
Bodem-Plant-Dier	
Studiegroep	Terschelling	

Gerrit	Hegen	





Voorspellend….	

•  Bodem	voorspelt	ruwvoer	kwaliteit	
•  Ruwvoerkwaliteit	voorspelt	melkproductie	en	
diergezondheid	(kwantiteit)	

•  Jongveeopfok:	plus	of	min	
•  Droogstand	en	transitie:	plus	of	min	

	



Waar	bodem,	plant	en	dier	samenkomen	

In	bodem	en	plant	
•  Voeding	bodem,	plant	

–  N,	P,	K,	S,	sporenelementen	
–  Vocht	

•  Fotosynthese	
–  Weer,		
–  N,	P,	K,	vocht	

•  Grasbestand,	mais	
–  Rassenkeuze,	oogstijdstip	

•  Opneembaarheid	
–  interacties	

	

In	de	koe 		
•  Eiwitbehoefte:	

–  OEB	
–  DVE	

•  Energiebehoefte	
–  Suiker	
–  Zetmeel	

•  Structuurbehoefte	
–  Houtstof,	deeltjeslengte	

•  Mineralenbehoefte	
–  interacties	
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Stress…. 
In bodem en plant… 
•  Tekort aan N, P, K, S, Ca of water 

•  Onvoldoende organische stof, verdichting, geen goed 
bodemleven, overlast water 

•  Meer bodemziekten, onkruiddruk, schimmelziekten 
 
Gevolg: 
•  Dalende opbrengst & voederwaarde 
 
•  Schimmel(toxinen) in de kuil 
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Stress…. 
In de koe… 
•  Mindere kwaliteit voer 
 
•  Daling  DS opname 

•  Meer aanvulling met aangekocht ruwvoer en krachtvoer 

Gevolg: 
•  Meer kans op NEB & RE tekort 

•  Meer kans op pensverzuring en dikke darm problemen 

•  Gezondheidsproblemen, lagere levensproductie 
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Werken	aan	de	bodem	is	werken	aan:		

	

1.  Waterhuishouding		
2.  Structuur	
3.  Beworteling	
4.  Organische	stof	
5.  Bodemleven		

6.  Bodemchemie		
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Praktisch	

•  Ken	je	percelen	
•  Plassen	op	plaatsen	waar	ze	nooit	waren	
•  Rijsporen	
•  Grondmonsters:	pH,	NLV,	P,	S,	CEC	
•  Kuiltuitslagen:	Na,	K,	Mg,	Se,	S	
•  Drijfmestanalyse	
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tussen de wallentussen de wallen

Pagina: 4Pagina: 4
Totaal aantal pagina's: 6Totaal aantal pagina's: 6

541105, 28-04-2016541105, 28-04-2016

Org.stofbalans   In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om hetOrg.stofbalans   In de gekleurde balk staat de informatie over organische stof (kg/ha) die u moet weten om het

                 organische stofgehalte op peil te houden of te laten stijgen.                 organische stofgehalte op peil te houden of te laten stijgen.

                                                                                1520       815                                                                                1520       815

                                                     50995                                                     50995

                                                                                      2335                                                                                      2335

                                    3,8  %                                               4,5 % Organische stof                                    3,8  %                                               4,5 % Organische stof

                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof: 2,9                 Jaarlijks afbraakpercentage van de totale voorraad organische stof: 2,9

Voorraad organische stof die over 1 jaar in deVoorraad organische stof die over 1 jaar in de

bemonsterde laag nog aanwezig zal zijn als er geenbemonsterde laag nog aanwezig zal zijn als er geen

(effectieve) organische stof wordt aangevoerd(effectieve) organische stof wordt aangevoerd

Mineralisatie (afbraak van organische stof)Mineralisatie (afbraak van organische stof)

Aanvoer van organische stof via grasAanvoer van organische stof via gras

Netto toename van effectieve organische stofNetto toename van effectieve organische stof

Fysisch          De beoordeling van de structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesiumFysisch          De beoordeling van de structuur wordt gedaan op basis van de verhouding tussen calcium, magnesium

                 en overige kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van                 en overige kationen aan het klei-humuscomplex. Uiteraard is de werkelijke structuur ook afhankelijk van

                 weersomstandigheden en vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van                 weersomstandigheden en vochttoestand van de bodem tijdens berijden en bewerken en de zwaarte van

                 machines. De beoordeling is een basis voor de realisatie van een goede bodemstructuur.                 machines. De beoordeling is een basis voor de realisatie van een goede bodemstructuur.

