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Voorwoord
Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van een derdejaars stage van de opleiding
Toegepaste Biologie. Gedurende de stageperiode van vijf maanden is er een
veldwerkperiode van twee maanden geweest waarbij er waarnemingen zijn verricht op vier
verschillende melkveebedrijven. De overige 3 maanden is besteed aan het verwerken van de
gegevens en de verslaglegging. Er is onderzoek verricht naar het kruidengebruik door
melkkoeien. Welke en hoeveel kruiden koeien eten en of er een verschil is in kruidengebruik
tussen drachtige en niet-drachtige lacterende melkkoeien. Er is weinig bekend over
kruidengebruik bij landbouwdieren. Dit onderzoek is belangrijk omdat er een beter beeld
gekregen wordt van kruidengebruik bij melkkoeien, zodat er meer bekend wordt over het
effect van kruiden in het weiland en er in de toekomst minder antibiotica gebruikt hoeft te
worden.
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Samenvatting
Sommige veehouders zijn onbekend van de effecten van kruiden in het weiland en denken
dat er alleen gras in een weiland hoort te groeien. In de toekomst werken antibiotica steeds
minder goed door de resistentie van bepaalde bacteriën. Kruiden veroorzaken voor zover
bekend geen resistentie en zijn daarom een goed alternatief voor het verminderen van het
antibioticagebruik. Het is belangrijk dat de veehouders beseffen wat voor invloeden de
kruiden in een weiland op de dieren hebben en dat het goed kan zijn voor de gezondheid
van de dieren.
Tijdens dit onderzoek is er gekeken of er verschil is in kruidengebruik tussen drachtige en
niet-drachtige lacterende melkkoeien. Er is nog niet eerder onderzoek gedaan naar het
kruidengebruik door melkkoeien en er is dus weinig over bekend. Het doel van het
onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het kruidengebruik door melkkoeien, zodat het
nut van kruiden in de wei over gebracht kan worden aan gangbare veehouders. De
veehouders kunnen ervoor zorgen dat de kruiden die door koeien veel gegeten worden
voldoende in het weiland groeien, zodat de koeien voldoende selectief kunnen grazen.
Tijdens de veldwerkperiode van twee maanden zijn op vier verschillende melkveebedrijven
acht koeien negen dagen geobserveerd. De observaties betreffende het kruidengebruik van
de koeien werden uitgevoerd via de methode focal animal sampling. Hierbij werd één koe
steeds een half uur lang geobserveerd. Het inventariseren van de kruiden in het weiland
gebeurde door middel van de Braun Blanquet methode. Er werden gezondheidscores
afgenomen om een algemeen beeld te krijgen van de gezondheid van de koeien.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de onderzochte bedrijven geen
significant verschil is tussen drachtige en niet-drachtige koeien in de totale graastijd op gras,
kruiden en in het specifieke kruidengebruik van paardenbloem, klaver en boterbloem. Toch
is er tijdens dit onderzoek waargenomen dat koeien selectief op bepaalde kruiden grazen,
maar dit lijkt niet gerelateerd te zijn aan het wel of niet drachtig zijn van melkkoeien. Op
bedrijven waar een grote diversiteit en/of een grote hoeveelheid aan kruiden aanwezig zijn
hebben de koeien een betere gezondheidscore. Het kan niet met zekerheid gezegd worden
in hoeverre de kruiden daadwerkelijk van invloed zijn op de gezondheid van de koeien en
welke managementfactoren hierbij nog meer een rol bij spelen. Er is een significant verschil
gevonden tussen de graastijd op kruiden in de ochtend en de middag. In de ochtend wordt
meer tijd besteed aan het grazen op kruiden dan in de middag. Mogelijk komt dit doordat de
kruiden beter of sneller werken in de ochtend op een lege maag. De diversiteit van kruiden
en het kruidenaanbod verschilt per bedrijf. Dit verklaart het significante verschil in de
graastijd op gras en kruiden tussen de bedrijven.
Het zou nuttig zijn om een vervolgonderzoek te verrichten naar de relatie van het
kruidengebruik en de gezondheid bij melkkoeien en naar wat voor rol de
managementfactoren van een bedrijf hierbij spelen. Een ander vervolgonderzoek zou een
onderzoek kunnen zijn naar het graasgedrag en kruidengebruik door melkkoeien. Het zou
dan interessant zijn om te kijken of het kruidengebruik gecorreleerd kan worden aan een
tijdstip, bijvoorbeeld de ochtend en de middag en of koeien in de ochtend en avond na het
melken meer kruiden eten. Een ander vervolgonderzoek zou een onderzoek naar de juiste
verhouding en diversiteit van gras en kruiden in het weiland kunnen zijn. Er zou dan gekeken
kunnen worden bij welke verhoudingen en diversiteit van gras en kruiden de koeien het
beste selectief kunnen grazen.
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Summary
Little is known about the use of herbs by cattle. Some dairy farmers do not realise the
usefulness of herbs in their pastures or may consider them as harmful. In the future the
efficiency of antibiotics becomes less as more and more bacteria become resistant. Other
remedies have to be found that cause no resistance. Herbs apparently do not cause
resistance and are considered a promising alternative for antibiotic use. Thus farmers will
benefit from knowledge about the herbs in their pasture and their effects on the health of
the animal.
In this study dairy cows on four different farms were observed to gain an understanding of
the herb use of the dairy cows. Per farm eight dairy cows were observed, whereof four
pregnant and four non pregnant cows. The research focused on examining whether there
are differences in herbal use among pregnant and non pregnant lactating dairy cows. The
fieldwork was performed from the 29th of August until the 21st of October 2011. On four
different dairy farms, eight cows were observed, each 10 times in a period of 30 minutes per
cow. For the observations the focal animal sampling method was used. An inventory of the
herbs in the pasture was done by using the Braun Blanquette method. Also, a list for the
health score was used to get a better understanding of the cows health.
This study concluded that there is no significant difference in the total grazetime on herbs
between pregnant and non pregnant dairy cows. There is also no significant difference
between pregnant and non pregnana dairy cows in the grazetime on the specific herbs, such
as dandelion, clover, and buttercup per farm. However, during this study it was observed
that cows graze selectively on certain herbs. Each cow has its own temperament and diet,
but this does not seem to be related to pregnancy. On farms with a large variety of herbs the
cows had a better health score. It can not be said with certainty whether herbs actually
affect health and which other management factors play an additional role on the health of
dairy cows. As a trend it was registered that grass consumption in the morning was less than
in the afternoon and there was a significant difference in herbal use between the morning
and afternoon. Cows eat more herbs in the morning than in the afternoon. This could be
explained by the fact that herbs work better or faster in the morning on an empty stomach.
Another reason could be that cows spend more time on grazing in the morning, allowing the
cows to have more time to spend consuming selected herbs. The diversity of herbs and
spices varies per farm. This could explain the difference in grass and herb use between the
observed dairy farms.
It would be very useful to further investigate the relationship of the herbal use on the health
of dairy cows and the influence of the management factors of a farm. In another follow-up
study the grazing behaviour and the specific herb use of cattle can be investigated. It would
be interesting to see if the herb use can be correlated to time e.g. morning and afternoon or
if there is specific herb use in the morning and evening after milking. Another follow-up
study should examinate the optimal proportion and diversity of grass and herbs in the
pasture so cows can graze selectively on gras and herbs
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1. Inleiding
Sommige veehouders zijn onbekend van de effecten van kruiden in het weiland en denken
dat er alleen gras op een weiland hoort te groeien en dat kruiden niet goed zijn voor de
koeien (Smidt and Brimer, 2004). Een hoge en eiwitrijke melkproductie is belangrijk, daarom
zie je in Nederland vaak maar één soort raaigras in het weiland en hebben de koeien niet de
keus om bepaalde kruiden te eten (Hammink, 2006). Als er kruiden in het weiland groeien
kunnen koeien selectief kruiden tussen het gras uitgrazen die goed zijn voor hun
gezondheid. Zo is paardenbloem bijvoorbeeld goed voor de spijsvertering en heeft klaver
een fyto-oestrogene werking (Drenth et al, 2006). Ook zorgen kruiden in het weiland voor
een toename van eetlust bij koeien (Biojournaal, 30 september 2011).
Sommige melkveehouders zaaien het grasland zo min mogelijk opnieuw in, zodat kruiden
een kans krijgen om te groeien en er oude graslanden ontstaan die vaak kruidenrijk zijn. De
koeien die op oude graslanden grazen, kunnen naar behoefte gebruik maken van de
kruiden. Er is een firma die kruidenmixen levert en daarbij ook adviezen geeft over
weidebenutting. Een aantal melkveehouders gebruikt deze methode dat Pure Graze wordt
genoemd (Pure Graze, 30 september 2011). Doordat koeien bepaalde kruiden tussen het
gras uit grazen die een goede werking hebben op hun gezondheid hoeven er minder of geen
antibiotica gebruikt te worden op melkveehouderijen. Door minder antibioticagebruik
ontstaat ook minder snel resistentie van bepaalde bacteriën (Groot et al, 2008).
Dit onderzoek is interessant om meer te weten te komen over het kruidengebruik door
melkkoeien. Er is nog geen eerder onderzoek verricht naar het kruidengebruik door
melkkoeien. Door meer te weten te komen over het kruidengebruik door melkkoeien
kunnen de veehouders ervoor zorgen dat deze kruiden voldoende in het weiland groeien,
zodat de koeien voldoende selectief kunnen grazen. In de toekomst werken antibiotica
steeds minder goed door de resistentie van bepaalde bacteriën. In plaats van antibiotica
worden andere middelen gezocht die geen resistentie veroorzaken. Kruiden veroorzaken
voor zover bekend geen resistentie en zijn daarom een goed alternatief voor het
verminderen van het antibioticagebruik (Groot, 2011). Het is belangrijk dat de veehouders
beseffen wat kruiden in een weiland doen en dat het goed kan zijn voor de gezondheid van
het dier. Het is ook belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar kruidengebruik niet
alleen het kruidengebruik door koeien maar ook het kruidengebruik door andere
landbouwdieren.
Het IEZ (Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy) heeft al eerder onderzoek
verricht naar het kruidengebruik door dieren. Veel diereigenaren zijn van mening dat dieren
selectief kruiden eten om ziekte te voorkomen of te genezen. Dit is lastig te bewijzen,
daarom verricht het IEZ al meer dan 15 jaar systematische observaties bij apen, wilde
paarden en runderen en geiten. Zo heeft het IEZ een onderzoek gedaan naar kruidengebruik
door wolapen in de apenheul (Asseldonk & Haas, 1997), bij runderen en paarden in de
Millingerwaard en bij melkgeiten (Konink, 2003; Veen, 2008). Uit deze onderzoeken is
gebleken dat dieren met bepaalde gezondheidskenmerken of een bepaald temperament
selectief kruiden eten, waarschijnlijk om hun gezondheid en mineraal behoefte op peil te
houden.
Uit 25 melkveebedrijven zijn in overleg met de veehouders, het IEZ en het Louis Bolk
Instituut vier bedrijven gekozen die het meest interessant zijn voor het onderzoek. Van de
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vier geselecteerde bedrijven is er één gangbaar bedrijf, één gangbaar bedrijf dat de Pure
Graze methode (Pure Graze, 30 september 2011) gebruikt en twee biologisch-dynamische
bedrijven. Bij het selecteren van de bedrijven is gelet op de hoeveelheid kruiden die in het
weiland groeien en welke conditionele kenmerken interessant zijn om te observeren. Hieruit
is naar voren gekomen dat het interessant zou zijn om vier drachtige en vier niet-drachtige
lacterende melkkoeien te observeren. Tijdens de observaties werden de koeien één op één
geobserveerd via de methode focal animal sampling (Altmann, 1974) en werd er gekeken
welke kruiden de koeien aten. Per bedrijf werden acht koeien acht tot tien keer een half uur
geobserveerd. Er werd genoteerd hoeveel seconden de koeien op gras of bepaalde kruiden
graasden. De hoeveelheid kruiden en de hoeveelheid gras die de koe at werd in procenten
genoteerd. De conditie van de geobserveerde koeien werd meegenomen door middel van
een conditiescore en de kruiden zijn geïnventariseerd door middel van de Braun Blanquet
methode (Poore, 1955; Wagenaar, 2011).
Tijdens het onderzoek is er gekeken of de gezondheid van de koe invloed heeft op het grasen kruidengebruik. Hierbij gaat het om het gezondheidskenmerk van drachtige en nietdrachtige lacterende melkkoeien. Om hier een beter beeld van te krijgen zijn onderstaande
probleemstelling en deelvragen geformuleerd.
Probleemstelling:
Is er verschil in gras- en kruidengebruik tussen drachtige en niet-drachtige lacterende
melkkoeien?
Deelvragen:
1. Welke kruiden groeien er in het weiland en hoeveel van deze kruiden groeien er in
het weiland?
2. Welke kruiden consumeren drachtige en niet-drachtige koeien?
3. Hoeveel tijd besteden drachtige en niet-drachtige koeien aan het grazen op gras en
kruiden?
4. Wat is de verhouding tussen gras en kruiden die drachtige en niet-drachtige koeien
consumeren?
5. Zijn er verschillen in het grasgebruik en kruidengebruik door melkkoeien op de vier
verschillende bedrijven?
6. Wat zijn de medicinale eigenschappen van de door de koeien geconsumeerde
kruiden?
7. Is er een relatie tussen het kruidengebruik en het drachtige of niet-drachtige zijn van
lacterende melkkoeien?
8. Wat voor invloed hebben de kruiden in het weiland op de conditiescore van
drachtige en niet-drachtige koeien?
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2. Theoretisch kader
2.1 Zelfmedicatie bij dieren
Dieren lijkten te weten welke planten er gegeten moeten worden ter voorkoming of
genezing van een bepaalde aandoening. Dieren zijn in staat secundaire metabolieten uit
planten op te slaan in hun weefsel (Lozano, 1998). De secundaire metabolieten zorgen voor
de kenmerkende eigenschappen in de plant als kleur, smaak, geur en afweer- en
aantrekkingsvermogen. Ook bepalen secundaire metabolieten de geneeskrachtige werking
van de plant. Voor de plant is dit niet de reden om deze stoffen aan te maken. De secundaire
metabolieten zorgen ervoor dat de plant zich kan verdedigen (Boekel & Smeets, 2007).
Dieren gebruiken secundaire metabolieten als stimulerende middelen, wormdodende
middelen, laxeermiddelen, antibiotica, of zelfs als tegengif voor eerder geconsumeerd giftige
planten (Lozano, 1998).
2.2 Kruiden
Verschillende kruiden hebben een medicinale werking. Deze kruiden kunnen op allerlei
manieren gebruikt worden om de gezondheid van mens en dier te bevorderen. In deze
paragraaf worden de eigenschappen en medicinale werking van de kruipende boterbloem,
rode klaver en paardenbloem beschreven. Deze planten zijn op alle boerderijen het meeste
gegeten door de koeien.
2.2.1 Kruipende boterbloem (Ranunculus repens L.)
Familie: Ranunculaceae
In figuur 2.1 is de kruipende boterbloem te zien. De kruipende
boterbloem
is
een
tamelijk
lage
overblijvende
voorzomerbloeier. De kroonbladen van de bloem zijn
dooiergeel (Weeda et al, 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,
Figuur 2.1 Kruipende boterbloem grazige of beschaduwde grond (Meijden, 2005). Wereldwijd
(Bioplek, 16 december 2011).
komt deze plant voor in de gematigde en koude streken van
Europa en Azië en het Atlasgebied. In Nederland is het de
meest voorkomende boterbloem. Over de 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, maar deze wordt niet gegeten door koeien.
De scherpe boterbloem heeft een irriterende werking op de slijmvliezen en de huid.
(Genderen et al, 1996). Het sap veroorzaakt zwellingen en roodheid op de huid (Hellemont,
1998). Er wordt gedacht dat kruipende boterbloem ook een irriterende werking heeft maar
dan in een mildere vorm. Speenkruid is familie van de boterbloem. Speenkruid wordt in de
traditionele geneeskunde gebruikt bij aambeien en heeft een goede werking op de afvoer
van afvalsstoffen uit het bloed (Hellemont, 1998).
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2.2.2 Rode Klaver (Trifolium pratense L.)
Familie: Fabaceae
In figuur 2.2 is rode klaver te zien. Rode klaver is een
laagblijvende overblijvende plant die algemeen voorkomt.
De plant heeft een slanke oplopende harige stengel met
drie bladeren variërend van vorm van ovaal tot omgekeerd
eivormig (World Health Organization, 2005). Rode klaver
heeft een paars met witte bloem en komt voor op vochtige
tot natte, voedselrijke of brakke tot zilte grond in
Figuur 2.2 Rode klaver
graslanden en bermen (Meijden, 2005).
(Schagt, 16 december 2011).

