros
bruine bloemen vormt (Meijden 2005).

Belangrijkste inhoudsstoffen:

Weegbree bevat ongeveer 5,7 % looistof en 0,37 % aucubine en
heterosiden. Verder komen er nog stoffen in voor als alkaloïden (o.a.
plantagonine en indicaïne), allantoïne, slijmstof, kiezelzuur
(Hellemont, 1988; Reichling et al., 2005).
Afbeelding: Grote weegbree (Stueber, 2007).

Gebruik zoals beschreven in Wetenschappelijk onderzoek:

Weegbree bevat stoffen die helpen bij het op hoesten van vastzittend longslijm, het wordt
dan inwendig gebruikt en werkt verzachtend. Ook wordt het inwendig gebruikt bij
urineweginfecties. De zaden van deze plant kunnen een laxerende werking hebben
(Hellemont, 1988). Daarnaast wordt beschreven dat het een bloedstollend, wond helend,
ontsteking remmende en antibacteriële werking heeft (Reichling et al., 2005).

Traditionele geneeskunde/huismiddel:

Weegbree wordt aangewezen als bloedzuiverend middel, het sap van de verse bladeren zou
een verzachtende werking hebben op insectenbeten. Daarnaast werd het gebruik bij diverse
oogontstekingen (Hellemont, 1988).
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Ridderzuring, Rumex obtusifolius L.

Familie: Polygonaceae.
Dit is een vaste eenhuizige plant die voor
komt op vochtige, zeer voedselrijke grond
langs wegen en in grasland. Het heeft
lange in rozet liggende bladeren, vanuit
het midden komt een steel waaraan zich
groenkleurige bloemen vormen (Genderen,
1996).

Belangrijkste inhoudsstoffen:

Afbeelding: Ridderzuring (tekstotaal, 20 december)

Ijzer, antharachinonderivaten,
calciumoxalaat, tannine, quercetine en
heeft een hoog gehalte aan organische
zuren (Hellemont, 1988).

Gebruik zoals beschreven in Wetenschappelijk onderzoek:

Er is maar weinig over deze specifieke plant beschreven. Meer is er bekend over de
familie. Zo is bekend dat deze familie rijk is aan oxalaten en looistoffen. Oxalaten binden zich
met ionaire metalen zoals calcium in het lichaam. Van looistoffen is bekend dat zij
ontstekingsremmend, antiseptisch en bloedstelpend zijn (Genderen, 1996).

Traditionele geneeskunde/huismiddel:

