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Door de vakgroepen Veefokkerij en Agrarische Bedrijfseconomie van de
Landbouwuniversiteit Wageningen is een tweetal kengetallen ontwikkeld, ter
ondersteuning van inseminatie- en vervangingsbeslissingen bij melkvee. Het
kengetal gebruikswaarde kan gebruikt worden als hulpmiddel voor beslissingen omtrent vervanging en veterinaire behandeling bij het optreden van
gezondheidsstoornissen. Het kengetal inseminatiewaarde kan beslissingen om
een koe al dan niet te insemineren ondersteunen.
De kengetallen zijn een resultaat van een reeks van onderzoeken naar het
optimale vervangingsbeleid van melkvee, en worden sinds december 1988
toegepast in de praktijk. Beide kengetallen worden verkregen door een
vergelijking van het verwacht toekomstig inkomen van een op het bedrijf
aanwezige koe met dat van een vervangend dier. Met behulp van een
dynamisch programmeringsmodel worden de kengetallen - centraal - voor
een brede verscheidenheid van dieren berekend. Op basis van deze
modeluitkomsten enerzijds, en melkkontrole- en inseminatiegegevens anderzijds, worden de kengetallen voor individuele dieren binnen een bedrijf
bepaald.
In deze publikatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling,
toetsing en implementatie van de kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde.

dynamische programmering / marginale arbeidsopbrengstmethode / melkvee
/ vervanging / vruchtbaarheid / beslissingsondersteuning
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VOORWOORD

Sinds eind 1988 kunnen alle melkveehouders in Nederland beschikken
over een tweetal kengetallen ter ondersteuning van inseminatie- en vervangingsbeslissingen betreffende individuele koeien. Deze kengetallen zijn
gebaseerd op resultaten van een reeks van onderzoeken naar het optimale
vervangingsbeleid bij melkvee van de vakgroepen Veefokkerij en Agrarische
Bedrijfseconomie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Deze publikatie
beschrijft de opeenvolgende stappen die hebben geleid tot de huidige toepassing in de praktijk. Om een kompleet beeld te verschaffen van de ontwikkeling, toetsing en implementatie van de kengetallen inseminatiewaarde
en gebruikswaarde, is in voorliggende publikatie tevens informatie opgenomen over de achtergronden van de gehanteerde onderzoeksmethoden.
We willen nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd
aan de totstandkoming van het beschreven onderzoek.

Wageningen, augustus 1990
Alien Jalvingh
Johan van Arendonk
Aalt Dijkhuizen
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SUMMARY

Management guides for insemination and replacement decisions in dairy
cattle: development, testing and implementation
A.W. Jalvingh
J.A.M. van Arendonk
A.A. Dijkhuizen

Introduction
Each year 25 to 30% of dairy cows are culled, but enormous variation is
observed between herds. A farmer's policy of replacing cows greatly affects
profitability. Major reasons for disposal are low production and failure to
conceive. Decisions to replace cows for these reasons are mainly based on
economic considerations, i.e. the farmer expects a higher profit by replacing the cow (voluntary culling). For most cows that are replaced, the
decision not to inseminate them is made early in lactation.
Milk recording data and breeding records are available on most commercial dairy farms, to be used for breeding and management purposes.
Decisions on insemination and replacement, however, should be based on
expected future income of cows, rather than on their historical performances only. Future income depends on more than milk and fertility traits.
Also, anticipated income from a replacement heifer must be accounted for,
because it represents the opportunity cost of postponed replacement.
Management guides have been developed, which rank individual cows
based on their expected future income, to support the farmer in making
decisions on insemination (profit after conception) and replacement {future
profitability). In this publication an overview is given of the activities that
have been carried out in order to develop, test and implement these
management guides.
Techniques used to determine the optimum replacement decisions
The marginal net revenue approach and the dynamic programming
technique have often been used in literature to determine the optimum
replacement policy. These techniques are described and evaluated. Application of the marginal net revenue technique is restricted to certain circumstances, because subsequent replacement cows must be assumed to be

identical; therefore, it is impossible to account for seasonal variation in
revenues and costs and for continuous genetic improvement. This limitation
does not hold for the more general dynamic programming technique.
Furthermore dynamic programming offers the opportunity to account for
future variation in traits of both, cows present in the herd and their
replacements.
Dynamic programming model
A dynamic programming model was developed to determine the optimum
policy of insemination and replacement of dairy cows, taking into account
variation in production and time of conception. In the model cows were
described in terms of lactation number, stage of lactation, level of milk
production during the previous and present lactation, and time of conception. The objective in determining the optimum insemination and replacement policy was to maximize the present value of the cash flow of present
and replacement cows over a 15 year planning horizon. Milk and calf
revenues, feed costs, carcass value, cost of replacement heifers, probability
of conception, and probability of and financial losses associated with
involuntary replacement were considered. Production and price parameters
represented the normalized situation in the Netherlands in 1987.
The optimum replacement decisions corresponded with an average herd
life of 35 months. Voluntary replacement accounted for about 55% of all
replacements. Changes in the price of a replacement heifer or in the
carcass price for culled cows had a considerable effekt on the optimum
replacement policy. A reduction of this difference resulted in a higher rate
of voluntary replacement. The minimum production level for insemination
to be the optimum choice increased with time in lactation and, to a lesser
extent, with age of the cow.
Management guides
Decisions on immediate replacement and veterinary treatment of cows
can be supported by "future profitability", which equals the expected profit
by keeping the cow up to the optimum time for replacement. "Profit after
conception" can support the decision whether or not to inseminate a cow;
it compares the expected present value of the cash flow after a cow
conceived with that value after the cow is kept open and replaced at the
optimum time later during the lactation period. The management guides
allow farmers to rank cows on expected future income and to weigh
additional information on the cow or herd. Besides optimum decisions, the
management guides indicate expected losses when making a non-optimum
decision.
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The above mentioned dynamic programming model is used to calculate
management guides for all possible states of a cow for a given price and
production situation. The results can be used to derive management guides
for individual cows in a herd, after characterizing each cow by state variables. Most information needed on cows can be taken from available milk
recording data and breeding records. Lactation number, milk production,
and stage of lactation clearly affect the management guides. Changes in
prices or herd production have an effekt on the absolute value of the
management guides, but have a diminutive effekt on the ranking of the
cows on "future profitability" and "profit after conception".
From an analysis of data it was concluded that dairy farmers are able to
make the optimum decisions when using the management guides. Furthermore, the management guides have been tested on 45 farms during a
period of 4 months. Because of the limited length of the experiment
scientific conclusions could not be made, but most farmers declared to
continue the use of the management guides if possible.
It is expected that "future profitability" and "profit after conception" may
contribute toward improving farmer's income. Since December 1988 Dutch
dairy farmers can take a subscription on both the management guides.

1. INLEIDING

Jaarlijks worden gemiddeld 25 tot 30% van de koeien op een bedrijf
vervangen. Tussen bedrijven worden aanzienlijke verschillen gekonstateerd in
het vervangingspercentage en de daarmee samenhangende gebruiksduur van
melkvee (Dijkhuizen, 1980; Van de Venne, 1987). Omdat inkomensverschillen tussen bedrijven deels verklaard kunnen worden door verschillen in
vervangingsbeleid, kan hieraan een duidelijke economische betekenis worden
toegekend (Renkema en Stelwagen, 1977).
Belangrijke redenen van afvoer zijn onvoldoende produktie en vruchtbaarheidsproblemen (Sol et al, 1984; Van de Venne, 1987). Beslissingen
om koeien om deze redenen te vervangen zijn grotendeels gebaseerd op
economische overwegingen. De betreffende koe wordt niet afgevoerd omdat
ze niet langer zou kunnen produceren, maar omdat de veehouder van een
vervangend dier in economisch opzicht meer verwacht dan van het te
vervangen dier. Voor de meeste koeien die worden afgevoerd ligt het
moment van afvoer tegen het eind van de laktatie. De beslissing om niet
weer tot insemineren over te gaan is dan al vroeg in de laktatie gemaakt.
Als veehouders streven naar een maximalisatie van hun inkomen, is het
van belang om bij vervanging de economisch optimale beslissing te nemen.
Melkkontrole- en inseminatiegegevens zijn in ons land op.de meeste melkveebedrijven beschikbaar. Tot voor kort gold dat deze informatie niet echt
geschikt was voor hulp aan de veehouder met betrekking tot inseminatieen vervangingsbeslissingen. Uit de beschikbare informatie wordt namelijk als
hulpmiddel bij deze beslissingen veelal het kengetal laktatiewaarde gebruikt.
De laktatiewaarde geeft de voorspelde of waargenomen netto-opbrengsten
(melkgeldopbrengsten minus aangenomen voerkosten) tijdens de eerste 305
dagen van de huidige laktatie weer, gekorrigeerd voor leeftijd en seizoen
van afkalven. De voorspelling vindt plaats op basis van de produktiegegevens van de huidige en de vorige laktatie (Zijlstra, 1989). Laktatiewaarde
heeft in dit verband echter als nadelen dat het uitsluitend betrekking heeft
op produktie van melk, vet en eiwit en de daarmee samenhangende
voerkosten. Verder is het kengetal onvoldoende gericht op de toekomst.
Beslissingen moeten economisch gezien immers gebaseerd zijn op het
verwacht toekomstig inkomen van de koe in niet alleen de rest van de
lopende laktatie, maar gedurende de gehele resterende levensverwachting
van het dier.

Door Van Arendonk (1988a) zijn kengetallen ontwikkeld die de veehouder kunnen ondersteunen bij het bepalen van de economisch gezien
optimale beslissing m.b.t. vervanging en inseminatie. Het kengetal gebruikswaarde (toekomstige winstgevendheid, future profitability) kan worden
gebruikt als hulpmiddel voor beslissingen omtrent onmiddellijke vervanging
en veterinaire behandeling bij het optreden van stoornissen in (re)produktie
en gezondheid. Het kengetal inseminatiewaarde (winst bij verkregen dracht,
profit after conception) kan de beslissing om een koe al dan niet te
insemineren ondersteunen. De kengetallen worden verkregen door een
vergelijking van het verwacht toekomstig inkomen van de betreffende op
het bedrijf aanwezige koe met dat van een vervangend dier. In deze
publikatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling, toetsing en
implementatie van deze beide kengetallen, die sinds december 1988 voor
alle melkveehouders beschikbaar zijn.
Van Arendonk (1984) heeft twee technieken, die in verschillende onderzoeken zijn toegepast ter ondersteuning van vervangingsbeslissingen bij
melkvee, beschreven en geëvalueerd, te weten de marginale arbeidsopbrengstmethode en de dynamische programmeringsmethode. In
hoofdstuk 2 wordt van beide technieken het principe beschreven, en aan de
hand van een voorbeeld wordt de toepassing bij melkvee geïllustreerd.
De marginale arbeidsopbrengst methode is voor het eerst toegepast bij
melkkoeien door Zeddies (1972), en vervolgens verder ontwikkeld door
Renkema en Stelwagen (1977) met het opnemen van de kans op gedwongen afvoer. Daarna heeft Dijkhuizen (1983) de methode uitgebreid door
naast de beslissingen tot onmiddellijke vervanging ook inseminatiebeslissingen in beschouwing te nemen. Dynamische programmering is met name de
laatste jaren toegepast bij het vaststellen van het optimale vervangings- en
inseminatiebeleid voor melkkoeien en zeugen. Voor een overzicht van deze
toepassingen wordt verwezen naar Van Arendonk (1984; 1988b).
Uitgaande van dynamische programmering heeft Van Arendonk (1988a)
de eerder genoemde kengetallen gebruikswaarde en inseminatiewaarde
ontwikkeld. Met een dynamisch programmeringsmodel wordt het optimale
beleid voor inseminatie en vervanging van melkvee bepaald, en worden de
kengetallen voor een brede verscheidenheid van koeien berekend. Met
behulp van deze resultaten en de melkkontrole- en inseminatiegegevens
worden de kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde voor individuele dieren binnen een bedrijf bepaald. In hoofdstuk 3 wordt deze
werkwijze nader beschreven. Tevens zal worden ingegaan op de faktoren
die van invloed zijn op de waarde van de kengetallen en hun verloop in de
tijd.

Uit toepassingsgerichte analyses van elk kengetal, uitgevoerd aan de hand
van praktijkgegevens, is naar voren gekomen dat de kengetallen in principe
toegepast kunnen worden in de praktijk (Voncken, 1986; Schepers, 1987;
Van Arendonk en De Boer, 1987). Vervolgens zijn in samenwerking met
het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) de kengetallen van
november 1987 tot april 1988 uitgetest op 45 praktijkbedrijven. Dit heeft
plaatsgevonden in het kader van de praktijkproef GRIP-Melkveeplan (GRIP
= Gekombineerd Rundveehouderij Informatie Pakket). Het doel van deze
proef was te komen tot een definitieve invulling van de kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde als uitbreiding van de serviceverlening van
het GRIP-pakket aan de veehouder. In hoofdstuk 4 worden de aktiviteiten
beschreven die uitgevoerd zijn alvorens de praktijkproef van start kon gaan.
Het dynamisch programmeringsmodel dat ten grondslag ligt aan de kengetallen is aangepast aan de aktuele situatie. Tevens is de kombinatie van de
kengetallen onder praktijkomstandigheden geanalyseerd met behulp van de
eerder genoemde praktijkgegevens, om na te gaan of de kengetallen, die
elk op zich een optimale beslissing weergeven, elkaar niet tegenspreken.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de implementatie van de kengetallen in
de praktijk. Besproken worden de keuzes die gemaakt zijn met betrekking
tot de vorm waarin de kengetallen aan de veehouder gepresenteerd
worden. Vervolgens worden enkele ervaringen uit de praktijkproef beschreven en wordt de uiteindelijk gekozen aanpak en wijze van uitvoering bij de
definitieve invoering van de kengetallen in de praktijk in december 1988
(GRIP-veevervanging) kort weergegeven.

BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN TECHNIEKEN
VOOR HET BEPALEN VAN OPTIMALE
VERVANGINGSBESLISSINGEN

In de literatuur is een aantal technieken toegepast bij het ondersteunen
van beslissingen omtrent vervanging en inseminatie van melkvee. In dit
hoofdstuk worden de marginale arbeidsopbrengstmethode en de dynamische programmeringsmethode beschreven en geëvalueerd. Voor een overzicht van de toepassingen van deze technieken bij melkvee wordt verwezen
naar Van Arendonk (1984; 1988b).
2.1 Marginale arbeidsopbrengstmethode
2.1.1 Prinâpe
Deze techniek voor het bepalen van de optimale beslissing tot vervanging
van een produktiemiddel is afhankelijk van de vorm van de marginale
arbeidsopbrengst curve, de kenmerken van de erop volgende produktiemiddelen, het diskonteringspercentage en of er wel of geen gedwongen
vervanging plaatsvindt (Faris, 1960; Burt, 1965; Perrin, 1972). Niet alleen
de arbeidsopbrengst van het aanwezige produktiemiddel dient gemaximaliseerd te worden, maar ook die van alle erop volgende produktiemiddelen. Dit betekent dat bij de marginale arbeidsopbrengstmethode impliciet
uitgegaan wordt van een oneindige planhorizon (Perrin, 1972).
Wanneer er geen sprake is van diskontering en gedwongen vervanging,
treedt het optimale tijdstip van vervanging op wanneer de marginale arbeidsopbrengst van het aanwezige produktiemiddel gelijk is aan de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van het vervangende produktiemiddel.
Wanneer het aanwezige produktiemiddel en het vervangende produktiemiddel identiek worden verondersteld, dan geldt dat het optimale moment van
vervanging is bereikt wanneer de gemiddelde arbeidsopbrengst van het
aanwezige produktiemiddel maximaal is. Dit wordt geïllustreerd in figuur
2.1.
Het optimale tijdstip van vervanging (A in figuur 2.1) wordt eerder
bereikt dan het tijdstip waarop de totale arbeidsopbrengst van het aanwezige produktiemiddel gemaximaliseerd is (B). Dit laatste tijdstip (B) geeft
het optimale moment van vervanging weer, indien de arbeidsopbrengst van
alleen het aanwezige produktiemiddel gemaximaliseerd moet worden (Faris,
1960). De maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangend

Figuur 2.1. Vaststellen van het optimale moment van vervanging (A) in de situatie waarin
sprake is van identieke vervanging.
marginale (1) en gemiddelde (2)
arbeidsopbrengst

totale arbeidsopbrengst

A B

tijd

A

B

tijd

produktiemiddel, die gebruikt wordt om het optimale moment van vervanging te bepalen, kan worden geïnterpreteerd als het ontgane voordeel bij
aanhouden en vormt als zodanig de 'opportunity cost of postponed replacement". Het vervangende produktiemiddel vormt immers het alternatief dat
wordt uitgesloten zolang het aanwezige produktiemiddel wordt aangehouden.
In het voorgaande wordt verondersteld dat het vervangende produktiemiddel volledig identiek is aan het aanwezige produktiemiddel; deze situatie wordt aangeduid als "identieke vervanging". Het is echter ook mogelijk
rekening te houden met een verschil in eigenschappen, bijvoorbeeld als
gevolg van technische of genetische vooruitgang, tussen het aanwezige
produktiemiddel en het alternatief (niet-identieke vervanging) (Perrin, 1972).
Om het ontgane voordeel bij aanhouden te kunnen bepalen worden de
erop volgende vervangende produktiemiddelen identiek verondersteld.
In het geval van niet-identieke vervanging hoeft het optimale tijdstip van
vervanging niet langer overeen te komen met het tijdstip waarop de
gemiddelde arbeidsopbrengst van het aanwezige produktiemiddel maximaal
is. Bij niet-identieke vervanging moet allereerst het optimale moment van
vervanging en de daarmee samenhangende maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van het vervangende produktiemiddel bepaald worden. Het optimale
vervangingsmoment van het aanwezig produktiemiddel (A) kan daarna
worden vastgesteld door het vergelijken van de marginale arbeidsopbrengst
met het berekende maximale gemiddelde Y max . Dit wordt geïllustreerd in
figuur 2.2.

Figuur 2.2. Vaststellen van het optimale moment van vervanging voor het aanwezige produktiemiddel (A) op basis van de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van het vervangende
produktiemiddel (Tm,,,) (1 = marginale en 2 = gemiddelde arbeidsopbrengst).
- stap 1- stap 2 vervangend produktiemiddel
aanwezig produktiemiddel

tijd

tijd

Wanneer sprake is van een tijdsvoorkeur voor huidig boven toekomstig
inkomen, dan moet een vergelijking van verwachte arbeidsopbrengsten
gemaakt worden op hetzelfde tijdstip, oftewel moet het toekomstig inkomen
worden gediskonteerd (Perrin, 1972). In geval van diskontering is het
optimale moment van vervanging bereikt wanneer de marginale arbeidsopbrengst van het aanwezige produktiemiddel gelijk is aan de maximale
annuïteit van de verwachte arbeidsopbrengsten van de erop volgende
vervangende produktiemiddelen (Faris, 1960; Burt, 1965). Volgens Perrin
(1972) kan een hoger diskonteringspercentage resulteren in vervanging op
zowel een later als een eerder tijdstip, afhankelijk van de vorm van de
marginale arbeidsopbrengst curve.
Wanneer getracht wordt het voorgaande toe te passen bij melkkoeien
komen twee min of meer specifieke problemen naar voren, te weten:
- De marginale arbeidsopbrengst van melkkoeien heeft in tegenstelling tot
figuur 2.1 en figuur 2.2 een veel onregelmatiger verloop. Dit verloop
wordt bij melkkoeien ondermeer beïnvloed door leeftijd en laktatiestadium. Tijdens de droogstand is de marginale arbeidsopbrengst zelfs negatief. De onregelmatigheid van het verloop hangt af van de lengte van de
periode waarop de marginale arbeidsopbrengst betrekking heeft (bijv. jaar,
maand).
- Naast vrijwillige afvoer treedt gedwongen afvoer op als gevolg van
bijvoorbeeld gezondheidsstoornissen. Dit betekent, dat bij het berekenen
van de gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangende vaars elke
periode moet worden ingewogen met de kans op realisatie.

Als gevolg van deze problemen kan de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangende vaars niet direkt worden afgeleid uit het
verloop van de marginale en de gemiddelde arbeidsopbrengst zoals in
figuur 2.2 het geval was. De maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van
een vervangende vaars wordt nu verkregen door voor alle momenten die in
aanmerking komen voor vrijwillige vervanging, de gemiddelde arbeidsopbrengst te berekenen en daaruit de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst
af te leiden.
Om het optimale vervangingsmoment vast te stellen moeten de te
verwachten inkomensverschillen tussen de aanwezige koe en de vervangende vaars worden gesommeerd over de tijdsperiode tussen het moment van
beslissen en het meer of minder ver in de toekomst gelegen optimale
moment van vervanging. Aangezien er in elke toekomstige periode evenwel
rekening moet worden gehouden met een kans op afvoer, dienen de
genoemde verschillen ingewogen te worden met de kans op overleving. Het
aldus verkregen totale inkomensverschil tussen de aanwezige koe en het
vervangende dier vormt de verwachte winstgevendheid bij aanhouden ten
opzichte van onmiddellijke vervanging.
In de volgende paragraaf wordt dit principe nader toegelicht aan de hand
van een voorbeeld. Daarbij wordt afgezien van het effekt van tijdsvoorkeur
van huidig boven toekomstig inkomen (diskontering).
2:7.2 Uitwerking
De eerste stap in het vaststellen van het optimale vervangingsmoment en
daarmee van de beslissing tot aanhouden of vervangen van een koe, vormt
het bepalen van de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangende vaars. De verwachte gemiddelde arbeidsopbrengst gedurende het
produktieve leven van een hoogdrachtige vaars bij vervanging aan het einde
van periode j (GAOj) bedraagt op jaarbasis:
GAOj = [2{_,

Pi *

MAOi]/ RLVj

(2.1)

Waarbij:
i
= periode aan het eind waarvan gedwongen vervanging mogelijk is
(1 * i s j);
j
= moment van afvoer ( = vrijwillige afvoer);
Pi
= kans op realisatie van periode i gerekend vanaf het moment van
eerste keer afkalven als vaars;

MAO, = de voor schade bij gedwongen afvoer en verandering in slachtwaarde gekorrigeerde marginale arbeidsopbrengst in periode i (in
guldens);
RLVj = gemiddelde levensverwachting in jaren gerekend vanaf de eerste
keer afkalven. Dit kan worden berekend als: RLVj = £]_., (Pi*l|),
waarbij 1, de lengte van periode i (in jaren) voorstelt.
In tabel 2.1 is de berekening weergegeven van de gemiddelde arbeidsopbrengst van een hoogdrachtige vaars bij vervanging op verschillende
tijdstippen. Hierbij is als vervangingsmoment uitgegaan van 7 maanden na
afkalven en een aankoopbedrag/opfokkosten van een hoogdrachtige vaars
van 2500 gulden. De maximale gemiddelde arbeidsopbrengst wordt bereikt
bij vervanging op 7 maanden na afkalven in laktatie 10. Dit vormt tevens
het optimale vervangingsmoment in het geval van identieke vervanging.
De tweede stap in het bepalen van het optimale vervangingsmoment
vormt het berekenen van de verwachte winstgevendheid van een individuele
koe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in de eerste stap (formule 2.1)
berekende maximale gemiddelde arbeidsopbrengst. De verwachte winstgevendheid van een koe bij vervanging aan het einde van periode v wordt
berekend door voor elke periode j het verschil tussen de betreffende
marginale arbeidsopbrengst enerzijds en de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van het vervangende dier anderzijds te wegen met de kans op
realisatie. In de volgende formule wordt dit weergegeven:
VW,,V = l]=i+:

Pi

( M A O , - G A O m * 1,)

(2.2)

Waarbij:
V W i v = verwachte winstgevendheid o p moment i bij vervanging a a n eind
van periode v;
i
= moment van b e r e k e n e n c.q. beslissen;
v
= m o m e n t van vrijwillige vervanging;
Pj
= kans o p realisatie van periode j gerekend vanaf m o m e n t i;
Ij
= lengte van periode j in jaren;
M A O j = marginale arbeidsopbrengst in periode j (in guldens);
G A O m = maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van vervangende vaars
(guldens/jaar) (uit formule 2.1).

E r wordt verondersteld d a t vervanging uitsluitend plaatsvindt a a n het einde
van e e n periode. D e m o m e n t e n i en v in formule (2.2) hebben d a a r o m
betrekking o p het einde van e e n periode.
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Het optimale moment voor vervanging is bereikt wanneer de verwachte
winstgevendheid (VW|V) maximaal is. Dit maximum vormt de toekomstige
winstgevendheid of de verwachte winstsom in de terminologie van Dijkhuizen (1983). Onder de toekomstige winstgevendheid wordt verstaan de
extra inkomsten die te verwachten zijn door vervanging van het dier op het
optimale moment in plaats van onmiddellijke vervanging door een beschikbare vaars. Een koe moet worden aangehouden zolang haar toekomstige winstgevendheid positief is. Wanneer de toekomstige winstgevendheid
negatief is moet onmiddellijk tot vervanging worden overgegaan. De
toekomstige winstgevendheid kan in principe op ieder willekeurig moment
en voor elke koe worden berekend. Daardoor is het mogelijk individuele
dieren binnen een melkveestapel te rangschikken op grond van de te
verwachten toekomstige winstgevendheid. Bovendien geeft de toekomstige
winstgevendheid aan wat maximaal aan kosten kan worden gemaakt voor
volledig herstel van een dier dat zonder (veterinaire) hulp meteen opgeruimd zou moeten worden.
In tabel 2.2 is voor koeien van uiteenlopende leeftijd de toekomstige
winstgevendheid en de resterende levensverwachting berekend. Hierbij is
uitgegaan van de gegevens in tabel 2.1. Het optimale vervangingsmoment is
in alle gevallen gelijk aan zeven maanden in laktatie 10. Het aanhouden
van bijv. een derde kalfskoe tot dit optimale moment levert een economisch voordeel op boven onmiddellijke vervanging van ruim 900 gulden.
Per definitie is de toekomstige winstgevendheid voor een hoogdrachtige
vaars met gemiddelde eigenschappen gelijk aan nul. Immers economisch
gezien maakt vervanging van deze vaars door een identieke vaars geen
verschil.
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Tabel 2.2. De toekomstige winstgevendheid (TW) en resterende levensverwachting (RLV) van
dieren met uiteenlopende leeftijd
Periode j

Moment van
beslissen i
(lak.nr, mnd)

MAOrGAOM*lj

TW
(gld)

RLV
(jr)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,0
1,7
2,7
3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7
10,7
11,7
12,7

-539
-58
179
252
298
295
276
229
153
561'
- 47
-154
-273

0
657
894
905
838
701

3,9
4,0
3,8
3,6
3,3
3,0

542 3 »

2,64»

364
191

2,2
1,7
1,0
-

1)
2)
3)
4)

562>

-

MAO,0 - GAOM*110 = 1264 - 1208 = 56;
VW97 = 1 * 56 = 56;
VW6]7 = 1 * 276 + (.17/.23) * 229 + (.12/.23) • 153 + (.08/.23) *56 = 545;
RLV' = 1 • 1 + (.17/.23) * 1 + (.12/.23) * 1 + (.08/.23) * 1 = 2.6.