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 kruid rijk aan looistoffen en coumarines (Verhelst, 2004).
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, hyperlipidaemia (verhoogd serum nivo van vetten), botontkalking en
prostaatkanker. Helaas zijn de onderzoeken nog niet voldoende om een van deze indicaties
te ondersteunen (World Health Organization, 2005).
Genisteïne een belangrijk isoflavon met oestrogene activiteit dat in klaver zit geeft
bescherming tegen oxidatieve stress veroorzaakt door ultraviolette (UV) straling. Uit
onderzoek is gebleken dat genisteïne 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 verkleinen het risico op prostaatkanker. De Isoflavonen
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, omdat het afhangt van hoeveel lichaamseigen oestrogeen er circuleert. De
isoflavonen gaan in competitieve inhibitie met de lichaamseigen oestrogenen. (Verhelst,
2004).
Traditionele geneeskunde/huismiddel
In de traditionele geneeskunde wordt klaver gebruikt voor lokale behandeling van
dermatologische en reumatische aandoeningen evenals voor de behandeling van astma en
hoesten (Verhelst, 2004; Hellemont, 1998).
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2.2.3 Paardenbloem (Taraxacum officinale L.)
Familie: Asteraceae
In figuur 2.3 is de paardenbloem te zien. Paardenbloem
komt voor in de gematigde zone van het noordelijk
halfrond en is een meerjarige plant (Aichberger et al,
2006). De bladeren staan in een rozet omhoog gericht en
zijn veerspletig. De bloem is lintvormig, geel van kleur,
heeft gekartelde bladeren en de stengel zijn melksappen
aanwezig. Deze plant komt voor in graslanden, bermen
en gazons op natte tot droge, voedselrijke tot
Figuur 2.3 Paardenbloem
voedselarme bodems (Meijden, 2005). De wortel bestaat
(Dierenkliniek Willig, 16 december 2011) uit een ondergrondse, lange, pinwortel (World Health
Organization, 2001).
Belangrijkste inhoudsstoffen
Zowel het bovengrondse deel van de paardenbloem als de wortel bevatten bitterstoffen
zoals sesquiterpeenlactonen en taraxacine. Verder bevat de paardenbloem triterpenen en
sterolen, flavonoide en een hoog gehalte aan kalium. Alleen de wortel bezit inuline (Ludwig,
1996).
Gebruik zoals beschreven in wetenschappelijk onderzoek
Paardenbloem wordt gebruikt bij een gebrek aan eetlust, klachten aan het maagdarmstelsel en klachten en/of ontstekingen aan de urinewegen. De bitterstof in
paardenbloem bevordert het parasympathisch zenuwstelsel en daarmee de speekselsecretie
en de secretie van darm- en maagsappen. De flavonen in de paardenbloem zorgen voor een
diuretisch effect, waarbij er weinig tot geen kalium verloren gaat in tegenstelling tot de
reguliere medicijnen (Ludwig, 1996; Reichling et al, 2005).
Traditionele geneeskunde/huismiddel
In de traditionele geneeskunde wordt de paardenbloem beschreven als een middel dat de
lactatie bij mensen en 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). Voor een beschrijving van de grote weegbree en ridderzuring zie bijlage 1.
2.3 Koesignalen
Koeien hebben een kwetsbaar evenwicht in hun mineralen huishouding. Een koe graast
ongeveer acht uur per dag in de wei, verdeeld in drie periodes. 's Morgens bij zonsopgang, in
de late namiddag en rond middernacht. De overige zestien uur besteedt de koe aan
herkauwen en rusten (Groot et al, 2011; Veluw, 1998). Een koe geeft constant signalen af
over haar gezondheid en welzijn. Deze signalen kunnen opgepikt worden door naar het
gedrag, de houding, de lichaamstaal en de lichaamsconditie van de koe te kijken. Deze
koesignalen kunnen nuttig zijn voor het beoordelen van de gezondheid en het koecomfort
(Hulsen, 2003). Het gedrag, de houding en de lichaamsconditie van de koe kan door middel
van een conditiescore waargenomen worden. Bij de conditiescore worden de koeien
geobserveerd en worden er bepaalde scores gegeven aan het gedrag, alertheid en activiteit,
de neus, de ogen, de vacht, kreupelheid, de pensvulling en de dikte van de mest (Laldi, 2011;
Wagenaar, 2011).
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2.4 Drachtige koeien
Uit onderzoek is gebleken dat niet-drachtige melkkoeien 20% minder metaboliseerbare
energie nodig hebben dan drachtige melkkoeien. De stikstofbehoefte van een drachtige koe
neemt toe, omdat een deel van de stikstof wordt gebruikt voor de groei van de foetus (Moe
and Tyrrell, 1971). Een belangrijke stof voor en tijdens de zwangerschap zijn oestrogenen.
Oestrogenen worden afgescheiden door de eierstokken. Oestrogenen laten het graafse
follikel rijpen en stimuleren de groei van het baarmoederslijmvlies, zodat een bevruchte
eicel zich in kan nestelen en zich kan ontwikkelen tot een embryo. Oestrogenen zorgen voor
de samentrekking van de baarmoeder wat tijdens de zwangerschap lijdt tot een bevalling.
Het samentrekken van de baarmoeder wordt tijdens de zwangerschap geneutraliseerd door
de antagonistische werking van het hormoon progesteron. (Campbel and Reece, 2008).
2.5 De bedrijven
Uit 25 melkveebedrijven zijn in overleg met de veehouders, het IEZ en het Louis Bolk
instituut vier bedrijven gekozen die het meest interessant zijn voor het onderzoek. Van de
vier geselecteerde bedrijven is er één gangbaar bedrijf, één gangbaar bedrijf dat de Pure
Graze methode (Pure Graze, 30 september 2011) gebruikt en twee biologisch-dynamische
bedrijven.
2.5.1 Gangbaar bedrijf
Na de tweede wereldoorlog was het Nederlandse regeringsbeleid gericht op het herstel van
de economie en de industriële productie. Om de koopkracht van de mensen te vergroten
werd de prijs voor het voedselpakket laag gehouden. Maar de boeren hadden een goed
inkomen nodig. Daarom moest de landbouwproductie fors omhoog. Verhoging van de
productie werd bereikt door deze te mechaniseren. Hierdoor kon met veel minder arbeid
hetzelfde werk verzet worden. Verhoging van de opbrengst werd bereikt door gebruik van
kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid had
als doel een stabiele voedselvoorziening, lage prijzen voor de consument en een goed
inkomen voor de boeren. Om een stabiele voedselvoorziening te krijgen streefde de
Europese Unie naar een overschot van producten. Er werd gestreefd om met minimale
mankracht, grondstoffen en dieren zo'n hoog mogelijke productie halen. (Animal freedom,
19 december 2011).
2.5.2 Pure Graze
Sommige veehouders maken gebruik van het Pure Graze methode. Pure Graze is een firma
die verschillende kruidenmixen levert en adviezen geeft over weidebenutting. De mengsel
bestaan uit kruiden, vinderbloemige en grassen. Deze worden ingezaaid in het weiland. De
planten zijn speciaal geselecteerd op hun vitamine inhoud, mineraleninhoud en hun
medische eigenschappen. De koeien grazen het hoge gras half af en worden daarna
omgeweid. Dit wordt gedaan omdat half lang gras sneller aangroeit dan kort gegrazen gras,
waardoor er sneller gebruik kan worden gemaakt van een bepaald weiland. De koeien
krijgen in totaal een stuk weiland van een halve hectare verdeeld in vier kleinere stukken. De
draad wordt om de drie uur verzet zodat de koeien vier keer per dag een nieuw stuk weiland
krijgen. Dit wordt gedaan om het grasland zo goed mogelijk te benutten en door deze
manier wordt er zo min mogelijk weiland vertrapt of platgelegen. De koeien gaan op het
verse gras grazen en op de kaal gegraasde stukken herkauwen en liggen. Alle koeien kalven
in het voorjaar af. Voor de periode tussen de bevalling en het moment dat de koeien het
meeste melk geven (100 dagen na het afkalven) staat er buiten voldoende vers gras.
Naarmate de koeien verder in hun lactatie komen en de melkproductie omlaag gaat, nadert
de winter en vermindert ook het aanbod van het gras in de wei. Op het moment dat de
koeien droog gezet worden en niet meer gemolken worden, zijn de weilanden te nat om te
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betreden en is er geen gras meer om op te grazen. Aangezien de koeien in deze periode
geen melk geven hebben ze ook niet zoveel gras nodig. Hooi en maïs is in deze periode
voldoende. Boeren die gebruik maken van het Pure Graze systeem gebruiken geen
kunstmest, bestrijdingsmiddelen, gentechnologie en er wordt zo weinig mogelijk antibiotica
gebruikt (Pure Graze, 20 september, 2011; Boerderij de hooilanden, 19 december 2010).
2.5.3 Biologisch-dynamisch
In het begin van de jaren twintig beseften enkele antroposofisch georiënteerde landbouwers
de problemen die een uitsluitend materialistisch bedreven landbouw zou veroorzaken.
Rudolf Steiner hield in 1924 een aantal lezingen over de grondslagen voor een vruchtbare
ontwikkeling van de landbouw. Deze voordrachten zijn de basis van de biologischdynamische landbouw. Een belangrijk principe is dat de boer zijn bedrijf beschouwt als een
levend organisme. De boer denkt niet alleen maar aan een materialistische bedreven
landbouw, maar zorgt ervoor dat de bodem, gewassen en de dieren met elkaar in evenwicht
zijn door natuurlijke kringlopen en groeiprocessen. Het doel van de biologisch- dynamische
landbouw is: Het ontzien van het milieu waar dat kan, kwalitatief hoogwaardig voedsel
produceren, dierenwelzijn verbeteren, plantvriendelijk produceren en energie-efficiënt
produceren. Op biologisch dynamische boerderijen wordt geen gebruik gemaakt van
kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of gentechnologie en zo wordt geen antibiotica
gebruikt (Veluw, 1998).
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3. Materiaal en methode
Eerder onderzoek heeft zicht gericht op kruiden in weilanden bij 25 melkveehouders
verspreid over heel Nederland. Uit 25 melkveebedrijven zijn in overleg met de veehouders,
het IEZ en het Louis Bolk Instituut vier bedrijven benaderd voor deelname aan het
onderzoek. Aan deze vier bedrijven werd een bezoek gebracht en ter plaatse werd er een
enquête (Bijlage 2) afgenomen om een beter beeld te krijgen van het bedrijf, de mogelijke
gezondheidsproblemen van de koeien en de kruiden in het weiland.
3.1 Beschrijving bedrijven
3.1.1 Boerderij Jellema-Hansma
Het bedrijf: Op boerderij Jellema-Hansma zijn de koeien geobserveerd van 30 augustus tot
en met 9 september 2011. Boerderij Jellema-Hansma is een gangbaar melkveebedrijf, maar
er worden stappen ondernomen om er een biologisch melkveebedrijf van te maken. Er werd
geen gebruik gemaakt van antibiotica en de koeien werden in een ruime stal met ligbedden
van rubber gehouden. De koeien werden ook 's nachts geweid zolang dit mogelijk was.
De koeien: Op het bedrijf waren ten tijde van de observaties 62 melkkoeien zonder horens
aanwezig. De koeien werden tussen 7:00 en 8:00 uur 's ochtends gemolken. Daarna gingen
de koeien naar buiten en begonnen dan meteen met grazen. De koeien graasden van 8:00
uur tot ongeveer 11:00 uur. Vervolgens gingen de koeien liggen en herkauwen. Om 13:00
uur stonden de koeien weer op en graasden dan tot 17:00 uur. Tenslotte werden de koeien
naar binnen gehaald om gemolken te worden, waarna de koeien 's nachts binnen bleven. De
geobserveerde koeien waren allemaal van het ras Holstein Frisian. Er was geen stier
aanwezig op de boerderij. De koeien werden bevrucht door middel van inseminatie.
Het weiland: Op het bedrijf was er 25 hectare aan weiland beschikbaar voor begrazing door
de koeien. Gedurende twee à drie dagen hadden de koeien beschikking over een stuk
weiland van twee tot drie hectare. Naast gras en kruiden uit het weiland kregen de koeien
op stal, hooi met klaver, krachtvoer, maïsmeel en aardappelzetmeel aangeboden.
3.1.2 Boerderij de Harmannahoeve
Het bedrijf: Op boerderij de Harmannahoeve zijn de koeien geobserveerd van 12 september
tot en met 24 september 2011. Boerderij de Harmannahoeve is een biologisch-dynamisch
melkveebedrijf waar geen gebruik wordt gemaakt van antibiotica. De koeien verbleven in de
winter in de panorama stal. Deze stal is helemaal open, maar wordt beschut tegen de wind
door struiken en bomen. Aan twee kanten konden de koeien gevoerd worden en in het
midden waren er ruime ligboxen gevuld met stro.
De koeien: Op het bedrijf waren ten tijde van de observaties 55 melkkoeien met horens
aanwezig. De koeien werden ook 's nachts geweid zolang het mogelijk was. Tijdens de
observatieperiode bleven de koeien 's nachts buiten, maar er was één dag dat de koeien dag
en nacht binnen bleven vanwege een te nat weiland. De koeien werden in de ochtend om
7:30 uur gemolken en gingen daarna naar buiten om te grazen. Rond 10:30 uur gingen de
koeien liggen en herkauwen. De koeien bleven liggen tot ongeveer 13:00 uur, daarna
graasden de koeien door tot het tijd was om naar binnen te gaan. 's Avonds werden de
koeien om 19:00 uur gemolken. Het was een drukke kudde waarin de koeien niet bang
waren. Er was duidelijk te zien welke plaats de verschillende koeien in de rangorde hadden.
Dit uitte zich vaak door kleine vechtpartijen of koeien die aan de kant werden geduwd. De
geobserveerde rassen op de boerderij waren Holstein Frisian en Brown-Swiss. Er was ook
een stier aanwezig, deze bleef altijd in de stal. De stier zorgde voor de nakomelingen van de
melkkoeien.
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Het weiland: Ten tijde van de observatieperiode was er 22 hectare aan weiland beschikbaar
voor begrazing door de koeien. Gedurende drie dagen hadden de koeien, zowel overdag en
's nachts, beschikking over een stuk weiland van anderhalf, drie of vijf hectare. In de stal
kregen de koeien naast het gras en de kruiden uit het weiland een oost van hooi en graan.
3.1.3 Boerderij Schoonderbeek
Het bedrijf: Op boerderij Schoonderbeek zijn de koeien geobserveerd van 26 september tot
en met 7 oktober 2011. Boerderij Schoonderbeek is een biologisch-dynamisch
melkveebedrijf waar geen gebruik wordt gemaakt van antibiotica. De koeien verbleven in de
winter in een half open potstal met roosters bij de voerrekken. De rest van de stal was
bedekt met compost waar de koeien op konden liggen.
De koeien: Tijdens de observatieperiode waren er 46 melkkoeien met horens aanwezig die
continu buiten stonden met uitzondering van de melkbeurten. De koeien werden in de
ochtend om 7:00 uur gemolken en in de avond rond 18:00 uur. De koeien graasden in de
ochtend tot 10.30 uur. Vervolgens gingen de koeien liggen en herkauwen. Om 12:30 uur
begonnen de koeien weer met grazen tot 17:00 uur, hierna werden de koeien
binnengehaald om gemolken te worden. Op het bedrijf was een stier aanwezig, deze bleef
op stal. De stier zorgde voor de nakomelingen van de koeien. De geobserveerde koeien
waren van het ras Holstein Frisian.
Het weiland: Ten tijde van de observatie was er 22 hectare aan weiland beschikbaar waar de
koeien konden grazen. Gedurende twee dagen hadden de koeien, zowel overdag en 's
nachts, beschikking over een stuk weiland van anderhalf hectare. In de stal kregen de koeien
hooi met een mix van klaver aangeboden en tijdens het melken krachtvoer.
3.1.4 Boerderij de Haarmeyer
Het bedrijf: Op boerderij de Haarmeyer zijn de koeien geobserveerd van 10 oktober tot en
met 21 oktober 2011. Boerderij de Haarmeyer is een gangbaar bedrijf waarbij gebruikt
wordt gemaakt van het Pure Graze systeem. De koeien bevonden zich gedurende de winter
is een potstal. In het midden van de stal is heide en compost neergelegd waar de koeien
konden liggen. Op boerderij de Haarmeyer werd er geen gebruik gemaakt van antibiotica.
De koeien: Op het bedrijf waren ten tijde van de observatie 66 melkkoeien, een os en stier
aanwezig. De os en stier liepen tussen de melkkoeien, maar ten tijde van de observaties
werd de stier op stal gehouden. Het vlees van de os was voor de slacht bestemd. Een klein
aantal koeien uit de kudde had horens. De koeien werden in de ochtend om 7:00 uur en in
de avond tussen 16:30 en 17:30 uur gemolken. De koeien werden zo lang mogelijk 's nachts
geweid. Tijdens de tweede week van de observaties bleven de koeien 's nachts binnen. De
geobserveerde koeien waren allemaal van het ras Holstein Frisian. Het is een vrij rustige
kudde. De koeien lieten onderling vrij weinig merken van de rangorde en waren
vredelievend naar elkaar toe.
Het weiland: Op het bedrijf was er in totaal 26 hectare aan weiland beschikbaar voor
begrazing door de koeien. De koeien graasden elke dag op een stuk van een halve hectare
Dit stuk kregen ze niet in een keer, maar de draad werd op één dag drie keer verzet. Dit
gebeurde om 11:00 uur, 13:00 uur en 15:00 uur, zodat de koeien dan weer een nieuw stuk
weiland kregen. De koeien gingen om 10:00 uur, 12:00 uur en 14:30 liggen en herkauwen,
zodra de draad werd verzet stonden de koeien op en renden naar het verse stuk weiland. De
koeien bleven drie dagen op hetzelfde weiland grazen. In de stal kregen de koeien één keer
per dag hooi en luzerne brok aangeboden. In het weiland was "Saladebuffet 10" gezaaid. Dit
bestaat uit grassen, klavers en esparcette kruiden. De grassen die in het mengsel zitten zijn:
Engels raai, kropaar, timothee en rietzwenk. De klavers die in het mengsel zitten zijn: Rode
klaver, witte cultuurklaver, witte weideklaver, bastaardklaver, rolklaver, en gele zoete
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honingklaver. De esparcette kruiden die in het mengsel zitten zijn: Chicorei, pimpernel,
duizendblad, peterselie en smalle weegbree.
3.2 Inventariseren van de kruiden in het weiland
De kruiden die in het weiland van de boeren groeiden waren tijdens eerder onderzoek
geïnventariseerd. Hiervan was een lijst gemaakt die naast de Flora (Meijden, 2005) gebruikt
werd bij het determineren van de kruiden. De eerste dag bij de boer werd er een
inventarisatie gemaakt van de kruiden die in het weiland groeiden door middel van de Braun
Blanquet methode (Poore, 1955). De inventarisatie werd als eerste verricht, zodat er voor de
observaties van de koeien een zo goed mogelijk beeld ontstond van de kruiden die in het
weiland groeiden. Afhankelijk van de grootte en de variatie van de kruiden in de
verschillende weilanden werden er twee tot vijf proefveldjes uitgezet van één vierkante
meter. Bij bedrijf Jellema-Hansma zijn er drie proefveldjes uitgezet. Bij bedrijf de
Harmannahoeve en Schoonderbeek zijn er twee proefveldjes uitgezet en bij bedrijf de
Haarmeyer zijn er vijf proefveldjes uitgezet. Voor ieder proefveldjes werd er gekeken welke
kruiden er groeiden en in welke hoeveelheid deze kruiden aanwezig waren. Er was een
formulier opgesteld, waarop de naam, datum, nummer van het proefvlak, grootte van het
weiland, grootte van de proefveldjes en het weertype op genoteerd werden. Verder werd
de bedekkinggraad van de moslaag, kruidlaag, struiklaag en boomlaag aangegeven in
procenten. Per plantensoort werd de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam, de
bedekking en abundantie genoteerd (Bijlage 3). De kruiden die niet in de proefveldjes
stonden werden later nog apart gedetermineerd.
3.3 Conditiescore
Er werden conditiescores afgenomen om een algemeen beeld te krijgen van de gezondheid
van de geobserveerde koeien. De drachtige melkkoeien werden qua conditie vergeleken met
niet-drachtige melkkoeien. Ook werden de conditiescores van de bedrijven onderling
vergeleken. Tijdens de conditiescore werd het graasgedrag van de koe geobserveerd. Er
werd dan gekeken of de koe samen graasde met anderen koeien en of de koe geïsoleerd
was van de kudde. Onder het kopje alertheid en activiteit van de koe werd de oog- en
ooractiviteit van de koe geobserveerd en of de koe een nieuwsgierige of angstige indruk
maakte. De schoonheid van de vacht, de neus en ogen werd geobserveerd. Er werd gekeken
of de koe kale plekken of wonden had en of de koe kreupel liep. Verder werd er gelet op de
pensvulling, de dikte van de mest en met hoeveel happen per minuut de koe graast. Op het
observatieformulier van de conditiescore (Bijlage 4) werden de scores genoteerd van
bovengenoemde punten. Om tot bepaalde scores te komen is er een scorelijst opgesteld
door het Louis Bolk Instituut, waarin staat beschreven welke score er gegeven kan worden
voor bovengenoemde punten (Bijlage 5). Hoe lager de score hoe beter de gezondheid van
een koe (Wagenaar, 2011).
3.4 Observaties van het gras- en kruidengebruik
Het observeren van de koeien heeft plaatsgevonden van 30 augustus t/m 21 oktober. De
eerste dag werd gebruikt het inventariseren van de kruiden in het weiland. De andere negen
dagen werden gebruikt om de koeien te observeren. Door middel van de methode focal
animal sampling (Altman, 1974) werden op elk bedrijf acht koeien geobserveerd, waarvan er
vier drachtig waren en vier niet-drachtig waren. Elke koe werd een half uur lang
geobserveerd. Op één dag konden er acht tot negen koeien een half uur geobserveerd
worden. Wanneer het mogelijk was werd er één koe dubbel geobserveerd zodat na negen
dagen alle koeien tien keer geobserveerd werden in een tijdsduur van een half uur per koe.
Er was een tijdschema opgesteld zodat, koeien zowel in de ochtend als in de middag op
verschillende tijdstippen geobserveerd werden. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen
van het dagmenu van de koe. In bijlage 6 zijn de observatieschema's opgenomen waarin
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staat weergeven wanneer de koeien zijn geobserveerd op de vier verschillende bedrijven.
Op het observatieformulier van de focal animal sampling (Bijlage 7) werd de plaats van de
boerderij, de datum, het tijdstip van de observatie, het weertype en het koenummer
genoteerd. Ook werd er genoteerd hoelang een dier aan het grazen was in minuten en
hoeveel gras en kruiden de koe at in procenten. De exacte hoeveelheid gras en kruiden die
de koe at was moeilijk te bepalen. Tijdens de observaties waren de koeien niet altijd aan het
grazen. Als de koeien niet aan het grazen waren werd dit genoteerd als overig gedrag. Onder
overig gedrag valt lopen door het weiland, drinken, zichzelf of andere koeien likken. Als de
koe begon met herkauwen werd dit niet genoteerd als overig gedrag, maar werd er gekeken
of het mogelijk was om een andere koe te observeren. Door omstandigheden was het niet
altijd mogelijk om bij alle bedrijven de koeien tien keer te observeren en een gelijk aantal
observaties in de ochtend en in de middag te krijgen. Op bedrijf Jellema-Hansma en bedrijf
Schoonderbeek zijn acht koeien 10 keer geobserveerd, waarvan vijf keer in de ochtend en
vijf keer in de middag. Per bedrijf zijn er in totaal 80 observaties van een half uur verricht.
Op Bedrijf de Harmannahoeve zijn acht koeien acht keer geobserveerd, waarbij de
observaties niet gelijk verdeeld waren over de ochtend en de middag. Op dit bedrijf zijn er in
totaal 64 observaties van een half uur verricht. Op Bedrijf de Haarmeyer zijn acht koeien
negen keer geobserveerd, waarbij de observaties niet gelijk verdeeld waren over de ochtend
en de middag. Op dit bedrijf zijn er in totaal 72 observaties van een half uur verricht. Om een
vergelijking te kunnen maken tussen de ochtend en middag zijn er bij bedrijf de
Harmannahoeve en de Haarmeyer bepaalde observaties niet meegenomen en om een
vergelijking kunnen maken van de graastijd op gras en kruiden tussen de bedrijven zijn van
alle bedrijven 32 observatie uren meegenomen.
3.5 Verwerken gegevens
Het aantal gras- en kruidensoorten en de conditiescores werden verwerkt in Excel hier
werden tabellen van gemaakt. Verder werden de gegevens niet op significantie getoetst in
SPSS 17.0, omdat het om incidentele waarnemingen ging en de verschillen te minimaal
waren om dit te toetsen. In Excel zijn tabellen gemaakt van de tijd die besteed is aan het
grazen op paardenbloem, klaver en boterbloem, een tabel van de van het gras- en
kruidengebruik in de ochtend en middag van alle bedrijven samen en een tabel van het
verschil in de tijd die besteed is aan het grazen op gras en kruiden tussen de bedrijven.
Verder zijn er in Excel grafieken gemaakt van het grasgebruik, kruidengebruik en overig
gedrag van drachtige en niet-drachtige koeien. Van elk bedrijf is er een grafiek gemaakt van
het grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag in de ochtend en middag en er is een
grafiek gemaakt in het grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van de verschillende
bedrijven. In tabel 4.1 zijn de toetsen weergeven die werden uitgevoerd in SPSS 17.0.
Tabel 4.1 Toetsen die uitgevoerd zijn in SPSS 17.0
Toets
Univariate
analysis of
variance
Onafhankelijke
T-toets
Gepaarde Ttoets
One way
ANOVA