In verschillende Europese landen wordt de ridderzuring gebruikt als
voorjaarsreinigingsmiddel. Het werkt vaatversterkend, bloedzuiverend, als diureticum (urine
uitdrijvend), stomachicum (maag stimulerend) en anti diarreemiddel en het verhoogt de
weerstand tegen infectieziektes (Hellemont, 1988).
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2. Vragenlijst IEZ onderzoek Kruidenkeus melkvee
1. Hoeveel koeien heeft u in de wei? Grazen zij steeds in de zelfde wei?
Bedrijf 1: 62 dieren inclusief de droogstaande koeien. De melkkoeien staan ‘s nachts ook
buiten.
Bedrijf 2: 55 koeien worden omgeweid. De dieren staan ook ‘s nachts als het weer het toe
laat ook buiten.
Bedrijf 3: 47 koeien melkkoeien waarvan 5 vaarzen. De stier staat op stal. Ze blijven
‘s nachts ook buiten. Hij weidt de koeien om na 2 à 3 dagen. Eind mei gebeurt dit elke dag
Bedrijf 4: 66 melkkoeien, 2 ossen en 1 stier. In dit koppel staan 9 nieuwe dieren. ‘s Nachts
staan de koeien buiten.
2. Hoeveel hectare is het weiland waarop de koeien in de periode van begin augustus tot
midden oktober grazen?
Bedrijf 1: twee tot drie ha.
Bedrijf 2: De ha zijn heel wisselend. Van vijf en half ha tot drie hc tot één ½ hc.
Bedrijf 3: Dieren krijgen één ha per twee à drie dagen
Bedrijf 4: Koeien krijgen steeds kleine clusters erbij op een hele dag iets minder als een half
ha. Totaal aan weiden is 26 ha.
3. Zijn de dieren benaderbaar?
Bedrijf 1: Ja.
Bedrijf 2: De dieren zijn meestal nieuwsgierig. Ze zijn goed benaderbaar.
Bedrijf 3: De meeste wel als je ze rustig benadert
Bedrijf 4: Goed benaderbaar, eten mooi door als je ernaast staat. Zelfs de stier is geen
probleem, deze moet alleen wel in de gaten gehouden worden.
4.Hoe beheert u het weiland?
a. Wordt er gemaaid
b. Worden er kruiden ingezaaid, zo ja welke.
c. Kunt u aanwijzen welk weiland Sibbila heeft geïnventariseerd.
d. Kunt u aangeven op welk weiland de koeien grazen tijdens het onderzoek.
Bedrijf 1: a. Alles wordt twee keer per jaar gemaaid, de weiden die verder weg liggen
worden vier of vijf keer gemaaid.
b. Tussen 1999 tot 2005 zijn de meeste weilanden vernieuwd, hierin staat voornamelijk
klaver. Nog een andere wei is in 1990 opnieuw ingezaaid; hier staan veel kruiden.
Bedrijf 2: Percelen worden verschillende keren per jaar gemaaid. Er worden geen kruiden
ingezaaid. In het weiland was een rijke vegetatie te zien.
Bedrijf 3: a. Er wordt zo min mogelijk gemaaid.
b. Er worden geen kruiden ingezaaid.
Bedrijf 4: a. De percelen waar de koeien op staan zijn al 3 jaar niet gemaaid. De percelen
ver van huis worden één à twee keer per jaar gemaaid.
b. In het weiland is salade buffet en rogge doorgezaaid.
De dieren komen na vier weken weer op de zelfde wei.
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5. Krijgen de dieren naast het aangeboden gras op de wei nog andere voeding
aangeboden in de periode van begin augustus tot midden oktober, zo ja wat?
Bedrijf 1: Begin van de zomer kregen ze pers pulp, gedurende de zomer alleen brok, nu kuil
(hiervan kan worden nagezocht wat er aan vegetatie in zit) en vezels.
Bedrijf 2: Hooi uit natuurgebied het Hegewierste veld, gerst en mineralen en vitaminen van
agrifirm
Bedrijf 3: De koeien krijgen in periodes als er te weinig gras is, kuilgras of hooi.
Bedrijf 4: Op stal krijgen ze twee soorten rode en witte klaver in een brok aangeboden en
hulzenbrok.
6. Heeft u al een idee wanneer de koeien bij u op stal gaan?
Bedrijf 1: November alle koeien, droge koeien gaan eerder op stal.
Bedrijf 2: Rond 15 november
Bedrijf 3: Nee, eind september-oktober gaan ze ‘s nachts op stal. Vorig jaar half november;
de precieze datum ligt aan het weer.
Bedrijf 4: In december gaan de dieren volledig op stal. Half oktober gaan de dieren ‘s nachts
op stal.
7. Kunt u aangeven welke gezondheidsproblemen interessant zijn voor ons om 4 dieren
met en zonder dat probleem te observeren? (bv. Celgetal)
Bedrijf 1:
- op het moment veel problemen met het celgetal. Zijn een aantal dieren chronisch hierin en
een paar acuut. (bijv. 6733 oor(85 hals))
- Vruchtbaarheidsproblemen bij koeien met een zware geboorte.
- pas droog gezette dieren staan apart buiten.
- moeder met kalf ( 65 hals)
- drachtige en niet drachtige dieren.
Bedrijf 2:
- minder drachtige koeien. Bijv. koe (3933)
- Het celgetal varieert heel erg per koe bijvoorbeeld koe 5407 heeft een hoog celgetal.
Bedrijf 3:
- Koeien die net zijn droog gezet
- Dieren die wel of niet zwanger zijn.
Bedrijf 4: Heeft twee à drie dieren met klauw problemen verder geen problemen. Wil voor
ons wel het celgetal laten meten maar doet dit normaal niet. Als we dat willen moeten we dit
anderhalf à twee weken van tevoren laten weten.
8. Kunt u aangeven op welke momenten van de dag de dieren het meeste bezig zijn met
grazen?
Bedrijf 1: Om 5.00, 8.00, 11.00, 12.00 en 17.00 uur. De dieren maken zo 4 à 5 graas rondes
per dag.
Bedrijf 2: Om 10.00 na het melken, rond 14.00, en 20.00 naar het melken
Bedrijf 3: Nee. De boer vertelde wel dat ze in de regen gewoon aan het weiden waren,
terwijl je bij andere boeren vaak ziet dat ze beschutting zoeken of allemaal bij elkaar gaan
staan.
Bedrijf 4: Om 9.00 uur na het melken, 12.00 en 15.00 als de draad verzet wordt en 19.30
weer na het melken. Als we dit willen wil hij om 22.00 de draad nog eens verzetten.
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9. Kunt u dieren aangeven die interessant zijn qua temperament?
a. Kunt u 4 volgzame dieren aanwijzen en 4 dominante dieren.
Bedrijf 1: Dominant: (6810, 6936 aparte groep), 3996 (hals 18 heeft 1 oog), 6733 (85 hals)
Bedrijf 2: Dominant: 1943, 7448 (witte koe met zwarte nek), 7439 (is een bruine koe), 7407.
Volgzaam: 4021, 3982, 3894, 4008
Bedrijf 3: Dominant, 5120, 5710, 5575 en 5555 (de kudden lijdster) volgzaam: 7890 en
7869
Bedrijf 4: Dominant: 66, 23, 25, en onzeker 30. Volgzaam: 6, 32 en de Jersey's, dit zijn vier
stuks.
10. Wat zijn uw verwachtingen van de uitkomst van het onderzoek?
Bedrijf 1:
- Witte klaver, botterbloem (zonder bloem) en ridderzuring worden snel uit het perceel
gegraasd. Timoteegras wordt ook graag gegeten.
- De dieren eten onderweg naar de melkstal.
- Als het mogelijk is alleen de aren van het gras eten.
Bedrijf 2: Rietkragen worden gegeten als er weinig structuur is. Als ze een nieuwe wei
krijgen wordt eerst klaver gegraasd.
Bedrijf 3: weet hij niet.
Toen hij nog kunstmest op het gras strooide werden de kanten veel meer weggegeten dan
wanneer hij dat niet deed.
Bedrijf 4: Dier 25 eet vlierblad en kazia. Graag wil hij een beeld krijgen of koeien met een
hoog celgetal ander kruiden eten. Dit om te gebruiken als indicator.
11. Overig.
Bedrijf 1: Sinds een maand geen antibiotica gebruik meer. Bedrijf maatschap.
Bedrijf 2: Is al meer dan 20 jaar een biologische dynamische boer.
Bedrijf 3: Biologisch dynamisch.
Bedrijf 4: Dieren worden niet geënt en zijn vier ½ jaar oud. Al vier jaar Pure Graze.
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3. Braun-Blanquet observatie blad
Naam........................ Datum........-........-2011 Nummer proefvlak........................................
Weertype......................................................Bijzonderheden..............................................
Opp. wei........................................................ Opp. proefvlak ............................................
Gelaagdheid en bedekkingsgraad in %:
Moslaag…….. Kruidlaag(<1m)…….. Struiklaag(1t/4 m)…….. Boomlaag(>4m)……..

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Code
R
+
1
2m
2a
2b
3
4
5

Betekenis
1 exemplaar, bedekking < 5%
3-5 exemplaren, bedekking < 5%
6-50 exemplaren, bedekking < 5%
> 50 exemplaren, bedekking < 5%
bedekking 5-12,5 %
bedekking 12,5 -25 %
bedekking 25 – 50%
bedekking 50-75%
bedekking 75-100%

Bedekking en abundantie
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4. Ethogram koeien

Opzoeken
Starten grazen
Leider
Start drinken
Vechten

Symbool
Dominant
Opz
Sg
Lei
Sd
Ve

Dreigen

Drei

Gaan liggen
Duwen

Sl
Du

Kop duwen
Toe komen

KDu
Toe

Krabben/snuiven
Kop neerleggen

Kr
Kop

Eten afpakken

EtP

Mijden
Ontlopen
Afzonderen
Volg de lijder
Op volgen
Onderdanig
Defensief dreigen

Volgzaam
Mij
Ont
Afz
Vo
OpV
Ond
Def

Sociaal likken
Neus naar voren
Weg geduwd
Eten afstaan

Lik
Neu
Weg
EtS

Eten
Drinken
Herkauwen
Defaeceren
Poetsen
Rusten/slapen
Lopen
Rennen
Overig

Overige
Et
Dr
Her
De
Po
Sla
Lo
Re
OV

Beschrijving
Het dier zoekt contact met andere soortgenoten
Het dier start het eerste met grazen
Het dier loopt voorop in de kudde
Dier start het eerst met drinken
Dier start een gevecht door de kop tegen een
soortgenoot te staan
De horens naar een soortgenoot toekeren en of met de
horens een soortgenoot licht raken
Koe gaat als eerste van de groep liggen
Koe gaat tegen een andere koe aan drukken met zijn
hele lichaam
Koe duwt met zijn kop tegen een soortgenoot
Alle koeien lopen van je weg behalve deze koe, deze
komt naar je toe
Die koe snuift/ krabt met zijn voorpoten over de grond
Koe legt zijn kop op de rug van een ander koe. De
andere koe laat dit gedrag toe
Koe eist het voedsel op waar een soortgenoot van eet

