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U GCN maakt uiergezonde s t i e r e n l i j s t
Het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN) heeft een toplijst met stieren
gepubliceerd die het best scoren voor uiergezondheid. Dit naar aanleiding van de
laatste indexendraai en in samenwerking met onafhankelijk fokkerijadvies van
Peek & Van der Kroon.
De stieren die uitgezocht zijn, vererven gunstige (omgerekende) fokwaarden voor
celgetal en uiergezondheid. Daarnaast zijn beschikbaarheid, redelijke aanschafprijs
en overige fokwaarden, zoals exterieurkenmerken met een redelijke betrouwbaarheid,
in de lijst meegenomen, om zodoende een lijst te krijgen waar de gemiddelde
veehouder in Nederland ook werkelijk wat mee kan.
Naast een lijst met Holsteinstieren is van de meest gebruikte andere rassen ook
één stier in de lijst opgenomen die binnen zijn ras behoort tot de meest allround
verervende uiergezondheidverbeteraars.
Praktische uitwerking onderzoek
Deze stierenlijst is een uitwerking van onderzoek dat CRV in samenwerking met
UGCN heeft gedaan op het gebied van de uiergezondheidsindex (UGZH). Deze
verbeterde index werd in april 2009 geïntroduceerd en alle stieren zijn inmiddels
voorzien van de fokwaarde. Met deze stierenlijst kan een veehouder in één oog
opslag de stieren die het best fokken op celgetal en klinische mastitis zien. Hier
mee hoopt het UGCN veehouders te motiveren en inspireren meer op uiergezond
heid te fokken.

Saldo melkveebed r i j v e n o p
nieuw dieptepunt
Ondanks de lage melkprijzen is er veel gemolken.
Melkveehouders leverden in het tweede kwartaal
van 2009 3,5 procent meer melk aan bij de zuivel
fabrieken dan in het tweede kwartaal van 2008.
Hoewel de productie van melk wereldwijd wel iets
afnam, lijkt van een duurzaam prijsherstel voorlopig
geen sprake. De zuivelfabrieken hebben de voorschotprijzen van melk in dit kwartaal door de slechte
afzetmogelijkheden verder verlaagd. Het verschil
met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is inmiddels
opgelopen tot bijna 13 cent per kg. De prijs van melk
op de spotmarkt liep in de loop van het kwartaal iets
op tot rond 20 cent per kg. De prijzen van melk
quotum lieten een daling zien naar ongeveer 18 cent
per kg per procent vet.
Het saldo van de melkveebedrijven is voor het vierde
achtereenvolgende kwartaal gedaald. Kwam dit eerst
door stijgende kosten van krachtvoer en meststoffen,
nu is het vooral door de daling van de melkprijs.
De melkprijs is in het tweede kwartaal van 2009 ruim
35 procent lager dan in dezelfde periode een jaar
eerder.

O nkruid groeit, oplossin g d u u r t n o g
Onkruid in landbouwgewassen als maïs is een
toenemend probleem. Dat denkt Bert Lotz van
Plant Research International. Een werkelijk effectieve, breed inzetbare mechanische bestrijding
laat nog op zich wachten.
Uit ervaring weet Lotz dat in Afrika soms een
derde van het areaal halverwege de teelt wordt
afgeschreven vanwege onkruid. “Maar ook in
de gangbare landbouw in het westen zien we
het belang van onkruid aan terrein winnen.
Er komen steeds meer onkruidsoorten op de
akkers die met de huidige middelen moeilijk
zijn te bestrijden.”
Resistentie
Zestig jaar na de grootschalige invoer van
bestrijdingsmiddelen zijn volgens Lotz de
grenzen aan de groei bereikt. “Onkruid vertoont
steeds vaker resistentie tegen middelen, precies
nu steeds minder werkzame stoffen door de
agrochemische industrie worden gevonden
en aan het palet worden toegevoegd.”
Oplossing
De oplossing ligt volgens de onderzoeker in een
geïntegreerde aanpak. “Ten eerste is meer precisie
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vereist. Daarnaast moet op meer wijzen worden
bestreden. Voor beide moeten we een beter
inzicht krijgen in het totale systeem.”
Als voorbeeld noemt Lotz robot Ruud die ridder
zuring met een schoffelaar te lijf gaat. Robot
Ruud wordt op dit moment ontwikkeld voor
de biologische landbouw.