Waarvoor gebruikt
Univariate analysis of variance werd gebruikt om te toetsen of er een significant
verschil was in grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag tussen drachtige en
niet-drachtige koeien en of er een significant verschil was tussen drachtige en nietdrachtige koeien op de vier bedrijven in het gras- en kruidengebruik.
De onafhankelijke T-toets werd gebruikt om te toetsen of er een significant verschil
was tussen drachtige en niet-drachtige koeien in het kruidengebruik van
paardenbloem, klaver en boterbloem.
De gepaarde T-toets werd gebruikt om te toetsen of er een significant verschil was
in grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag in de ochtend en middag per bedrijf
en van alle bedrijven samen.
De one way ANOVA werd gebruikt om te toetsen of er een significant verschil was
tussen de bedrijven in gras- en kruidengebruik van de koeien. De LSD werd gebruikt
om aan te tonen tussen welke bedrijven er een mogelijk een significant verschil was.
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4. Resultaten
4.1 Kruiden in het weiland
In tabel 4.1 zijn het aantal grassoorten, het aantal kruidensoorten, de diversiteit aan kruiden
en de bedekkingsgraad van de kruiden op de vier verschillende bedrijven te zien. Er is een
verschil te zien in het aantal gras- en kruidensoorten, de diversiteit van de kruiden en de
bedekkingsgraad van de kruiden per bedrijf. Sommige kruiden komen op het ene bedrijf in
een grote hoeveelheid voor terwijl datzelfde kruid op andere bedrijven helemaal niet voor
komt. Paardenbloem, klaver, boterbloem, grote weegbree en ridderzuring komen op alle
bedrijven voor. Voor de kruideninventarisatie van de verschillende bedrijven zie bijlage 8.
Tabel 4.1 De gras- en kruidensoorten in het weiland
Aantal
Aantal
grassoorten kruidensoorten
Jellema-Hansma
De Harmannahoeve
Schoonderbeek
De Haarmeyer

3
6
3
3

11
17
18
26

Diversiteit
aan
kruiden
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld
Hoog

Bedekkingsgraad
van de kruiden
Laag
Hoog
Gemiddeld
Gemiddeld

Jellema-Hansma
In vergelijking met de andere bedrijven staan er bij bedrijf Jellema-Hansma een kleine
hoeveelheid aan kruiden in het weiland en is er een kleine diversiteit aan kruiden. Tijdens de
inventarisatie van het weiland zijn er drie verschillende grassoorten en 11 verschillende
kruidensoorten gevonden. De aanwezige grassoorten zijn: Engels raaigras, genaald
schapengras en straatgras. De aanwezige kruiden zijn: Paardenbloem, klaver en in wat
mindere mate kruipende boterbloem. Naast alle percelen lopen sloten waar afwijkende
vegetatie staat. Hier staat riet, smalle en gewone weegbree, zilverschoon en gewoon
speenkruid. Verder staat er varkensgras, ridderzuring, brandnetel en vogelmuur. De laatst
genoemde kruiden komen relatief weinig voor in vergelijking met paardenbloem, klaver en
boterbloem. De bedekkingsgraad van de kruiden varieert per weiland.
De Harmannahoeve
In vergelijking met de andere bedrijven staan er bij bedrijf de Harmannahoeve grote
hoeveelheid aan kruiden in het weiland en de diversiteit aan kruiden is als gemiddeld
bestempeld. Tijdens inventarisatie van het weiland zijn er zes verschillende grassoorten en
16 verschillende kruidensoorten gevonden. De aanwezige grassoorten zijn: Gewone
veldbies, straatgras, genaald schapengras, Engels raaigras, rietgras en zachte dravik. De
aanwezige kruiden zijn: Paardenbloem, klaver en kruipende boterbloem. In wat mindere
mate kwam de akkerdistel, gewoon speenkruid, smalle en grote weegbree, madeliefje,
varkensgras, vogelmuur, ridderzuring, scherpe boterbloem, glanzige hoornbloem, gewoon
duizendblad, zilverschoon en riet voor. Er is geen groot verschil tussen de bedekkingsgraad
van de kruiden per weiland.
Schoonderbeek
In vergelijking met de andere bedrijven staat er bij bedrijf Schoonderbeek een gemiddelde
hoeveelheid aan kruiden in het weiland en is er een gemiddelde diversiteit aan kruiden.
Tijdens inventarisatie van het weiland zijn er en drie verschillende grassoorten en 17
verschillende kruidensoorten gevonden. De aanwezige grassoorten zijn: Engels raaigras,
genaald schapengras en timoteegras. De aanwezige kruiden zijn: Klaver en kruipende
boterbloem. Daarnaast komt er in wat mindere mate vertakte leeuwentand, madeliefje,
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paardenbloem en scherpe boterbloem voor. Verder stonden er kruiden zoals brandnetel,
akkerdistel, riet, gewoon duizendblad, heermoes, pitrus, zomprus, lidrus, perzikkruid,
ridderzuring, grote weegbree en gewoon speenkruid. De bedekkingsgraad van kruiden
varieert per weiland.
De Haarmeyer
In vergelijking met de andere bedrijven staat er bij bedrijf de Haarmeyer een gemiddelde
hoeveelheid aan kruiden in het weiland en is er een grote diversiteit aan kruiden. Tijdens
inventarisatie van het weiland zijn er drie verschillende grassoorten en 26 verschillende
kruidensoorten gevonden. De aanwezige grassoorten zijn: Engels raaigras, genaald
schapengras en timoteegras. De aanwezige kruiden zijn: Paardenbloem, klaver, vogelmuur
en gewoon duizendblad. Verder komen er kruiden als braam, boterbloem, akkerdistel,
gewoon speenkruid wilde peen, munt, smalle weegbree en grote weegbree vertakte
leeuwentand, glanzige ooievaarsbek, ridderzuring, veldzuring, cichorei, varkensgras,
zilverschoon, vlierbes, vogelkers, schijfkamille, paarse dovenetel, perzikkruid, herderstasje
en pinksterbloem voor. De bedekkingsgraad van kruiden variëren per weiland.
4.2 Conditiescore
In tabel 4.2 zijn de gemiddelde conditiescores van drachtige en niet-drachtige koeien per
bedrijf weergeven. Er zijn kleine verschillen te zien in de conditiescores tussen drachtige en
niet-drachtige koeien per bedrijf. Verder zijn er ook kleine verschillen te zien in de
conditiescores tussen de bedrijven. De verschillen tussen drachtige en niet-drachtige koeien
en tussen de bedrijven onderling zijn klein. Bovendien zijn de verschillen gebonden aan
incidentele waarnemingen en daarom niet op significantie getoetst. Voor de conditiescores
van de verschillende bedrijven zie bijlage 9.
Tabel 4.2 Gemiddelde conditiescore van drachtige en niet-drachtige koeien per bedrijf.
0-1: Zeer goed, 1-2: Goed, 2-3: Matig, 3-4: Slecht 4-5: Zeer slecht.

Jellema-Hansma
De
Harmannahoeve
Schoonderbeek
De Haarmeyer

Gedrag en
activiteit

Neus en
ogen

Vacht

Beweging

Pens

Drachtig

1.0

1.5

1.0

0.0

0.8

Niet drachtig

0.5

1.5

0.8

0.0

0.8

Drachtig

0.8

1.5

1.8

0.0

0.8

Niet drachtig

0.5

0.8

1.0

0.0

1.0

Drachtig

0.5

0.5

1.0

0.0

0.3

Niet drachtig

0.8

0.3

1.0

0.3

0.5

Drachtig

0.5

0.5

1.0

1.0

0.0

Niet drachtig

0.0

0.5

1.0

1.0

0.0
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4.3 Graasgedrag
Er is gekeken of er een significant verschil is tussen drachtige en niet-drachtige koeien in de
graastijd op gras en kruiden en de tijd die besteed is aan het uitvoeren van overig gedrag.
Verder is er gekeken of er significante verschillen zijn tussen drachtige en niet-drachtige
koeien in de graastijd op gras en kruiden en de tijd die besteed is aan overig gedrag op de
vier verschillende bedrijven en of er en significante verschillen zijn tussen niet-drachtige
koeien in de graastijd op gras en kruiden en de tijd die besteed wordt aan overig gedrag op
de vier verschillende bedrijven (Bedrijf * Drachtig vs. niet-drachtig). In grafiek 4.1 is de
relatieve tijd die besteed is aan het grazen op gras en kruiden en de tijd die besteed is aan
het uitvoeren van overig gedrag van drachtige en niet-drachtige koeien van alle bedrijven
samen weergeven. In totaal zijn zowel de drachtige als de niet-drachtige koeien 74 uur
geobserveerd. Drachtige koeien grazen 55:14 uur op gras, 9:01 uur op kruiden en vertonen
9:41 uur overig gedrag. Niet-drachtige koeien grazen 54:54 uur op gras, 8:33 uur op kruiden
en vertonen 10:31 uur overig gedrag.