Gaat aan de kant voor een soortgenoot
Ontloopt een soortgenoot
Het dier houdt zich afzijdig van de groep
Dier loopt achteraan in de kudde
Dier doet het gedag van andere koeien na
Wegdraaien na dreiging
Kop naar beneden gericht met de horens na voren naar
een dreiging van een andere koe
Koe likt een andere koe
Horens weghouden met de neus naar voren
Koe wordt weggedrukt door een soortgenoot
Eten wat gegeten wordt, wordt opgeëist door een
soortgenoot

Voedsel door de mond naar binnen brengen
Water door de mond naar binnen brengen
Koe licht of staat te kauwen
Poepen of plassen
Verzorging: schoonmaken van zichzelf
Op één plek stil liggen/ staan voor een langere periode
Zich langzaam voortbewegen op 4 poten
Zich snel voortbewegen op 4 poten
Doet iets wat niet in ethogram staat, of is uit zicht
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5. Eetpatroon formulier
Zoofarmacognostisch begrazingsonderzoek bij Biologische melkveehouders F.A.S Boerderij/Familie.................Weiland …………………………………..
Student............................. Weertype............................................. Datum...................-.....................-.2011 Tijd van ...............tot...............
Koe+nr.........................................................Bijzonderheden.......................................................................................................................
Plantensoort

aantal sec.

opmerkingen
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6. Moment van observeren
Bedrijf

koe

Dag1

Dag2

Dag3

Dag4

Dag5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Jellema
en
Hansma

85

11.45 12.15

9.10 – 9.40

8.45 – 9.05

13.07 13.37

13.05-13.35

12.35 -13.05

12.35 -13.05

13.10 -13.40

12.40 -13.10

12.55-13.15
en 14.00
14.10

8.19 -8.27
en
10.58-11.20
9.05-9.15 en
13.38- 13.55
8.00-8.15 en
10.35-10.50

11.25 -11.55

13.00-13.14
en 15.3615.53

9.35-9.55 en
15.40– 15.50

12.36-13.06

11.20-11.50

15.55-16.25

11.35-12.05
13.55-14.25
11.00-11.30
15.07-15.23

8.00-8.30

14.08-14.38

12.03-12.33

11.30-12.00

8.44-8.53 en
15.0015.21#
12.40-13.10

9.20-9.35 en
12.0812.23#
12.33-13.03

12.15-12.30
en
13.57-14.13

8.32-9.04
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13.20-13.40

81

15.25 -16.00

88

10.05-11.35

12.30-12.45

14

12.30-13.00

8.40-9.10
13.25-13.45

33

8.00-8.30

14.20-14.50

67

10.25-11.00

64

11.10-11.40

9.50-10.20
15.00-15.30
10.45-11.10
En
14.34-14.44

* Is meegenomen als middagobservatie
# Is meegenomen als ochtendobservatie

13.05-13.30
en 14.3014.35
11.40-12.10

Dag 9

13.57-14.27

9.55-10.25
en
13.4514.05#
- Zijn dominant
- Zijn volgzaam

12.00-12.30
14.40 -14.50
en9.309.50*

9.00-9.30
14.10-14.25
en15.3515.50
8.25-8.55
13.35-14.05

9.23-9.57

11.55-12.25

11.55-12.25

8.35-9.05

9.00-9.30

15.13-15.33

14.10-14.40
12.05-12.35

8.25-8.55

8.20-8.30 en
10.00-10.10
en13.1013.20
8.20-8.50
12.26-12.56

14.40-15.10

8.05-8.35

11.35-12.05

12.27-12.58

14.54-15.25

13.07-13.37

9.55-10.25

13.45-14.15

8.40-9.10

14.34-15.04
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Bedrijf

koe

Harmanna
Hoeve

4008

Dag1

Dag2

Dag3

Dag4

4021

3894

7616

9.29-9.59
13.02-13.32

13.53-14.23
14.23-14.53

Dag5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dieren
stonden
binnen
omdat de
wei te nat
was.

10.05-10.35

9.55-10.20

9.50-10.20

9.00-9.30

13.45-14.15

13.00-13.30

14.15-14.45

12.40-13.10

10.40-11.10

9.20-9.50

13.45-14.15

9.30-10.00

15.10-15.40

13.45-14.15

14.45-15.15

13.10-13.40

11.40-12.00
en 14.2514.35
14.35-15.05

10.30-11.00

10.35-11.05

10.02-10.32

13.30-14.00

13.10-13.40

13.45-14.15

9.18-9.40

13.04-14.34

10.10-10.32
en
15.47-15.57
13.44-14.14

11.20-11.29
en
14.36-14.56
15.31-16.01

7436

11.51-12.25

13.34-14.06

9.03-9.16 en
9.50-10.07

7407
%

14.00-14.30

14.50-15.20

14.55-15.25

9.35-10.07

14.04-14.34

7448

14.45-15.18

14.10-14.40

9.18-9.48

12.30-13.00

7439

12.16-12.46

10.00-10.30

11.55-12.25

14.14-14.44

11.01-11.19
en
13.49-14.01
10.29-10.59

10.28-10.58
14.15-14.33
en
10.18-10.35

13.09-13.39

10.21-10.46

14.01-14.31

9.22-9.52

14.13-15.13

9.33-10.03

11.02-12.53

9.50-10.20

10.05-10.14
en
12.40-13.02

15.20-15.50

- Zijn dominant
- Zijn volgzaam
% weg gelaten voor de ochtend- en middagvergelijking
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Bedrijf

