Voeren van (gedroogde) kruiden
in de melkveehouderij
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Deze uitgave is opgemaakt naar aanleiding van de uitkomsten van praktijknetwerk:
‘Vooruit met het Kruid’, mede mogelijk gemaakt door:

Het Ministerie van
Economische Zaken is
eindverantwoordelijk voor
POP2 in Nederland.
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Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn
platteland”.

Witte dovenetel
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Totstandkoming
Het praktijknetwerk ‘Vooruit met het Kruid’ heeft zich gericht op het voeren van gedroogde
kruiden aan het jongvee en de melkkoeien. Het netwerk is opgericht door de deelnemers met
de vraag of gedroogde kruiden een rol kunnen spelen in de gezondheidsbevordering van de
veestapel.
Gedroogde kruiden
Bij aanvang van het netwerk deden veel veelbelovende verhalen rondom het voeren van
kruiden de ronde, er was echter zeer weinig over gedocumenteerd. Daarom hebben ook
meerdere deelnemers uit het netwerk zelf de proef op de som genomen. In een praktijkproef
hebben de deelnemers onder begeleiding van specialisten verschillende kruiden aan het
jongvee en de melkkoeien gevoerd.
Verse kruiden
Naast gedroogde kruiden hebben de deelnemers tevens kennis vergaard van het
kruidenbestand in het grasland. Dit gezien de deelnemers allen een vers kruidenbestand in
het grasland hebben staan, wat is opgenomen in het voeradvies van de verstrekking van
gedroogde kruiden.
Opgedane ervaringen
De deelnemers van het netwerk hebben ervaring met het voeren van gedroogde kruiden aan
hun jongvee en melkvee opgedaan. Het is met nadruk een praktijkproef geweest, waarbij de
effecten van het verstrekken van de kruiden in deze uitgave worden belicht vanuit de
deelnemers zelf, vanuit een natuurkundig veterinair oogpunt, vanuit een wetenschappelijke
onderzoeker, en door bedrijfsadviseur.
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Kruidenmengsel op melkveebedrijf van netwerkdeelnemers Wim en Thecla Zandbrink
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1. Ervaringen deelnemers
Aanleiding praktijknetwerk
De meeste deelnemers van het praktijknetwerk ‘Vooruit met het Kruid’ hadden een eerste
ervaring opgedaan met het voeren van kruiden aan hun koeien via kruidenmengsels, of
hadden een kruidenmengsel in de weide. Gebaseerd op hun ervaringen hadden de
netwerkdeelnemers het idee dat het voeren van kruiden bevorderlijk is voor diergezondheid
en weerstandopbouw van hun veestapel, maar geen van hen had gemonitord of dit ook
daadwerkelijk zo was.
Diverse (theoretische) studies zijn uitgevoerd over hoe kruiden traditioneel ingezet kunnen
worden bij koeien. Er zijn echter weinig studies uitgevoerd welke kruiden het meest geschikt
zijn om de diergezondheid te bevorderen. In dit praktijknetwerk ‘Vooruit met het Kruid’ zijn de
eerste ervaringen opgedaan met het voeren van
“Uit de voerproef hebben wij
enkelvoudige gedroogde kruiden ter bevordering van
ervaren dat kruiden echt wat
specifieke diergezondheid aspecten als celgetal/mastitis,
doen om de koeien gezond te
klauwproblemen, diarree bij kalveren, leverbot, melkziekte
houden” Wim Zandbrink
of slepende melkziekte.
Ervaringen deelnemers
Wim Zandbrink heeft samen met zijn vrouw Thecla een melkveebedrijf en zijn zich recentelijk
voor kruiden gaan interesseren. “Behalve paardenbloemen in de weide hadden wij nog geen
ervaringen met het voeren van kruiden. Dat kruiden een geneeskrachtige werking kunnen
hebben en mineralen bevatten was onze startkennis voordat we aan het netwerk begonnen”,
vertelt Wim. Wim en Thecla waren ook één van de deelnemers die aan de voerproef
gedurende het praktijknetwerk hebben meegedaan. “Doelgericht hebben we kruiden gevoerd
aan de droge koeien en de melkkoeien. Het valt mij op dat de droge koeien, door de kruiden,
beter om kunnen gaan met de negatieve energiebalans en daardoor ook weer eerder tochtig
worden,” vervolgt Wim enthousiast zijn verhaal. “Naast gedroogde kruiden voeren op stal,
hebben wel nu ook een perceel ingezaaid met een saladebuffet, en in een nieuw perceel dat
is ingezaaid hebben we in het grasmengsel ook smalle weegbree laten zaaien. Omdat dit
maaipercelen zijn, komen deze kruiden ook in de kuil waardoor de koeien deze ’s winters
kunnen benutten”.
Een collega-netwerkdeelnemer Charl van der Sande
“Ik zou collega melkveehouders aan
had al een opleiding bij Silverlinde (kenniscentrum
raden af en toe de farmacie eens los te
veterinaire geneeskunde red.) afgerond en wilde
laten. Gebruik van veilige kruiden is
gedurende het netwerk vooral meer praktijkervaring
een mooie eerste stap” Charl van der
opdoen. “Tijdens de voerproeven heb ik ervaren dat
Sande
de theorie over kruiden veelal klopt, en je met de
juiste diagnose met kruiden heel veel kunt doen. Maar, het management op het bedrijf moet
wel op orde zijn”, aldus Charl.
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Edith Finke