In het voorgaande wordt slechts op één moment tijdens de laktatie een
beslissing genomen. Aan de hand van een tweede voorbeeld (tabel 2.3)
wordt de toepassing van het geschetste principe toegelicht voor een situatie waarin op meerdere momenten tijdens de laktatie beslissingen kunnen
worden genomen.
In tabel 2.3 is de marginale arbeidsopbrengst per maand weergegeven
voor een koe aan het begin van de derde maand in de vierde laktatie. Ter
vereenvoudiging is verondersteld, dat het dier in elk geval aan het eind van
de vijfde laktatie wordt afgevoerd. Bij de berekening van de verwachte
winstgevendheid (VWiv) bij vervanging op verschillende momenten is de in
tabel 2.1 berekende maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangende vaars (/1208/jaar) gehanteerd.
In dit voorbeeld is vervanging na acht maanden in de vijfde laktatie
optimaal, aangezien de verwachte winstgevendheid (VW,V) in dat geval
maximaal is. De toekomstige winstgevendheid voor deze koe aan het begin
van de derde laktatiemaand bedraagt ƒ706 (tabel 2.3). De marginale
arbeidsopbrengst in de maand volgend op het optimale moment van vervan-
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ging is lager dan de gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangende
vaars. Ook hieruit kan afgeleid worden dat vervanging aan het eind van
maand 8 optimaal is, gegeven het feit dat het dier niet meer opnieuw
afkalft. Aan het einde van de vierde laktatie is gedurende 4 maanden het
verschil tussen de marginale en gemiddelde arbeidsopbrengst negatief.
Echter de marginale arbeidsopbrengsten in het eerste deel van de volgende
laktatie kompenseren dit verlies, waardoor aanhouden toch optimaal is.
Tot op dit moment is steeds een vergelijking gemaakt van het te verwachten inkomen bij aanhouden tot het optimale moment van vervanging
en onmiddellijke vervanging. Er dient echter een andere afweging gemaakt
te worden wanneer het gaat om de vraag of insemineren van de koe uit
economisch oogpunt al dan niet gewenst is. Deze beslissingen worden
genomen op een tijdstip in de laktatie waarop in het algemeen onmiddellijke vervanging niet optimaal is als gevolg van de relatief hoge marginale
arbeidsopbrengsten op dat moment. In dit geval moet als alternatief niet
onmiddellijke vervanging worden gehanteerd, maar vervanging op het
optimale moment tijdens de lopende laktatie. Het beslissingscriterium luidt
dan (Dijkhuizen, 1983): een koe moet nog worden geïnsemineerd met het
doel haar aan te houden, als de toekomstige winstgevendheid bij verkregen
dracht hoger is dan bij vervanging op het optimale moment tijdens de
lopende laktatie bij niet verkregen dracht. Dit betekent, dat de verwachte
winstgevendheid moet worden berekend m.b.v. formule (2.2) voor de beide
genoemde alternatieven.
2.1.3 Beperkingen
Bij de marginale arbeidsopbrengstmethode worden de volgende veronderstellingen gemaakt:
l.De eigenschappen van de vervangende dieren nu en in de toekomst zijn
identiek;
2.Variatie in (toekomstige) prestatie wordt verwaarloosd. Hierdoor wordt
verondersteld dat:
a. De gemiddelde arbeidsopbrengst en de overlevingskansen van een
vervangende vaars op voorhand bekend zijn;
b. Het optreden van variatie in toekomstige prestatie van het aanwezige
dier niet van invloed is op de verwachte winstgevendheid.
ad 1) Bij het vaststellen van de maximale gemiddelde arbeidsopbrengst van
het vervangende dier wordt impliciet verondersteld, dat de eigenschappen
van de vervangende dieren nu en in de toekomst identiek zijn. Hierdoor is
het niet mogelijk op een korrekte wijze rekening te houden met het effekt
van seizoensvariatie in opbrengsten en kosten. Bij het berekenen van de
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maximale gemiddelde arbeidsopbrengst voor een vaars afkalvend in januari
wordt er impliciet vanuit gegaan, dat bij afvoer op elk moment onmiddellijke vervanging door opnieuw een in januari afkalvend dier optreedt. Dit
komt niet overeen met de werkelijkheid. De verschillen tussen de berekende inkomsten van vaarzen die in verschillende maanden afkalven
worden als gevolg van de bovengenoemde veronderstelling overschat.
Toepassing van deze methode in situaties waarin seizoensvariatie optreedt
moet dan ook worden vermeden.
Als gevolg van de veronderstelling dat toekomstige vervangende dieren
identiek zijn, is het niet mogelijk rekening te houden met een kontinue
genetische vooruitgang. Het is echter wel mogelijk rekening te houden met
verschillen in inkomsten tussen het aanwezige en het vervangende dier.
ad 2a) Bij het berekenen van de gemiddelde arbeidsopbrengst van een vervangende vaars wordt meestal uitgegaan van een vaars met gemiddelde
produktie. In werkelijkheid treedt echter variatie op in kenmerken. De
vaarzen die na afkalven laagproduktief blijken te zijn, worden aanmerkelijk
sneller afgevoerd dan dieren met een relatief hoge produktie. De vervanging van laagproduktieve dieren is van invloed op de arbeidsopbrengst en
de kans op realisatie van daaropvolgende perioden. Zo is het gemiddelde
produktieniveau van dieren die voor de tweede maal afkalven gemiddeld
met 2% verhoogd, als gevolg van afvoer van laag produktieve koeien. Het
verwaarlozen van het optreden van variatie leidt met name tot een onderschatting van de invloed van veranderingen in prijzen en produktieomstandigheden op de gemiddelde arbeidsopbrengst, terwijl invloeden op de
gemiddelde optimale gebruiksduur overschat worden (Van Arendonk,
1985b).
ad 2b) De toekomstige prestatie van een koe kan niet met volledige
zekerheid worden voorspeld. In de verwachtingswaarde wordt daarom ook
steeds een zekere spreiding gevonden. Het dier heeft een bepaalde kans
om in de volgende laktatie zo laag te produceren dat de veehouder tot
vervanging zal overgaan, terwijl op basis van het gemiddelde aanhouden
gewenst is. Het verwaarlozen van het optreden van variatie in de toekomstige prestatie zal leiden tot een onderschatting van de arbeidsopbrengst en
een overschatting van de realisatiekans van een laagproduktieve koe. Beide
effekten werken tegengesteld op de verwachte winstgevendheid.
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22 Dynamische programmering
2.2.1 Principe
Dynamische programmering is een wiskundige techniek om zogenaamde
meerstaps beslissingsproblemen op te lossen (Bellman, 1957). Dit zijn
problemen waarbij in een zeker tijdsbestek achtereenvolgens een reeks
beslissingen moet worden genomen. Daarbij geldt dat een genomen beslissing invloed heeft op het proces als geheel. De beslissingen moeten zodanig
worden genomen dat het effekt ervan op het totaal zo gunstig mogelijk is.
Dynamische programmering is in een aantal onderzoekingen toegepast
voor het bepalen van het optimale vervangingsbeleid van melkkoeien. Door
Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) is deze techniek eveneens gebruikt
voor het bepalen van het optimale inseminatiebeleid.
Dynamische programmering heeft als voordeel boven de marginale
arbeidsopbrengstmethode, dat de in paragraaf 2.1.3 genoemde beperkingen
niet gelden. Beide technieken leveren dezelfde resultaten op wanneer ze
worden toegepast op een situatie met identieke vervanging en een produktie, die afgezien van de invloed van leeftijd en laktatiestadium, konstant is.
Zoals opgemerkt door Burt (1965) vormt de marginale arbeidsopbrengstmethode een speciaal geval van dynamische programmering.
Het bepalen van de optimale reeks van beslissingen kan plaatsvinden
middels de door Bellman (1957) ontwikkelde recursieve methode. Alvorens
dit met behulp van een voorbeeld toegelicht wordt, volgt eerst een korte
beschijving van enkele belangrijke begrippen. Voor een uitgebreide beschrijving van het principe van dynamische programmering wordt verwezen naar
Van Beek en Hendriks (1983).
- toestandsvariabele. Een toestandsvariabele is een variabele waarmee de
toestand van het systeem wordt weergegeven. Elke toestandsvariabele
bevat een eindig aantal klassen. De toestand van een melkkoe in een
dynamisch programmeringsprobleem kan worden weergegeven met de
toestandsvariabelen produktie, leeftijd en laktatiestadium, met elk bijvoorbeeld 12 klassen. Het totaal aantal toestanden bedraagt dan 12 * 12 * 12
= 1728.
- planhorizon. De planhorizon is het aantal fasen (perioden) dat in beschouwing genomen wordt in het beslissingsprobleem. Wanneer bij het
optimaliseren wordt uitgegaan van fasen met een lengte van 1 maand, en
het totaal aantal fasen bedraagt 180, dan bedraagt de planhorizon 15
jaar.
- doel- of waardefunktie. De doel- of waardefunktie is de minimale of
maximale totale waarde van de variabele waarop de optimalisatie is
gericht. De waardefunktie is afhankelijk van de toestand en de fase. In
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het geval van het vervangingsbeleid van melkkoeien is de waardefunktie
het totaal aan arbeidsopbrengsten uitgaande van de toestand in de
huidige fase tot aan het einde van de planhorizon, wanneer steeds
optimale beslissingen worden genomen. Wanneer rekening wordt gehouden met tijdsvoorkeur voor huidig boven toekomstig inkomen (diskontering) moet de kontante waarde van de arbeidsopbrengsten gehanteerd worden.
- deterministische/stochastische dynamische programmering. Onderscheid wordt
gemaakt in deterministische en stochastische dynamische programmering.
Bij deterministische dynamische programmering wordt de toestand in de
volgende fase volledig bepaald door de huidige toestand en de beslissing.
Bij stochastische dynamische programmering beïnvloedt naast de beslissing
ook een kansmechanisme de toestand in de volgende fase. Deze situatie
doet zich bij melkkoeien voor wanneer gedwongen afvoer in beschouwing
wordt genomen. In het geval besloten wordt een koe aan te houden,
wordt naast de toestand bij overleving rekening gehouden met de
toestand bij gedwongen afvoer. Bij het bepalen van de waardefunktie
wordt de toestand die ontstaat bij het optreden en niet optreden van
gedwongen afvoer ingewogen met de overeenkomstige kansen.
- overgangskansen. De kansen op overgang naar de verschillende toestanden in de volgende fase worden aangeduid als overgangskansen (transition probabilities). In tegenstelling tot wat het geval kan zijn bij simulatie treedt bij zowel deterministische als stochastische dynamische programmering geen variatie in uitkomsten op.
Voorbeeld
Gegeven is een netwerk (figuur 2.3) bestaande uit verschillende knooppunten waarvan sommigen met elkaar verbonden zijn. Iedere knoop in het
netwerk wordt gekarakteriseerd door een fase i en een toestand j . Vanuit
fase 0 zijn er 3 mogelijkheden om in fase 1 terecht te komen. Vanuit een
toestand in fase 1 kan naar elke toestand in fase 2 worden gegaan. Zo kan
worden doorgegaan tot knooppunt B is bereikt. Nagegaan dient te worden
welke reeks van beslissingen resulteert in de weg van A naar B met een
minimale lengte.
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Figuur 2.3. Bepaling van de kortste weg van A naar B (bron: Van Beek en Hendriks (1983))
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Het is mogelijk de kortste weg te bepalen door alle mogelijkheden naast
elkaar te zetten. Dit betekent echter dat N^'2' vergelijkingen uitgevoerd
moeten worden, waarbij N het aantal toestanden per fase en T het aantal
fasen weergeeft. Het gebruik van deze methode betekent dat het bepalen
van de kortste weg een omvangrijk karwei wordt.
De tweede mogelijkheid om tot de optimale oplossing te komen is het
terugwerken vanuit het eindpunt B naar het beginpunt A. Hierbij wordt de
waardefunktie V,(j) gedefinieerd, die de lengte van de kortste weg van
toestand j in fase i naar het knooppunt B weergeeft. Met behulp van deze
definitie kan de waarde van de funktie v3 meteen worden berekend:
v3(0)= 3, v 3 (l)=5, en v3(2)=4.
Tussen v, en v l+1 bestaat het volgende verband:
v,(j)= minimum [ ckijK + vl+1 (k)] voor i=0,1,2
k=0,1,2

waarbij c^" de afstand aangeeft van toestand j in fase i naar de toestand k
in de volgende fase. Deze formule wordt de recurrent relatie van Bellman
genoemd. De verklaring van deze relatie luidt als volgt:
Het proces bevindt zich in toestand j in fase i. Alle mogelijke overgangen
naar toestanden in fase i+ 1 worden bekeken. Éénmaal in toestand k in
fase i+ 1 gekomen, dan is bekend welke weg van daaruit de kortste lengte
bezit naar B. De lengte van deze laatste weg bedraagt nl. v i+1 (k). Kortom,
de beste keuze om van toestand j naar de volgende fase te gaan komt tot
stand door de uitdrukking ckijk + vi+1(k) voor alle daarvoor in aanmerking
komende k te minimaliseren (formule (2.3)).

(2.3)
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Met behulp van formule (2.3) kunnen voor het gegeven netwerk de
overige waarden van de waardefunktie worden bepaald.
Fase 2:
va(0) = Min [7+v3(0), 4+v 3 (l), 6+v3(2)]
= Min [10, 9, 10] = 9
Dit betekent dat uitgaande van toestand 1 in fase 2 het best naar toestand
2 in fase 3 gegaan kan worden.
v 2 (l) = Min [ 4+v3(0), 9+v 3 (l), 8+v3(2)]
= Min [ 13, 14, 12] = 12
v2(2) = Min [ 5+v3(0), 4+v 3 (l), 6+v3(2)]
= Min [ 8, 9, 10] = 8
Fase 1:
v,(0) = Min [ 17, 18, 18] = 17
v,(l) = Min [ 16, 17, 16] = 16
v,(2) = Min [ 15, 16, 16] = 15
Fase 0:
v 0 (l) = Min [ 22, 21, 20] = 20
De kortste weg van A naar B loopt via toestand 2 in fase 1, toestand 0 in
fase 2 en toestand 1 in fase 3 naar B. De minimale lengte bedraagt 20.
2.2.2 Toepassing bij melkvee
Een toepassing van dynamische programmering voor het bepalen van
optimale vervangingsbeslissingen bij melkvee zal worden beschreven. Hierbij
wordt in grote lijnen uitgegaan van het door Van Arendonk (1985b)
gehanteerde model.
Het beleid ten aanzien van vervanging van melkkoeien wordt gericht op
het behalen van een maximaal inkomen. In termen van dynamische programmering betekent dit het maximaliseren van de kapitaalwaarde van de
inkomstenstromen gedurende de planhorizon. De toestand van een koe
wordt beschreven met de toestandsvariabelen leeftijd (i), laktatiestadium (j)
en produktieniveau (k) met respektievelijk 12, 12 en 15 klassen. Er wordt
uitgegaan van fasen van een maand. De toestandsvariabele laktatiestadium
maakt het mogelijk om elke maand in de laktatieperiode (tussenkalftijd bedraagt 12 maanden) beslissingen te nemen afhankelijk van de leeftijd en
het produktieniveau. Aan het begin van elke fase tijdens de planhorizon
wordt voor elke toestand waarin een dier kan voorkomen een beslissing
genomen tot aanhouden tot het begin van de volgende fase of tot onmiddellijke afvoer.
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Gegeven de toestand van de koe aan het begin van fase t, is de maximale kapitaalwaarde van de inkomstenstroom gedurende het resterende
gedeelte van de planhorizon onder een optimaal vervangingsbeleid, F,(ij,k),
gelijk aan:
Ft(ij,k) = Max [Keep.Cij.k), RepUy.k)] ;

t= l,N-l

(2.4)

De maximale kapitaalwaarde wordt in formule (2.4) bepaald door het
vergelijken van de verwachte kapitaalwaarde van de inkomstenstroom bij
aanhouden (Keep t (ij,k)) en vervangen (Replt(i,j,k)) van de koe met leeftijd
i, laktatiestadium j en produktieniveau k. De berekening van deze waarden
is weergegeven in de volgende vergelijkingen:
KeePt(i,j,k) = 8{R(i,j,k) + [l-PI(ij)] Xj?., [PT(j,k;k') F t+1 (i'j',k')]
+ PI(i,j) [S(i',j') - L(ij,k) + FH t+1 ]}
Replt(i,j,k) = S(ij) + 5FH,
FH,

R(i,j,k)
S(ij)
PI(ij)
L(i,j,k)
PT(j,k;k')
PH(k)
C
N
8
i'
j'

(2.6)

= -C + OS1,5., PH(k) {R(l,l,k) + [1-PI(1,1)] F t+1 (l,2,k) +
PI(1,1) [S(l,2) - L(l,l,k) + FH t+1 ]}

Waarbij:
FH,

(2.5)

(2.7)