koe

Dag1

Dag2

Dag3

Dag4

Boerderij
Schoonderbeek

5555

8.42-9.12

14.14-14.36
en
9.20-9.30

8.50-9.20

12.25-12.55

9.25-9.43 en
14.24-14.36
*

9.43-10.06en
12.02-12.09

9.35-9.45 en
12.00-12.20

14.54-15.24

10.00-10.05
en
12.15-12.40
*
9.30-10.00

8.51-9.21

13.06-13.28
en
15.20-15.28

10.00-10.30

9.22-9.35 en
11.30-11.47

13.53-14.10en
14.25-14.38

9.25-9.55

10.20-10.35
en 12.1012.27 #

10.00-10.08
en
11.25-11.46

15.25-15.55

13.36-13.56en
15.16-15.26
12.20-12.50

13.36-14.06

10.16-10.32en
12.00-12.13

9.52-10.22

12.55-13.12
en
13.52-14.05

9.48-10.18

9.57-10.07 en
10.50-11.11

8.44-9.11 en
13.03-13.10
13.31-13.48
en 15.3615.48
12.21-12.51

12.45-12.15

9.26-9.56

15.46-15.54en
16.40-17.02
14.10-14.25en
15.35-15.50
14.27-14.52

9.27-9.57

14.52-14.46en
16.28-16.36

13.54-14.55

9.25-9.55

8.53-9.23

11.53-12.23

13.55-14.25

8.53-9.29

9.17-9.47

13.10-13.21en
15.17-15.22

9.22-9.53

5635

10.02-10.32

6561

10.31-11.01

12.54-13.24

6622

12.30-13.00

12.50-13.20

7907

9.17-9.47

9.00-9.30
12.15-12.45

7912

9.28-9.58
13.15-13.45

7890

8.45-9.22

7894

9.59-10.29

Dag5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

8.52-9.22

9.15-9.45

10.21-10.54

12.05-12.18 en
13.17-13.34

13.21-13.51

11.59-12.29

12.26-12.56

10.08-10.38

9.30-10.00

8.49- 9.19

10.01-10.06en
10.15-10.40
13.20-13.35en
14.150-14.30
9.00-9.30

13.09-13.39

15.20-15.40en
17.12-15.22
9.52-10.05en
11.37-11.59

14.23-14.35en
14.49-15.08

8.47-9.17
12.00-12.30

9.29-9.59
14.42-15.12

17.00-17.30

* Is meegenomen als middagobservatie
# Is meegenomen als ochtendobservatie

- Zijn dominant
- Zijn volgzaam
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Bedrijf koe Dag1
Haarmeyer

Dag2

Dag3

Dag4

Dag5

Dag 6

Dag 7

66

9.45-10.05en
11.23-11.33

11.05-11.17en
13.46-13.54%

12.39-13.00en
14.49-14.58

9.44-10.14

14.15-14.45

13.55-14.25

23

9.35-10.05

10.25-10.55

11.04-11.34

14.13-14.43

12.02-12.32

10.4011.00en
11.30-11.40
14.10-14.40

12.50-13.05en
13.10-13.25%

10.16-10.46

13.50-14.20

25

10.10-10.40

12.15-12.45

10.33-11.03

10.49-

13.37-14.07

9.45-10.15

13.08-13.38

10.05-10.35

12.24-12.44en
14.45-14.55
13.25-13.55

14.12-14.42

11.19%
30

13.07-13.37

12.47-13.17

11.36-12.06

9.10-9.40

15.20-15.30
en
15.2815.49%

53

10.50-11.20

14.23-15.53

14.17-14.47

10.14-10.44

12.33-13.03

9.13-9.43

12.39-12.45
en
15.00-15.24%

11.22-11.52

10.54-11.30

12.13-12.25

13.37-14.07

13.40-14.14

6

9.50-10.20
10.4610.56en
11.10-11.30
#
10.2010.35en
13.20-13.35
14.58-15.08
en
15.00-15.20

13.45-10.55en
14.26-14.46%

13.32-10.02
71
32

10.08-10.20
en 13.3114.43 %

13.18-13.42

9.14-9.44

Dag 8

Dag 9
9.33-10.03
12.20-12.50

13.40-14.10

10.36-11.06

9.45-10.10
en
10.51-10.56
14.25-15.05

13.12-13.42

9.12-9.42

8.58-9.28

11.36-11.06

10.05-10.35

9.45-10.15
9.13-9.43

12.07-12.37

10.02-10.32

16.20-16.50

15.30-16.00

14.50-15.20

* Is meegenomen als middagobservatie
# Is meegenomen als ochtendobservatie
% weg gelaten voor de ochtend- en middagvergelijking

10.23-10.43
en 17.3217.43
11.03-11.28
en 11.0611.11

- Dominant
- Volgzaam
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7. PQ opnames van de verschillende bedrijven
Bedrijf Jan Jellema en Hanneke Hansma
PQ 1 Data: 29-08-2011
Opp. Wei: 1 ha.
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag.
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
2b (12,5 – 25 %)
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
2m (> 50 exemplaar <5%)
Rumex obtusifolium L.
Ridderzuring
R (1 exemplaar <5%)
Trifolium
Klaver
2a (5-12,5%)
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4 (50-75 %)
Festuca ovina L.
Genaald schapengras
3 (25 – 50%)
Poa annua L.
Straatgras
2a (5 -12,5 %)
PQ 2 Data: 30-08-2011
Opp. Wei: 1 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Polygonum aviculare L.
Gewoon varkensgras
2a (5-12,5 %)
Plantago major L.
Grote weegbree
R (1 exemplaar <5%)
Poa annua L.
straatgras
2a (5 -12,5 %)
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4 (50-75 %)
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
R (1 exemplaar <5%)
Rumex obtusifolium L.
Ridderzuring
R (1 exemplaar <5%)
Ranunculus ficaria L.
Gewoon speenkruid
+ (3-5 exemplaar <5%)
PQ 3 Data: 31-08-2011
Opp. Wei: 1 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Opmerking: aan de sloot
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Potentilla anserina L.
Zilverschoon
2b (12,5 – 25 %)
Trifolium
Klaver
3 (25 – 50%)
Festuca ovina L.
Genaald schapengras
2b (12,5 – 25 %)
Ranunculus ficaria L.
Gewoon speenkruid
1 ( 6-50 exemplaar <5%)
Plantago lanceolata L.
Smalle weegbree
R (1 exemplaar <5%)
Polygonum aviculare L.
Gewoon varkensgras
1 ( 6-50 exemplaar <5%)
Rumex obtusifolium L.
Ridderzuring
+ (3-5 exemplaar <5%)
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
+ (3-5 exemplaar <5%)
Lolium perenne L.
Engels raaigras
2b (12,5 – 25 %)
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
R (1 exemplaar <5%)
Stellaria media L.
Vogelmuur
+ (3-5 exemplaar <5%)
Phragmites australis
Riet
2b (12,5 – 25 %)
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Boerderij " Harmanna Hoeve "
PQ 1 Data: 12-09-2011
Opp. Wei: 3 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Opmerking: Langs sloot.
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Bedekking en
abundantie
Potentilla anserina L.
Zilverschoon
1
Trifolium
Klaver
1
Cerastium Arvense L.
Akkerdistel
+
Luzula campestris (L.) DC.
Gewone Veldbies
5
Phragmites australis
Riet
3
Poa annua L.
Straatras
4
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
1
Festuca ovina L.
Genaald schapengras
3
Plantago major L.
Grote weegbree
R
Lolium perenne L.
Engels raaigras
5
phalaris arundinacea L.
Rietgras
2a
Bromus hordeaceus L.
Zachte dravik
2a
PQ 2 Data: 12-09-2011
Opp. Wei: 3 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Bedekking en
abundantie
Ranunculus ficaria L.
Gewoon speenkruid
1
Ranunculus acris L
Scherpe boterbloem
R
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
3
Trifolium
Klaver
4
Rumex obtusifolium L.
Ridderzuring
R
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
1
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4
Poa annua L.
Straatgras
3
Bellis perennis
Madeliefje
R
Cerastium fontanum
Glanzige Hoornbloem
R

holosteoides
Achillea millefolium L.
Plantago lanceolata L.
Stellaria media L.
Polygonum aviculare L.