© DLV Rundvee Advies BV

10

2. Bedrijfsadviseur Edith Finke
Edith Finke is bedrijfsadviseur bij DLV Rundvee Advies, waar zij vooral biologische
melkveehouders adviseert op het gebied van bedrijfs- en financieel management. Ook heeft
Edith het praktijknetwerk ‘Vooruit met het Kruid’ begeleid, en verschillende bedrijven vanuit
haar expertise gemonitord gedurende de voerproef met gedroogde kruiden.
Voeren op maat
De netwerkdeelnemers die aan de proeven hebben deelgenomen waren biologische-,
gangbare melkveehouders, omschakelaars, melkveehouders die koeien weiden en ook die
ze volledig op stal houden gedurende het jaar. Volgens Edith geeft dit aan hoe breed
toepasbaar kruiden zijn binnen de gehele sector. “Algemene weerstandsverbetering van de
veestapel is voor iedereen interessant. Gedurende de voerproef zijn specifieke kruiden
gevoerd om geconstateerde tekorten op te vullen”. Edith benadrukt hierbij dat het voeren
naar behoefte echt maatwerk is. “Niet voor niets heeft een veterinair deskundige de kruiden
voorgeschreven aan de dieren, zij kijken op een andere manier naar koeien. Ik zou het
mensen niet aanraden om kruiden te gaan voeren op de bonnefooi”.
Meetbaar effect lastig
Gedurende de voerproef waarbij droge kruiden aan de veestapel zijn verstrekt, heeft Edith de
proef vooral vanuit technische kengetallen gemonitord. “Om uit technische kengetallen
meetbare aspecten over de invloed van kruiden te halen, blijft heel lastig. Uit de resultaten
van de praktijkproef die wij hebben gedaan kwam dit niet in harde kengetallen naar voren”,
aldus Edith. “Omdat het een praktijkproef was, zijn
“Ander type graslandbeheer voor het
er naast het verstrekken van kruiden ook 1001
behoudt van een kruiden in een perceel
andere aspecten die invloed kunnen hebben op
is heel cruciaal. Voor iedereen die zijn
technische kengetallen. “Zo zijn deelnemers
management systeem hier niet op kan
bijvoorbeeld met een andere kuil gestart of hebben
aanpassen, is gedroogde kruiden voeren
op stal een mooi alternatief”
ze
een
ander droogstandsrantsoen
laten
Edith Finke
samenstellen. Dan is het moeilijk aan te tonen dat
iets terug te leiden is aan het verstrekken van
gedroogde kruiden,” aldus Edith.
Ondanks dat het in harde cijfers in deze praktijkproef niet aantoonbaar gemaakt kon worden,
gelooft Edith wel in de kracht en het effect van kruiden. “De ervaringen van de
melkveehouders, die vertellen dat hun koeien beter opstarten na afkalven, dieren minder
schrikkerig waren en andere mestsamenstelling kregen, vind ik vooral waardevol” vertelt
Edith.
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Kruiden in grasland bij netwerkdeelnemer
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Type management
Om het effect van kruiden zo optimaal mogelijk tot z’n recht laten komen is een aangepast
melkveehouderijsysteem gewenst. Hierbij verwijst Edith bijvoorbeeld naar het managementsysteem bij melkveehouders in Duitsland of Oostenrijk.
“De heuvellandschappen kennen veel natuurlijke gebieden. Daar staat veel cichorei, klaver,
pimpernel en weegbree. In veel biologische graslandpercelen in Nederland staan deze
kruiden niet. Dit komt onder andere doordat deze vanwege het intensieve maaibeheer uit het
grasland worden gemaaid. Kruiden in de weide vragen om een heel ander
managementsysteem. Vraag is wel of dit voor iedere melkveehouder hier voldoende
rendement oplevert. Daarom is gedroogde kruiden voeren in de stal voor velen een mooie
oplossing”.
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Smalle weegbree
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3. Veterinair natuurgeneeskundige Monique van Riel
Monique van Riel is veterinair natuurgeneeskundige en eigenaar van Manawe dat zich richt
op advies, onderzoek en educatie over natuurlijke mogelijkheden. Monique is tevens docent
fytotherapie en aromatherapie aan instituut de Silverlinde. Gedurende het praktijk netwerk
heeft Monique de deelnemende boeren voorzien van op maat gemaakt advies omtrent
kruidengebruik.
Zelfregulering
Gedurende de voerproef van 1,5 jaar hebben de deelnemende boeren hun koeien, in
verschillende perioden van tien dagen tot zes weken aaneensluitend, gedroogde kruiden op
stal gevoerd. De kruiden die gevoerd zijn waren gedroogde enkelvoudige kruiden in een
minimale hoeveelheid. “Ik heb gekozen voor enkelvoudige kruiden en niet voor een
complexe mix, omdat ik zo heel mooi voor elke koppel een uniek passende oplossing kan
creëren,” aldus Monique. “Het doel is het immuunsysteem van de koe te balanceren, zodat
ze een sterke en duurzame weerstand op gaan bouwen. De kruiden die worden gevoerd
passen goed bij de natuurlijke opname van de koe
en werken dan ook efficiënt samen met het
“Op koppel en individueel niveau
hebben we acute en chronische
zelfregulerend
vermogen
dat
in
de
klachten positief kunnen beïnvloeden.
natuurgeneeskunde
zoveel
mogelijk
wordt
Preventie is dan de volgende stap”