= de verwachte maximale kapitaalwaarde van de inkomstenstroom van een vervangende vaars, waarbij elk produktieniveau wordt ingewogen naar de kans op voorkomen;
= netto-opbrengst afhankelijk van de toestand van de koe;
= slachtwaarde aan het begin van laktatiestadium j in laktatie i;
= marginale kans op gedwongen afvoer aan het eind van
laktatiestadium j in laktatie i;
= schade bij gedwongen afvoer tijdens laktatiestadium j , afhankelijk van i en k;
= kans op overgang van produktieniveau k in fase t naar k' in
fase t+ 1 aan het eind van laktatiestadium j ;
= kans op hoogdrachtige vaars met produktieniveau k;
= aankoopbedrag vaars;
= aantal fasen in planhorizon;
= diskonteringsfaktor.
= i voor j < 11 en i+ 1 voor j=12
= j+ 1 voor j < 11 en 1 voor j= 12 (tussenkalftijd 12 mnd).
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Aan het einde van de planhorizon (t=N) wordt voor elke toestand de
waarde Ft(i,j,k) gelijk verondersteld aan de korresponderende slachtwaarde.
Deze veronderstelling is noodzakelijk om optimalisatie van beslissingen voor
N fasen mogelijk te maken. De lengte van de planhorizon dient zo lang
gekozen te worden dat deze veronderstelling geen invloed heeft op de
optimale beslissingen op het huidige moment van beslissen (t= l). Het
vinden van deze beslissingen berust op het bepalen van de juist waardeverschillen. De berekeningen die worden uitgevoerd van periode N tot en met
1 kunnen worden opgevat als iteraties om te komen tot de juiste waardeverschillen.
Bij het bepalen van de verwachte opbrengsten van een vervangende vaars
wordt elk van de 15 mogelijke produktieniveaus ingewogen met de kans op
voorkomen (bijlage 1). Hierdoor wordt rekening gehouden met de verschillen in produktie tussen vaarzen met gelijke verwachtingswaarde. Het
produktieniveau wordt zodanig gedefinieerd dat het gedurende de laktatieperiode konstant blijft. Overgang naar een ander niveau vindt plaats aan
het einde van de laktatieperiode (j= 12). De overgangskansen kunnen worden bepaald uitgaande van de herhaalbaarheid van produktie (0.55) en de
variatiekoëfficient (12%). Zie voor een nadere uitwerking hiervan bijlage 1.
In het model dat wordt toegepast in het volgende hoofdstuk wordt naast
de hierboven beschreven toestandsvariabelen rekening gehouden met het
produktieniveau in de voorgaande laktatie. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid van het voorspellen van produktie in toekomstige laktaties vergroot.
Verder wordt met het optreden van genetische vooruitgang rekening
gehouden door de arbeidsopbrengst en de schade bij gedwongen afvoer,
die voor een gedeelte bestaat uit melkgeldderving, afhankelijk te maken van
de fase in de planhorizon.
In het voorgaande is uitsluitend ingegaan op het bepalen van optimale
beslissingen tot aanhouden of onmiddellijke vervanging van een koe. Het is
ook mogelijk om de beslissingen tot al dan niet insemineren van een
melkkoe te optimaliseren. Door een toestandsvariabele tijdstip van verkregen dracht op te nemen, kan rekening worden gehouden met het optreden
van verschillen in tussenkalftijd. In dat geval moet voor een guste koe de
meest optimale keuze gemaakt worden uit de volgende 3 alternatieven:
insemineren, gust laten, en onmiddellijke vervanging. De bij elk alternatief
verwachte kapitaalwaarde van inkomsten moet worden bepaald en vergeleken. In het geval van insemineren worden de verwachte inkomsten bij
verkregen dracht en gust blijven ingewogen met de korresponderende
kansen. Het bijbehorende dynamisch programmeringsmodel wordt beschreven door Van Arendonk en Dijkhuizen (1985). Uitgaande van dit
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model heeft Van Arendonk (1988a) de kengetallen inseminatiewaarde en
gebruikswaarde ontwikkeld ter ondersteuning van inseminatie- en vervangingsbeslissingen bij individuele koeien. Hierop wordt in hoofdstuk 3
nader ingegaan.
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DE KENGETALLEN GEBRUIKSWAARDE EN
INSEMINATIEWAARDE

Het onderzoek naar het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid heeft
voor de praktijk in eerste instantie geresulteerd in algemene richtlijnen. Zo
zijn adviezen gegeven met betrekking tot het optimale vervangingspercentage of de gewenste gemiddelde gebruiksduur. Daarnaast is voor individuele
dieren aangegeven welke laktatiewaarde, in afhankelijkheid van leeftijd en
laktatiestadium, minimaal noodzakelijk is om economisch gezien de beslissing tot insemineren te rechtvaardigen (Dijkhuizen et al., 1984). In de in
Van Arendonk (1984) weergegeven onderzoeken naar het optimale vervangingsbeleid van melkvee is weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling
van kengetallen voor beslissingen m.b.t. inseminatie en vervanging aangaande individuele dieren.
Technieken om het optimale beleid voor inseminatie en vervanging bij
melkvee te bepalen zijn beschreven en geëvalueerd door Van Arendonk
(1984) en nogmaals kort beschreven in hoofdstuk 2. Hieruit is naar voren
gekomen dat dynamische programmering de meest geschikte methode is.
Het voordeel van dynamische programmering boven de in veel onderzoeken toegepaste marginale arbeidsopbrengstmethode is, dat rekening kan
worden gehouden met seizoensvariatie, genetische vooruitgang en herhaalbaarheid van en variatie in kenmerken. Van Arendonk (1988a) heeft
dynamische programmering gebruikt om bij het optimale inseminatie- en
vervangingsbeleid voor een brede verscheidenheid van dieren de kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde te bepalen. Met behulp van deze
resultaten en de melkkontrole- en inseminatiegegevens kunnen de kengetallen voor individuele dieren binnen een bedrijf worden bepaald (Van
Arendonk, 1988a).
In dit hoofdstuk worden de kengetallen gebruikswaarde en inseminatiewaarde beschreven, evenals het onderliggende dynamische programmeringsmodel. Tevens wordt het verloop van de kengetallen in de tijd weergegeven en de faktoren die hierop van invloed zijn. Soortgelijke kengetallen
zijn in een eerder stadium berekend op basis van de marginale arbeidsopbrengstmethode (Dijkhuizen, 1983).
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3.1 Omschrijving van de kengetallen
Het kengetal gebruikswaarde kan gebruikt worden als hulpmiddel voor
beslissingen omtrent onmiddellijke vervanging en veterinaire behandeling bij
het optreden van een stoornis in (re)produktie of gezondheid. Daarnaast
kunnen beslissingen om een koe al dan niet te insemineren worden
ondersteund door het kengetal inseminatiewaarde. Beide kengetallen zijn
gebaseerd op een voorspelling van het toekomstig inkomen van het aanwezige dier in vergelijking met dat van een vervangend dier, en worden
derhalve uitgedrukt in guldens.
Een koe moet economisch gezien onmiddellijk worden vervangen wanneer
het verwacht toekomstig inkomen bij onmiddellijke vervanging hoger is dan
bij aanhouden. De gebruikswaarde geeft de verwachte winst aan bij
aanhouden tot het optimale tijdstip in vergelijking met onmiddellijke
vervanging, rekening houdend met de kans op gedwongen afvoer. Bij een
gebruikswaarde kleiner dan nul, is onmiddellijke vervanging de optimale
beslissing. Een negatieve gebruikswaarde geeft aan dat de produktie van
melk (en vlees) door de aanwezige koe met hogere kosten gepaard gaat
dan voor een gemiddelde koe het geval is. Met het oog op deze hogere
kosten is het gewenst het dier te vervangen. Om het verwacht verlies bij
aanhouden te kunnen berekenen wanneer onmiddellijke vervanging optimaal
is, moet in dat geval een bepaalde periode in beschouwing worden genomen waarin het dier niet wordt vervangen. De gebruikswaarde geeft dan
het verwacht verhes bij een niet-optimale beslissing weer. De totale waarde
van een koe voor het bedrijf is gelijk aan de gebruikswaarde plus de
slachtwaarde (Van Arendonk, 1988a).
Wanneer een koe een veterinaire behandeling moet ondergaan, moet het
verwacht verlies bij en na behandeling vergeleken worden met het verwacht
verlies in geval van onmiddellijke vervanging (Renkema, 1980). Dit laatste is
gelijk aan de gemiste gebruikswaarde plus de eventuele daling in slachtwaarde als gevolg van de stoornis. Het verwacht verlies bij en na behandeling van een koe is gelijk aan de som van de kosten van de veterinaire
behandeling, het verwacht verlies na de behandeling, als resultaat van een
al dan niet permanent effekt van de stoornis op de produktie in de
toekomst, en de kans dat het dier alsnog afgevoerd moet worden. De
veehouder kan meer geld uittrekken voor de veterinaire behandeling of een
grotere daling in toekomstige produktie accepteren, naarmate de gebruikswaarde van een dier hoger is (Van Arendonk, 1988a). Een voorbeeld van
het gebruik van het kengetal gebruikswaarde voor deze kategorie van
beslissingen wordt gegeven door Breukink en Dijkhuizen (1982), die de
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gebruikswaarde hebben gebruikt bij de beslissing tot behandeling van dieren
met een lebmaagdislokatie.
Bij de beslissing om een dier te insemineren speelt het verwachte
voordeel dat hieruit voortvloeit een belangrijke rol. Inseminatiebeslissingen
worden doorgaans genomen op een vroeg tijdstip in de laktatie. Vanwege
de relatief hoge dagproduktie op het moment van beslissen is in de meeste
gevallen onmiddellijke vervanging niet het aangewezen alternatief voor
insemineren. Wanneer een dier gust wordt gelaten, wordt het op een later
moment in de laktatie afgevoerd. Het kengetal inseminatiewaarde geeft dus
in een vroeg stadium advies m.b.t. aanhouden of vervanging van het dier.
Bij de berekening van het verwachte voordeel van verkregen dracht, de
inseminatiewaarde, wordt derhalve een afweging gemaakt tussen het verwacht toekomstig inkomen wanneer de koe na de betreffende inseminatie
drachtig wordt en het verwacht toekomstig inkomen wanneer de koe wordt
gust gelaten (Van Arendonk, 1988a).
Bij het bepalen van de inseminatiewaarde wordt verondersteld dat de
veehouder in de toekomst een optimaal beleid volgt. Wordt een dier gust
gelaten dan wordt het op het optimale tijdstip gedurende de huidige
laktatie afgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat inseminatie van een koe
wordt uitgevoerd met het doel de koe aan te houden wanneer de inseminatie van het dier leidt tot drachtigheid. Dit betekent dat bij de berekening
van het verwacht toekomstig inkomen wanneer de koe drachtig wordt geen
vrijwillige vervanging plaatsvindt gedurende de huidige laktatie. Het kengetal
inseminatiewaarde geeft naast de optimale inseminatiebeslissing ook een
schatting van het verwacht verlies wanneer een niet-optimale beslissing
genomen wordt (Van Arendonk, 1988a).