Duizendblad
smalle weegbree
Vogelmuur
Varkensgras

R
R
R
R
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Boerderij "Schoonderbeek"
PQ 1 Data: 26-09-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Opmerking: Langs sloot
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie

Ranunculus repens L.
Juncus effusus L.
Trifolium
Phragmites australis
Lolium perenne L.
Festuca ovina L.
Juncus articulatus L.
Equisetum arvense L.
Polygonum persicaria L.
Juncus effusus L.
Rumex obtusifolium L.
Plantago major L.

Kruipende Boterbloem
Lidrus
Klaver
Riet
Engels raaigras
Genaald schapengras
Zomprus
Heermoes
Perzikkruid
Pitrus
Ridder zuring
Grote weegbree

2a
+
2a
+
5
3
2b
+
+
2b
R
+

PQ 2 Data: 26-09-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Leontodon autumnalis L.
Vertakte leeuwentand
+
Ranunculus ficaria L.
Gewoon Speenkruid
+
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
2a
Ranunculus acris L.
Scherpe boterbloem
1
Trifolium
Klaver
2a
Polygonum persicaria L.
Perzikkruid
2a
Lolium perenne L.
Engels raaigras
5
Phleum paratense L.
Timoteengras
+
Plantago major L.
Grote weegbree
+
Urtica dioica L.
Grote Brandnetel
R
Taraxacum officinale Weber
Paarden bloem
2a
Bellis perennis
Madeliefje
+
Plantago lanceolata L.
Smalle weegbree
+
Bellis perennis
Madeliefje
R
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Boerderij "De haarmeyer"
PQ 1 Data: 10-10-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Matricaria discoidea DC.
Schijfkamille
2b
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
+
Leontodon autumnalis L.
Vertakte leeuwentand
+
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4
Geranium sanguineum
Glanzende ooievaarsbek
R
Trifolium
Klaver
2a
Lamium amplexicaule L.
Paarse dovenetel
R
PQ 2 Data: 10-10-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
10% moslaag 90 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Stellaria media L.
Vogelmuur
+
Phleum paratense L.
Timoteengras
2a
Rumex obtusifolium L.
Ridderzuring
R
Trifolium
Klaver
2a
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4
Lamium amplexicaule L.
Paarse dovenetel
1
Leontodon autumnalis L.
Vertakte leeuwentand
2a
Capsella bursa-pastoris L.
Herderstasje
R
Polygonum aviculare L.
Gewoon varkensgras
1
Plantago major L.
Grote weegbree
+
PQ 3 Data: 10-10-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Trifolium
Klaver
2a
Achillea millefolium L.
Duizendblad
2a
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4
Festuca ovina L.
Genaald schapengras
3
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
1
Leontodon autumnalis L.
Vertakte leeuwentand
1
Daucus carota L.
Wilde peen
+
Phleum paratense L.
Timoteengras
3
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PQ 4 Data: 10-10-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
5 % kruidlaag en 95% struiklaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Sambucus
Vlierbes
1
Rubus fruticosus
Braam
+
Prunus padus
Vogelkers
1
Stellaria media L.
Vogelmuur
1
Geranium sanguineum
Glanzende ooievaarsbek
2m
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
1
Lolium perenne L.
Engels raaigras
4
Festuca ovina L.
Genaald schapengras
3
Cardamine pratensis L.
Pinksterbloem
+
Plantago lanceolata L.
Smalle weegbree
R
Urtica dioica L.
Grote brandnetel
R
PQ 5 Data: 10-10-2011
Opp. Wei: 2 ha
opp. Proefvlak: 1 bij 1
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Cichorium intybus L.
Cichorei
R
Geranium sanguineum
Glanzende ooievaarsbek
1
Lolium perenne L.
Engels raaigras
5
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
2m
Trifolium
Klaver
2b
Ranunculus ficaria L.
Gewoon speenkruid
R
Taraxacum officinale Weber
Paardenbloem
3
Mentha
Munt
R
Daucus carota L.
Wilde peen
1
Rumex acetosa L.
Veldzuring
1
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8. Dominantie gedrag t-toets en Excel grafiek
Group Statistics
gedrag

N

Volgzaam_ Dominant

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

16

,44

,727

,182

Volgzaam

16

20,25

6,962

1,740

Dominant_ Dominant

16

18,75

5,905

1,476

gedrag

16

,31

,704

,176

gedrag

Volgzaam

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference
F
Volgzaam Equal variances 27,171
_gedrag
assumed

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Std. Error
Difference Difference Lower

Upper

,000

-11,322

30

,000

-19,813

1,750

-23,386

-16,239

-11,322

15,328 ,000

-19,813

1,750

-23,535

-16,090

12,402

30

,000

18,438

1,487

15,401

21,474

12,402

15,427 ,000

18,438

1,487

15,276

21,599

Equal variances
not assumed
Dominant_ Equal variances 11,189
gedrag
assumed

,002

Equal variances
not assumed

aantal gedragingen in %

70

Hansma

60

Dominant

50

Volgzaam

40

Koekoek

30

*

20

*

Dominant

10

Volgzaam

0

Kok
eten/
herkouwen

Dominant
gedrag

Volgzaam
gedrag

Voorkomend gedrag

Overigig
gedrag

Dominant
Volgzaam

Grafiek: verschillende gedragingen op de vier verschillende bedrijven, *(p=0.00)
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9. Vergelijking tussen kruiden en gras gebruik op temperament

10. Trend van grazen over de verschillende bedrijven
Univariate Analysis of Variance op gras.
Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Between-Subjects Factors
Value Label

N

Dominantie 1

Dominant

16

2

Volgzaam

16

1

Hansma

8

2

Koekoek

8

3

Kok

8

4

Timmerman

8

Bedrijf

Dependent Variable:Sec.Gras
F

df1

df2

Sig.