Minder eiwit voor schapen kan
De eiwitbehoeftenorm van melkschapen kan naar beneden worden bijgesteld. Dat advies geeft
Livestock Research van Wageningen UR (voorheen ASG) na onderzoek.
Een lager eiwitgehalte in het rantsoen (van 1,50 naar 1,25 DVE per kg metabool lichaamsgewicht voor
onderhoud) is op basis van de evaluatie van Livestock Research voedingstechnisch verantwoord en
daarnaast economischer door de eiwitbesparing. Zowel de biologische als de gangbare melkschapen
houderij kan rechtstreeks met deze op waarde geschatte behoeftenormen aan de slag. De lagere normen
geven geen productieverlies, zo blijkt uit het onderzoek.
‘Oude’ norm te royaal
Op vier biologische melkschapenbedrijven zijn vijf proefkoppels gedurende 16 weken gevolgd.
Twee koppels hiervan zijn volgens een lagere eiwitnorm gevoerd. Tussen de koppels vonden de
onderzoekers geen verschillen in productie, groei en conditieontwikkeling. Gedurende de meet
periode is bij alle proefkoppels een conditietoename vastgesteld. Het verlagen van de eiwitgift leidt
dus niet tot productieverlies en magere schapen. Daarom noemt Livestock Research het aannemelijk
dat de ‘oude’ behoeftenormen te royaal zijn voor melkschapen.
Wel kan de ruwvoerkwaliteit beter, vindt Livestock Research. Bij slecht ruwvoer is het lastig om aan
de biologische eis van 40 procent krachtvoer te voldoen.
Voeren volgens economisch model
De voeding van melkschapen is economisch te optimaliseren met Dynamisch Lineair Modelleren
(DLM), is een andere conclusie uit het onderzoek. Bij DLM wordt op basis van de respons in melk
productie op krachtvoer het dagelijkse voersaldo berekend. Uit dit onderzoek blijkt dat een DLMkrachtvoeradvies op koppelniveau gemiddeld 12 cent per dier per dag extra aan voersaldo oplevert ten
opzichte van een krachtvoeradvies gebaseerd op de in dit onderzoek vastgestelde ‘nieuwe’ normen.
Stap vooruit
Met de praktijkevaluatie van de behoeftenormen heeft de biologische melkschapenhouderij een grote
stap vooruit gezet in de professionalisering op het gebied van de voeding. De voeding van (biologische)
melkschapen in Nederland was tot nu toe vooral gebaseerd op ervaring, omdat betrouwbare normen
ontbraken.

Geduld hebben
Probleem is dat dergelijke volledig geautomati
seerde toepassingen naar verwachting pas over
tien tot twintig jaar de gangbare markt bereiken.
Overigens moeten, volgens Lotz, telers niet
denken dat ze straks in hun luie stoel kunnen
blijven zitten en dat de robots dan al het werk
doen. Telers zullen in de toekomst direct betrok
ken blijven bij de onkruidbestrijding door de
robots, bijvoorbeeld om in te grijpen als er iets
mis mocht gaan.

Meten is weten
‘Meten is weten’ is een oud gezegde dat mijn opa
al hanteerde als argument om deel te nemen aan
melkproductiecontrole. Na al die jaren is er eigen
lijk niet veel veranderd. Wat wel veranderd is, is
het grote aanbod aan diensten, sensoren en soft
ware om processen en meetwaarden vast te kunnen
leggen en te kunnen analyseren. Nederlandse
melkveehouders springen er internationaal uit als
het gaat om de toepassing van sensoren en auto
matiseringsapparatuur. Uit een recent onderzoek
van WUR Livestock Research bleek dat vrijwel alle
veehouderijbedrijven beschikken over internet en
het overgrote deel over zowel procescomputers
als een managementsysteem. Circa 30 procent
van de melkveebedrijven past elektronische melk
meting toe, terwijl meer dan 90 procent deel
neemt aan de melkproductiecontrole. Bijna tien
procent van de melkveehouders melkt nu met een
automatisch melksysteem. De sleutel tot succes zit
echter niet alleen in de techniek, van groot belang
is wat met alle verzamelde informatie wordt
gedaan. En hieraan blijkt het nog weleens te
schorten. Soms doordat de eindgebruiker
‘verdrinkt’ in alle informatie, maar vaak ook omdat
het lang niet altijd eenvoudig is om uit de veel
heid van data echt concrete acties te benoemen.
Wat doe je als je weet dat de kans groot is dat
koe 4432 mastitis krijgt of als koe 2340 slepende
melkziekte heeft of als koe 5220 tochtig is? Soms
is de vervolgactie heel concreet, zoals insemineren.
Dataverzameling en analyseren gaat om risico
management en de uitdaging is om de risico’s
op de juiste manier te managen. Meer en meer
veehouders maken gebruik van protocollen en
bedrijfsplannen om de risico’s te kunnen managen.
Het werkt doeltreffender en voorkomt fouten, met
name als iemand anders de bedrijfsvoering een
keer moet overnemen. Succesvolle ondernemers
hebben hun bedrijfsvoering geprofessionaliseerd
en lopen daardoor minder risico’s. Het is lastig
is om concreet te benoemen wat succesvolle
ondernemers nu precies anders doen dan minder
succesvolle. Natuurlijk, ‘Meten is weten’, maar er
geldt ook iets als ‘Vakmanschap is meesterschap’.

T e duur gevoerd

Kees de Koning

Tot nu toe hebben melkschapen te veel eiwit gekregen, concludeert
onderzoek van Livestock Research van Wageningen UR.

Clusterleider Bedrijf en Keten
Wageningen UR Livestock
Research
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