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P
rojectleider en onderzoeker 
Geralda Hop en dierenarts 
Sanne Carp-van Dijken van 
GD waren nauw betrokken 
bij het onderzoek naar de 

relatie tussen mycotoxinen en koe-
gezondheid, dat begin vorig jaar is 
uitgevoerd. ‘We zien in de praktijk 
soms ondefinieerbare problemen 
waar lastig de vinger achter te krij-
gen is’, vertelt Hop. ‘Dan wordt er op 
een gegeven moment verondersteld 
dat mycotoxinen wellicht het pro-
bleem kunnen zijn.’

Het is bekend dat deze bij var-
kens en kippen gezondheidsproble-
men kunnen veroorzaken. ‘Maar die 
gegevens zijn niet direct toepasbaar 
op het rund. Er is gewoon weinig 
over bekend. Daarom hebben we 
van ZuivelNL de vraag gekregen om 
dit op een gedegen manier te ontra-
felen.’

Blokkenproef
De onderzoekers deden hier-

voor een blokkenproef op de Dairy 
Campus in Lelystad. Deze stal heeft 
de beschikking over een Roughage 
Intake Control voersysteem, dat de 
individuele (ruw)voeropname per 
dag kan meten. 

Tijdens de proef werd een dui-
delijke knip gemaakt tussen ruw-
voer van goede en matige kwaliteit 
en wel of niet gecontamineerd met 
mycotoxinen. ‘Een matige voerkwa-
liteit en mycotoxinen gaan vaak 

hand in hand. Met dit onderzoek 
wilden we dit uit elkaar trekken, 
zodat we ons echt op één mogelijke 
oorzaak van de gezondheidsproble-
men konden richten’, legt Hop uit. 

Voor de blokkenproef werden 32 
hoogproductieve tweede en derde 
kalfskoeien geselecteerd die alle-
maal in het begin van de lactatie 
zaten. De dieren waren vooraf getest 
op en vrij van veelvoorkomende 
ziektes. De eerste vier weken was 
een gewenningsperiode, daarna 
volgde een proefperiode van acht 
weken. De koeien kregen een vol-
ledig gemengd rantsoen (TMR) van 
kuilgras, geplette maiskorrels, bie-
tenperspulp en krachtvoer. 

Tijdens de proef werd de groep in 
vier afzonderlijke groepen verdeeld. 
Twee groepen kregen kuilgras van 
een goede kwaliteit gevoerd, waar-
bij bij één groep geplette maiskor-
rels natuurlijk gecontamineerd met 
mycotoxinen was toegevoegd. Twee 
andere groepen kregen kuilgras van 
een matige kwaliteit, waarbij één 
groep eveneens de met mycotoxi-
nen gecontamineerde mais kreeg. 
De andere groepen kregen geplette 

maiskorrels zonder mycotoxinen 
gevoerd.

De goede kuil was een voorjaars-
kuil met 51 procent droge stof en 
de matige kuil was een iets drogere 
najaarskuil met een lager suikerge-
halte en lagere voedingswaarde en 
een hoger ruw-as-gehalte. De met 
ZEA en DON gecontamineerde mais-
korrels (zie kader) waren afkomstig 
van een partij waarbij de waardes 
ver boven de geadviseerde maxima-
le waardes voor ZEA en DON lagen.

Meten
Gedurende de acht weken die de 

koeien zijn gevoerd, zijn ze intensief 
onderzocht op zoveel mogelijk para-
meters. ‘We wisten niet wat we kon-
den verwachten’, vertelt dierenarts 
Carp-van Dijken. ‘We hebben daar-
om vooraf en tijdens het onderzoek 
zoveel mogelijk gemeten. Zowel aan 
de buitenkant van de koeien - voer-
opname, afwijkend gedrag en dat 
soort zaken - als het bloed, de melk-
productie en melksamenstelling, 

lever- en nierfunctie, hormonen, 
noem maar op.’

De koeien die mycotoxinen kre-
gen gevoerd, zijn na afloop van de 
proef voor sectie aangeboden, zodat 
ook organen en weefsels konden 
worden onderzocht. Dit onderzoek 
wees uit dat bij sommige koeien 
de pens en lever lichte afwijkingen 
vertoonden. Dit verband bleek niet 
gerelateerd te zijn aan de mycotoxi-
ne-opname, maar kwam zeer waar-
schijnlijk door het rantsoen.