Grafiek 4.1 Tijd besteed aan grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van drachtige en nietdrachtige koeien op de vier onderzochte bedrijven samen. De kleuren geven de procentuele verdeling
weer. De getallen in de staven geven de absolute tijd in uren weer.

In absolute zin grazen drachtige koeien langer, zowel op gras als op kruiden dan nietdrachtige koeien. Echter is er geen significant verschil in de tijd die besteed is aan het grazen
op gras (p=0,296) en kruiden (p=0,861) en de tijd die besteed is aan het uitvoeren van overig
gedrag (p=0,585). Dit wil zeggen dat het verschil in de tijd die besteed is aan het grasgebruik,
kruidengebruik en overige gedrag tussen drachtige en niet-drachtige koeien op toeval kan
berusten. Ook is er geen significant verschil in de tijd die besteed is aan het grazen op gras
(p=0,912) en kruiden (p=0,885) en de tijd die besteed is aan het uitvoeren van overig gedrag
(p=0,579) tussen bedrijf * drachtig niet-drachtig. (SPSS output bijlage 11.1).
In tabel 4.3 en 4.4 is de graastijd en de standaarddeviatie in uren weergeven van de tijd dat
drachtige en niet-drachtige koeien op paardenbloem, klaver en boterbloem grazen (voor
kruidenconsumptie van alle andere kruiden zie bijlage 10). Verder is er een P-waarde te zien.
Deze waarde geeft aan of er een significant verschil is tussen drachtige en niet-drachtige
koeien in de tijd die besteed wordt aan het grazen op paardenbloem, klaver en boterbloem.
In absolute zin grazen op alle bedrijven drachtige koeien een langere tijd op boterbloem dan
niet-drachtige koeien. Echter is er geen significant verschil gevonden tussen drachtige en
niet-drachtige koeien in de tijd die besteed wordt aan het grazen op boterbloem evenals de
tijd die besteed wordt aan het grazen op paardenbloem en klaver per bedrijf (SPSS output
bijlage 11.2)
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Tabel 4.3 De graastijd (uren) die besteed is aan het grazen op paardenbloem, klaver en boterbloem
tussen drachtige en niet-drachtige koeien.
Jellema-Hansma
Graastijd

SD

Paardenbloem

Drachtig
Niet drachtig
Totaal

0:32:10
0:37:46
1:09:57

0:05:12
0:20:19

Klaver

Drachtig
Niet drachtig
Totaal

0:15:15
0:16:49
0:32:04

0:06:42
0:15:42

Boterbloem

Drachtig
Niet drachtig
Totaal

0:04:13
0:03:43
0:07:56

0:02:48
0:01:57

De Harmannahoeve

Pwaarde

Graastijd

SD

Pwaarde

0,613

1:07:57
0:55:35
2:03:32

0:22:24
0:04:12

0,320

0,861

1:46:23
1:50:57
3:37:20

0:26:26
0:48:40

0,874

0,776

0:37:02
0:25:25
1:02:28

0:09:10
0:08:32

0,113

Tabel 4.4 De graastijd (uren) die besteed is aan het grazen paardenbloem, klaver en boterbloem
tussen drachtige en niet-drachtige koeien.
Schoonderbeek

Paardenbloem

Klaver

Boterbloem

Graastijd

SD

Drachtig
Niet drachtig
Totaal

0:16:12
0:13:13
0:29:25

0:11:11
0:10:00

Drachtig
Niet drachtig
Totaal
Drachtig
Niet drachtig
Totaal

0:55:40
1:00:31
1:56:11

0:17:31
0:14:00

0:54:22
0:48:54
1:43:16

0:05:03
0:32:23

De Haarmeyer

Pwaarde

Graastijd

SD

Pwaarde

0,704

1:05:26
1:19:28
2:24:54

0:19:17
0:06:22

0,271

0,682

0:36:20
0:29:02
1:05:22

0:07:46
0:06:53

0,209

0,736

0:02:23
0:01:17
0:03:41

0:00:46
0:00:51

0,102

Er is gekeken of er een significant verschil is tussen de tijd die besteed is aan het grazen op
gras en kruiden en tussen de tijd die is besteed aan overig gedrag in de ochtend en de
middag. Hierbij zijn de cumulatieve data van alle bedrijven genomen. In tabel 4.5 is de
gemiddelde graastijd per koe op gras en kruiden en de tijd die besteed is aan het uitvoeren
van overig gedrag te zien. Er is te zien dat er een trendmatig verschil is tussen de tijd die
besteed is aan het grazen op gras (p=0,156) in de ochtend en de middag. Er is een significant
verschil tussen de tijd die besteed is aan het grazen op kruiden (p=0,003) in de ochtend en
de middag en er is geen significant verschil gevonden in de tijd die besteed is aan het
uitvoeren van overig gedrag (p=0,852) in de ochtend en de middag. Dit wil zeggen dat de
koeien in de ochtend significant een langere tijd op kruiden en een trendmatig een kortere
tijd op gras grazen dan in de middag. (SPSS output bijlage 11.3).
Tabel 4.5 De gemiddelde graastijd per koe op gras en kruiden en de gemiddelde tijd per koe die
besteed is aan overig gedrag in de ochtend en middag van vier bedrijven samen.
Gras
Gem.
Graastijd

SD

Ochtend

1:39:24

0:17:44

Middag

1:44:29

0:18:59

Kruiden
Pwaarde
0,058

Gem.
Graastijd

SD

0:18:55

0:10:29

0:12:58

0:06:47

Overig gedrag
Pwaarde
0,001

Gem.
tijd

SD

0:18:51

0:09:49

0:19:15

0:14:49

Pwaarde
0,852
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Bedrijf Jellema-Hansma
In grafiek 4.2 is de graastijd op gras en kruiden en de tijd die besteed is aan het uitvoeren
van overig gedrag van acht koeien samen weergeven in de ochtend en de middag. In totaal
zijn er acht koeien 20 uur in de ochtend en 20 uur in de middag geobserveerd. Elke koe is vijf
uur geobserveerd. In de ochtend grazen de koeien 14,7 uur op gras, 1,2 uur op kruiden en
vertonen de koeien 4,1 uur overig gedrag. In de middag grazen de koeien 15,4 uur op gras,
0,8 uur op kruiden en vertonen de koeien 3,7 uur overig gedrag. Er is een trendmatig
verschil gevonden tussen de tijd die besteed is aan het grazen op gras (p=0,096) en kruiden
(p=0,064) in de ochtend en de middag. De koeien van bedrijf Jellema-Hansma grazen
trendmatig in de ochtend een kortere tijd op gras en een langere tijd op kruiden dan in de
middag. Verder is er geen significant verschil gevonden tussen de tijd die besteed is aan het
uitvoeren van overig gedrag in de ochtend en de middag (p=0,169).

Grafiek 4.2 Grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van koeien in de ochtend en in de middag.
#: 0.05<p<0.1, n.s.: niet significant.

Bedrijf de Harmannahoeve.
In grafiek 4.3 is de graastijd op gras en kruiden en de tijd die besteed is aan het overig
gedrag van zeven koeien samen weergeven in de ochtend en in de middag. In totaal zijn er
zeven koeien 14 uur in de ochtend en 14 uur in de middag geobserveerd. Elke koe is vier uur
geobserveerd. In de ochtend grazen de koeien 8,2 uur op gras, 3,6 uur op kruiden en
vertonen de koeien 2,3 uur aan overig gedrag. In de middag grazen de koeien 9,6 uur op
gras, 2,5 uur op kruiden en vertonen de koeien 1,9 uur overig gedrag. Er is een trendmatig
verschil tussen de tijd die besteed is aan het grazen op gras (0,071) in de ochtend en de
middag. De koeien van bedrijf de Harmannahoeve grazen trendmatig in de ochtend minder
lang op gras dan in de middag. Er is geen significant verschil gevonden tussen de tijd die
besteed is aan het grazen op kruiden (p=0,139) en de tijd die besteed is aan het uitvoeren
van overig gedrag in de ochtend en de middag (p=0,603).

Grafiek 4.3 Grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van koeien in de ochtend en in de middag.
n.s.: niet significant.
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Bedrijf Schoonderbeek
In grafiek 4.4 is de tijd die besteed is aan het grazen op gras en kruiden en de tijd die
besteed is aan het overig gedrag van acht koeien in de ochtend en middag weergeven. In
totaal zijn er acht koeien 20 uur in de ochtend en 20 uur in de middag geobserveerd. Elke
koe is vijf uur geobserveerd. In de ochtend grazen de koeien 14,9 uur op gras, 3,1 uur op
kruiden en vertonen de koeien 2 uur overig gedrag. In de middag grazen de koeien 16,2 uur
op gras, 1,6 uur op kruiden en vertonen de koeien 2,1 uur overig gedrag. Er is een significant
verschil gevonden tussen de graastijd op gras (p=0,012) en kruiden (p=0,005) in de ochtend
en de middag. Dit betekent dat de koeien op bedrijf Schoonderbeek in de ochtend een
kortere tijd op gras en een langere tijd op kruiden grazen dan in de middag. Verder is er
geen significant verschil aangetoond tussen de tijd die besteed wordt aan het uitvoeren van
het overig gedrag in de ochtend en de middag (p=0,768).

Grafiek 4.4 Grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van koeien in de ochtend en in de middag.
**: 0.001<p<0.01, *:0.01<p<0.05, #: 0.05<p<0.1, n.s.: niet significant.

Bedrijf de Haarmeyer
In grafiek 4.5 is de tijd die besteed is aan het grazen op gras en kruiden en de tijd die
besteed is aan het overig gedrag van acht koeien in de ochtend en middag weergeven. In
totaal zijn alle koeien 16 uur in de ochtend en 16 uur in de middag geobserveerd. Elke koe is
4,5 uur geobserveerd. In de ochtend grazen de koeien 12,7 uur op gras, 1,8 uur op kruiden
en vertonen de koeien 1,5 uur overig gedrag. In de middag grazen de koeien 12,8 uur op
gras, 1,8 uur op kruiden en vertonen de koeien 1,4 uur overig gedrag. Er is geen significant
verschil gevonden tussen de tijd die besteed is aan het grazen op gras (p=0,710) en kruiden
(p=0,784) en de tijd die is beteed aan het overig gedrag (p=0,877) in de ochtend en de
middag. Voor de SPSS output van het grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van de
vier verschillende bedrijven zie bijlage 11.4.

Grafiek 4.5 Grasgebruik kruidengebruik en overig gedrag van koeien in de ochtend en in de middag.
n.s.: niet significant.
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Gras- en kruidengebruik
In grafiek 4.6 is de relatieve tijd die besteed is aan het grazen op gras en kruiden en de tijd
die besteed is aan het overig gedrag van de vier verschillende bedrijven weergeven. Bij
bedrijf Jellema-Hansma zijn alle koeien 10 keer geobserveerd. In totaal zijn de koeien 40 uur
geobserveerd waarvan de koeien 30:07 uur op gras grazen, 2:04 uur op kruiden en 7:48 uur
overig gedrag vertonen. Bij bedrijf de Harmannahoeve zijn alle koeien acht keer
geobserveerd. In totaal zijn de koeien 32 uur geobserveerd waarvan de koeien 20:33 uur op
gras grazen, 6:42 uur op kruiden en 4:48 uur overig gedrag vertonen. Bij bedrijf
Schoonderbeek zijn alle koeien 10 keer geobserveerd. In totaal zijn de koeien 40 uur
geobserveerd waarvan de koeien 31:05 uur op gras grazen, 4:44 op kruiden en 4:10 uur
overig gedrag vertonen. Bij bedrijf de Haarmeyer zijn de koeien negen keer geobserveerd. In
totaal zijn de koeien 36 uur geobserveerd waarvan de koeien 28:52 uur op gras grazen, 3:58
uur op kruiden en 3:09 uur overig gedrag vertonen.

Grafiek 4.6 Verdeling van de tijd besteed aan grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag over de
vier verschillende bedrijven. De kleuren geven de procentuele verdeling weer. De getallen in de staven
geven de absolute tijden in uren weer.

Gras
In Tabel 4.6 is de tijd die besteed is aan het grazen op gras tussen de verschillende bedrijven
weergeven. Om een vergelijking te kunnen maken in de tijd die besteed is aan het grazen op
gras tussen de bedrijven zijn van alle bedrijven 32 observatie uren meegenomen. Er is te
zien dat er een significant verschil is aangetoond in de tijd die besteed is aan het grazen op
gras tussen bedrijf Jellema-Hansma en bedrijf de Harmannahoeve (p=0,002), tussen bedrijf
Jellema-Hansma en de Haarmeyer (p=0,017), tussen bedrijf de Harmannahoeve en bedrijf
Schoonderbeek (p=0,000) en tussen bedrijf de Harmannahoeve en de Haarmeyer (p=0,000).
Er is geen significant verschil aangetoond in de tijd die besteed is aan het grazen op gras
tussen bedrijf Jellema-Hansma en bedrijf Schoonderbeek (p=0,335) en bedrijf
Schoonderbeek en de Haarmeyer (p=0,132). Dit wil zeggen dat de koeien op bedrijf JellemaHansma meer tijd besteden aan het grazen op gras dan de koeien op bedrijf de
Harmannahoeve, maar dat de koeien op bedrijf Jellema-Hansma minder tijd besteden aan
het grazen op gras dan de koeien op bedrijf de Haarmeyer. De koeien van bedrijf de
Harmannahoeve hebben een kortere tijd op gras gegraasd in vergelijking met bedrijf
Schoonderbeek en de Haarmeyer. De kans dat het verschil in de graastijd op gras tussen
bedrijf Jellema-Hansma in vergelijking met bedrijf Schoonderbeek op toeval berust is 33.5%
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en voor het verschil tussen bedrijf Schoonderbeek en bedrijf de Haarmeyer is deze kans
13.2%.
Tabel 4.6 Het verschil in tijd besteed aan grasgebruik tussen de vier verschillende bedrijven.
Verschil in uren
P-waarde
Verschil tussen de bedrijven
Jellema-Hansma - De Harmannahoeve
Jellema-Hansma - Schoonderbeek
Jellema-Hansma - De Haarmeyer
De Harmannahoeve- Schoonderbeek
De Harmannahoeve - De Haarmeyer
Schoonderbeek - De Haarmeyer

3:07:36
-0:54:23
-2:20:22
-4:01:59
-5:27:58
-1:25:59

0,002
0,335
0,017
0,000
0,000
0,132

Kruiden
In tabel 4.7 is de tijd die besteed is aan grazen op kruiden tussen de verschillende bedrijven
weergeven. Om een vergelijking te kunnen maken in de tijd die besteed is aan het grazen op
kruiden tussen de bedrijven zijn van alle bedrijven 32 observatie uren meegenomen Er is te
zien dat er een significant verschil is in kruidengebruik tussen bedrijf Jellema-Hansma en
bedrijf de Harmannahoeve (p=0,000), Jellema-Hansma en bedrijf Schoonderbeek (p=0,000),
Jellema-Hansma en bedrijf de Haarmeyer (p=0,001), tussen bedrijf de Harmannahoeve en
Schoonderbeek (p=0,000) en tussen bedrijf de Harmannahoeve en bedrijf de Haarmeyer
(p=0,000). Er is geen significant verschil aangetoond tussen bedrijf Schoonderbeek en bedrijf
de Haarmeyer (p=0,915). Dit wil zeggen dat de koeien op bedrijf Jellema-Hansma minder tijd
besteden aan het grazen op kruiden in vergelijking met de koeien op bedrijf de
Harmannahoeve, Schoonderbeek en de Haarmeyer. Verder besteden de koeien op bedrijf
de Harmannahoeve meer tijd aan het grazen op kruiden dan de koeien op de bedrijven
Schoonderbeek en de Haarmeyer. De kans dat het verschil in de tijd die besteed wordt aan
het grazen op kruiden tussen bedrijf Schoonderbeek in vergelijking met bedrijf de
Haarmeyer op toeval berust bedraagt 91.5%. Voor de SPSS output van het gras- en
kruidengebruik tussen de verschillende bedrijven zie bijlage 11.5.
Tabel 4.7 Het verschil in tijd besteed aan kruidengebruik tussen de vier onderzochte bedrijven.
Verschil in uren
P-waarde
Verschil tussen de bedrijven
Jellema-Hansma - De Harmannahoeve
Jellema-Hansma - Schoonderbeek
Jellema-Hansma - De Haarmeyer
De Harmannahoeve - Schoonderbeek
De Harmannahoeve - De Haarmeyer
Schoonderbeek - De Haarmeyer