4,204

7

24

,004

Tests the null hypothesis that the error variance
of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + Dominantie + Bedrijf +
Dominantie * Bedrijf

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:Sec.Gras
Source

Type III Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

4,590E7

7

6556776,214

3,114

,017

Intercept

3,648E9

1

3,648E9

1732,467

,000

Dominantie

2690040,125

1

2690040,125

1,278

,270

Bedrijf

3,133E7

3

1,044E7

4,959

,008

Dominantie * Bedrijf

1,188E7

3

3960242,125

1,881

,160

Error

5,054E7

24

2105685,667

Total

3,744E9

32

Corrected Total

9,643E7

31

a. R Squared = ,476 (Adjusted R Squared = ,323)
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Univariate Analysis of Variance op kruiden.
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Univariate Analysis of Variance op overig gedrag.
Between-Subjects Factors
Dominantie
Bedrijf

Value Label

N

1

Dominant

16

2

Volgzaam

16

1

Hansma

8

2

Koekoek

8

3

Kok

8

4

Timmerman

8

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable:Overig
F

df1

df2

Sig.

,480

7

24

,839

Tests the null hypothesis that the error variance
of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + Dominantie + Bedrijf +
Dominantie * Bedrijf

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:Overig
Source

Type III Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

9,682E6

7

1383146,339

2,089

,084

Intercept

1,422E8

1

1,422E8

214,766

,000

Dominantie

877812,500

1

877812,500

1,326

,261

Bedrijf

5421735,125

3

1807245,042

2,730

,066

Dominantie * Bedrijf

3382476,750

3

1127492,250

1,703

,193

Error

1,589E7

24

661984,104

Total

1,677E8

32

Corrected Total

2,557E7

31

a. R Squared = ,379 (Adjusted R Squared = ,197)
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11. Verschil in kruid- en grasgebruik over de verschillende bedrijven

ANOVA
Sec.Gras

Sec.Kruiden

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3,133E7

3

1,044E7

4,491

,011

Within Groups

6,511E7

28

2325257,946

Total

9,643E7

31

Between Groups

9917063,250

3

3305687,750

10,516

,000

Within Groups

8801848,750

28

314351,741

Total

1,872E7

31

Multiple Comparisons
LSD
Dependent
Variable
Sec.Gras

(I) Bedrijf
Hansma

Koekoek

(J) Bedrijf
Koekoek

1837,250

Kok

-318,500

Timmerman

-762,750

Timmerman

Sec.Kruiden

Hansma

Koekoek

Kok

Timmerman

*

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

762,440

,023

275,46

3399,04

762,440

,679

-1880,29

1243,29

762,440

,326

-2324,54

799,04

-1837,250

*

762,440

,023

-3399,04

-275,46

-2155,750

*

762,440

,009

-3717,54

-593,96

Timmerman

-2600,000

*

762,440

,002

-4161,79

-1038,21

Hansma

318,500

762,440

,679

-1243,29

1880,29

762,440

,009

593,96

3717,54

762,440

,565

-2006,04

1117,54

762,440

,326

-799,04

2324,54

762,440

,002

1038,21

4161,79

762,440

,565

-1117,54

2006,04

Hansma
Kok

Kok

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.

Koekoek

2155,750

Timmerman

-444,250

Hansma

762,750

Koekoek

2600,000

Kok

444,250

*

*

*

Koekoek

-1549,875

280,335

,000

-2124,12

-975,63

Kok

-806,500*

280,335

,008

-1380,74

-232,26

Timmerman

-560,625

280,335

,055

-1134,87

13,62

Hansma

280,335

,000

975,63

2124,12

Kok

743,375

*

280,335

,013

169,13

1317,62

Timmerman

989,250*

280,335

,001

415,01

1563,49

*

280,335

,008

232,26

1380,74

280,335

,013

-1317,62

-169,13

280,335

,388

-328,37

820,12

280,335

,055

-13,62

1134,87

280,335

,001

-1563,49

-415,01

280,335

,388

-820,12

328,37

Hansma

1549,875

*

806,500

Koekoek

-743,375

Timmerman

245,875

Hansma

560,625

Koekoek

-989,250

Kok

-245,875

*

*

*. The mean difference is significant at the 0.05 level
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12. Verschil tussen boterbloem, de verschillende bedrijven en temperament
Tests of Between-Subjects Effects
Between-Subjects Factors
Value Label

Dependent Variable:KBoterbloem

N

Type III Sum
of Squares
df Mean Square F

Sig.
,000

Dominantie 1

Dominant

16

Source

2

Volgzaam

16

Corrected Model

1,643E6

1

Hansma

8

Intercept

2062480,500 1

2062480,500 76,147 ,000

2

Koekoek

8

Dominantie

37675,125

37675,125

1,391

3

Kok

8

Bedrijf

1277222,500 3

425740,833

15,718 ,000

4

Timmerman

8

109271,792

4,034

Bedrijf

2. Dominantie
Dependent Variable:KBoterbloem

Std.
Error

Lower
Bound

1

234673,286

Dominantie * Bedrijf 327815,375

3

Error

650052,500

24 27085,521

Total

4355246,000 32

Corrected Total

2292765,500 31

8,664

a. R Squared = ,716 (Adjusted R Squared = ,634)

95% Confidence
Interval
Dominantie Mean

7

Upper
Bound

Dominant

219,563 41,144 134,645 304,480

Volgzaam

288,188 41,144 203,270 373,105

Multiple Comparisons
KBoterbloem
LSD
(I) Bedrijf
Hansma

Koekoek

Kok

(J) Bedrijf

-213,50

*

Kok

-473,25

*

Timmerman

22,25

Koekoek

Hansma

213,50

*
*

95% Confidence Interval
Sig.

Lower Bound

Upper Bound

82,288

,016

-383,33

-43,67

82,288

,000

-643,08

-303,42

82,288

,789

-147,58

192,08

82,288

,016

43,67

383,33

Kok

-259,75

82,288

,004

-429,58

-89,92

Timmerman

235,75*

82,288

,009

65,92

405,58

473,25

*

82,288

,000

303,42

643,08

259,75

*

82,288

,004

89,92

429,58

Timmerman

495,50

*

82,288

,000

325,67

665,33

Hansma

-22,25

82,288

,789

-192,08

147,58

-235,75

*

82,288

,009

-405,58

-65,92

-495,50

*

82,288

,000

-665,33

-325,67

Hansma
Koekoek

Timmerman

Mean Difference
(I-J)
Std. Error

Koekoek
Kok

Based on observed means
The error term is Mean Square(Error) = 27085,521
*. The mean difference is significant at the ,05 level
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,250
,019

13. Verschil tussen klaver, de verschillende bedrijven en temperament
Between-Subjects Factors
Dominantie 1
Bedrijf

Value Label

N

Dominant

16

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:Klaver
Type III Sum
of Squares
df Mean Square F

2

Volgzaam

16

Source

1

Hansma

8

Corrected Model

6,207E6

7

886767,567

12,349 ,000

1,178E7

1

1,178E7

164,106 ,000

1

36652,781

,510

2

Koekoek

8

Intercept

3

Kok

8

Dominantie

36652,781

8

Bedrijf

5953306,844 3

4

Timmerman

Dominantie * Bedrijf 217413,344
2. Dominantie
Dependent Variable:Klaver

Std.
Error

Lower
Bound

,482

1984435,615 27,635 ,000
72471,115

Error

1723419,250 24 71809,135

Total

1,972E7

Corrected Total

7930792,219 31

1,009

32

a. R Squared = ,783 (Adjusted R Squared = ,719)

95% Confidence
Interval
Dominantie Mean

3

Sig.