3.2 Overzicht modelonderzoek met dynamische programmering
Met behulp van dynamische programmering is door Van Arendonk en
Dijkhuizen (1985) het optimale beleid voor inseminatie en vervanging
bepaald in relatie tot leeftijd, laktatiestadium, tussenkalftijd en relatief
produktieniveau voor uiteenlopende prijs- en produktieomstandigheden.
Omdat het in deze publikatie beschreven onderzoek uitgaat van het model
van Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) worden het model en de resultaten ervan hier kort samengevat weergegeven. Tevens wordt kort ingegaan
op de aanpassingen in het model aangebracht door Van den Broek (1986)
en de met dit model verkregen resultaten.
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Modelvan Van Arendonk enDijkhuizen (1985)
Binnen een bedrijf worden drie onafhankelijke aktiviteiten onderscheiden:
graslandexploitatie, jongveeopfok en melkveehouderij. In het model wordt
om de jongveeopfok en de melkveehouderij in economisch opzicht te
scheiden aangenomen, dat pasgeboren kalveren verkocht en hoogdrachtige
vaarzen aangekocht worden.
Het optimale beleid voor inseminatie en vervanging wordt bepaald door
het doel: het maximaliseren van de kontante arbeidsopbrengst van de
aanwezige koe en de opeenvolgende vervangende vaarzen gedurende een
periode van 15 jaar.
Elke koe wordt beschreven met behulp van 5 toestandsvariabelen:
- laktatienummer (1-12);
- laktatiestadium (1-16 maanden);
- relatief produktieniveau lopende laktatie (74-126%; 15 klassen);
- relatief produktieniveau vorige laktatie (74-126%; 15 klassen);
- tijdstip van conceptie (2-7 maanden na afkalven).
Het produktieniveau is, na korrektie voor leeftijd en laktatiestadium,
gedefinieerd ten opzichte van de gemiddelde laktatieproduktie van een
volwassen (8-jarige) koe in afwezigheid van genetische vooruitgang en
gedwongen afvoer.
Bij de bepaling van de optimale beslissing op ieder beslissingsmoment
(maandelijks) wordt steeds een economische afweging gemaakt. Tot twee
maanden na afkalven worden koeien niet geïnsemineerd of vrijwillig
vervangen. Van 2 tot 7 maanden na afkalven wordt voor ieder nog niet
drachtig dier de optimale beslissing genomen uit de volgende drie alternatieven:
- insemineren, rekening houdend met een bepaalde kans op dracht na
inseminatie;
- niet insemineren en vervangen op het optimale tijdstip in de laktatie door
een hoogdrachtige vaars;
- onmiddellijk vervangen door een hoogdrachtige vaars.
Voor de resterende maanden van de laktatie van guste en drachtige
dieren wordt een afweging gemaakt tussen de alternatieven onmiddellijke
vervanging en aanhouden. Voor iedere kombinatie van toestandsvariabelen
kan de optimale besüssing bepaald worden door de te verwachten arbeidsopbrengst voor de mogelijke alternatieven te berekenen; dit vormt de
basis van de kengetallen inseminatie- en gebruikswaarde. De optimale
besüssing is de besüssing met de hoogste totale arbeidsopbrengst. Bij de
berekening van de verwachte arbeidsopbrengst wordt gebruik gemaakt van
het door Van Arendonk (1985a) beschreven model. Hierbij worden de
volgende faktoren in beschouwing genomen:
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- Opbrengsten:
- melkproduktie (kg melk, % vet en % eiwit);
- geboren kalveren;
- slachtwaarde afgevoerde koeien.
- Kosten:
- voerkosten (ruw- en krachtvoer);
- schade gedwongen afvoer;
- kosten opfok vaars;
- overige (dierenarts, rente).
- Risico:
- kans op gedwongen afvoer;
- drachtigheidskansen.
In het onderzoek van Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) wordt verder
rekening gehouden met variatie in produktie en tussenkalftijd. Daarom
wordt in het model gedwongen afvoer gedefinieerd als alle afvoer anders
dan wegens onvoldoende produktie, niet (tijdig) drachtig worden of een
kombinatie hiervan. Er wordt geen rekening gehouden met seizoensvariatie
in prestatie en prijzen. Een genetische vooruitgang in melkproduktie van
ƒ20 per jaar op vaarzenniveau wordt gehanteerd.
Voor een nadere toelichting bij het bepalen van de optimale beslissing op
ieder beslissingsmoment wordt verwezen naar paragraaf 2.2.2.
Resultaten model VanArendonk en Dijkhuizen (1985)
Voor de uitgangspunten die in het model gehanteerd worden, zoals
prijzen, produktieniveaus, drachtigheidskansen, herhaalbaarheden wordt
verwezen naar Van Arendonk (1985a) en Van Arendonk en Dijkhuizen
(1985).
In de evenwichtssituatie bij een optimaal vervangingsbeleid wordt jaarlijks
27% van de veestapel vervangen, waarvan 40% vrijwillig. Bij vaarzen is het
vervangingspercentage 23%, waarvan 47% vrijwillig. De gemiddelde optimale
gebruiksduur van de veestapel bedraagt in dat geval 3 jaar en 8 maanden;
de tussenkalftijd bedraagt gemiddeld 371 dagen. Gemiddeld heeft 13% van
de dieren een tussenkalftijd van 14 maanden of langer. De gemiddelde
arbeidsopbrengst van een koe per maand bedraagt ƒ82.
Uit een gevoeligheidsanalyse, uitgevoerd in een eerder onderzoek (Van
Arendonk, 1985b), is gebleken dat vooral het verschil tussen het aankoopbedrag van een hoogdrachtige vaars en de slachtwaarde van de te vervangen koe een grote invloed heeft op het optimale beleid. Een daling in het
verschil tussen het aankoopbedrag en de slachtwaarde resulteert in een
hogere vrijwillige afvoer en dus in een lagere gemiddelde gebruiksduur. De
gebruiksduur verandert relatief weinig wanneer wijzigingen in de melk-,
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voer- of kalverprijzen optreden. Ook veranderingen in het bedrijfsniveau en
de genetische vooruitgang hebben weinig invloed op de gebruiksduur.
De gemiddelde arbeidsopbrengst daarentegen wordt het meest beïnvloed
door veranderingen in melkprijzen, en in mindere mate door veranderingen
in voerprijzen en het produktieniveau van het bedrijf. De invloed van
veranderingen in kalver- en vleesprijzen en de kosten van een hoogdrachtige vaars is relatief klein. De grootte van de effekten van prijsveranderingen op het inkomen per koe komen overeen met de opbouw van het
inkomen uit de verschillende komponenten. Gekonkludeerd kan worden dat
de invloed van een verandering in uitgangspunten op het optimale beleid
enerzijds en het inkomen anderzijds dus niet gelijk is (Van Arendonk,
1985b).
Het model kan worden uitgebreid met de toestandsvariabele maand van
afkalven, om bij de bepaling van het optimale beleid rekening te houden
met seizoensvariatie in prestatie en prijzen. Het optimale beleid wordt sterk
beïnvloed door seizoensvariatie in produktie en in mindere mate door
seizoensvariatie in kalverprijzen en voerkosten. Seizoensvariatie in produktie,
voerkosten en kalverprijzen vormen de grootste bronnen van verschillen in
verwacht inkomen van vaarzen (Van Arendonk, 1986).
Model aangepast door Van den Broek (1986)
Door Van den Broek (1986) is het dynamisch programmeringsmodel van
Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) gebruikt om het optimale beleid voor
inseminatie en vervanging bij zwartbont en roodbont melkvee vast te stellen
en te vergelijken. Om het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid voor
zwartbont melkvee te bepalen zijn door Van den Broek (1986) enkele
uitgangspunten in het model gewijzigd. Naast wijzigingen in verschillende
prijzen en produktieniveaus zijn met betrekking tot de melkproduktie
enkele aanpassingen in het model gemaakt (Van den Broek, 1986). In het
model worden nu de leeftijdskorrektiefaktoren voor laktatieproduktie
gebruikt zoals deze door Wilmink (1985) zijn berekend. Tevens zijn de
additieve korrektiefaktoren voor het effekt van maand in laktatie op vet- en
eiwitgehalte aangepast aan berekeningen van Wilmink (1985).
De produktiegrenzen waarboven inseminatie optimaal is, zijn hoger dan in
het onderzoek van Van Arendonk en Dijkhuizen (1985). Het gevolg is een
grotere vrijwillige afvoer. De grotere vrijwillige afvoer leidt tot een gemiddelde gebruiksduur die 7 maanden korter is. Omdat in het onderzoek van
Van den Broek (1986) het verschil tussen aankoopbedrag en slachtwaarde
kleiner is, is het eerder optimaal een koe te vervangen. Daarnaast is het
gunstiger een koe te vervangen, omdat een vaars in het model als gevolg
van de nieuwe korrektiefaktoren een hogere produktie heeft. Uit een
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gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de gebruiksduur 3 maanden korter is
bij het gebruik van de nieuwe korrektiefaktoren voor laktatieproduktie dan
bij gebruik van de oude korrektiefaktoren (Van den Broek, 1986).
De gemiddelde arbeidsopbrengst van een koe per maand ligt ƒ44 hoger
dan bij Van Arendonk en Dijkhuizen (1985). Dit is vooral het gevolg van
de hogere melkopbrengsten, die te verklaren zijn door het hogere produktieniveau en de hogere melkprijzen.
Van den Broek (1986) heeft eveneens het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid voor roodbont melkvee bepaald. In het model zijn daartoe
verschillende uitgangspunten aangepast aan de roodbont situatie. Hieruit is
naar voren gekomen, dat de produktiegrenzen waarboven inseminatie optimaal is, niet veel verschillen tussen zwartbont en roodbont. Dit resulteerde
in een optimale gemiddelde gebruiksduur, die slechts 2 maanden langer is
dan voor zwartbont. In de evenwichtssituatie bij een optimaal vervangingsbeleid ligt de gemiddelde arbeidsopbrengst van een koe per maand ƒ27
lager dan dat van een zwartbonte koe. Dit verschil is vooral het gevolg van
de hogere melkopbrengsten voor zwartbont.

33 Bepaling van de kengetallen voor individuele dieren
Met behulp van de resultaten van het dynamisch programmeringsmodel
van Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) en melkkontrole- en inseminatiegegevens kunnen de kengetallen voor individuele dieren worden bepaald.
Toepassing van dynamische programmering voor elke proefmelking op een
individueel bedrijf vraagt te veel rekenwerk. Het is daarnaast ook weinig
zinvol aangezien de verwachte produktie- en prijsomstandigheden niet
steeds veranderen. De resultaten van dynamische programmering kunnen
worden toegepast op een groep van bedrijven met vergelijkbare produktieomstandigheden. Voor het herberekenen van de kengetallen bij veranderingen in verwachte prijs- en produktieomstandigheden en voor het indelen
van bedrijven in groepen met vergelijkbare produktieomstandigheden is het
van belang te weten door welke faktoren de kengetallen worden beïnvloed
(Van Arendonk en De Boer, 1987).
Faktoren die van invloed zijn op inseminatie- en vervangingsbeslissingen
hangen grotendeels samen met veranderingen in het niveau van de kengetallen. Variatie in de kengetallen is gerelateerd aan variatie in inkomen.
Een toename in het gemiddelde inkomen alleen heeft geen effekt op de
kengetallen. Prijs- en produktieomstandigheden hebben een effekt op het
niveau van de kengetallen, maar beïnvloeden de rangorde van de dieren
niet (Van Arendonk, 1988a).
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Om voor een individueel dier de kengetallen te kunnen bepalen moet het
dier gekarakteriseerd worden door de in het dynamisch programmeringsmodel gebruikte toestandsvariabelen: laktatienummer, laktatiestadium, produktieniveau vorige en huidige laktatie en tussenkalftijd. Met uitzondering van
de te verwachten tussenkalftijd van een dier wordt al deze informatie, in
deze of een aanverwante vorm, door het NRS verzameld. Op basis van de
inseminatiegegevens kan geen onderscheid worden gemaakt tussen dieren
die drachtig zijn geworden en dieren die gust zijn gelaten na één of
meerdere inseminaties. De gebruikswaarde van een koe wordt sterk
overschat als ten onrechte verondersteld wordt dat een dier drachtig is.
Een gust gelaten dier wordt met zekerheid in de huidige laktatie afgevoerd.
Om een korrekte bepaling van het kengetal voor een individueel dier
mogelijk te maken, moet registratie van gust gelaten dieren plaatsvinden.
Informatie met betrekking tot de te verwachten tussenkalftijd is niet vereist
bij de bepaling van de inseminatiewaarde van het dier.
Om de gebruikswaarde van een dier te kunnen bepalen, wanneer onmiddellijke vervanging optimaal is, wordt in het model verondersteld dat het
dier in ieder geval nog 2 maanden wordt aangehouden.
In de volgende paragrafen wordt per kengetal ingegaan op hun verloop
en de faktoren die daarop van invloed zijn. Dit zijn de resultaten van
onderzoeken waarin elk kengetal afzonderlijk is geanalyseerd onder praktijkomstandigheden met behulp van praktijkgegevens van individuele dieren
(Voncken, 1986; Schepers, 1987; Van Arendonk en De Boer, 1987).
Inseminatiewaarde
Het verloop van de inseminatiewaarde voor een derde kalfs koe met een
gemiddeld produktieniveau wordt weergegeven in figuur 3.1. De inseminatiewaarde neemt af naarmate de laktatie vordert. Deze daling is groter
voor koeien met een lager dan een hoger produktieniveau. Dit geeft aan
dat het verlies als gevolg van een verlengde tussenkalftijd groter is voor
laag produktieve koeien (Van Arendonk, 1988a). De inseminatiewaarde
neemt toe van de eerste naar de tweede laktatie om daarna geleidelijk af
te nemen als het laktatienummer toeneemt (Voncken, 1986).
Uit een gevoeligheidsanalyse is naar voren gekomen dat de rangschikking
van de koeien op basis van de inseminatiewaarde nauwelijks wordt beinvloed door veranderingen in prijzen of door seizoensvariatie. Het aantal
dieren waarvoor insemineren niet (langer) gewenst is en de verschillen in
inseminatiewaarde tussen dieren is gevoeliger voor veranderingen in deze
uitgangspunten (Van Arendonk en De Boer, 1987).
Seizoensvariatie leidt tot sterke schommelingen in de hoogte van de
inseminatiewaarde. Dit kan betekenen dat de ene maand het advies wordt
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Figuur 3.1. Verloop van inseminatiewaarde gedurende de laktatie (derde kalfs dier, gemiddeld
produktteniveau).
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gegeven om een dier niet te insemineren, terwijl een maand later geadviseerd wordt het dier wel te insemineren. Deze schommelingen maken de
vertaling van de resultaten van het kengetal naar individuele dieren in de
praktijk moeilijk. Vanwege het nog gekompliceerde karakter van het effekt
van seizoen op het kengetal, wordt het beter geacht voorlopig seizoensvariatie niet op te nemen in het model. De rangorde van de dieren verandert
niet wanneer seizoensvariatie buiten beschouwing wordt gelaten (Van
Arendonk en De Boer, 1987).
Gebruikswaarde
Het verloop van de gebruikswaarde gedurende de laktatie wordt weergegeven in figuur 3.2. Het gaat hier om de gebruikswaarde van een derde
kalfs dier, met een gemiddeld produktieniveau en in het ene geval een
tussenkalftijd van 12 maanden en in het andere geval gust. De daling na
afkalven is het resultaat van een daling in marginale arbeidsopbrengst en
een stijging van de waarde van het karkas gedurende de laktatie. De
gebruikswaarde is het laagst van 7 tot 9 maanden na afkalven. Tegen het
eind van de laktatie neemt de gebruikswaarde voor een drachtig dier weer
toe, als gevolg van de verwachte inkomsten in de volgende laktatie (Van
Arendonk, 1988a). Wanneer het dier gust gelaten wordt, blijft de gebruikswaarde afnemen.
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Er is een grote invloed van laktatienummer, produktieniveau en tussenkalftijd op het verloop van de gebruikswaarde gedurende de laktatie. Het
verloop van de gebruikswaarde bij vaarzen is vlakker dan dat van oudere
dieren, omdat de laktatiecurve van vaarzen een vlakker verloop heeft. Na
de derde laktatie daalt de gebruikswaarde sterk. Vanaf 90 dagen na het
afkalven neemt de invloed van de lengte van de tussenkalftijd op de
gebruikswaarde toe. Dieren met een langere tussenkalftijd bereiken later
het minimum, dat veelal lager ligt. Lager producerende koeien hebben een
vlakker verloop van de gebruikswaardecurve en bereiken eerder het
minimum (Schepers, 1987).
De korrelatie tussen de gebruikswaarde aan het eind van de laktatie en
op eerdere tijdstippen, neemt af naarmate dit tijdstip vroeger in de laktatie
ligt. De spreiding in gebruikswaarde neemt toe gedurende de laktatie,
omdat de verschillen in de lengte van de tussenkalftijd duidelijker gaan
doorwerken (Schepers, 1987).
In het onderzoek van Schepers (1987) is geen gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd om na te gaan wat het effekt van veranderingen in uitgangspunten is op het kengetal, zoals dat wel is gebeurd in de analyse van het
kengetal inseminatiewaarde onder praktijkomstandigheden (Voncken, 1986;
Van Arendonk en De Boer, 1987). Er is geen duidelijke reden aan te
wijzen waarom de effekten van veranderingen in uitgangspunten in dit geval
duidelijk anders zullen zijn dan het effekt ervan op inseminatiewaarde.
Figuur 3.2. Verloop van gebruikswaarde gedurende de laktatie (derde kalfs dier, gemiddeld
produktieniveau, drachtig (tkt = 12 mnd) of gust).
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4. VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE IN DE PRAKTIJK

Om de kengetallen voor individuele koeien binnen een bedrijf te kunnen
bepalen, moeten eerst de kengetallen voor een brede verscheidenheid aan
koeien berekend worden. Dit gebeurt met behulp van een dynamisch
programmeringsmodel. In dit hoofdstuk worden de aktiviteiten beschreven
die noodzakelijk waren alvorens de kengetallen in de praktijk uitgetest
konden worden. Enkele uitgangspunten in het gehanteerde dynamisch
programmeringsmodel zijn aangepast aan de huidige situatie. De kombinatie van de beide kengetallen onder praktijkomstandigheden is geanalyseerd aan de hand van een bestaand gegevensbestand. Het doel hiervan
was na te gaan of de kengetallen, die elk op zich een optimale beslissing
weergeven, elkaar niet tegenspreken.

