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Korte omschrijving inhoud In dit project wordt de methaanproductie van individuele 
koeien voorspeld op basis van de infraroodprofielen van hun 
melk, en deze voorspellingen worden geoptimaliseerd door 
gebruik te maken van de genotypes van deze koeien. 

 

 
Highlights 

In het TIFN-Methaan project worden infrarood profielen van melk gecombineerd met gemeten 
methaanemissie om vergelijkingen te ontwikkelen waarmee de methaanemissie van individuele 
koeien kan worden voorspeld op basis van de infrarood profielen van hun melk. Zulke 
vergelijkingen zijn bijzonder waardevol, omdat daarmee op grote schaal informatie over 
methaanemissie van individuele koeien op commerciële melkveebedrijven in heel Nederland kan 
worden verzameld. Wij verwachten dat de voorspelling van methaanemissie van individuele koeien 
kan worden verbeterd door gebruik te maken van relevante genotype-informatie. Daarom worden 

in dit project nieuwe vergelijkingen ontwikkeld die worden geoptimaliseerd voor specifieke 

genotypes. Met deze genotype-specifieke vergelijkingen is het mogelijk om de methaanemissie 
door individuele koeien nog nauwkeuriger te voorspellen. 
We hebben gebieden op het koeiengenoom geïdentificeerd die geassocieerd zijn met 
methaanemissie die is voorspeld op basis van melkvetsamenstelling. Met name het DGAT1 
genotype lijkt belangrijk. In het TIFN-Methaan project worden gegevens verzameld om (meer) 
gebieden op het koeiengenoom te identificeren die geassocieerd zijn met gemeten 

methaanemissie. De genotype-informatie van deze genomische gebieden zal worden gebruikt voor 
het ontwikkelen van de genotype-ondersteunde vergelijkingen voor de voorspelling van 
methaanemissie. 
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