                 Weergave onderlinge verhouding van de CEC-bezetting.                 Weergave onderlinge verhouding van de CEC-bezetting.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

optimale structuuroptimale structuur

goede structuurgoede structuur

matige structuurmatige structuur

zeer matige structuurzeer matige structuur

slechte structuurslechte structuur

zeer slechte structuurzeer slechte structuur

huidige situatie van dit perceelhuidige situatie van dit perceel

                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog                                          Eenheid                   Resultaat                Streeftraject      laag  vrij laag   goed  vrij hoog  hoog

                 Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  64                       > 89                              Klei-humus (CEC)         mmol+/kg                  64                       > 89             

                 Ca-bezetting             %                         69                       75 - 85                           Ca-bezetting             %                         69                       75 - 85          

                 Mg-bezetting             %                         17                       6,0 - 10                          Mg-bezetting             %                         17                       6,0 - 10         

                 K-bezetting              %                         3,9                      2,0 - 5,0                         K-bezetting              %                         3,9                      2,0 - 5,0        

                 Na-bezetting             %                         0,8                      1,0 - 1,5                         Na-bezetting             %                         0,8                      1,0 - 1,5        

                 H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0                             H-bezetting              %                         < 0,1                    < 1,0            

                 Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0                             Al-bezetting             %                         < 0,1                    < 1,0            

                                          Frequentie                                         Adviesgift                                          Frequentie                                         Adviesgift
in kg/hain kg/ha

                 Calcium (CaO)            eenmalig                                           230                 Calcium (CaO)            eenmalig                                           230

                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           0                 Magnesium (MgO)          eenmalig                                           0

                 De geadviseerde hoeveelheid calcium (CaO) is om een optimale bezetting aan het complex te realiseren.                 De geadviseerde hoeveelheid calcium (CaO) is om een optimale bezetting aan het complex te realiseren.

                 Let op: mogelijk krijgt u ook een calciumgift voor uw gewas en/of een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet                 Let op: mogelijk krijgt u ook een calciumgift voor uw gewas en/of een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet

                 meerdere keren calcium te geven. Calcium uit stikstof-, fosfaat- en kalkmeststoffen (zie kalkgift) dient u                 meerdere keren calcium te geven. Calcium uit stikstof-, fosfaat- en kalkmeststoffen (zie kalkgift) dient u

                 hierop in mindering te brengen.                 hierop in mindering te brengen.



Ingewikkeld?	
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•  Hoge	CEC	betekent	dat	de	bodem	veel	
nutriënten	vasthoudt	en	kan	teruggeven	aan	
het	gewas.		

•  Voedingsstoffen	die	niet	gebonden	zijn,	
spoelen	uit	en	gaan	verloren.	



Ca	



K	
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Kation-anion	verschil	

Wat	is	het?	
•  Kationen:	K+	en	Na+	
•  Anionen:	Cl-	en	SO4-	

Rantsoeneis:	
•  negatief	3	weken	voor	kalven	
•  positief	(>300)	na	afkalven	
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S	

•  Eiwit	
•  Zwavelhoudende	aminozuren	
•  Overmaat	remt	opname	van	mineralen	(Cu!)	



Discussie….	