4.1 Materiaal en methoden
4.1.1 Hetgeaktualiseerde dynamisch programmeringsmodel
Uitgangspunten
Uitgangspunten in het dynamisch programmeringsmodel van Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) zijn gebaseerd op het niveau van 1981/1982.
Van den Broek (1986) heeft de uitgangspunten uit bovenstaand onderzoek
aangepast aan de situatie in 1985/1986. In het in deze publikatie beschreven onderzoek wordt gewerkt met het door Van den Broek (1986) aangepaste dynamisch programmeringsmodel van Van Arendonk en Dijkhuizen
(1985). In dit onderdeel zijn de uitgangspunten die veranderd zijn t.o.v. de
situatie in het onderzoek van Van den Broek (1986) opgenomen. Verschillende prijzen en produktieniveaus zijn aangepast aan het genormaliseerde
niveau van 1987. Voor de overige uitgangspunten, zoals gedwongen afvoerkansen, schade bij gedwongen afvoer, drachtigheidskansen, herhaalbaarheden, genetische vooruitgang en relatieve produktieniveaus wordt verwezen
naar Van Arendonk (1985a; 1985b) en Van Arendonk en Dijkhuizen
(1985).
De gewijzigde uitgangspunten in dit onderzoek (III) en de uitgangspunten van Van den Broek (II) en Van Arendonk en Dijkhuizen (I) zijn
samengevoegd in tabel 4.1. In het navolgende zal de keuze van de gewijzigde uitgangspunten toegelicht worden.
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Melkprijzen
De negatieve grondprijs voor melk en de prijzen per kg vet en eiwit zijn
bepaald aan de hand van gegevens van de meeste melkfabrieken over de
jaren 1983 tot 1987. De negatieve grondprijs voor melk is inclusief nabetalingen en heffingen (Bos, 1986; L.E.I., 1984-1987). De prijzen zijn vermeld
in tabel 4.1 onder III.
Kalverprijs
De kalverprijs is na een flinke daling terug op het niveau van 1981/1982
(L.E.I., 1982-1987). Deze stijging na 1984 is het gevolg van het kleinere
aanbod van kalveren door inkrimping van de melkveestapel, als gevolg van
de in 1984 ingevoerde melkkontingentering. De prijs per kg levend gewicht
is gesteld op ƒ11 voor een stierkalf. Bij de berekening van de waarde van
het kalf wordt rekening gehouden met een opbrengstverschil van ƒ60 tussen
stier- en vaarskalveren (excl. gewichtsverschil) (Van Arendonk, 1985a).
Tabel 4.1.Uitgangspunten van Van Arendonk en Dijkhuizen (1985) (I), Van den Broek (1986)
(II) en dit onderzoek (III)
I

II

III

Prijzen
- melkvet (gld/kg)
- melkeiwit (gld/kg)
- carrier (gld/kg)
- kalveren (gld/kg)
- krachtvoer (gld/kVEM)
- ruwvoer (gld/kVEM)
- vlees (gld/kg)
- aankoopbedrag hoogdrachtige vaars (gld)

10.20
9.30
-.056
10.85
0.54
0.31
7.20
2500

10.30
10.90
-.063
9.95
0.56
0.31
7.00
2400

10.00
11.50
-.073
11.00
0.45
0.31
6.80
2400

Produktieniveau (8 jr.) bedrijf
- melk (kg)
- vet (%)
- eiwit (%)

6500
4.10
3.35

7000
4.17
3.30

7100
4.30
3.35

600
50

620
49

620
49

36
38
39

37
39
41

37
39
41

Volwassen gewicht (kg)
Aanhoudingspercentage van een vaars
Gem. geboortegewicht (kg) van kalf
van: vaars
2e kalfskoe
oudere kalfskoe
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Voerprijzen
De krachtvoerprijzen zijn sterk gedaald (L.E.I., 1982-1987) mede door de
geringere vraag als gevolg van een inkrimpende veestapel. De prijs per
kVEM krachtvoer is op ƒ0.45 gesteld. De prijs per kVEM ruwvoer is ƒ0.31
gebleven (tabel 4.1).
Vleesprijs
De vleesprijs per kg geslacht gewicht wordt beïnvloed door het laktatienummer en het laktatiestadium (Van Arendonk, 1985b). Door een groter
aanbod als gevolg van de inkrimpende veestapel, is de vleesprijs iets
gedaald. De prijs per kg geslacht gewicht is daarom op ƒ6.80 gesteld.
Additieve prijsafwijkingen ten gevolge van laktatienummer en -stadium zijn
in het model opgenomen.
Produktieniveau
De gemiddelde produktie van de zwartbonte melkveestapel is de laatste
jaren sterk gestegen. De gemiddelde produktie van de gekontroleerde
melkveestapel in het produktiejaar 1986-1987 (NRS, 1987): 6381 kg melk,
4.36% vet en 3.40% eiwit, vormde de basis voor de in tabel 4.1 vermelde
bedrijfsniveaus. Het bedrijfsniveau is uitgedrukt in de laktatieproduktie van
een volwassen (8-jarige) koe.
Optimaal beleid voor inseminatie en vervangtng
Het optimale beleid voor inseminatie en vervanging wordt bepaald met
de dynamische programmeringsmethode zoals door Van Arendonk en
Dijkhuizen (1985) beschreven (zie paragraaf 2.2.2). Er wordt uitgegaan van
een planhorizon van 15 jaar en 180 beslissingsmomenten ( = maandelijks).
Het diskonteringspercentage bedraagt 4% per jaar.
Bij de bepaling van het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid wordt
de optimale beslissing uit 2 of 3 mogelijke beslissingen bepaald. Als de koe
drachtig is of gust buiten de periode waarin geïnsemineerd kan worden dan
zijn de mogelijkheden:
- aanhouden, rekening houdend met de kans op gedwongen afvoer;
- onmiddellijk vervangen door een hoogdrachtige vaars.
Binnen de periode waarin geïnsemineerd kan worden zijn de 3 mogelijke
beslissingen voor een niet-drachtige koe:
- insemineren, rekening houdend met een bepaalde kans op dracht;
- gust laten en vervangen door een hoogdrachtige vaars op het optimale
tijdstip in de laktatie;
- onmiddellijk vervangen door een hoogdrachtige vaars.
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Uit het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid kunnen de minimale
produktiegrenzen worden afgeleid, waarboven geldt dat insemineren de
optimale beslissing is. Deze minimale relatieve produktieniveaus zijn ondermeer afhankelijk van het laktatienummer en het moment van inseminatie
(maanden na afkalven). Deze produktiegrenzen worden afgeleid voor 6
inseminatietijdstippen (2 tot 7 maanden na afkalven) in elke laktatie.
Voor het karakteriseren van de evenwichtssituatie, die ontstaat bij
konsekwente toepassing van het optimale beleid, worden de gemiddelde
gebruiksduur en de marginale afvoerkansen per laktatie berekend. Hierbij
wordt elke mogelijke kombinatie van toestandsvariabelen ingewogen met de
kans op voorkomen. Deze kans is ondermeer afhankelijk van de kans op
gedwongen afvoer en de optimale beslissing die geldt voor die en voorgaande toestanden. Ook voor het berekenen van de gemiddelde arbeidsopbrengst worden de resultaten voor elke mogelijke kombinatie van toestandsvariabelen ingewogen met de kans op voorkomen. Het gemiddelde inkomen
van een koe wordt berekend als de annuïteit van de te verwachten arbeidsopbrengst van een vervangende vaars gedurende de planhorizon bij optimaal beleid, rekening houdend met de kans op voorkomen van verschillende produktieniveaus.
Voor de formules voor de berekeningen wordt
verwezen naar Van Arendonk en Dijkhuizen (1985).
4.1.2 Toetsing kengetallen op praktijkgegevens
In het dynamisch programmeringsmodel dat ten grondslag ligt aan de
kengetallen wordt een groot aantal faktoren meegenomen die van invloed is
op het optimale inseminatie- en vervangingsbeleid. Kennis van de effekten
van veranderingen in die faktoren op het optimale beleid is beschikbaar.
Dit geeft echter geen uitsluitsel over de toepasbaarheid van de kengetallen
in de praktijk. Kan een veehouder op basis van de kengetallen de juiste
inseminatie- en vervangingsbeslissingen nemen? Nagegaan dient te worden
of (inseminatie)beslissingen die in een vroeg stadium van de laktatie zijn
genomen, in een later stadium nog steeds als optimaal worden aangemerkt.
Op basis van de praktijkgegevens van een groot aantal individuele dieren
wordt daarom nagegaan of de kengetallen elkaar niet tegenspreken.
Materiaal
Per dier zijn in dit onderzoek de volgende gegevens bekend:
- leeftijd bij afkalven (mnd);
- tussenkalftijd (dgn);
- laktatiewaarde vorige laktatie (%);
- aantal proefmelkingen;
- per proefmelking:
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- laktatiestadium (dgn);
- laktatiewaarde (%);
- laktatiestadium bij laatste keer insemineren (dgn).
Deze gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek van Schepers (1987). In
dat onderzoek is materiaal, afkomstig uit de Ruda-bank (Kooper en
Wilmink, 1983), gebruikt om het kengetal gebruikswaarde te analyseren
onder praktijkomstandigheden. Daartoe is door Schepers (1987) het
oorspronkelijke materiaal opgeschoond en zijn enkele noodzakelijke aanpassingen aangebracht. Dit resulteerde in de gegevens van 9466 dieren,
afgekalfd in 1984 en 1985, afkomstig van 64 bedrijven.
Het oorspronkelijke materiaal bevatte dagproduktiegegevens afkomstig van
de melkkontrole. Door Schepers (1987) zijn deze gegevens gestandaardiseerd op de dagen 10, 30, 50 etc. tot en met dag 310 (max. 16 proefmelkingen). De bijbehorende laktatiewaarden zijn berekend volgens de in de
praktijk gehanteerde methode. Voor een deel van de dieren was de
laktatiewaarde van de vorige laktatie niet bekend. Voor deze dieren is de
laktatiewaarde van de vorige laktatie gesimuleerd (Schepers, 1987).
Om het kengetal gebruikswaarde te kunnen bepalen zijn inseminatiegegevens vereist. Omdat in het oorspronkelijke materiaal deze gegevens niet
beschikbaar waren, zijn door simulatie voor elk dier inseminaties en een
eventueel daaruit voortvloeiende dracht verkregen (Schepers, 1987). Dit is
gebeurd op basis van de gerealiseerde tussenkalftijd. Voor de dieren
waarvan de tussenkalftijd bekend was, kon het drachtigheidsmoment worden
bepaald. Voor deze dieren zijn eventuele inseminaties voorafgaand aan het
drachtigheidsmoment gesimuleerd. De koeien waarvan geen tussenkalftijd
bekend was, waren niet aan de volgende laktatie begonnen en werden
verondersteld te zijn afgevoerd. Van deze dieren was niet bekend of zij op
het tijdstip van afvoer drachtig waren of niet. Ook voor deze dieren zijn,
indien de laktatiewaarde groter was dan 75, inseminaties en een eventueel
daaruit volgende dracht gesimuleerd.
Bepaling van de kengetallen voor individuele dieren
De kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde worden voor een
brede verscheidenheid van dieren berekend met behulp van het dynamisch
programmeringsmodel, zoals dat in paragraaf 4.1 is beschreven. Dit betekent dat seizoensvariatie in prestatie en prijzen niet wordt meegenomen.
Zie voor de uitgangspunten die in het model gehanteerd worden tabel 4.1
onder III. De kengetallen worden berekend voor alle kombinaties van
laktatienummer (1-12), laktatiestadium (1-16 mnd), produktieniveaus (1-15)
en tussenkalftijd (0 (gust), 11-16 mnd) die mogelijk zijn. De inseminatiewaarde en gebruikswaarde worden voor resp. 14940 en 174300 kombinaties
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van toestandsvariabelen berekend. Deze waarden worden vastgelegd in
tabellen.
De kengetallen voor een individueel dier worden bepaald met behulp van
deze resultaten en de volgende diergegevens:
- leeftijd bij afkalven (mnd);
- laktatiestadium (dgn);
- laktatiewaarde huidige laktatie (%);
- laktatiewaarde vorige laktatie (%);
- laktatiestadium bij insemineren (dgn);
- gust-kode (0,1).
Als eerste moeten de beschikbare gegevens omgezet worden in de toestandsvariabelen die gehanteerd worden in het model. Vervolgens kunnen
de kengetallen in dit onderzoek voor een individueel dier bepaald worden
door voor de verschillende toestandsvariabelente te inter- en extrapoleren in
de tabellen met inseminatie- en gebruikswaarden voor alle mogelijke
kombinaties van toestandsvariabelen. Bij het bepalen van het kengetal
inseminatiewaarde speelt de toestandsvariabele tussenkalftijd geen rol.
De laktatiewaarden moeten worden omgerekend naar produktieniveaus
zoals die in het dynamisch programmeringsmodel worden gehanteerd.
Produktieniveau is gedefinieerd ten opzichte van de gemiddelde laktatieproduktie van een 8-jarige koe in afwezigheid van genetische vooruitgang
en gedwongen afvoer. Laktatiewaarde en produktieniveau vertonen veel
overeenkomsten, maar ook enkele verschillen (Van Arendonk en De Boer,
1987):
- als gevolg van vrijwillige vervanging is het gemiddelde produktieniveau
van alle aanwezige koeien hoger dan 100%, terwijl de gemiddelde
laktatiewaarde van alle aanwezige koeien per definitie 100% bedraagt;
- als gevolg van genetische vooruitgang neemt de laktatiewaarde van een
gemiddeld producerend dier af met de leeftijd.
Met onderstaande formule kan uitgaande van de laktatiewaarde van een
koe het produktieniveau worden bepaald:
PN = LW + C + £>G (L - R) / (NM - R * DG )] * 100
waarbij:
PN = produktieniveau;
LW = laktatiewaarde;
C
= het effekt van selektie van koeien;
AG = genetische vooruitgang per jaar (ƒ20);
L
= leeftijd koe in jaren;
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R