-5:02:02
-1:58:24
-1:54:16
3:03:38
3:07:46
0:04:07

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,915
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5. Discussie
De onderzoeksvraag die beantwoord gaat worden na aanleiding van dit onderzoek luidt als
volgt: " Is er verschil in gras- en kruidengebruik tussen drachtige en niet-drachtig lacterende
melkkoeien?"
Tijdens dit onderzoek werd er geen significant verschil gevonden tussen het graasgedrag van
drachtig en niet-drachtige koeien. In absolute zin grazen drachtige koeien langer, zowel op
gras als op kruiden dan niet-drachtige koeien en besteden drachtige koeien op alle
bedrijven ook meer tijd aan het grazen op boterbloem dan niet-drachtige koeien. Echter is
er geen significant verschil gevonden tussen drachtige en niet-drachtige koeien in de tijd die
besteed is aan het grazen op gras en kruiden. Evenals er geen significant verschil is
gevonden tussen drachtige en niet-drachtige koeien in de tijd die besteed is aan het grazen
op boterbloem, paardenbloem en klaver op de verschillende bedrijven. Er werd verwacht
dat drachtige koeien langer grazen, zowel op kruiden als op gras, omdat uit eerder
onderzoek is gebleken dat niet-drachtige melkkoeien 20% minder metaboliseerbare energie
nodig hebben dan drachtige melkkoeien (Moe and Tyrrell, 1971). Ook werd er verwacht dat
drachtige koeien meer klaver eten dan niet-drachtige koeien vanwege de oestrogene
werking van klaver en een hoger stikstofgehalte in klaver wat gebruikt kan worden voor de
groei van de foetus (Moe and Tyrrell, 1971; Drenth et al, 2006). Uit eerder onderzoek naar
runderen in de Millingerwaard is gebleken dat er een verschil is in kruidengebruik tussen
drachtige en niet-drachtige koeien. Echter in dat geval waren de drachtige koeien tevens de
oudere koeien en de niet-drachtige koeien de pinken onder één jaar (Drenth et al, 2006).
Dat er geen verschil is gevonden tussen drachtige en niet-drachtige koeien in de graastijd op
gras en kruiden kan meerdere oorzaken hebben. Het kan komen doordat er in een weiland
te weinig kruiden of te veel van bepaalde kruiden groeien, waardoor de koeien niet
voldoende selectief kunnen grazen. Als er te weinig kruiden in het weiland groeien zijn de
kruiden op een gegeven moment tussen het gras uitgegraasd. Als er bepaalde kruiden
veelvuldig in het weiland groeien kunnen de koeien niet meer selectief kiezen tussen gras of
kruiden. Een andere oorzaak kan zijn dat de vergelijking is gemaakt op basis van de tijd
(minuten) dat koeien op gras en bepaalde kruiden grazen. Er werd daarbij niet gekeken naar
de hoeveelheid gras of kruiden die de koeien binnen kregen. De gras- en kruidenlengte
verschillen in een weiland. Dus zou een koe die op langer gras graast meer binnen krijgen als
een koe die op kort gras graast in hetzelfde tijdbestek. Tijdens de observaties is
waargenomen dat bepaalde koeien paardenbloem, klaver of weegbree tussen het gras uit
grazen. Terwijl andere koeien de weegbree mijden en niet eten. Maar ook deze specifieke
voorkeuren bleken niet gerelateerd te zijn aan het drachtig of niet-drachtig zijn, in
tegenstelling tot de bevindingen in de Millingerwaard (Drenth et al, 2006).
In een parallel lopend onderzoek zijn de FEVEC scores (gezondheidwaarnemingen)
afgenomen op 25 bedrijven, waaronder de vier onderzochte bedrijven (Laldi, 2011). De
FEVEC scores zijn vergeleken met de diversiteit en het aantal kruiden van de vier
onderzochte bedrijven. Op bedrijven waar de diversiteit en/of de bedekkingsgraad van
kruiden hoog zijn lijkt het over het algemeen dat de koeien een betere gezondheid hebben.
Op de bedrijven waar de diversiteit of bedekkingsgraad van de kruiden hoog is hadden de
koeien minder last van klinische mastitis, melkziekte, kreupelheid en minder dode klaveren
bij het afkalven (Laldi, 2011). Een andere reden voor een betere gezondheid kan liggen aan
bepaalde managementfactoren zoals een minder intensieve melkveehouderij. Een
combinatie van een hoge diversiteit, veel kruiden en managementfactoren zou de oorzaak
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kunnen zijn voor een beter gezondheid. Hier zou meer onderzoek naar verricht moeten
worden. Het zou nuttig zijn om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de relatie van het
kruidengebruik en de gezondheid bij melkkoeien en naar wat voor rol de
managementfactoren van een bedrijf hierbij spelen. Dit kan gedaan worden door de
gezondheid van de koeien door middel van een gezondheidscores op verschillende
boerderijen te vergelijken met een lage en een hoge diversiteit en aanbod van kruiden. Ook
is het belangrijk om de managementfactoren die een rol spelen goed in kaart te brengen en
te kijken welke invloed deze hebben op gezondheid van melkkoeien. Uit onderzoek blijkt dat
de kwaliteit van die melk samenhangt met de voeding van de koeien, de manier van houden
en de gezondheid van de dieren (Demeter, 9 januari, 2011). Door te kijken welke invloeden
kruiden en managementfactoren hebben op de gezondheid van de koeien kan hier een
beleid voor worden gemaakt die boeren kunnen gebruiken om een optimale gezondheid en
melkproductie van de koeien te krijgen.
Er is een trendmatig verschil gevonden in de tijd die besteed is aan het grazen op gras in de
ochtend en de middag en er is een significant verschil gevonden in de tijd die besteed is aan
het grazen op kruiden in de ochtend en de middag. In de ochtend wordt er een langere tijd
op kruiden en een kortere tijd op gras gegrazen dan in de middag en in de middag grazen
koeien een langere tijd op gras en een korter tijd op kruiden dan in de ochtend. Dat er een
trendmatig verschil in grasgebruik en een significant verschil in kruidengebruik in de ochtend
en de middag is aangetoond komt waarschijnlijk doordat, koeien voornamelijk in de ochtend
het meeste tijd besteden aan grazen, waardoor er meer tijd voor selectieve consumptie
overblijft en minder tijd voor het grazen op gras, tevens gebruiken koeien een deel van de
ochtend en middag om te herkauwen en rusten (Jong, 2010). Daarnaast is er gebleken dat
gras het hoofdvoedsel van de koeien is. Koeien eten naast een hoeveelheid kruiden een
grotere hoeveelheid gras, waardoor er in de middag meer tijd besteed wordt aan het grazen
op gras om aan de dagelijkse energiebehoefte te voldoen (Jong, 2010). Er is geen significant
verschil aangetoond in die tijd die besteed is aan het overig gedrag. Dit komt waarschijnlijk
doordat de koeien in de ochtend en in de middag evenveel tijd kwijt zijn aan het lopen in het
weiland, het drinken en het likken van zichzelf of andere koeien. Tijdens de observaties is
waargenomen dat de koeien in de ochtend na het melken eerst bepaalde kruiden tussen het
gras uit aten, terwijl dit in de middag niet meer zo selectief gebeurde. Het zou het kunnen
dat koeien in de ochtend een beter effect van kruiden ervaren. Bij mensen is bekend dat
sommige medicijnen beter of sneller werken op een lege maag (Apotheek, 9 december
2011). Er zou een vervolgonderzoek plaats kunnen vinden naar het graasgedrag en
kruidengebruik door melkkoeien, waarbij wordt gekeken of het kruidengebruik gecorreleerd
kan worden aan een tijdstip, bijvoorbeeld de ochtend en middag. Onderzoek naar welke
kruiden de koeien eten in de ochtend en in de avond na het melken en of de koeien
daadwerkelijk meer kruiden eten na het melken zou zinvol zijn. Er zou dan een beter beeld
worden gekregen van het graasgedrag van de koeien, waardoor de veehouders er hun
weidemanagement op aan kunnen passen en ervoor kunnen zorgen dat bepaalde kruiden
die de koeien eten voldoende aanwezig zijn in het weiland.
De graastijd van koeien op gras en kruiden verschilt in de ochtend en de middag per bedrijf.
Zo is er op bedrijf Jellema-Hansma een trendmatig verschil gevonden tussen de tijd dat er op
gras en kruiden gegraasd wordt in de ochtend en de middag. De koeien van bedrijf JellemaHansma grazen trendmatig in de ochtend een kortere tijd op gras en een langere tijd op
kruiden dan in de middag. Het trendmatig verschil kan verklaard worden doordat er een laag
kruidenaanbod was, waardoor het verschil in de ochtend en de middag te klein was en er
geen significant maar wel een trendmatig verschil ontstond. Bij bedrijf de Harmannahoeve is
er een trendmatig verschil gevonden tussen de graastijd van koeien op gras in de ochtend en

29

de middag. Er is geen significant verschil gevonden tussen de graastijd van koeien op kruiden
in de ochtend en middag. Dit kan verklaard worden doordat er bepaalde kruiden veelvuldig
in het weiland groeien, waardoor de koeien niet meer selectief kunnen kiezen tussen gras of
kruiden. Bij bedrijf Schoonderbeek is een significant verschil gevonden tussen de graastijd
van koeien op gras en kruiden in de ochtend en de middag. De koeien van bedrijf
Schoonderbeek grazen significant in de ochtend een kortere tijd op gras en een langere tijd
op kruiden dan in de middag. Het verschil tussen de tijd dat koeien op kruiden grazen in de
ochtend en middag kan verklaard worden doordat bedrijf Schoonderbeek een goede
verhouding en diversiteit van gras en kruiden in het weiland heeft staan. Het is van belang
vervolgonderzoek te verrichten naar de juiste verhouding en diversiteit van gras en kruiden
in een weiland. Er dient onderzocht te worden bij welke verhoudingen en diversiteit van gras
en kruiden de koeien het beste selectief kunnen grazen. Hiervoor is het nodig om koeien te
observeren op bedrijven met een hoog, matig en laag kruidenaanbod om zo een verschil in
selectief graasgedrag te kunnen waarnemen en te kijken bij welke verhouding van gras en
kruiden de koeien het beste selectief kunnen grazen. Bij bedrijf de Haarmeyer is er geen
significant verschil gevonden in de graastijd van koeien op gras en kruiden tussen de
ochtend en de middag. Dit komt waarschijnlijk doordat op dit bedrijf de koeien een klein
stuk weiland per keer kregen. Hierdoor hebben de koeien door de dag heen steeds een
nieuw moment waarop ze een (beperkte) nieuwe keuze uit kruiden hebben. Het stuk
weiland was op een gegeven moment kaal gegraasd en de koeien gingen herkauwen en
rusten. Om 11:00 uur, 13:00 uur en om 15:00 uur werd de draad verzet zodat er weer op
een nieuw stuk gegraasd kon worden. In het vervolg zouden er bedrijven gekozen moeten
worden waarbij het kruidenaanbod gelijk is of zou het onderzoek op één bedrijf plaats
moeten vinden, want dan kunnen de koeien beter met elkaar vergeleken worden.
De significante verschillen in de tijd die besteed wordt aan het grazen op gras en kruiden
van de vier verschillende bedrijven in de ochtend en middag kunnen verklaard worden
doordat er op de verschillende bedrijven verschillen zijn in aanbod en diversiteit van de
kruiden. Zo staan er in het weiland van boerderij Jellema-Hansma weinig kruiden, in het
weiland van boerderij de Harmannahoeve veel kruiden en in het weiland van boerderij
Schoonderbeek en de Haarmeyer is een matige hoeveelheid aan kruiden aanwezig.
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6. Conclusie en aanbevelingen
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de onderzochte bedrijven geen
significant verschil is tussen drachtige en niet-drachtige koeien in het totale graastijd op gras
en kruiden. In absolute zin grazen drachtige koeien langer, zowel op kruiden als op gras.
Echter is er ook geen significant verschil gevonden tussen drachtige en niet-drachtige koeien
in de tijd die besteed is aan het grazen op paardenbloem, klaver, en boterbloem per bedrijf.
Toch is er tijdens dit onderzoek waargenomen dat koeien selectief op bepaalde kruiden
grazen, maar sommige kruiden ook specifiek mijden die door andere koeien wel gegeten
worden. Maar ook deze specifieke voorkeuren bleken niet gerelateerd te zijn aan het wel of
niet-drachtig zijn.
Op bedrijven waar grote diversiteit of veel kruiden aanwezig zijn hadden de koeien een
hogere gezondheidscore. De koeien op de bedrijven waar een grote diversiteit en/of veel
kruiden aanwezig zijn hadden minder last van klinische mastitis, melkziekte, kreupelheid en
hebben minder dode klaveren bij het afkalven. Het kan niet met zekerheid gezegd in welke
mate de kruiden ook daadwerkelijk van invloed zijn op de gezondheid en welke
managementfactoren hierbij nog meer een rol spelen.
Er is een trendmatig verschil gevonden tussen de tijd die besteed is aan het grazen op gras in
de ochtend en de middag en er is een significant verschil gevonden tussen de tijd die
besteed is aan het grazen op kruiden in de ochtend en de middag. Dit komt waarschijnlijk
doordat koeien voornamelijk in de ochtend het meeste tijd besteden aan grazen, waardoor
er meer tijd voor selectieve consumptie overblijft en minder tijd voor het grazen op gras,
tevens gebruiken koeien een deel van de ochtend en middag om te herkauwen en rusten.
Daarnaast is er uit eerder onderzoek gebleken dat gras het hoofdvoedsel van de koeien is.
Koeien eten naast een hoeveelheid kruiden een grotere hoeveelheid gras, waardoor er in de
middag meer tijd besteed wordt aan het grazen op gras om aan de dagelijkse
energiebehoefte te voldoen. Het zou ook kunnen dat koeien in de ochtend een beter effect
van kruiden ervaren. Bij mensen is bekend dat sommige medicijnen beter of sneller werken
op een lege maag. Er is geen significant verschil aangetoond in die tijd die besteed is aan het
overig gedrag. Dit komt waarschijnlijk doordat de koeien in de ochtend en in de middag
evenveel tijd kwijt zijn aan het lopen in het weiland, het drinken en het likken van zichzelf of
andere koeien.
Er kan geconcludeerd worden dat er een significant verschil is in de graastijd op gras en
kruiden tussen de bedrijven en dat dit te maken heeft met de diversiteit aan kruiden en het
kruidenaanbod wat verschilt per bedrijf. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er op
alle bedrijven aanbod van paardenbloem, klaver, boterbloem, grote weegbree en
ridderzurig is. Deze kruiden zijn door de koeien veel gegeten. Voor de andere kruiden is het
aanbod en graasgedrag op de kruiden meer variabel. Tijdens de literatuurstudie is gebleken,
dat paardenbloem goed is voor de spijsvertering, klaver voor de oestrogeen aangestuurde
processen, grote weegbree voor de remming van ontstekingen en infecties van de
slijmvliezen en ridderzuring is traditioneel een voorjaarsreinigingsmiddel dat nog weinig
wetenschappelijk onderzocht is.
Het zou nuttig zijn om een vervolgonderzoek te verrichten naar de relatie van het
kruidengebruik en de gezondheid bij melkkoeien en naar wat voor rol de
managementfactoren van een bedrijf hierbij spelen. Dit kan gedaan worden door de
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gezondheid van de koeien door middel van een gezondheidscore op verschillende bedrijven
te vergelijken met een lage en een hoge diversiteit van kruiden en het aanbod van kruiden.
Ook is het belangrijk om de managementfactoren die een rol spelen goed in kaart te
brengen en te kijken welke invloed deze hebben op gezondheid van melkkoeien. Door te
kijken welke invloed kruiden en managementfactoren hebben op de gezondheid kan hier
een beleid voor worden gemaakt die boeren kunnen gebruiken om een optimale
gezondheid en melkproductie van de koeien te krijgen.
Er zou een vervolgonderzoek verricht kunnen worden naar het graasgedrag en
kruidengebruik van koeien, waarbij wordt gekeken of het kruidengebruik gecorreleerd kan
worden aan een tijdstip, bijvoorbeeld ochtend en middag. Tijdens de observaties is
waargenomen dat de koeien na het melken eerst de kruiden tussen het gras uit eten. Ook is
op een aantal bedrijven waargenomen dat koeien in de ochtend meer tijd besteden aan het
grazen op kruiden. Onderzoek naar welke kruiden de koeien eten na het melken in de
ochtend en avond en of de koeien daadwerkelijk meer kruiden eten na het melken zou
zinvol zijn. Het is belangrijk om een beter beeld te krijgen van het graasgedrag van de
melkkoeien, zodat de veehouders er hun weidemanagement op aan kunnen passen en
ervoor kunnen zorgen dat bepaalde kruiden die de koeien eten voldoende aanwezig zijn in
het weiland.
Het is van belang vervolgonderzoek te verrichten naar de juiste verhouding en diversiteit
van gras en kruiden in een weiland. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het graasgedrag
van de koeien op kruiden bij bedrijven met een hoog en een laag aanbod aan kruiden geen
significant verschil vertonen in het kruidengebruik tussen de ochtend en de middag. Dit zou
te maken kunnen hebben dat de koeien niet voldoende selectief kunnen grazen. Bij een laag
aanbod aan kruiden zijn er te weinig kruiden om selectief te kunnen grazen en wordt er
meer gras gegeten. Bij een te hoog aanbod aan kruiden zijn er te veel kruiden om selectief te
kunnen grazen en heeft de koe geen keuze tussen gras en kruiden. Er dient onderzocht te
worden bij welke verhoudingen en diversiteit van gras en kruiden de koeien het beste
selectief kunnen grazen. Hiervoor is het nodig om te observeren op bedrijven met een hoog,
matig en laag kruidenaanbod om zo een verschil in selectief graasgedrag te kunnen
waarnemen en te kijken bij welke verhouding van gras en kruiden de koeien het beste
selectief kunnen grazen.
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Bijlage 1 Beschrijving grote weegbree en ridderzuring
Grote Weegbree (Plantago major)
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 (Baïracli Levy, z.d).
Figuur 1.1 Grote weegbree
(Hartsuiker, 20 december, 2011).