Upper
Bound

Dominant

640,688 66,993 502,421 778,954

Volgzaam

573,000 66,993 434,733 711,267

Multiple Comparisons
Klaver
LSD
(I) Bedrijf
Hansma

Koekoek

(J) Bedrijf
Koekoek

Timmerman

-1142,00

Kok

-543,88

Timmerman

-212,50

*

*

*

95% Confidence Interval
Sig.

Lower Bound

Upper Bound

133,986

,000

-1418,53

-865,47

133,986

,000

-820,41

-267,34

133,986

,126

-489,03

64,03

Hansma

1142,00

133,986

,000

865,47

1418,53

Kok

598,12*

133,986

,000

321,59

874,66

929,50

*

133,986

,000

652,97

1206,03

543,88

*

133,986

,000

267,34

820,41

Timmerman
Kok

Mean Difference
(I-J)
Std. Error

Hansma

*

Koekoek

-598,12

133,986

,000

-874,66

-321,59

Timmerman

331,38*

133,986

,021

54,84

607,91

Hansma

212,50

133,986

,126

-64,03

489,03

Koekoek

-929,50

*

133,986

,000

-1206,03

-652,97

Kok

-331,38*

133,986

,021

-607,91

-54,84

Based on observed means
The error term is Mean Square(Error) = 71809,135
*. The mean difference is significant at the ,05 level
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,406

14. Verschil tussen paardenbloem, verschillende bedrijven en temperament
Tests of Between-Subjects Effects

Between-Subjects Factors
Value Label

Dependent Variable:Paardebloem

N

Dominantie 1 Dominant

16

Source

Type III Sum
of Squares
df Mean Square F

Sig.

2 Volgzaam

16

Corrected Model

2,220E6

,003

1 Hansma

8

Intercept

6805282,781 1

6805282,781 94,531 ,000

2 Koekoek

8

Dominantie

120417,781

1

120417,781

1,673

,208

3 Kok

8

Bedrijf

1884496,844 3

628165,615

8,726

,000

4 Timmerman

8

Dominantie * Bedrijf 214745,344

71581,781

,994

,412

Bedrijf

2. Dominantie
Dependent Variable:Paardebloem

Std.
Error

Lower
Bound

3

317094,281

Error

1727754,250 24 71989,760

Total

1,075E7

Corrected Total

3947414,219 31

4,405

32

a. R Squared = ,562 (Adjusted R Squared = ,435)

95% Confidence
Interval
Dominantie Mean

7

Upper
Bound

Dominant

522,500 67,077 384,059

660,941

Volgzaam

399,813 67,077 261,372

538,253

Multiple Comparisons
Paardebloem
LSD
(I) Bedrijf
Hansma

Koekoek

Kok

(J) Bedrijf
Koekoek

-349,38

Kok

145,25

*

*

95% Confidence Interval
Sig.

Lower Bound

Upper Bound

134,155

,016

-626,26

-72,49

134,155

,290

-131,63

422,13

Timmerman

-444,50

134,155

,003

-721,38

-167,62

Hansma

349,38*

134,155

,016

72,49

626,26

*

134,155

,001

217,74

771,51

Kok

494,63

Timmerman

-95,13

134,155

,485

-372,01

181,76

Hansma

-145,25

134,155

,290

-422,13

131,63

Koekoek

-494,63*

134,155

,001

-771,51

-217,74

*

134,155

,000

-866,63

-312,87

134,155

,003

167,62

721,38

134,155

,485

-181,76

372,01

134,155

,000

312,87

866,63

Timmerman
Timmerman

Mean Difference
(I-J)
Std. Error

-589,75

Hansma

444,50

Koekoek

95,13

Kok

589,75

*

*

Based on observed means
The error term is Mean Square(Error) = 71989,760
*. The mean difference is significant at the ,05 level

58

15. Verschil tussen weegbree, verschillende bedrijven en temperament
Tests of Between-Subjects Effects

Between-Subjects Factors
Dominantie
Bedrijf

Value Label

N

1

Dominant

16

2

Volgzaam

16

1

Hansma

8

2

Koekoek

8

3

Kok

8

4

Timmerman

8

Dependent Variable:GWeegbree

Source

2. Dominantie
Dependent Variable:GWeegbree
95% Confidence
Interval
Dominantie Mean

Std. Lower
Error Bound

Type III
Sum of
Squares

df
a

Mean
Square

F

Sig.

1,798

,134

Corrected Model

10506,500 7

1500,929

Intercept

25992,000 1

25992,000 31,141 ,000

Dominantie

2926,125

1

2926,125

3,506

,073

Bedrijf

3835,250

3

1278,417

1,532

,232

Dominantie * Bedrijf 3745,125

3

1248,375

1,496

,241

Error

20031,500 24

Total

56530,000 32

Corrected Total

30538,000 31

834,646

a. R Squared = ,344 (Adjusted R Squared = ,153)

Upper
Bound

Dominant

18,938 7,223 4,031

Volgzaam

38,063 7,223 23,156 52,969

33,844

Multiple Comparisons
GWeegbree
LSD
95% Confidence Interval

(I) Bedrijf

(J) Bedrijf

Mean Difference
(I-J)
Std. Error

Hansma

Koekoek

15,13

14,445

,306

-14,69

44,94

Kok

-10,38

14,445

,480

-40,19

19,44

Timmerman

15,75

14,445

,286

-14,06

45,56

Hansma

-15,13

14,445

,306

-44,94

14,69

Kok

-25,50

14,445

,090

-55,31

4,31

Timmerman

,63

14,445

,966

-29,19

30,44

Hansma

10,38

14,445

,480

-19,44

40,19

Koekoek

25,50

14,445

,090

-4,31

55,31

Timmerman

26,13

14,445

,083

-3,69

55,94

Hansma

-15,75

14,445

,286

-45,56

14,06

Koekoek

-,63

14,445

,966

-30,44

29,19

Kok

-26,13

14,445

,083

-55,94

3,69

Koekoek

Kok

Timmerman

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

Based on observed means
The error term is Mean Square(Error) = 834,646

59

16. Verschil tussen ridderzuring, verschillende bedrijven en temperament
Tests of Between-Subjects Effects

Between-Subjects Factors

Dominantie
Bedrijf

Value Label

N

1

Dominant

16

2

Volgzaam

16

Dependent Variable:RZuring
Type III
Sum of
Squares

Source

a

Mean
df Square

F

Sig.

