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PROBLEEMSTELLING:
“Welke kruiden worden
geconsumeerd door drachtige
Galloways?”

ONDERZOEKSVRAGEN
“Welke kruiden worden geconsumeerd door
Galloways?”
“Welke verschillen in kruidenconsumptie zijn er tussen
drachtige en niet drachtige Galloways?”
“Wat zijn de mogelijke effecten van de geconsumeerde
kruiden op drachtige dieren?”

MATERIAAL & METHODE
Studiegebied: De Millingerwaard (Gelderse Poort)
700 ha Natuurontwikkelingsgebied
400 ha begraasd door Konik-paarden / Galloway-runderen

DE OBSERVATIES
OBSERVATIES
8 Galloway-koeien
((5 drachtig (waarvan 2 zogend), 3 niet-drachtig))
12 april 2006 t/m 2 juni 2006
3 dagen per week gedurende 4 uur
Totaal: 21 dagen (waarvan 2 proefdagen)
METHODE
Focal animal sampling
Aantal happen waargenomen in tijdsduur (1 hap = 3 sec.)
(M.b.v. een verrekijker op min. 2,5 m. en max. 10 m.)
Gegevensverwerking: Excel-databestand
OBSERVATIEGEBIEDEN
5 locaties (zie overzicht volgende dia)

OBSERVATIEGEBIEDEN

Gebied nr. Aantal observaties
1
2
3
4
5

8
2
3
3
3

RESULTATEN

PLANTENLIJST
Geconsumeerde planten gedurende het onderzoek
Plantenfamilies
Composieten

Nederlandse benaming
Akkerdistel
Boerenwormkruid
Duizendblad
Echte kamille
Grote klis
Klein hoefblad
Paardebloem
Kruisbloemen
Koolsoort
Herderstasje
Rozen
Vijfvingerkruid
Zwarte Braam
Lipbloemen
Hondsdraf
Paarse dovenetel
Ranonkels
Kruipende boterbloem
Speenkruid
Overig (familie)
Brandnetel (Brandnetel)
Kleefkruid (Sterbladige)
Ridderzuring (Duizendknoop)
Smalle weegbree (Weegbree)
Smeerwortel (Ruwbladige)
Vogelmuur (Anjer)
Witte klaver (Vlinderbloemen)
Zachte Ooievaarsbek (Ooievaarsbek)
Bomen en heesters Gewone Vlier (Kamperfoelie)
Schietwilg (Wilgen)

Latijnse benaming
Cirsium arvense
Chrysanthemum vulgare
Achillea millefolium
Matricaria recutita
Arctium lappa
Tussilago farfara
Taraxacum officinale
Brassica sp
Capsella bursa-pastoris
Potentilla repens
Rubus fruticosus
Glechoma hederacea
Lamium purpureum
Ranunculus repens
Ranunculus ficaria
Urtica dioica
Galium aparine
Rumex obtusifolius
Plantago lanceolata
Symphytum officinale
Stellaria media
Trifolium repens
Geranium molle
Sambucus nigra
Salix alba

ONDERZOEKSVRAAG 1:
“Welke kruiden worden geconsumeerd door Galloways”?
Totaal aantal gegeten kruiden

B ra ndne te l
B o e re nwo rm kruid
Zwa rte bra a m

Tijd

2:10:00

B ra s s ic a

2:05:00
Akke rdis te l

2:00:00
1:55:00

Duize n dbla d

1:50:00

Gro te klis

1:45:00
He rde rs ta s je

1:40:00
1:35:00

Ho nds dra f

1:30:00

Witte k la ve r

1:25:00

Kle e fkruid

1:20:00
1:15:00

Kle in ho e fbla d

1:10:00

Kruipe nde bo te rblo e m

1:05:00

Vo ge lm uur

1:00:00
Za c hte o o ie va a rs be k

0:55:00
0:50:00

P a a rde blo e m

0:45:00

P a a rs e do ve ne te l

0:40:00

Ec hte ka m ille

0:35:00
0:30:00

S m a lle we e gbre e

0:25:00

S m e e rwo rte l

0:20:00

S pe e nkruid

0:15:00
Vijfvinge rkruid

0:10:00
0:05:00

Vlie rbe s

0:00:00

S c hie twilg

Plantensoorten

R idde rzuring

ANTWOORD PROBLEEMSTELLING
“Welke kruiden worden geconsumeerd door
drachtige Galloways?”