gestimuleerd. Met als doel een gezonde en sterke
Monique van Riel
veestapel en een tevreden veehouder”.
Positief resultaat
Monique gaf aan zelf ook positief verrast te zijn over hoe snel er bij enkele bedrijven resultaat
te zien was. Vooral na het voeren van kruiden met bitterstoffen, die sterk invloed hebben op
de spijsverteringssappen, was er al snel verandering in de mest waarneembaar. “Soms al na
tien dagen” licht Monique toe. “Maar niet bij alle kruiden was het effect zo snel, bij diepe
chronische ziekten kwam het resultaat pas na een jaar periodiek kruiden gebruik. We zagen
dan wel dat de dieren meer ontspannen werden terwijl de productie op het gewenste niveau
bleef. Een aantal kruiden voorzien de koe ook van de nodige natuurlijke mineralen en geven
dus een goede stevige basis voor hun prestaties.”
Een ander (bijkomstig) resultaat was dat de
melkveehouders tijdens deze kruidenproef nog meer
natuurgeneeskundig hun koeien leerden observeren.
“Veel deelnemende melkveehouders hebben grote
passie en kunde in hun vak, en ik heb dan ook in de
uitwisseling veel geleerd van de ervaring van de mens
achter de koeien.
Monique van Riel
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Duizendblad
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Als natuurgeneeskundige kijk ik zeer diep en breed wat een koe nodig heeft om gezond te
worden en te blijven. Ik probeer als dat gewenst is zoveel mogelijk de veehouders te laten
zien hoe ik te werk ga, zodat ze nog beter hun koeien en behoeften begrijpen en daar naar
kunnen handelen. Een stukje finetuning” aldus Monique.
Niet een weg is heilig
Dat kruiden veel mogelijkheden-, maar ook hun beperkingen hebben, is ook iets wat duidelijk
wordt tijdens het netwerk. ”Genetische invloeden en huisvesting hebben een zeer sterke
invloed op de dieren die je vaak niet van de ene op de andere dag met een kruid kan
oplossen. Wel kun je op de lange termijn, het liefst in goede samenwerking met de reguliere
veearts, zorgen voor een zo goed mogelijk dierenwelzijn. Kruiden zijn krachtig en dienen niet
onderschat te worden in hun mogelijkheden,” vertelt Monique.
Ook kunnen verkeerde kruiden, in een te hoge dosis, schadelijke gevolgen hebben voor de
koe gezondheid. “Zeker met betrekking tot dracht. Wat verkeerde kruiden zijn is afhankelijk
van de koppel, ras en vele andere invloeden. Als er de wens is om met kruiden te gaan
werken kies dan voor een stukje educatie of (tijdelijke) ondersteuning voor de veilige weg,”
besluit Monique.
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Netwerkdeelnemer (links) met Jan-Paul Wagenaar (rechts)
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4. Onderzoeker Jan-Paul Wagenaar
Jan-Paul Wagenaar is onderzoeker en afdelingshoofd Landbouw, van het Louis Bolk
Instituut. Gedurende de looptijd van het praktijknetwerk heeft Jan-Paul de botanische
samenstelling van een aantal representatieve percelen met- en zonder kruiden gemonitord
bij de deelnemende bedrijven.
Afstemming op basis
Kruiden, zowel enkelvoudig toegepast (gerichte behandeling of aanvulling op rantsoen) als
weidekruiden (diversiteit, zelfregulatie), kunnen een rol spelen bij het bevorderen van de
algemene weerstand en het voorkomen van specifieke tekorten. “Verschil tussen verstrekken
van gedroogde kruiden aan het voerhek en kruiden in de weide, is dat in de weide de dieren
zelf de planten kunnen selecteren naar behoefte,“ aldus Jan-Paul.
Het voeren van gedroogde kruiden en het aanbod van verse kruiden in de weide beschouwd
hij vooral als aanvulling op elkaar. “Werken aan weerstand en gezondheid moet naar mijn
inzien plaats vinden in de breedste zin van het woord. Ik vind het belangrijk dat er veel
aandacht uit blijft gaan naar degelijk basismanagement met als doel een gezond en sterk
dier, in een systeem met zo min mogelijk stress,” licht Jan-Paul toe.
Kruidenrijke weide
“Voor kruiden in de weide is het belangrijk goed te kijken naar de grondsoort, historie en
ontwatering. Maar ook, wat beoogt de veehouder met het perceel? Wat wil hij of zij er van
afhalen en hoe gaat men het managen?”, aldus Jan-Paul. “Het is niet perse een doel om in
alle percelen een behoorlijk aandeel kruiden te hebben. Het gaat erom welke percelen
geschikt zijn en of het op bedrijfsniveau in het totaalplaatje past.”
Tijdens de praktijkproef die gedurende het netwerk liep, bleek opnieuw dat kruidenbestanden
zich ook verschillend gedragen op verschillende percelen. “Geen bedrijf is hetzelfde. In een
aantal gevallen bleek dat bij benadering hetzelfde zaadmengsel zich behoorlijk verschillend
kan ontwikkelden. Mede door verschil in grondsoort, maar ook op basis van management”,
verklaart Jan-Paul. “Werken met kruiden is zoeken naar een andere balans in het
bedrijfsmanagement. Het vraagt om een ander beheer”.
“Wondermiddelen bestaan niet, dus
ook
geen wonderkruiden. Je moet er wat
voor doen, en geduld hebben. Houdt
ook de kostenkant in de gaten”
Jan-Paul Wagenaar