De proef toonde geen direct 
effect van de mycotoxinen DON en 
ZEA op de koegezondheid aan. De 
koeien die de matige kuil gevoerd 
kregen, hadden wel duidelijk meer 
moeite met de voeropname en de 
benutting ervan; de kuil was minder 
smakelijk. 

‘Deze studie toont geen directe 
effecten van de mycotoxinen DON 
en ZEA op koegezondheid aan’, is de 
conclusie in het eindverslag. ‘Daar-
om wordt in geval van vage dier-
gezondheidsproblemen in eerste 

instantie aanbevolen de oplossing 
te zoeken in het verbeteren van het 
rantsoen en de smakelijkheid ervan 
en extra aandacht te besteden aan 
managementfactoren, voordat de 
oorzaak gezocht moet worden in de 
aanwezigheid van DON en ZEA.’ 

De onderzoekers wijzen erop dat 
het hier gaat om een onderzoekspe-
riode van acht weken. Of een nog 
langere blootstelling aan mycot-
oxinen of een hogere concentratie 
daarvan invloed heeft, is op grond 
van dit onderzoek niet duidelijk.

Carp-van Dijken: ‘Een goede 
kuil maken is erg belangrijk, dat 
blijkt ook weer uit dit onderzoek. 
Veehouders weten dat wel, maar 
voeren vaak de bult van mindere 
kwaliteit toch ook maar op. Je ziet 
zelden dat kuil echt wordt wegge-
daan omdat de kwaliteit te slecht is. 
Het is belangrijk te realiseren wat 
de gevolgen daarvan kunnen zijn. 
Soms kunnen de problemen zich 
pas zes tot acht weken na het voeren 
van de slechte kuil openbaren.’

Onderzoek bevestigt belang goede kuil
Onderzoek GD: geen relatie gevonden tussen mycotoxinen en koegezondheid

Voor gezondheidsproblemen bij koeien is niet altijd een dui-

delijke oorzaak aan te wijzen. De dieren zitten niet lekker in 

hun vel en produceren minder melk, maar het is lastig om de 

vinger op de zere plek te leggen. Een team onderzoekers van 

GD zocht uit wat de invloed van mycotoxinen is op de koe- 

gezondheid. Ze vonden geen direct effect.

Dierenarts Sanne Carp-van Dijken (links) en projectleider en onderzoeker Geralda Hop. Foto’s: Ida Hylkema

‘Je ziet zelden dat 
een slechte kuil 
wordt weggedaan’

Ida Hylkema

Een smakelijke kuil verhoogt de opname en de gezondheid van de koeien.

AchTERGRonD

mycotoxinen zijn stofwisselingsproduc-
ten van schimmels en komen regelmatig 
voor in kuilvoer. Uit onderzoek blijkt dat 
een combinatie van de mycotoxinen 
zearalenon (Zea) en deoxynivalenol 
(dON) het meest voorkomt in het kuilvoer 
van melkveebedrijven. dit zijn veldmyco-
toxinen die worden geproduceerd door 
fusariumschimmels in de plant. 
Besmetting van de maiskuil komt het 
meest voor. Op melkveebedrijven is onge-
veer 80 procent van de totale inname van 
dON en Zea afkomstig van met schim-
mels besmette mais. afhankelijk van de 
weersgesteldheid tijdens de groei blijkt 
dat ongeveer 50 tot 85 procent van de 
maiskuilen en minder dan 10 procent 
van de graskuilen de mycotoxinen dON 
en Zea bevatten. 
de gehaltes gemeten in de Nederlandse 
maiskuilen zijn lager dan het europese 
gemiddelde. maar onderzoekers wijzen 

erop dat door de veranderende weers- 
omstandigheden hogere gehalten 
kunnen worden aangetroffen.
deze veldmycotoxinen zijn via meting 
aan te tonen en zijn niet direct waar te 
nemen. In de praktijk is het lastig om de 
juiste waarde van het gehalte aan dON 
en Zea te bepalen. de mycotoxinen zijn 
erg ongelijkmatig verdeeld over de partij, 
waardoor in dezelfde partij grote verschil-
len te meten zijn. laboratoriumanalyses 
kunnen soms tot 30 procent variëren in 
resultaat.
Behalve de schimmels in de plant zelf 
kunnen er ook schimmels in de kuil 
voorkomen door minder goed inkuil- 
management en een slechte conser-
vering. Ook deze schimmels kunnen 
mycotoxinen produceren. de besmetting 
hiermee is minder groot: de schimmel-
plekken zijn voor de melkveehouder vaak 
al een teken dat hij voorzichtig moet zijn.

Mycotoxinen zie je niet met het blote oog