Tijd

Kruidenconsumptie per plantenfamilie
drachtige dieren
3:00:00
2:30:00
Composieten
2:00:00

Kruisbloemen
Rozen

1:30:00

Lipbloemen

1:00:00

Ranonkels
Overig

0:30:00
0:00:00

Plantenfamilies
* Overig = vooral brandnetel en klaver

ONDERZOEKSVRAAG 2:
“Welke verschillen in kruidenconsumptie zijn
er tussen drachtige en niet drachtige Galloways?”
0:35:00
0:30:00
0:25:00

Drachtig

0:20:00

Niet drachtig

0:15:00
0:10:00
0:05:00
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Tijd

Kruidengebruik per plantenfamilie

Plantenfamilies

Toets op
verschil in
tijdsduur van het
grazen op
kruiden:

Significant
langer bij
zwangeren dan
bij nietzwangere
(tevens jongere)
dieren
(p = 0.043)

Toets op consumptie % kruiden op
totaal (gras +kruiden)
Drachtig

Niet drachtig

Naam

% kruiden

Naam

% kruiden

Pernille
Feline
Willow
Peppel
Gilla

21,3
15,6
34,4
14,0
27,6

Klara
Gana
Fabiola

15,0
13,3
14,2

Gemidd 22,58
St dev
4,46

Gemidd 14,17
st dev
0,57

T-toets 2 z. ongelijk 0,091
T-toets 1,2

0,074

ONDERZOEKSVRAAG 3:
“Wat zijn de mogelijke effecten van de
geconsumeerde kruiden op drachtige dieren?”
Composieten

Overige families

Paardebloem

Brandnetel

Ranonkels
Kruipende boterbloem

Bevorderd eetlust

- Afweermiddel tegen vraat

- Irritatie van slijmvliezen (mond en huid)

Bloedzuiverend

- Diuretische werking

- Anti-microbiële werking tegen

Laxerend

- Stimuleert de melkvorming

Spijsverteringsbevorderend

- Nierwerking bevorderend

Stimuleert afvalwerking

- Bloeddrukverlagende werking

stafylokokken
- antivirale en antiallergeen werking

Vitamine C aanvullend
Anti-bacteriële werking

Witte klaver
- afweermiddel tegen vraat

Akkerdistel
- Medicinale werking onbekend

- fyto-oestrogenenwerking

-

DISCUSSIE
Literatuur en praktijk
Onderzoek Nieuwdorp, (1999), Noordhuis (2005) Theo Vulink,(2001)
Invloed van pens op werking van kruiden
Voorkeur voor plantensoorten met hoge voedingswaarde (veel gras, veel eiwit, energierijk)
Smaak, geur, beschikbaarheid

De onderzoeksopzet
24 uur per dag observeren
Drachtigheidsbepaling niet 100% zekerheid
Determinatie bij niet bloeiende plantensoorten
1 minuut eten betreft 20 happen (3 sec. per hap), hoeveelheid kan van invloed zijn

Onderzoeksvragen en probleemstelling
Eettijd 5 drachtige dieren composieten 44%, 3 niet-drachtige dieren 36% (totale eettijd)
Belangrijk: - de incidentele, dierspecifieke kruidenconsumptie met gerichte invloed op fysiologie
- de voedingsgerelateerde aanvulling van dieet door kruiden om gezondheid te optimaliseren

Aanbevelingen
Vervolgstudie uitbreiden naar 24 uur observaties en volgen van hele kudde
Meer wetenschappelijk onderzoek naar kruidengebruik grote grazers en medicinale werking
Resultaten mogelijk interessant voor veevoederindustrie (biologische veehouderij)
Samenwerking op terrein van begrazingsdynamiek

CONCLUSIES
Galloways hebben met name composietenplanten naast gras
geconsumeerd
Drachtige Galloways hebben meer composieten (en ook uit
overige families) geconsumeerd dan niet-drachtige Galloways
Met name brandnetel, akkerdistel, witte klaver en paardebloem
geconsumeerd door drachtige Galloways
De hoge waarden worden vaak veroorzaakt door consumptie
van één of twee dieren van de vijf drachtige dieren
De gemiddelde kruidenconsumptie (deel van toename) van
drachtige/niet drachtige dieren verschilt significant, 0,043 (

0,05)

Middels vervolgonderzoek significant aantonen of verhoogde
opnames berusten op medicinale oorsprong of andere elementen

VRAGEN???