Belangrijkste inhoudsstoffen
Weegbree bevat ongeveer 5,7 % uit looistof en 0,37 % aucubineglycosiden en heterosiden.
Verder komen er stoffen in voor als alkaloïden ( o.a. plantagonine en indicaïne), allantoïne,
slijmstof, en kiezelzuur (Hellemont, 1988).
Gebruik zoals beschreven in wetenschappelijk onderzoek
Weegbree bevat stoffen die helpen bij het ophoesten van vastzittend longslijm, het wordt
dan inwendig gebruikt. Ook wordt het inwendig gebruikt bij urineweginfecties. De zaden van
deze plant kunnen een laxerende werking hebben (Hellemont, 1988; Reichling et al, 2005).
Daarnaast wordt beschreven dat de weegbree een bloedstollende, wondhelende,
antibacteriële en ontstekingsremmende werking heeft (Reichling et al, 2005).
Traditionele geneeskunde/huismiddel
Weegbree wordt aangewezen al bloedzuiverend middel, het sap van de verse bladeren zou
een verzachtende werking hebben op insectenbeten. Daarnaast werd het gebruikt bij
diverse oogontstekingen (Hellemont, 1988).
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)
Familie: Polygonaceae.
Dit is een vaste eenhuizige plant die voorkomt op vochtige, zeer
voedselrijke grond langs wegen en in grasland. Het heeft lange in
rozet liggende bladeren, vanuit het midden komt en steel waaraan
zich groenkleurige bloemen vormen (Genderen, 1996).
Figuur 1.2 Ridderzuring
(Luxan, 20 december, 2011).

Belangrijkste inhoudsstoffen
De belangrijkste inhoudsstoffen zijn ijzer, antharachinonderivaten, calciumoxalaat, tannine,
quercetine en ridderzuring heeft een hoog gehalten aan organische zuren (Hellemont,
1988).
Gebruik zoals beschreven in wetenschappelijk onderzoek
Er is maar weinig over onderzoek over deze specifieke plant gepubliceerd. 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).
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Traditionele geneeskunde/huismiddel
In verschillende
Europese
landen wordt de
ridderzuring gebruikt
als
voorjaarsreinigingsmiddel. Ridderzuring verhoogt het weerstandsvermogen van het lichaam
tegen infectieziekten en wordt in de traditionele geneeskunde gebruikt als bloedzuiverend
middel, diureticum, stomachicum en antidiarreemiddel (Hellemont, 1988).

37

Bijlage 2 Enquête
1. Hoeveel koeien heeft u in de wei? Grazen zij steeds in de zelfde wei?
Jellema-Hansma: 62 dieren inclusief de droogstaande koeien. De koeien gaan 's nachts naar
buiten.
De Harmannahoeve: 55 koeien worden omgeweid. De dieren staan ook 's nachts buiten.
Schoonderbeek: 47 koeien melkkoeien waarvan 5 vaarzen. De stier staat altijd op stal. Ze
blijven 's nachts ook buiten. Hij weid de koeien om na 2 a 3 dagen. eind mei gebeurt dit elke
dag.
De Haarmeyer: 66 melkkoeien 2 ossen en 1 stier. In dit koppel staan 9 nieuwe dieren. 'S
nachts staan de koeien buiten. De stier en ossen lopen tussen de koeien.

2. Hoeveel hectare is het weiland waarop de koeien in de periode van begin augustus
tot midden oktober grazen?
Jellema-Hansma: 2 tot 3 ha.
De Harmannahoeve: De ha zijn heel wisselend. Van 1,5 ha. 3 ha. tot 5.5 ha.
Schoonderbeek: 18 ha. 1,5 ha. per 2 a 3 dagen.
De Haarmeyer: Koeien krijgen steeds kleine clusters erbij. Minder als een 0.5 ha per dag.
Totaal aan weiden is 26hc.

3. Zijn de dieren benaderbaar?
Jellema-Hansma: Ja.
De Harmannahoeve: De dieren zijn meestal nieuwsgierig. Goed benaderbaar.
Schoonderbeek: De meest wel als je ze rustig benaderd
De Haarmeyer: 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. Wordt 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.
Jellema-Hansma: a. Alles wordt 2 keer per jaar gemaaid, de weiden die verder weg liggen
worden 4 of 5 keer gemaaid.
b. tussen 1999 tot 2005 zijn de meeste weilanden vernieuwd, hierin staat voornamelijk
klaver. Nog een ander wei is 1990 opnieuw ingezaaid hier staan veel kruiden.
De Harmannahoeve: Percelen worden verschillende keren per jaar gemaaid. Er worden geen
kruiden ingezaaid. In het weiland was een rijke vegetatie te zien.
Schoonderbeek: Er wordt zo min mogelijk gemaaid en er worden geen kruiden ingezaaid.
De Haarmeyer: a. De percelen waar de koeien op staan zijn al 3 jaar niet gemaaid. De
percelen ver van huis worden 1 a 2 keer per jaar gemaaid.
b. In het weiland is salade buffet en roggen gezaaid.
De dieren komen na 4 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?
Jellema-Hansma: Begin van de zomer kregen ze perspulp, gedurende de zomer alleen brok,
nu kuil en vezels.
De Harmannahoeve: Hooi uit natuurgebied het Hegewierste veld, gerst en mineralen en
vitaminen van agrifirm.
Schoonderbeek: De koeien krijgen in periodes als er te weinig gras is, kuilgras of hooi. Er
worden geen kruiden gebruikt.
De Haarmeyer: Op stal krijgen ze rode en witte klaver in poeder aangeboden. Ook krijgen ze
luzerne brok aangeboden.

6. Heeft u al een idee van wanneer de koeien bij u op stal gaan?
Jellema-Hansma: In november alle koeien, droge koeien gaan eerder op stal.
De Harmannahoeve: Rond 15 november.
Schoonderbeek: Nee, eind september begin oktober gaan ze 's nachts op stal. Vorig jaar half
november opgestald ligt aan het weer
De Haarmeyer: 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)
Jellema-Hansma: Op het moment veel problemen met het cel getal. Zijn een aantal dieren
chronisch hierin en een paar acuut.
- Vruchtbaarheidsproblemen bij koeien met een zware geboorte.
- pas droog gezette dieren staan apart buiten.
- moeder met kalf
- drachtig en niet drachtige dieren.
De Harmannahoeve: Minder drachtige koeien. Meet ook cel getal en dit varieert heel erg per
koe. Koe 5407 heeft een hoog cel getal.
Schoonderbeek: 4 koeien die net droog gezet zijn en 4 koeien at random
De Haarmeyer: Heeft 2 a 3 dieren met klauw problemen verder geen problemen. Wil voor
ons wel het cel getal laten meten maar doet dit normaal niet. Als we dat willen moeten we
dit 1 ½ a 2 weken van tevoren laten weten

8. Kunt u aangeven op welke momenten van de dag de dieren het meeste bezig zijn
met grazen?
Jellema-Hansma: 5.00 uur, 8.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur en 17.00 uur. De dieren maken zo
4 a 5 graas rondes per dag.
De Harmannahoeve: 10.00 uur na het melken, 14.00 uur, en 20.00 uur na het melken.
Schoonderbeek: 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.
De Haarmeyer: 9.00 uur na het melken, 12.00 uur en 15.00 uur als de draad verzet wordt en
19.30 uur weer na het melken. Als we dit willen wil hij om 22.00 uur 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.
Jellema-Hansma: Dominant: 81 en 85, wordt verder tijdens het melken bekeken welk
koeien er nog meer dominant en volgzaam zijn.
De Harmannahoeve: Dominant: 1943, 7448, 7439, 7407.
Volgzaam: 4021, 3982, 3894, 4008
Schoonderbeek: Dominant 5120, 5710, 5575, 5555 (kuddeleidster),
volgzaam: 7869, 7890.
De Haarmeyer: Dominant: 66, 23, 25, en onzeker 30.
Volgzaam: 6, 32 en de Jerseys dit zijn 4 stuks.

10. Wat zijn u verwachtingen van de uitkomst van het onderzoek?
Jellema-Hansma: 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.
De Harmannahoeve: Rietkragen worden gegeten als er weinig structuur is. Als ze een
nieuwe wei krijgen wordt eerst klaver gegraasd.
Schoonderbeek: Toen hij nog kunstmest op het gras strooiden werden de kanten veel meer
weggevreten dan wanneer hij dat niet deed.
De Haarmeyer: Dier 25 eet vlierblad en acacia. Graag wil hij een beeld krijgen over of koeien
met een hoog cel getal ander kruiden eten. Dit om te gebruiken als indicator.

11. Is het mogelijk om in een kamper op uw erf/camping te overnachten ?
a. Is er een mogelijkheid tot stroom
b. Is er een mogelijkheid tot water (een tuinslang)
c. Is er een plaats om het chemisch wc te legen of gebruik van een wc.
Jellema-Hansma: Ja.
De Harmannahoeve: Ja.
Schoonderbeek: Ja.
De Haarmeyer: Ja.

12. Overig.
Jellema-Hansma: Sinds een maand wordt er geen antibiotica meer gebruikt.
De Harmannahoeve: Is al meer dan 20 jaar een biologische boer.
De Haarmeyer: Dieren worden niet ingeënt. Werkt al 4 jaar volgens het Pure Graze concept.
.
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Bijlage 3 Formulier kruiden inventarisatie
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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Bijlage 4 Formulier conditiescore
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Bijlage 5 Theoretische beschrijving van de conditiescore
Technical sheet in pasture and reasons to use these criteria
1. Cow behaviour, alertness and activity (leaking, grazing together,
groups…)
a. Grazing together (Phillips, 1993)
Most cattle herds graze in a pear-shaped formation. The presence of flies,
attracted by lacrimal and sebaceous glands, causes the cattle to reduce the interanimal distance. With heavy fly infestation, cattle will rest from grazing by
standing with their heads together or will seek elevated ground where wind may
reduce the number of flies. The table 1 give the way of scoring.
Observation

Score

Cows graze together

0

Cows do not graze together

2

Table 1: Score for grazing behaviour
b. Isolated cow (Phillips, 1993)
Cows are social animals with complex communication channels and allelomimicry
common (mimmiking of another) to many behaviours.
In a herd there are sub-group of about 10 to 12 animals
Isolation is generally not a natural state for such gregarious animals as cattle. However
there are several occasions when they prefer to be solitary:


A cow that is about to calve to give a birth un disturbed



Subordinate and sick cows often graze away from the rest of the herd,
presumably to avoid agnostic encounters with more dominant cows



Sexually active cows, either with a bull or other cows

In this way, we obtain a way of scoring the herd behaviour (table 2).
Observation

Score

No cow is isolated

0

1 cow is isolated

1

More than 1 cow is isolated

2

Table 2: Score for herd behaviour
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c. Alertness and activity

Healthy Cows must be curious about noise and other stimuli. The cow has
to be alert and active, especially with her eyes and ears are attentive (Hulsen,
2005).
When you calmly approach the cows that are grazing in the pasture without
making sudden movements there are a few ways in which the cows can react.
The cows can be curious and approach you; they don't move, but don't look
scared either; or they can be scared and walk away. Livestock have wide angel
vision and they are easily frightened by shadows or moving distractions. Tame
cows that are willing to approach people give more milk (De Wolf A., 2010). In
this way, we obtain this way of scoring for the alertness and activity of each cow
(table 3).
Observation

Score

The cow is curious

0

Cow’s eyes are active

0

Cow’s ears are active

0

The cow is not fearful

1

Cow’s eyes are not really active

1

Cow’s ears are not really active

1

The cow is fearful

2

Cow’s eyes are not active

2

Cow’s ears are not active

2

Table 3: Score for the curiosity and alertness of cows
2. Global appearance and cleanliness
a. Sheen coat

Animals that are acutely ill are normally depressed, lethargic and have no
appetite. Body care may be neglected and that is why coats may become rough and
dirty (De Wolf A., 2010).
Observation
Score

The cow has a smooth, shiny and continuous coat

0

The cow does not have really shiny hair

1

The cow has a rough and not shiny coat

2

Table 4: Score for assess the sheen coat of cow
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b. Global cleanliness scoring (March and al., 2009)
Scores are recorded separately for 3 body regions (Reneau J.K., 2003; Cook; 2002):



flank



Lower rear leg (acceptable/dirty)



udder (acceptable/dirty)

The scores are given up to the proportion (percentage) of dirt on each part.
3 [>25%≤50%] 4 [>50%≤75] 5 [>75%]
Score 1[=0%]
2[<25%] %]
Flank

Udder

Lower
rear
leg

Table 6: Official scoring for assessing the cleanliness of cow by percentage
of dirtiness
Then we have to gather the 5 official scores into 3 categories of scorings (table 7
)
Very clean (score Not clean, not
Dirty (score 2)
0)
dirty (score 1)
4 and 5
Cleanliness: lower 1
2 and 3
legs
4 and 5
Cleanliness: udder 1
2 and 3
4 and 5
Cleanliness: flank
1
2 and 3
and upper legs
Table 7: Reclassification of the cleanliness of the cow
c. Scratches and wounds

Cows that don’t feel well soon lose the shine on their coats and their hair
may stand on end. That is why we have to check the sheen, the cleanliness and
the presence of ectoparasites, scratches and wounds (Hulsen, 2005).
The purpose is to observe whether there are (Smolders, 2008):
 hairless patch: area with hair loss or extensively thinned hair as a
response to parasites, skin not damaged, hyperkeratosis possible


lesion (open or curing): area with damaged skin either in form of a scab
or a wound, dermatitis due to ectoparasites
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swelling: overt swellings such as Edema

Scores are recorded for each sampled cow separately (table 8) for 4 body
regions Carpus, tarsus, neck, flank (figure 1). A minimal score of 0 is given for
swelling, a score of 1 is given for lesion and a score of 2 is given for hairless
patch.
In the case of more than 20 alterations per category only “>20” is noted.
The maximum (“>20”) is also given if the area affected is at least as large as the
size of a hand. If there are different categories of alteration at the same location
(e.g. swelling and lesion at the one leg joint) or adjacent to each other, all these
alterations are counted
Nek

Flan
k

Carpus
Tarsus

Figure 1: A cow skeleton (source: clipart Educational Technology Clearing
house)
Number of animals
Number of animals
Number of animals
with no integument
with mild
with severe
alteration
integument
integument
alterations
alterations
Number of Number
Number
Number of Number
Number of
Hairless
of
of
of lesions
lesions
lesions
patches
Hairless
Hairless
or/and
or/and
or/and
patches
patches
swelling
swelling
swelling
Carpus
Tarsus
Neck
0
0
At least
0
0 or
At least 1
Flank
1
more
Table 7: Final scores for scratches and wounds (Welfare Quality®, 2009)
d. cleanliness of the nose
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A dry and dirty nose indicates the cow is sick (Hulsen, 2005). It is defined as
clearly visible flow/discharge from the nostrils, transparent to yellow/green and
often of thick consistency. The animal is observed but must not be touched
(Welfare Quality®, 2009). In this way, we will assess the cleanliness of the nose
as defined in the table 8.
Observation

Score

No evidence of nasal discharge

0

the cow’s nose is moist

0

the cow’s nose is a little bit dirty

1

the cow’s nose is a little bit dry

1

Eveidence of nasal discharge

2

the cow’s nose is dry

2

Table 8: Scores for assessing the cleanliness of cow
3. Cleanliness of the eyes

It is defined as clearly visible flow/discharge (wet or dry) from the eyes, at least
3 cm of long. The animal is observed but must not be touched. Animals are
scored as defined in the table 9 (Welfare Quality®, 2009).
Observation

Score

No evidence of ocular discharge

0

Little ocular discharge

1

Evidence of ocular discharge

2

Table 9: Score for assessing the cleanliness of cow eyes
4. Locomotion (Berry et al., 2001; Hulsen, 2008)

First of all, we will use the official classification to be accurate (figure 2).
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Figure 2: The official classification for the cow locomotion score
Then for convenience, we will gather some locomotion score to obtain 3
categories and put a final score (table 10).
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Final Description Back
score
0

Normal, not
lame

Flat

Assessment

Official Standing
score

Gait is
normal. Cow
stands and
walks with a
level back
but can
develop an
arched back
to walk.