Wat	doe	je	in	het	bemestingsplan	met:	
•  Natrium	
•  Koper	
•  Kobalt	
•  Selenium	
	



Jongvee	controleren	op	mineralenvoorziening		
	

•  Steekproef	van	3-5	dieren	per	leeftijds-	of	
rantsoengroep	

•  Beeld	van	de	actuele	opname	van	Cu,	Zn,	Se	
en	J	

Ook	van	belang:		
•  Ca/P	verhouding	in	jongveerantsoenen:	1,6-1,7	
•  Vitamine	D	en	E	voorziening	



Kalf				Voorspellend			Vaars	



Slecht	voor	de	mineralenbenutting	in	het	dier:	
	

1.  Lage	gehalten	in	het	ruwvoer	
2.  Hoog	Fe	en	S:	binden	andere	mineralen	in	

complexen:	Fe	>250,	S	>4	
3.  Hoog	Mo:	slecht	voor	de	kopervoorziening:	

Mo	>4	
4.  Hoog	RAS:	meer	Fe	en	eventueel	Mo	
5.  Slechte	vitamine	D	voorziening	
6.  Niet	het	juiste	mineralenmengsel	



Integraal	advies	

•  Grondmonsteronderzoek	met	structuurdriehoek	
•  Kuilonderzoek	met	analyse	mineralen	
•  Mestput(ten)	onderzoeken	op	N,	P,	K	
•  Bemestingsplan	op	basis	ban	deze	analyses	en	het	
beweidingsplan	



Sterk	 +/-	 VVV	

Liters,	V,	E,	155	DIL	 Fluctuerend	ureum	 Pensverzuringsattenties:
12	koeien	met	V<4	en	
E<3,20,	2	V<E	

Prestatie	vaarzen	 Droogstandsrantsoen	 ALVA	

Goede	persistentie	 Teveel	melkziekte	

Celgetal,	%	nieuw,	
uiergezondheid	

Te	veel	zoolzweren	en	
WL	defecten	

TKT,	interval	A-	1e	ins.	

Kalverziekten,	
kalversterfte	

Goede	voederwaarde	
kuilen:	snel!	

Matige	conservering,	
hoog	DS	2e	en	3e	snede	

Geen	mineralenanalyse	
kuilen,	geen	
structuurdriehoek	
bodemmmonsters	



Doelstellingen	droogstand….	
1.  Herstel	uier	+/-	
2.  Herstel	pens	+/-	
3.  Herstel	klauwen	+/-	
4.  Actieve	botstofwisseling:	geen	melkziekte	+	
5.  Geen	vetaanzet	in	begin	droogstand	en	geen	vetafbraak	voor	

kalven:	slecht	voor	de	weerstand	en	de	vruchtbaarheid	+/-	
6.  Goede	biestkwaliteit	-	
7.  Grote	overlevingskans	voor	het	kalf	-	
8.  Voorbereiding	uier	+/-	
9.  Voorbereiden	pens	op	zetmeelrijk	rantsoen	+/-	
10.  Stressloos	+/-	
	
De	koe	met	een	spiertje	extra….	
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Droogstandsvoeding	kritisch	bekijken:		
goed	berekend	rantsoen	moet	er	ook	in….		



Kalf	pasgeboren														Kalf	2	weken	oud	
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Meetpunten	biestkwaliteit	

•  6-8	liter	
•  Biestmeter	in	groene	zone	
•  Brix	

•  Bloedonderzoek	op	IgG	op	
3-5	dagen	
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Goede	kwaliteit 	21%	Brix 	50	tot	140	g	IgG/L 		
	
Matige	kwaliteit 		18-21%	Brix	25	tot	50	g	IgG/L

		
Slechte	kwaliteit 		<18%	Brix	<25	g	IgG/L 		



Adapted from Hoof Care for Dairy Cattle, 1992. J.E. Nocek

KREUPELHEID

Omgevingsfactoren
• Stress
• Trauma
• Beweging
• Klauwverzorgen

Verzwakte klauwen  (Hoeven)
• Afbraak van steunweefsel
• Aanmaak van slechte kwaliteit hoorn

Metabolische problemen
• Melkziekte
• Ketose

Genetisch Vaatvernauwing of -verdikking

Voeding
• Te veel krachtvoer
• Te fijn ruwvoer
• Onvoldoende rantsoen strategie
• Foutieve krachtvoer/ ruwvoer balans

Pensverzuring
Infectieuse aandoeningen

• Metritis
• Mastitis
• Aan de nageboorte

blijven staan
Afsterven gram negatieve bacterien

Schimmels/Mycotoxinen Vrijkomen gifstoffen

Aantasting bloedvaten

DC - 12

KREUPELHEID:
CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN OORZAKEN
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Vragen?	
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