© DLV Rundvee Advies BV

19

Oogsten van verse kruiden
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5. Bouke van der Veen namens VNK
Bouke van der Veen is algemeen directeur van VNK-Herbs, Vereniging Nederlandse
Kruidendrogerijen. VNK is van het begin tot het einde betrokken geweest bij het
praktijknetwerk ‘Vooruit met het Kruid’. VNK is opgericht door vier aangesloten
kruidencoöperaties. Zij telen, oogsten, conserveren, bewaren en importeren kruiden voor de
farmaceutische- en voedingsmiddelen industrie.
Opschalen gebruik kruiden uitdaging
“Wij zijn geen experts op diergeneeskunde of voeding, maar geloven dat kruiden veel
kunnen betekenen voor dieren”, aldus Bouke.
Hij constateert dat er interesse leeft in de agrarisch sector voor het gebruik van gedroogde
kruiden, maar dat de toepassing nog mondjesmaat tot stand komt. “Wellicht komt dit door het
heksenbezem imago wat nog altijd rond kruiden hangt”, aldus Bouke. “Maar opnieuw heeft
ook deze praktijkproef binnen dit netwerk bewezen dat kruiden terdege een positieve
bijdrage aan weerstandverhoging, rust en betere vertering hebben opgeleverd.”
Bouke onderstreept wel het belang van de juiste specialisten en nutritionisten voor een juiste
toepassing. “In het netwerk zat onze bijdrage niet in het leveren van kennis welke kruid wat
doet bij het dier, maar wij kunnen wel aangeven welk kruid geschikt is als bijvoorbeeld de
anti-oxidante werking verhoogd moet worden”.
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Gedroogde kamille combinatie tinctuur
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