= gemiddelde leeftijd veestapel minus gemiddelde leeftijd eerste keer
afkalven;
NM = gemiddelde absolute laktatiewaarde.
De produktieniveaus worden ingedeeld in 15 klassen op basis van de in
bijlage 1 vermelde grenzen van deze klassen.
Opzet analyse toepasbaarheid kengetallen op praktijkgegevens
De toepasbaarheid van de kengetallen wordt in twee situaties nagegaan.
In de eerste situatie wordt geen gebruik gemaakt van de gesimuleerde
inseminatiegegevens. Verondersteld wordt dat alle dieren een tussenkalftijd
van 12 maanden hebben. Dit betekent dat verschillen in waarde en verloop
van het kengetal gebruikswaarde niet direkt veroorzaakt worden door
verschillen in laktatiestadium bij insemineren. In het tweede geval geldt dit
niet, omdat gebruik gemaakt wordt van de gesimuleerde inseminatiegegevens.
Tussenkalftijd voor alle dieren op 12 maanden gesteld
Alle dieren die op dag 250 nog aanwezig zijn ( > 13 proefmelkingen)
worden meegenomen (n = 8051). Verondersteld wordt dat alle dieren
geïnsemineerd zijn op dag 90 in laktatie. Dit resulteert voor alle dieren in
een tussenkalftijd van 12 maanden. Gekeken wordt naar de inseminatiewaarde op dag 90 en de gebruikswaarde op verschillende tijdstippen in de
laktatie en het verband hiertussen. Korrelaties tussen inseminatiewaarde op
dag 90 en gebruikswaarde op verschillende tijdstippen worden berekend.
Inseminatie- en gebruikswaarde worden in klassen ingedeeld, volgens de in
tabel 4.2 vermelde klasseindeling.
Tabel 4.2. Indeling inseminatiewaarde en gebruikswaarde in klassen.
klasse
1
2
3
4
5

eminatiewaarde: (gld)
O s
0 200 500 >

0
200
500
800
800

gebruikswaarde (gld)
<
0 200 500 -

0
200
500
1000
> 1000

De indeling in klassen wordt gebruikt om de verdeling van het aantal
dieren over de verschillende kombinaties van klassen voor inseminatiewaarde op dag 90 en gebruikswaarde op verschillende tijdstippen in de
laktatie te bepalen. Dit is noodzakelijk omdat de korrelatie tussen insemi-
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natiewaarde en gebruikswaarde geen volledig antwoord kan geven op de
vraag of de kengetallen elkaar wel of niet tegenspreken. Bij de bestudering
van de verdeling van de dieren over de verschillende kombinaties van
klassen, ligt de nadruk op de dieren met een lage inseminatiewaarde en/of
lage gebruikswaarde. Bij het vaststellen van de klassegrenzen is hier
rekening mee gehouden: het aandeel van de dieren dat terechtkomt in de
lage klassen is duidelijk kleiner dan het aandeel in de hoge klassen.
Gebruikmakend van gesimuleerde inseminatiegegevens
De gebruikswaarde wordt berekend op basis van de gesimuleerde
inseminatiegegevens. Dieren die tijdens de laktatie worden afgevoerd
worden verondersteld niet drachtig te zijn. Inseminaties vinden voor deze
dieren nu alleen plaats tot en met dag 150; na dag 150 worden ze gust
gemeld. Deze dieren krijgen dan een gust-kode gelijk aan 1; in alle andere
gevallen is deze gelijk aan 0.
Frekwentietabellen voor de verdeling van aantallen dieren over de
verschillende kombinaties van inseminatie- en gebruikswaardeklassen worden
op dezelfde wijze gemaakt als bij de analyse waarin de tussenkalftijd van
alle dieren 12 maanden is gesteld. Zie tabel 4.2 voor de indeling van de
kengetallen in klassen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen aangehouden en afgevoerde dieren.
De groep aangehouden dieren bestaat uit de dieren die op dag 270 nog in
laktatie zijn en waarvan de tussenkalftijd bekend is (n=6115). Onder de
afgevoerde dieren worden de dieren verstaan met een onbekende tussenkalftijd. Het aantal afgevoerde dieren dat op een bepaald moment in de
laktatie nog aanwezig is neemt af met het vorderen van de laktatie.

42 Resultaten
4.2.1 Resultaten dynamischprogrammeringsmodel
De produktiegrenzen waarboven inseminatie optimaal is, worden vermeld
in tabel 4.3. In deze tabel worden naast de resultaten van dit onderzoek
(III) ook de resultaten vermeld zoals gevonden door Van Arendonk en
Dijkhuizen (1985) (I) en Van den Broek (1986) (II).
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Tabel 4.3. Produktiegrenzen waarboven inseminatie optimaal is in verschillende laktaties en
op verschillende inseminatietijdstippen (maanden na afkalven) in het onderzoek van Van
Arendonk en Dijkhuizen (1985) (I), Van den Broek (1986) (II) en in dit onderzoek (III).
3

moment(mnd)
laknr
1
2
4
6
8
10

7

5

I

II

III

I

II

III

I

II

III

82
82
86
90
102
118

86
86
90
98
106
118

90
86
90
98
106
118

90
86
90
98
106
122

94
90
98
102
114
126

94
94
98
102
114
126

94
94
98
106
114

98
98
102
110
122
-

102
98
102
110
122

-

In dit onderzoek neemt de produktiegrens in laktatie 1 toe van 90% op
3 maanden na afkalven tot 102% op 7 maanden na afkalven. In laktatienummer 8 zijn deze grenzen respektievelijk 106% en 122%. De ingevoerde
(gedwongen) afvoerkansen en de met het het model berekende produktiegrenzen (vrijwillige afvoer) resulteren in de marginale afvoerkansen, die in
tabel 4.4 worden vermeld. Tevens wordt de leeftijdsopbouw van de veestapel weergegeven die ontstaat bij het hanteren van een optimaal beleid.
De totale marginale afvoerkans is relatief hoog in laktatie 1 door de hoge
vrijwillige afvoer. In laktatie 2 ligt de kans op vrijwillige afvoer veel lager
dan in laktatie 1, en neemt in de daaropvolgende laktaties toe. Het tijdstip
van vervanging in de laktatie ligt gemiddeld op dag 162 na afkalven bij gedwongen afgevoerde dieren. Bij vrijwillig afgevoerde dieren ligt dit tijdstip
later, namelijk gemiddeld op dag 210 na afkalven. Het aandeel vrijwillige
afvoer is inclusief afvoer van dieren die aan het eind van de inseminatieperiode nog niet drachtig zijn (in totaal ca. 2%). Dit deel van de vrijwillige
afvoer valt eigenlijk onder de gedwongen afvoer.

-
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Tabel 4.4. Marginale kansen op afvoer, opgesplitst in gedwongen en vrijwillige afvoer, per
laktatie en de leeftijdsopbouw van een veestapel bij optimaal beleid.
marginale afvoerkans
mr

totaal

gedwongen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

32.6
20.4
22.7
26.0
30.8
37.7
46.1
59.5
72.0
82.8
95.3
98.8

10.9
12.7
13.6
14.5
16.3
16.0
16.6
16.9
18.1
19.6
20.4
22.4

21.7
7.7
9.1
11.6
14.5
21.7
29.6
42.5
53.9
63.2
74.9
76.4

100.0

45.3

54.7

totaal 1 '

leeftijdsopbouw

vrijwillig

29.5
19.9
15.8
12.3
9.1
6.3
3.9
2.1
.9
.2
.0
.0

1) Het aandeel van de gedwongen en vrijwillige afvoer in de totale afvoer.

In tabel 4.5 worden enkele bedrijfskengetallen weergegeven die behoren
bij het optimale beleid voor inseminatie en vervanging. De marginale
kansen op afvoer leiden tot een gemiddelde optimale gebruiksduur van 35.1
maanden. Samen met de gemiddelde leeftijd bij eerste keer afkalven van 24
maanden wordt de gemiddelde levensduur 59.1 maanden. De gemiddelde
arbeidsopbrengst van een koe is ƒ160 per maand gedurende de planhorizon.
Tabel 4.5. Enkele bedrijfskengetallen voor het onderzoek van Van Arendonk en Dijkhuizen
(1985) (I), Van den Broek (1986) (II) en dit onderzoek (III).

gebruiksduur (mnd)
vrijwillig (%) 1 '
gedwongen (%)
tussenkalftijd (dgn)
tussenkalftijd a 14 mnd (%)
arbeidsopbrengst (gld/mr .d)

I

II

44.0
42
58
371
12.9
82

37.1
52.2
47.8
370
12.0
126

III
35.1
54.7
45.3
370
11.8
160

1) Inclusief afvoer vanwege niet drachtig aan eind inseminatieperiode (als in tabel 4.4)

Het optimale beleid voor inseminatie en vervanging leidt tot een gemiddelde tussenkalftijd van 370 dagen. Gemiddeld heeft 11.8% van alle dieren
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een tussenkalftijd van 14 maanden of meer (tabel 4.5). De gemiddelde
tussenkalftijd en het aandeel dieren met een lange tussenkalftijd nemen af
met het toenemen van de leeftijd van de koe. De gemiddelde korrelatie
tussen tussenkalftijd en produktieniveau (onafhankelijk van dracht) is,
zonder dat in het model een relatie tussen produktieniveau en drachtigheidskans is ingebouwd, .13. De korrelatie is een gevolg van de wijze van
selektie, waarbij hoogproduktieve dieren langer worden geïnsemineerd.

4.2.2 Toepasbaarheid kengetallen praktijkgegevens
Tussenkatftijd voor alle dieren op 12 maanden gesteld
Gemiddelde, spreiding, minimum en maximum voor inseminatiewaarde op
dag 90 en gebruikswaarde op verschillende momenten in de laktatie worden
vermeld in tabel 4.6. De gemiddelde inseminatiewaarde op dag 90 (IW- 90)
bedraagt ƒ490. De gemiddelde gebruikswaarde (GW- 90) bedraagt ƒ897 en
daalt met het vorderen van de laktatie; de spreiding blijft gelijk. De
minimum gebruikswaarde komt in de tijd lager te liggen; het maximum
blijft ongeveer op hetzelfde niveau.
Tabel 4.6. Gemiddelde, spreiding, minimum en maximum voor inseminatiewaarde (IW) en
gebruikswaarde (GW) op verschillende momenten in de laktatie, uitgedrukt in guldens.
kengetal

gemiddelde

spreiding

IW- 901>
GW- 901»
GW-150
GW-210
GW-250

490
897
793
653
634

396
527
539
528
524

minimum
-719
-122
-162
-302
-652

maximum
2451
3120
3517
3216
3058

1) Aantal dagen in laktatie

Omdat op dag 90 daadwerkelijk inseminatie plaatsvindt, wordt bij de
berekening van de inseminatiewaarde en gebruikswaarde met hetzelfde
moment van dracht gewerkt. Het verschil in gemiddelde gebruikswaarde en
inseminatiewaarde op dag 90 wordt veroorzaakt door het alternatief
waarmee wordt vergeleken. Bij gebruikswaarde is het alternatief onmiddellijke afvoer, terwijl bij inseminatiewaarde wordt gerekend met afvoer aan het
eind van de lopende laktatie. In het laatste geval worden de opbrengsten
gedurende de lopende laktatie in mindering gebracht. Dit verklaart tevens
het verschil in spreiding.
Korrelaties tussen inseminatiewaarde op dag 90 en gebruikswaarde op
verschillende momenten in de laktatie en korrelaties tussen laktatiewaarde
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en inseminatiewaarde/gebruikswaarde op hetzelfde tijdstip in de laktatie
worden weergegeven in tabel 4.7. De korrelatie tussen inseminatiewaarde op
dag 90 en gebruikswaarde op verschillende momenten in de laktatie neemt
af naarmate de laktatie vordert. Oorzaak hiervan is dat op een later tijdstip
in de laktatie de laktatiewaarde, die mede het kengetal bepaalt, af kan
wijken van die op dag 90. Verschillen in tussenkalftijd spelen hierbij geen
rol, omdat van alle dieren verondersteld wordt dat de tussenkalftijd 12
maanden is. De produktie van een dier wordt beïnvloed door de gerealiseerde tussenkalftijd. Dit betekent dat de tussenkalftijd, via het effekt op
produktie, de gebruikswaarde enigszins vertroebelt.
Tabel 4.7. Korrelaties tussen inseminatiewaarde (IW) op dag 90 en gebruikswaarde (GW) op
verschillende momenten in laktatie; korrelaties tussen laktatiewaarde en inseminatiewaarde en
gebruikswaarde op hetzelfde moment in laktatie.
kengetal

IW-901>

LW-*2'

IW- 901'
GW- 90
GW-150
GW-210
GW-250

.95
.90
.89
.88

.89
.92
.93
.93
.92

1) Aantal dagen in laktatie;
2) Aantal dagen in laktatie; gelijk aan aantal dagen in laktatie voor kengetal waartussen
korrelatie is berekend.

De in tabel 4.7 vermelde korrelaties tussen laktatiewaarde en gebruikswaarde zijn hoog (ca. .92). Dit ligt voor de hand aangezien elke korrelatie
is gebaseerd op uitkomsten behorende bij één bepaald tijdstip in laktatie.
Wanneer een korrelatie zou worden berekend over tijdstippen heen, dan
mag een lagere waarde worden verwacht. De laktatiewaarde blijft gedurende de laktatie immers vrijwel konstant, terwijl de gebruikswaarde normaal
gesproken een verloop in waarde geeft te zien (figuur 3.2). Verder treden
geen verschillen op in verwachte tussenkalftijd. Mede hierdoor is de
laktatiewaarde dan ook een minder goede indikatie van de economische
waarde van een dier.
De korrelatie tussen laktatiewaarde en inseminatiewaarde op dag 90 is
lager dan de korrelatie tussen laktatiewaarde en gebruikswaarde op verschillende tijdstippen in de laktatie (tabel 4.7).
In tabel 4.8 wordt de verdeling van aantallen dieren (in totaal 8051
dieren) over de verschillende kombinaties van inseminatiewaarde- en
gebruikswaardeklassen weergegeven. Voor de meeste dieren geldt dat de
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kengetallen elkaar niet tegenspreken. In de meeste gevallen geldt ni.: des te
hoger de inseminatiewaarde op dag 90, des te hoger de gebruikswaarde op
de verschillende momenten in de laktatie. Dieren waarvoor op dag 90
economisch gezien tot insemineren moest worden besloten, blijken in de
meeste gevallen een positieve economische waarde te houden gedurende de
lopende laktatie.
Op dag 90 zijn er geen dieren waarvoor geldt dat ze economisch gezien
niet geïnsemineerd zouden moeten worden en tegelijkertijd een hoge
positieve economische waarde hebben. Het omgekeerde geldt eveneens op
dag 90: er zijn geen dieren die economisch gezien stellig geïnsemineerd
moeten worden, en tegelijkertijd een negatieve economische waarde hebben.
Naarmate de laktatie vordert zijn er wel dieren die een negatief inseminatieadvies op dag 90 kombineren met een hoge positieve economische
waarde; het omgekeerde geldt ook. De gebruikswaarde op een later tijdstip
dan dag 90 is gebaseerd op andere informatie dan de inseminatiewaarde
op dag 90. Bij nader onderzoek blijken dit dieren te zijn waarvan de
laktatatiewaarde op dag 90 nogal afwijkt van de laktatiewaarde op een later
tijdstip in de laktatie.
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Tabel 4.8. Verdeling aantallen dieren over de verschillende kombinaties van klassen voor
inseminatiewaarde (IW) op dag 90 en gebruikswaarde (GW) op verschillende momenten in
laktatie; tussenkalftijd voor alle dieren op 12 maanden gesteld.
12>

IW-901)
G W -901)

GW-150

GW-210

GW-250

2

3

12>
2
3
4
5

18
315
416
15

1
2
3
4
5

98
538
118
9
1

20
368
705
155

1
2
3
4
5

509
192
55
7
1

200
519
471
57
1

1000

971
60

1
2
3
4
5

520
172
61
10
1

197
523
462
64
2

52
284
997
954
61

10

16

29

%3>

151
748
349

4

%3>

5

.2
6
20
36
38

447
1751

771

150

1237

3
95
706

1
9
71

1417

1064

1
4
140

127

863

1538

51
266

5
25
209
1255

1
2
18
286

514

1376

8
27
238
1248

2
5
20
351

487

1305

10
13
22
33
23

25

21

n=8051

1683

2
13
20
35
31
10
12
22
32
24

1) Aantal dagen in laktatie;
2) Inseminatie- of gebruikswaardeklasse; klasseindeling in tabel 4.2;
3) Percentage van totaal aantal dieren in desbetreffende inseminatie- of gebruikswaardeklasse.