1

Walking

Timing of
steps and
weightbearing equal
on all four
feet.
1

Moderately
lame or
lame

arch

Arched back
while
walking and
standing.

2 and 3

Imperfect
temporal
rhythm in
stride creating
a limp. Cow

favour one or
more
legs/feet.
2

Severely
lame

3Cow
4 and 5
legged demonstrates
an inability ,
or extreme
reluctance to
bear weight
on one or
more
limbs/feet

Table 10: Final score for cow lameness (De Wolf A., 2010).
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5. Rumen health
a. Mastication timing

Only healthy and unstressed cattle will ruminate. The rumination is
characterized by a regular pattern of mastication. Mastication/rumination is
quick: between 40 and 70 bites per minutes (Phillips, 1993). If the mastication
lasts less than 40 bites per minutes, it means that the ration does not fit. We can
observe on the sampling cow if they have a correct mastication time and score
them thanks to the table 11.
Observation

Score

Mastication timing > 70

0

Mastication timing between 70
and 40 bit per minute

1

Mastication timing under 40 bit
pet minute

2

Table 11: Score for assessing the mastication timing
b. The rumen fill (Zaaijer and al., 2001)

A healthy cow has to have a rumen well filled. To control it, we will
inspect the left flank from behind of the sampling cows at the level of paralumbar
fossa where we can see easily whether the rumen is filled or not. A healthy cow
should always have a rumen filled. The rumen score is an indication of the food
intake and the rate of passage over few hours. The rate of digestion and the rate
of passage are partly affected by the characteristics of the dietary components:
rapidly or slowly degradable in the rumen.
Scor
e
1

description

picture

A deep dip in the left flank. The skin under the lumbar
vertebrae curves inwards. This part of the flank has a
rectangular appearance. Viewed laterally, this part of the
sidewall has a rectangular shape. The cow has little or no food,
which could be caused by a sudden illness, inadequate food or
not palatable.
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2

The skin under the lumbar vertebrae curves inwards. This part
of the flank has a triangular appearance. This score is often seen
in cows in the first week after calving. Later in lactation, this is a
sign of insufficient intake, or a rate of passage that is too high.

3

paralumbar are just still visible. This is the right score for
milking cows who have a good food intake and when the food is
in the rumen for the correct amount of time. Viewed laterally,
this part of the sidewall to a triangular shape. We found this
score in cows a week after calving. Later in lactation, it is a sign
of inadequate consumption or speed up too high.

4

no paralumbar fossa is visible behind the last rib. This is the
correct score for cows nearing the end of lactation, and for dry
cows.

5

The lumbar vertebrae are not visible as the rumen is very well
filled. The skin over the whole belly is quite tight. There is no
visible transition between the flank and ribs. This is the correct
score for dry cows.

Table 12: Official scoring for assessing the rumen filling.

Score 0  Number of
animals with good filling
rumen on the farm
Score 3 and 4 of official score

Score 1 Number of
animals with moderately
filling rumen
Score 2 and 5 official score

Score 2  Number of
animals with severely filling
rumen
Score 1 of official score

Table 13:Final scoring for assessing the rumen filling.

6. Dung
a. Dung score (Kingshay, 2008; Tibru,2010)
We will use the squeezing method by feeling the dung by hand to assess
the quality of the dung and by extend the efficiency of the digestion. We will
do it on 25 dungs per farm with a gloved hand, by taking a handful and
squeeze it. A score will be given for all dung thanks to the official scoring
methods (table 14).
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Score

description

Feeling by hand

1

Loose and watery –
indicates
sickness.
Cows
scour
for
several reasons, the
most common of
which are discussed
below.

Manure feels as a
creamy
emulsion
and is homogeneous.
There are no visible
undigested
food
particles

2

Custard type
consistency –
splatters far when
drops to the ground.
Cows usually dung
like this when
they’re on lush,
young grass or when
there is a ration
imbalance.
Ideal thickness –
forms a pat 2-3cm
thick, with a dimple
in the top. The dung
drops making a slow
hand clap sound and
the dung neither
sucks or sticks to
your boot.

Manure feels like a
creamy
emulsion
and is homogeneous.
A few undigested
food particles are
visible.

Thick,
heavy
consistency
–
creates a stack when
it falls and the dung
sticks to your boot
and a footprint is left.
This is acceptable
for dry cows. In the
milking herd it
usually indicates a
ration imbalance.

Bigger undigested
food particles are
clearly visible. A ball
of undigested food
will remain after
squeezing the dung
in your hand.

3

4

picture

Manure doesn’t feel
homogeneous. Some
undigested particles
are visible. After
squeezing in the
hand,
some
undigested
fibres
will stick to your
fingers.
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Bigger food particles
Stiff dung – almost
forming balls. Boot
are
tangible
in
leaves an
manure. Undigested
impression.
components of the
Undesirable in the
feed
ration
are
milking herd and
clearly recognizable.
indicates
performance is being
impaired.
Table 14: Official scoring for the dung assessment.
Then we will gather scores into 3 categories to obtain the final score (table 15).
Score 0  Number of
Score 1  Number of
Score 2  Number of
animals with ideal dung
animals with moderately
animals with severely dung
dung
animals with 3 from the
2 and 4 from the official
1 and 5 from official score
official score
score

5

Table 15: Final score to assess the dung.
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Bijlage 6 Observatieschema's
Observatieschema bedrijf Jellema-Hansma
Dag 1

33
8:00-8:40

44
12:40-13:10

69
16:15-16:45

19
15:15-15:45

8
15:45-16:30

64
11:00-11:30

Dag 2

14:20-14:50

12:55-13:15 en
14:00-14:10

11:30-12:10

8:45-9:45

10:45-11:10 en
14:34-14:44

Dag 3

8:44-8:43 en
15:00-15:21

11:05-11:40

11:28-12:08

Dag 4

9:20-9:35 en
12:08-12.23

8:19-8:27 en
10:58-11:20
9:05-9:15 en
13:38-13:55
11:25-11:55

9:20-9:30 en
9:45-10:00
14:52-15:30
12:48-13:30

13:30-14:00

11:26:11:56

11:50-12:00 en
14:05-14:30

9:12-9:43

8:00-8:30

Dag 5

15:03-15:33

11:50-12:20

12:30-13:00

14:10-14:40

13:22-13:52

11:20-11:50

Dag 6

14:10-14:40
12:05-12:35
8:25-8:55

13:00-13:14 en
15:36-15:53
11:40-12:10
13:57-14:27
9:35-9:55 en
15:40-15:50
12:36-13:06

8:32-9:04
10:27- 10:42
en 13:45-14:00
14:54-15:25

8:25-8:55
14:22-14:45
8:32-9:02

13:22-13:53

9:24-10:05

13:07-13:57

8:10-8:40

8:43-8:12

12:40-13:10

9:55-10:25

13:35-14:05

9:37-10:10
13:18-13:48
9:05-9:35

13:45-14:15
14:35-15:04

9:10-9:40
12:13-12:43
12:00-12:30

13:41-14:09

11:25-12:55

8:50-9:02 en
13:08-13:20
9:02-9:35

10:15-10:20 en
13:52-14:12
9:35-10:05
12:53-12:23

11:50-12:20

Dag 7
Dag 8
Dag 9

8:20-8:50
12:26-12:56

41
13:15-13:45
16:15-16:45
10:12-10:47

48
11:30-12:00
14:00-14:30

13:30-14:00
12:15-12:30 en
13:57-14:13

14:19-14:50

55

Observatieschema bedrijf de Harmannahoeve
7448
14:45-15:18
14:10-14:40

Dag 3

7407
14:00-14:30
14:50-15:20
15:20-15:50
14:55-15:25

Dag 4

9:35-10:07

12:30-13:00

Dag 5
Dag 6

Koeien binnen
14:04-14:34

Koeien binnen
11:01-11:19 en
13:49-14:01
9:22-9:52

Dag 1
Dag 2

Dag 7
Dag 8
Dag 9

10:21-10:51
14:01-14:31

9:18-9:48

14:13-14:43
9:33-10:03

7616
9:29-9:59
13:02-13:32
13:53-14:23
14:23-14:53
10:10-10:32 en
15:47-15:57
Koeien binnen
11:20-11:29 en
14:36-14:56

9:18-9:48
13:04-13:34

7680
13:25-13:55
10:34-11:04

7439
12:16-12:46
10:00-10:30

7436
12:51-13:25
13:34-14:06

7666
10:16-10:46
11:06-11:36

7667
15:30-16:10
8:56-9:26

12:51-13:21

11:55-12:25

14:45-15:15
15:15-15:45
Koeien binnen
9:56-10:24

14:14-14:44

9:03-9:16 en
9:50-10:07
13:44-14:14

10:07-10:16 en
12:27-12:50
13:00-13:30

Koeien binnen
10:29-10:59

Koeien binnen
15:31-16:01

10:18-10:26 en
13:24-13:46
10:33-10:53 en
13:31-13:41
Koeien binnen
15:00-15:30

13:25-13:55

11:02-11:08 en
12:53-13:57
9:50-10:20
10:05-10:14 en
12:40-13:02

10:28-10:58

9:57-10:27

14:40-14:34

13:09-13:39
10:18-10:35 en
14:15-14:33

10:49-11:19
10:37-10:51 en
13:38-13:54

14:43-15:13
9:03-9:33

13:40-14:10

Koeien binnen
11:40-12:10
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Observatieschema bedrijf Schoonderbeek
5635
10:02-10:32

7907
9:17-9:47

7890
8:45-9:22

6614
12:30-13:00

5555
8:45-9:12

6561
10:31-11:01

Dag 2

14:24-14:36 en
9:25-9:43

9:00-9:30
12:15-12:45

8:44-9:11 en
13:03-13:10

9:20-9:30 en
14:15-14:45

Dag 3

10:20-10:35 en
12:10-12:27
10:10-10:08 en
11:25-11:46
15:25-15:55

12:45-13:45

8:50-9:20

9:26-9:56

8:55-9:25

12:25-12:55

Dag 5

9:43-10:06 en
12:02-12:09
9:35-9:45 en
12:0012:20
14:54-15:25

9:13-9:43
12:30-12:41 en
14:03-14:11
12:41-13:11

14:27-14:57

Dag 6

12:26-12:50

12:20-12:50
13:36-13:56 en
15:16-15:26

9:27-9:57

14:59-15:09 en
15:58-16:19
10:05-10:35

Dag 7

15:20-15:40 en
17:12-12:22

Dag 8

9:01-9:26

9:29-9:59

9:30-10:00

14:42-15:12

Dag 1

Dag 4

Dag 9

8:49-9:19

8:52-9:22
13:21-13:51

7894
9:59-10:29

12:54-13:24

7912
9:28-9:58
13:15-13:45
13:36-14:06

10:00-10:05 en
12:15-12:40
8:51-9:21

10:16-10:32 en
12:00-12:13
9:52-10:22

8:53-9:23

15:20-15:28 en
13:06-13:28
10:00-10:30

14:10-14:25 en
15:35-15:50
12:55-13:12 en
13:52-14:05

13:55-14:25

9:48-10:18
15:46-15:54 en
16:40-17:02
10:50-11:11

9:17-9:47
17:00-17:30

9:57-10:07

9:22-9:53

14:25-14:46 en
16:28-16:36

12:05-12:35

9:15-9:45
11:59-12:29

9:57-10:05 en
11:37-11:59

13:53-14:55

13:35-13:52

10:21-10:54

10:01-10:06 en
10:15-10:40
13:20-13:35 en
14:15-14:30
13:09-13:39

10:59-11:29
9:25-9:55

9:55-10:25

12:05-12:18 en
13:17-13:34

12:21-12:51

11:53-12:23

8:53-9:23

12:23-12:37 en
13:10-13:21 en
15:12-15:22
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Observatieschema bedrijf de Haarmeyer
7
10:49-11:09 en
13:05-13:15
16:38-17:12

24
10:01-10:31

6

35
9:30-10:00

Dag 2

18
11:15-11:34 en
13:17-13:28
10:15-10:39

12:50-13:20

10:48-11:18

Dag 3

10:51-11:30

12:30-12:33 en
14:44-15:11

11:32-12:02

9:13-9:43
13:32-14:02
10:39-10:45 en
15:00-15:24

Dag 4

11:22-11:24 en
14:00-14:28

9:10-9:40
11:29-11:39 en
15:09-15:29

10:25-10:31 en
13:35-13:59

11:22-11:55

9:51-9:23

Dag 5
Dag 6

11:31-12:01

10:54-11:30
15:00-15:20 en
14:58-15:08

10:23-10:53
14:50-15:20

13:40-14:14

Dag 7

13:43-14:14

9:45-10:15

Dag 8

12:36-13:06
14:25-14:40 en
11:16-11:31
13:39-14:09

15:46-15:16
9:51-9:56 en
13:24-13:49
9:13-9:43

13:07-13:35

9:12-9:42

9:14-9:44

Dag 9

10:39-11:09

13:45-14:15

8:58-9:28

8:57-9:29

Dag 1

11:26-11:36 en
13:51-14:11
9:53-10:08 en
12:24-12:39

10:55-11:25
14:16-14:46
10:40-10:46 en
13:08-13:36

11:03-11:18

11:20-11:41 en
14:15-14:25

9:24-9:54

13:15-13:35

9.45-10.10 en
10.51-10.56
14:25-15:55
13:12-13:42

10:31-10:44 en
15:14-15:31

71
13:31-13:43 en
10:08-10:20
13:18-13:42
11:08-11:14 en
12:13-12:25 en
14:30-14:42
13:37-14:07

21

12:13-12:43
16:02-16:32
12:02-12:09 en
14:21-14:43
10:35-11:05
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Bijlage 7 Observatieformulier focal animal sampling
Zoofarmacognostisch begrazingsonderzoek bij Biologische melkveehouders F.A.S Boerderij/Familie...............................perceel.......................
Student....................................................... Koe+nr.........................................
Datum...................-.....................-.2011 Tijd van
............................ tot............................
Weertype.............................................................
Bijzonderheden.......................................................................................................................................................................
Plantensoort

aantal sec.

opmerkingen
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Bijlage 8 De
kruideninvertarisatie van de
verschillende bedrijven

Bedrijf Jellema-Hansma
PQ 1 Datum: 29-08-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Ranunculus repens L.
Taraxacum officinale Weber
Rumex obtusifolium L.
Trifolium repens L.
Lolium perenne L.
Festuca ovina L.
Poa annua L.

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%

Opp. Wei: 1 ha. opp. Proefvlak: 1 bij 1
Nederlandse naam
Kruipende boterbloem
Paardenbloem
Ridderzuring
Witte klaver
Engels raaigras
Genaald schapengras
straatgras

Bedekking en abundantie
2b
2m
R
2a
4
3
2a

PQ 2 Datum: 30-08-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Polygonum aviculare L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Lolium perenne L.
Taraxacum officinale Weber
Rumex obtusifolium L.
Ranunculus ficaria L.

Opp. Wei: 1 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1

PQ 3 Datum: 31-08-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Potentilla anserina L.
Trifolium repens L.
Festuca ovina L.
Ranunculus ficaria L.
Plantago lanceolata L.
Polygonum aviculare L.
Rumex obtusifolium L.
Taraxacum officinale Weber
Lolium perenne L.
Ranunculus repens L.
Stellaria media L.
Phragmites australis

Opp. Wei: 1 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1
Opmerking: aan de sloot
Nederlandse naam
Bedekking en abundantie
Zilver-schoon
2b
Witte klaver
3
Genaald schapengras
2b
Gewoon speenkruid
1
Smalle weegbree
R
Gewoon varkensgras
1
Ridderzuring
+
Paardenbloem
+
Engels raaigras
2b
Kruipende boterbloem
R
Vogelmuur
+
Riet
2b

Nederlandse naam
Gewoon varkensgras
Grote weegbree
straatgras
Engels raaigras
Paardenbloem
Ridderzuring
Gewoon speenkruid

Bedekking en abundantie
2a
R
2a
4
R
R
+
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Bedrijf de Harmannahoeve
PQ 1 Datum: 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 repens L.
Witte klaver
1
Cerastium arvense L.
Akkerdistel
+
Lotus corniculatus L.
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 Datum: 12-09-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus acris L.
Taraxacum officinale Weber
Trifolium repens L.
Rumex obtusifolium L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus acris L.
Lolium perenne L.
Poa annua L.
Bellis perennis
Cerastium fontanum
holosteoides
Achillea millefolium L.