7

445,196

6,400

,000

1

Hansma

8

Corrected Model

3116,375

2

Koekoek

8

Intercept

3486,125

1

3486,125 50,115 ,000

112,500

1

112,500

1,617

2345,125

3

Kok

8

Dominantie

4

Timmerman

8

Bedrijf

2. Dominantie
Dependent Variable:RZuring
95%
Confidence
Interval
Dominantie Mean

3

781,708

11,237 ,000

Dominantie * Bedrijf 658,750

3

219,583

3,157

Error

1669,500

24 69,563

Total

8272,000

32

Corrected Total

4785,875

31

a. R Squared = ,651 (Adjusted R Squared = ,549)

Std. Lower Upper
Error Bound Bound

Dominant

12,313 2,085 8,009 16,616

Volgzaam

8,563

2,085 4,259 12,866

Multiple Comparisons
RZuring
LSD
(I) Bedrijf
Hansma

(J) Bedrijf
Koekoek
Kok
Timmerman

Koekoek

Kok

Timmerman

Mean Difference
(I-J)
Std. Error
21,88

*

17,38

*

19,00

*

Hansma

-21,88

Kok

-4,50

Timmerman

-2,87

*

*

95% Confidence Interval
Sig.

Lower Bound

Upper Bound

4,170

,000

13,27

30,48

4,170

,000

8,77

25,98

4,170

,000

10,39

27,61

4,170

,000

-30,48

-13,27

4,170

,291

-13,11

4,11

4,170

,497

-11,48

5,73

4,170

,000

-25,98

-8,77

Hansma

-17,38

Koekoek

4,50

4,170

,291

-4,11

13,11

Timmerman

1,63

4,170

,700

-6,98

10,23

4,170

,000

-27,61

-10,39

*

,216

Hansma

-19,00

Koekoek

2,87

4,170

,497

-5,73

11,48

Kok

-1,63

4,170

,700

-10,23

6,98

Based on observed means
The error term is Mean Square(Error) = 69,563
*. The mean difference is significant at the ,05 level
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,043

17. Vergelijkingen tussen ochtend en middag kruiden gedrag
Bedrijven samen vergelijking ochtend- en middaggebruik van kruiden.

Vergelijking ochtend- en middaggebruik van kruiden op bedrijf 1.

Vergelijking ochtend en middag gebruik van kruiden op bedrijf 2.
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Vergelijking ochtend- en middaggebruik van kruiden op bedrijf 3.

Vergelijking ochtend- en middaggebruik van kruiden op bedrijf 4.
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18. Weertypen over de verschillende bedrijven
bedrijf

Data

Temp

zon
uren

C
C
C
C
C
C
C

Neerslag gemeten tussen
08.00 en 08.00 de
volgende dag
over 30 en 31 aug. 3 mm.
over 31 aug. en 1 sept. 2
mm.
over 1 en 2 sept. 0,1 mm.
over 4 en 5 sept. 2 mm.
over 5 en 6 sept. 4 mm.
over 6 en 7 sept. 26 mm.
over 7 en 8 sept. 17 mm.
over 8 en 9 sept. 10 mm.
over 9 en 10 sept. 0 mm.

5 uur
5 uur

Max. uur
gem.
wind
6 m/s
5 m/s

Bedrijf 1

30-08-2011
31-08-2011

+/- 14 C
+/- 13 C

01-09-2011
02-09-2011
05-09-2011
06-09-2011
07-09-2011
08-09-2011
09-09-2011

+/+/+/+/+/+/+/-

14
16
16
15
14
14
17

5 uur
9 uur
7 uur
0.5 uur
3 uur
1 uur
2 uur

4 m/s
4 m/s
10 m/s
11 m/s
11 m/s
8 m/s
5 m/s

13-09-2011
14-09-2011
15-09-2011
16-09-2011
19-09-2011
20-09-2011
21-09-2011
22-09-2011
23-09-2011

+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

16
14
13
12
13
15
14
13
14

C
C
C
C
C
C
C
C
C

over
over
over
over
over
over
over
over
over

7 uur
2 uur
9 uur
8 uur
8 uur
1 uur
0,1 uur
6 uur
10 uur

11 m/s
9 m/s
7 m/s
6 m/s
7 m/s
7 m/s
7 m/s
8 m/s
5 m/s

27-09-2011
28-09-2011
29-09-2011
30-09-2011

+/+/+/+/-

16
16
18
16

C
C
C
C

4 uur
10 uur
10 uur
11 uur

2
3
4
4

m/s
m/s
m/s
m/s

C
C
C
C
C

over 17 en 28 sept. 0 mm.
over 28 en 29 sept. 0 mm.
over 29 en 30 sept. 0 mm.
over 30 sept. en 1 okt. 0
mm.
over 3 en 4 okt. 0 mm.
over 4 en 5 okt. 0 mm.
over 5 en 6 okt. 1 mm.
over 6 en 7 okt. 11 mm.
over 7 en 8 okt. 4 mm.

03-10-2011
04-10-2011
05-10-2011
06-10-2011
07-10-2011

+/+/+/+/+/-

18
16
16
13
10

6 uur
2 uur
0,2 uur
3 uur
4 uur

5
6
7
9
6

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

11-10-2011
12-10-2011
13-10-2011
14-10-2011
17-10-2011
18-10-2011
19-10-2011
20-10-2011
21-10-2011

+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

14 C
11 C
9C
7C
11 C
10 C
7C
6C
7C

over 11 en 12 okt. 11 mm.
over 12 en 13 okt. 4 mm.
over 13 en 14 okt. 0 mm.
over 14 en 15 okt. 0 mm.
over 17 en 18 okt. 0 mm.
over 18 en 19 okt. 2 mm.
over19 en 20 okt. 11 mm.
over 20 en 21 okt. 2 mm.
over21 en 22 okt. 0 mm.

0 uur
0 uur
8 uur
10 uur
3 uur
3 uur
4 uur
5 uur
10 uur

9
4
2
5
7
8
5
5
4

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

Bedrijf 2
12
13
14
15
16
17
18
19
20

en
en
en
en
en
en
en
en
en

13
14
15
16
17
18
19
20
21

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

1 mm.
1 mm.
1 mm.
0 mm.
0 mm.
15 mm.
1 mm.
0 mm.
1 mm.

Bedrijf 3

Bedrijf 4
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