Opp. Wei: 3 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1
Nederlandse naam
Gewoon speenkruid
Scherpe boterbloem
Paardenbloem
Witte klaver
Ridderzuring
Kruipende boterbloem
Scherpe boterbloem
Engels raaigras
Straatgras
Madeliefje
Glanzige Hoornbloem

Bedekking en abundantie
1
R
3
2a
R
1
1
4
3
R
R

Duizendblad

R

Bedrijf Schoonderbeek
PQ 1 Datum: 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 repens L.
Phragmites australis
Lolium perenne L.
Festuca ovina L.
Juncus articulatus L.
Equisetum arvense L.
Polygonum persicaria L.

Kruipende Boterbloem
Lidrus
Witte klaver
Riet
Engels raaigras
Genaald schapengras
Zomprus
Heermoes
Perzikkruid

2a
+
2a
+
5
3
2b
+
+
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PQ 2 Datum: 26-09-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Leontodon autumnalis L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Trifolium repens L.
Polygonum persicaria L.
Lolium perenne L.
Phleum paratense L.
Plantago major L.
Bedrijf de Haarmeyer
PQ 1 Datum: 10-10-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Matricaria discoidea DC.
Taraxacum officinale Weber
Leontodon autumnalis L.
Lolium perenne L.
Geranium sanguineum
Trifolium repens L.
Lamium amplexicaule L.
PQ 2 Datum: 10-10-2011
10% moslaag 90 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Stellaria media L.
Phleum paratense L.
Rumex obtusifolium L.
Trifolium repens L.
Lolium perenne L.
Lamium amplexicaule L.
Leontodon autumnalis L.
Capsella bursa-pastoris L..
Polygonum aviculare L.
Plantago major L.

Opp. Wei: 2 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1
Nederlandse naam
Vertakte leeuwentand
Gewoon Speenkruid
Kruipende boterbloem
Witte klaver
Perzikkruid
Engels raaigras
Timoteengras
Grote weegbree

Bedekking en abundantie
+
+
2a
2a
2a
5
+
+

Opp. Wei: 2 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1
Nederlandse naam
Schijfkamille
Paardenbloem
Vertakte leeuwentand
Engels raaigras
Glanzende ooievaarsbek
Witte klaver
Paarse dovenetel

Bedekking en abundantie
2b
+
+
4
R
2a
R

Opp. Wei: 2 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1
Nederlandse naam
Vogelmuur
Timoteegras
Ridderzuring
Witte klaver
Engels raaigras
Paarse dovenetel
Vertakte leeuwenbek
Herderstasje
Gewoon varkensgras
Grote weegbree

Bedekking en abundantie
+
2a
R
2a
4
1
2a
R
1
+
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PQ 3 Datum: 10-10-2011
100 % kruidlaag
Wetenschappelijke naam
Trifolium repens L.
Achillea millefolium L.
Lolium perenne L.
Festuca ovina L.
Taraxacum officinale Weber
Leontodon autumnalis L.
Daucus carota L.
Phleum paratense L.

Opp. Wei: 2 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1

PQ 4 Datum: 10-10-2011
5 % kruidlaag en 95% struiklaag
Wetenschappelijke naam
Sambucus nigra
Rubus fruticosus
Prunus padus
Stellaria media L.
Geranium sanguineum
Taraxacum officinale Weber
Lolium perenne L.
Festuca ovina L.
Cardamine pratensis L.
Plantago lanceolata L.

Opp. Wei: 2 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1

PQ 5 Datum: 10-10-2011
100 % kruidlaag

Opp. Wei: 2 ha opp. Proefvlak: 1 bij 1

Wetenschappelijke naam
Cichorium intybus L.
Geranium sanguineum
Lolium perenne L.
Ranunculus repens L.
Trifolium repens L.
Ranunculus ficaria L.
Taraxacum officinale Weber
Mentha sp.
Daucus carota L.
Rumex acetosa L.

Nederlandse naam
Cichorei
Glanzende ooievaarsbek
Engels raaigras
Kruipende boterbloem
Witte klaver
Gewoon speenkruid
Paardebloem
Munt
Wilde peen
Veldzuring

Nederlandse naam
Witte klaver
Duizendblad
Engels raaigras
Genaald schapengras
Paardenbloem
Vertakte leeuwentand
Wilde peen
Timoteengras

Nederlandse naam
Vlierbes
Braam
Vogelkers
Vogelmuur
Glanzende ooivaarsbek
Paardenbloem
Engels raaigras
Genaald schapengras
Pinksterbloem
Smalle weegbree

Bedekking en abundantie
2a
2a
4
3
1
1
+
3

Bedekking en abundantie
1
+
1
1
2m
1
4
3
+
R

Bedekking en abundantie
R
1
5
2m
2b
R
3
R
1
1
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Bijlage 9 Conditiescores
Conditiescores bedrijf Jellema-Hansma
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Conditiescore bedrijf de Harmannahoeve

65

Conditiescore bedrijf Schoonderbeek
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Conditiescore bedrijf de Haarmeyer
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Bijlage 10 Overige geconsumeerde kruiden

Bedrijven

Kruiden
Brandnetel
Gewoon speenkruid
Grote weegbree
Riet
Ridder zuring
Smalle weegbree
Varkensgras
Vogelmuur
Zilverschoon

Drachtig
0:00:00
0:00:11 (1 koe)
0:03:01 (4 koeien)
0:00:10 (1 koe)
0:04:06 (4 koeien)
0:00:34 (2 koeien)
0:00:44(2 koeien)
0:00:04 (2 koeien)
0:00:03 (1 koe)

Niet drachtig
0:00:01(1 koe)
0:00:12 (3 koeien)
0:00:31(4 koeien)
0:00:01(1 koe)
0:03:20 (4 koeien)
0:00:08 (1 koe)
0:01:06 (2 koeien)
0:00:17 (4 koeien)
0:00:13 (4 koeien)

Totaal
0:00:01
0:00:23
0:03:32
0:00:11
0:07:26
0:00:42
0:01:49
0:00:22
0:00:16

Distel
Gewoon duizendblad
Gewoon speenkruid
Grote weegbree
Madeliefje
Riet
Ridder zuring
Smalle weegbree
Zilverschoon

0:00:10 (3 koeien)
0:00:02 (1 koe)
0:00:03 (2 koeien)
0:00:13 (2 koeien)
0:00:08(2 koeien)
0:00:45 (1 koe)
0:00:18 (4 koeien)
0:00:00
0:00:00

0:00:00
0:00:05 (1 koe)
0:00:12 (2 koeien)
0:00:09 (3 koeien)
0:00:06 (2 koeien)
0:00:09 (3 koeien)
0:00:05 (3 koeien)
0:00:01 (1 koe)
0:00:03 (2 koeien)

0:00:10
0:00:07
0:00:15
0:00:22
0:00:14
0:00:54
0:00:23
0:00:01
0:00:03

Schoonderbeek

Brandnetel
Gewoon duizendblad
Gewoon speenkruid
Grote weegbree
Lidrus
Perzikkruid
Pitrus
Madeliefje
Riet
Ridder zuring
Smalle weegbree
Vertakte leeuwentand
Zomprus

0:00:39 (2 koeien)
0:00:01 (1 koe)
0:00:27 (3 koeien)
0:02:51 (4 koeien)
0:01:25 (1 koe)
0:00:27 (3 koeien)
0:01:35(2 koeien)
0:01:29 (4 koeien)
0:00:01 (1 koe)
0:00:26 (4 koeien)
0:00:00
0:03:21 (4 koeien)
0:01:06 (4 koeien)

0:00:00
0:00:00
0:00:02 (1 koe)
0:03:52 (4 koeien)
0:01:04 (4 koeien)
0:00:03 (1 koe)
0:00:05 (2 koeien)
0:01:05 (4 koeien)
0:00:07 (1 koe)
0:00:35 (3 koeien)
0:00:01 (1 koe)
0:03:14 (4 koeien)
0:01:42 (3 koeien)

0:00:39
0:00:01
0:00:29
0:06:43
0:02:29
0:00:30
0:01:40
0:02:34
0:00:08
0:01:01
0:00:01
0:06:35
0:02:48

De Haarmeyer

Braam
Cichorei
Distel
Gewoon duizendblad
Gewoon speenkruid
Glanzende ooievaarsbek
Grote weegbree
Herderstasje
Peen
Madeliefje
Munt
Ridder zuring
Schijfkamille
Smalle weegbree
Varkensgras
Veld zuring
Vertakte leeuwentand
Vogelmuur

0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:03:22 (4 koeien)
0:00:02 (1 koe)
0:01:01 (4 koeien)
0:00:30 (2 koeien)
0:00:02 (1 koe)
0:01:07 (3 koeien)
0:00:01 (1 koe)
0:00:05 (1 koe)
0:00:39 (4 koeien)
0:00:02 (1 koe)
0:02:49 (4 koeien)
0:00:19 (3 koeien)
0:00:00
0:01:57 (4 koeien)
0:01:58 (4 koeien)

0:00:02 (1 koe)
0:00:06 (1 koe)
0:00:03 (2 koeien)
0:03:54 (4 koeien)
0:00:00
0:01:21 (4 koeien)
0:00:15 (4 koeien)
0:00:01 (1 koe)
0:01:00 (4 koeien)
0:00:00
0:00:00
0:00:04 (2 koeien)
0:00:00
0:01:22 (4 koeien)
0:00:02 (1 koe)
0:00:05 (3 koeien)
0:01:16 (4 koeien)
0:02:35 (3 koeien)

0:00:02
0:00:06
0:00:03
0:07:15
0:00:02
0:02:22
0:00:45
0:00:03
0:02:07
0:00:01
0:00:05
0:00:43
0:00:02
0:04:11
0:00:21
0:00:05
0:03:13
0:04:33

Jellema-Hansma

De
Harmannahoeve
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Bijlage 11 SPSS output
11.1 Univarate analysis of variance van het grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag van drachtige en niet-drachtige koeien en van
Bedrijf * drachtig.
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11.2 Onafhaneklijke T-toets van het kruidengebruik van klaver, boterbloem en paardenbloem van de vier verschillende bedrijven.
Onafhankelijke T-toets van het kruidengebruik van klaver, boterbloem en paardenbloem bij bedrijf Jellema-Hansma
Independent Samples Test
Group Statistics

Klaver
Boterbloem
Paardenbloem

Std. Error
Mean

Levene's Test
for Equality of
Variances
t-test for Equality of Means

Drachtig N

Mean

Std.
Deviation

Ja

4

228.7000

100.40613

50.20307

Nee

4

252.1625

235.52680

117.76340

Ja

4

63.2750

42.02383

21.01192

Nee

4

55.6750

29.19996

14.59998

Ja

4

482.6000

78.08515

39.04257

Nee

4

566.5750

304.82017

152.41009

F
Klaver

Equal variances assumed

Sig.

1.968 .210

Equal variances not assumed
Boterbloem

Equal variances assumed

.320

.592

Equal variances not assumed
Paardenbloem Equal variances assumed

3.763 .100

Equal variances not assumed

t

df

95% Confidence Interval
Sig.
(2Mean
Std. Error of the Difference
tailed) Difference Difference Lower
Upper

-.183

6

.861

-23.46250 128.01784 -336.71086

289.78586

-.183

4.056

.863

-23.46250 128.01784 -376.98515

330.06015

.297

6

.776

7.60000

25.58632

-55.00748

70.20748

.297

5.349

.778

7.60000

25.58632

-56.90096

72.10096

-.534

6

.613

-83.97500 157.33136 -468.95097

301.00097

-.534

3.392

.627

-83.97500 157.33136 -553.47567

385.52567

Onafhankelijke T-toets van het kruidengebruik van klaver, boterbloem en paardenbloem bij bedrijf de Harmannahoeve
Independent Samples Test
Group Statistics

Klaver
Boterbloem
Paardenbloem

Std.
Deviation

Drachtig N

Mean

Ja

4

1595.6250 396.46440 198.23220

Nee

4

1664.3125 729.99640 364.99820

Ja

4

555.6375

137.95839 68.97919

Nee

4

381.2375

128.11639 64.05819

Ja

4

1019.2375 336.03069 168.01535

Nee

4

833.7500

63.00954

Levene's
Test for
Equality of
Variances

Std. Error
Mean

31.50477

Klaver

Equal variances assumed

F

Sig.

1.305

.297 -.165

.007

.936 1.853

4.694

.073 1.085

Equal variances not assumed
Boterbloem

Equal variances assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

t
-.165

Equal variances not assumed
Paardenbloe
m

t-test for Equality of Means

1.853
1.085

df

95% Confidence Interval
Sig.
(2Mean
Std. Error of the Difference
tailed) Difference Difference Lower
Upper

6

.874

-68.68750 415.35490 -1085.02432 947.64932

4.628

.876

-68.68750 415.35490 -1162.71871 1025.34371

6

.113

174.40000 94.13597

-55.94243

404.74243

5.967

.114

174.40000 94.13597

-56.24752

405.04752

6

.320

185.48750 170.94358 -232.79637

603.77137

3.211

.353

185.48750 170.94358 -338.88154

709.85654
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Onafhankelijke T-toets van het kruidengebruik van klaver, boterbloem en paardenbloem bij bedrijf Schoonderbeek.
Independent Samples Test

Group Statistics

Klaver
Boterbloem

Drachtig N Mean

Std.
Deviation

Ja

4 835.0000

265.73044 132.86522

Nee

4 907.7500

209.91963 104.95981

Ja

4 815.5000

75.85293

Nee

4 733.5000

458.64329 229.32164

4 243.0000

167.70410 83.85205

4 198.2500

149.90302 74.95151

Paardenbloem Ja
Nee

Levene's
Test for
Equality of
Variances

Std. Error
Mean

37.92646
Klaver

Equal variances assumed

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

1.792

.229 -.430

Equal variances not assumed
Boterbloem

Equal variances assumed

-.430
3.981

.093 .353

Equal variances not assumed
Paardenbloem Equal variances assumed

.353
.006

.941 .398

Equal variances not assumed

.398

df

95% Confidence Interval
Sig.
(2Mean
Std. Error of the Difference
tailed) Difference Difference Lower
Upper

6

.682

-72.75000 169.32138 -487.06449

341.56449

5.695

.683

-72.75000 169.32138 -492.50607

347.00607

6

.736

82.00000

232.43673 -486.75219

650.75219

3.164

.746

82.00000

232.43673 -636.49367

800.49367

6

.704

44.75000

112.46731 -230.44759

319.94759

5.926

.705

44.75000

112.46731 -231.28272

320.78272

Onafhankelijke T-toets van het kruidengebruik van klaver, boterbloem en paardenbloem bij bedrijf de Haarmeyer
Independent Samples Test
Group Statistics

Klaver
Boterbloem

Drachtig N

Mean

Std.
Deviation

Ja

4

545.0250

116.56196 58.28098

Nee

4

435.5000

103.19507 51.59753

Ja

4

35.8875

11.62185

5.81092

Nee

4

19.3375

12.66105

6.33053

4

981.6375

289.21558 144.60779

4

1191.8875 95.47218

Paardenbloem Ja
Nee

Levene's
Test for
Equality of
Variances

Std. Error
Mean

47.73609

Klaver

Equal variances assumed
Equal variances assumed

F

Sig.

t

df

.001

.976 1.407

6

.209

109.52500

77.83944

-80.94124

299.99124

5.913

.210

109.52500

77.83944

-81.62154

300.67154

6

.102

16.55000

8.59316

-4.47670

37.57670

5.957

.103

16.55000

8.59316

-4.51396

37.61396

.217

-210.25000

152.28312 -582.87336

162.37336

.246

-210.25000

152.28312 -649.74011

229.24011

1.407
.053

Equal variances not assumed
Paardenbloem Equal variances assumed
Equal variances not assumed

95% Confidence Interval
of the Difference

Sig.
(2Mean
tailed) Difference

Equal variances not assumed
Boterbloem

t-test for Equality of Means

.825 1.926
1.926

2.135

.194 -1.381 6
-1.381 3.646

Std. Error
Difference Lower

Upper
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11.3 Gepaarde T-toets van het grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag tussen de ochtend en middag van alle bedrijven bij elkaar.
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11.4 Gepaarde T-toets van het grasgebruik kruidengebruik en overig gedrag in de ochtend en middag van de bedrijven apart.
Gepaarde T-toets in grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag tussen de ochtend en de middag van bedrijf Jellema-Hansma
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Gepaarde T-toets in grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag tussen de ochtend en de middag van bedrijf de Harmannahoeve
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Gepaarde T-toets in grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag tussen de ochtend en de middag van bedrijf Schoonderbeek
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Gepaarde T-toets in grasgebruik, kruidengebruik en overig gedrag tussen de ochtend en de middag van bedrijf de Haarmeyer
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11.5 One way anova in gras- en kruidengebruik tussen de bedrijven
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