Gebruikmakend vangesimuleerde inseminatiegegevens
Onderscheid wordt gemaakt in dieren die zijn aangehouden en dieren die
zijn afgevoerd tijdens de laktatie. De verdeling van aantallen aangehouden
dieren (in totaal 6115 dieren) over de verschillende inseminatie- en gebruikswaardeklassen op verschillende tijdstippen in de laktatie wordt
weergegeven in tabel 4.9.
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Tabel 4.9. Verdeling aantallen aangehouden dieren over de verschillende kombinaties van
klassen voor inseminatiewaarde (IW) op dag 90 en gebruikswaarde (GW) op verschillende
momenten in de laktatie.

la>

IW-901'
G W -901>

GW-150

GW-210

GW-250

12>
2
3
4
5

9
185
235
8

1
2
3
4
5

60
303
69
5

1
2
3
4
5

266
135
31
5

1
2
3
4
5

292
102
35
8

%3>

2

3

103
505
250

1
328

15
302
452
89

615

1

130

1007

1398

10
101
905
606

1
9
157

2
119
606
1001

1011

355

1081

102
244
780
639
34

9
45
245
984
339

2
6
28
333
1030

29

27

23

60
276
788
642
33

215
319
277
44
3
14

6
34
216

.2
5
17
36
41

1
12
20
35
31

1232

1
5
24
288

157
386
275
39
1

%3>

5

1340

71

7

4

8
14
22
32
24
10
12
22
33
23
n=6115

1), 2) en 3), zie voetnoten tabel 4.8.

De verdeling van de aangehouden dieren over de verschillende kombinaties van klassen vertoont hetzelfde beeld als in de situatie dat de tussenkalftijd voor alle dieren op 12 maanden is gesteld (tabel 4.8). Opvallend is
dat op dag 210 en 250 respektievelijk 8 en 10% van de aangehouden
dieren een negatieve gebruikswaarde hebben. Om te bepalen of dit beeld
over laktaties heen hetzelfde is, wordt een indeling gemaakt in drie leeftijdsgroepen:
- jong, leeftijd bij afkalven < 48 mnd (n=3320);
- midden,
> 48 en < 84 mnd (n=2313);
- oud,
> 84 mnd (n=482).
In tabel 4.10 wordt van elke leeftijdsgroep het percentage dieren vermeld
dat op dag 210 of 250 een negatieve gebruikswaarde heeft. Op dag 210
hebben 25% van de oudere dieren een negatieve gebruikswaarde; op dag

47

250 is dit 38%. Deze percentages liggen veel hoger dan voor de andere
twee groepen.
Tabel 4.10. Percentage dieren per leeftijdsgroep met een negatieve gebruikswaarde (GW).

groep
GW-2101)
GW-250

jong
7
7

midden

oud

6
9

25
38

1) Aantal dagen in laktatie

In tabel 4.11 wordt de verdeling van de afgevoerde dieren over de
verschillende kombinaties van inseminatiewaarde- en gebruikswaardeklassen
op verschillende momenten in de laktatie weergegeven. Het totaal aantal
dieren is per tijdstip variabel.
Op dag 90 en 150 treedt hetzelfde beeld op als in tabel 4.8 en 4.9 met
betrekking tot het wel of niet elkaar tegenspreken van de kengetallen. Het
aandeel afgevoerde dieren waarvoor op dag 90 economisch gezien niet tot
insemineren moet worden overgegaan bedraagt 27%. Bij de aangehouden
dieren is dit aandeel 7% (tabel 4.10). Dit beeld komt terug in de verdeling
van dieren over de gebruikswaardeklassen op dag 90 en 150. Bij de
afgevoerde dieren is het aandeel dieren in klasse 1 + 2 (negatieve of lage
economische waarde) respektievelijk
18 en 44%; bij de aangehouden
dieren is dit 5 en 13%. Kortom de afgevoerde dieren zijn gemiddeld gezien
dieren met een lagere toekomstverwachting dan de aangehouden dieren.
Na dag 150 worden alle afgevoerde dieren gust gemeld en dit heeft,
zoals verwacht, een duidelijk effekt op de gebruikswaarde. Op dag 250
geldt voor 72% van deze dieren dat het optimale vervangingsmoment reeds
is bereikt. De rest van de dieren heeft een gebruikswaarde tussen ƒ0 en
ƒ200. Voor deze dieren zal in een later stadium het optimale vervangingsmoment bereikt worden.
Verder valt op dat de verdeling over de inseminatiewaardeklassen op dag
90 voor de dieren die nog aanwezig zijn op verschillende tijdstippen in de
laktatie niet op elk moment hetzelfde is. Van de dieren die op dag 250
nog aanwezig zijn heeft 17% een negatieve inseminatiewaarde op dag 90.
Van de op dag 90 aanwezige dieren bedraagt dit aandeel 27%. Dit
betekent dat de dieren die in de tussenliggende periode zijn afgevoerd,
gemiddeld een lagere inseminatiewaarde op dag 90 hadden, dan de dieren
die na dag 250 worden afgevoerd.
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Tabel 4.11. Verdeling aantallen afgevoerde dieren over de verschillende kombinaties van
klassen voor inseminatiewaarde (IW) op dag 90 en gebruikswaarde (GW) op verschillende
tijdstippen.
12>

IW-901>
G W -901>

GW-150

GW-210

GW-250

2

3

4

5

la>
2
3
4
5

48
364
362
10

88
390
166

1
154
567
30

188
234

2
298

%3>

27

22

26

15

10

1
2
3
4
5

112
476
40
1

15
350
208
9

5
166
321
199
11

14
72
240
81

1
3
74
215

%

24

22

27

16

1

1
2
3
4
5

322
114

170
292

94
494
10

11
333
35

%

20

21

28

18

13

1
2
3
4
5

301
2

325
16

395
84

191
156

39
222
2

%

17

20

28

20

15

143
136
2

%3>
2
16
31
32
19
n=2902

5
39
25
20
12
n=2613

28
64
8
.1

n=2156

72
28
.1

n=1733

1), 2) en 3), zie voetnoten tabel 4.8.

43 Slotopmerkingen
4.3.1 Vergelijking resultatengeaktualiseerd dynamischprogrammeringsmodel met uitgangsmodel
Het geaktualiseerde dynamisch programmeringsmodel is een aangepaste
versie van het door Van den Broek (1986) bijgewerkte model van Van
Arendonk en Dijkhuizen (1985). Daarom zijn in dit hoofdstuk naast de
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resultaten van het geaktualiseerde model, ook enkele resultaten van de twee
vorige versies besproken. In paragraaf 3.2 zijn de resultaten van de vorige
versies van het model reeds besproken. In deze paragraaf wordt een
vergelijking gemaakt tussen de resultaten behaald met het geaktualiseerde
model en het model van Van den Broek (1986).
Voor dieren in de eerste en tweede laktatie zijn de produktiegrenzen
waarboven inseminatie optimaal is hoger dan bij Van den Broek (1986)
(tabel 4.3). Het gevolg is een grotere vrijwillige afvoer in de evenwichtssituatie. In het onderzoek van Van den Broek (1986) bedraagt het percentage
vrijwillige afvoer 52% van het totaal; in dit onderzoek 55% (tabel 4.4). De
grotere vrijwillige afvoer leidt tot een gemiddelde gebruiksduur die 2
maanden korter is dan bij Van den Broek (1986) (tabel 4.5).
Vooral het verschil tussen het aankoopbedrag van een hoogdrachtige
vaars en de slachtwaarde van de te vervangen koe heeft een grote invloed
op het optimale beleid voor inseminatie en vervanging (Van Arendonk,
1985b; Van den Broek, 1986). Wordt het verschil tussen aankoopbedrag en
slachtwaarde groter dan stijgt de gemiddelde gebruiksduur in de evenwichtssituatie. In het geaktualiseerde model is het verschil tussen aankoopbedrag en slachtwaarde groter dan in het model van Van den Broek. De
gebruiksduur neemt evenwel niet toe, maar ligt twee maanden lager (tabel
4.5). Dit wordt veroorzaakt door de wijzigingen die in andere uitgangspunten zijn aangebracht.
Uit een gevoeligheidsanalyse (Van Arendonk, 1985b) is gebleken dat een
daling in voerkosten of een stijging in melk- of kalveropbrengsten tot een
kortere gebruiksduur leiden. Het effekt van deze veranderingen is minder
groot dan het effekt van veranderingen in het verschil tussen aankoopbedrag vaars en slachtwaarde, indien de veranderingen procentueel gelijk zijn.
Op basis van de effekten waargenomen in de gevoeligheidsanalyse (Van
Arendonk, 1985b) kan worden gekonkludeerd dat de daling in gebruiksduur
ten opzichte van Van den Broek (1986) met name veroorzaakt wordt door
de lagere krachtvoerprijs en in mindere mate door de hogere kalverprijs en
het hogere produktieniveau.
Het gemiddelde inkomen per koe per maand ligt ƒ34 hoger (+27%) dan
in het onderzoek van Van den Broek (1986) (tabel 4.5). Het gemiddelde
inkomen wordt, zoals uit een gevoeligheidsanalyse is gebleken, met name
beïnvloed door melkprijs en produktieniveau, en in mindere mate door
voerprijs (Van Arendonk, 1985b). In dit onderzoek speelt met name de
lagere krachtvoerprijs (-20%) en in mindere mate het hogere produktieniveau een rol in de stijging van het gemiddelde inkomen.
Van de Venne (1987) heeft op basis van praktijkgegevens bepaald dat de
gemiddelde gebruiksduur na invoering van de superheffing 3.45 jaar
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bedraagt. Uit het dynamisch programmeringsmodel volgt bij optimaal beleid
een gebruiksduur van 2.9 jaar (tabel 4.5), een half jaar korter dan de in de
praktijk waargenomen gebruiksduur. Als er vanuit gegaan wordt dat de
uitgangspunten die in het dynamisch programmeringsmodel gehanteerd
worden in overeenstemming zijn met de situatie in de praktijk, dan
betekent dit dat veehouders economisch gezien een deel van de dieren te
lang aanhouden. Immers het dynamisch programmeringsbeleid geeft op
basis van de gehanteerde uitgangspunten economisch gezien het optimale
beleid voor inseminatie en vervanging aan.
Wanneer echter de uitgangspunten in het dynamisch programmeringsmodel niet in overeenstemming zouden zijn met de situatie in de praktijk, dan
geeft het model niet het optimale beleid voor inseminatie en vervanging
aan. Een vergelijking tussen de in de praktijk gerealiseerde gebruiksduur en
de gebruiksduur resulterend uit het dynamisch programmeringsmodel is in
dat geval niet op zijn plaats.
4.3.2 Toepasbaarheid van de kengetallen op praktijkgegevens
Uit de analyse van de toepasbaarheid van de kengetallen op praktijkgegevens is naar voren gekomen dat de kengetallen goed samen in de
praktijk toegepast kunnen worden. De veehouder kan de inseminatiewaarde, in kombinatie met extra informatie met betrekking tot de koe of
het bedrijf, gebruiken als hulpmiddel bij de inseminatiebeslissing. Met de
gebruikswaarde wordt het optimale moment van afvoer van gust gelaten
dieren aangegeven. Voorwaarde is dat het gust laten van dieren wordt
geregistreerd.
Van de aangehouden dieren heeft 10% op dag 250 een negatieve gebruikswaarde (tabel 4.9). Bij de groep oudere dieren (laktatie > 6) geldt
dit voor 38% van de dieren (tabel 4.10). Dit betekent dat een groot deel
van de oudere dieren een negatieve gebruikswaarde zal krijgen op een
bepaald tijdstip in de laktatie. Door Schepers (1987) werd dit ook al
waargenomen. De acceptatie van de kengetallen zal hierdoor niet bevorderd
worden.
Een verklaring voor het grote aandeel oudere, drachtige dieren dat een
negatieve gebruikswaarde krijgt, kan gezocht worden bij de veehouder
enerzijds en het dynamisch programmeringsmodel dat ten grondslag ligt aan
de kengetallen anderzijds. Als er vanuit gegaan wordt dat de uitgangspunten in het model juist zijn, dan houdt de veehouder deze dieren te lang
aan. Kennelijk is te veel gelet op het (goede) verleden en wordt onvoldoende rekening gehouden met (tegenvallende) toekomstige prestaties;
eventuele gedwongen afvoer wordt (te snel) geaccepteerd. Het is juist dit
laatste element dat bijdraagt aan een negatief advies. Anderzijds is het
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denkbaar dat het model aan oudere dieren een te lage waarde toekent.
Door enkele uitgangspunten te wijzigen (overlevingskansen oudere dieren
verhoogd, genetische vooruitgang verlaagd en nauwkeurigheid voorspellen
toekomstige laktaties verhoogd) is getracht de waarde van oudere dieren te
laten stijgen. Hiermee werd het evenwel niet mogelijk de verschillen te
overbruggen, zodat besloten is door te gaan met de oude uitgangspunten.
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5. IMPLEMENTATIE IN DE PRAKTIJK

Alvorens in december 1988 is overgegaan tot definitieve implementatie
van de kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde in de praktijk, zijn
ze door het NRS uitgetest op 45 praktijkbedrijven in de praktijkproef
GRIP-Melkveeplan. Tegelijk met de kengetallen is de kwotummanager
uitgetest. De kwotummanager heeft tot doel het voorspellen van de melkproduktie per dier en bedrijf voor het resterende gedeelte van het superheffïngsjaar en geeft vervolgens aan of het toegestane kwotum bij ongewijzigd beleid al dan niet wordt volgemolken. Het doel van de praktijkproef
GRIP-Melkveeplan was het nagaan van het praktisch belang voor de
veehouder van de kwotummanager en de kengetallen afzonderlijk en in
kombinatie. Tevens is gezocht naar de meest wenselijke vorm van presentatie aan de veehouder.
In paragraaf 5.1 wordt de wijze waarop de kengetallen in de praktijkproef aan de veehouders zijn gepresenteerd weergegeven. In paragraaf 5.2
wordt kort ingegaan op de opzet van de proef en zullen enkele resultaten
worden besproken. Op de definitieve implementatie in december 1988
wordt kort ingegaan in paragraaf 5.3.
5.1 Presentatie van de kengetallen aan de veehouder
Het kengetal inseminatiewaarde geeft het verwachte voordeel in guldens
wanneer een dier drachtig wordt. Het kengetal gebruikswaarde geeft het
verwachte voordeel in guldens bij aanhouden tot het optimale moment van
vervanging. Dit betekent dat wanneer uitgegaan wordt van de verschillen in
geldelijke opbrengst, de kengetallen afhankelijk zijn geworden van de
gekozen prijs- en produktieomstandigheden. Wordt een hoge prioriteit
gegeven aan het voorspellen van geldelijke verschillen tussen dieren, dan
wordt de keuze van de uitgangspunten van grote betekenis. Dat is veel
minder het geval wanneer bij de berekening de hoogste prioriteit wordt
gegeven aan het op rangorde zetten van de dieren. Verder is in het laatste
geval aan te bevelen de resultaten van de dynamische programmering op
een andere schaal uit te drukken. Aan het op rangorde zetten van de
dieren wordt door Voncken (1986) en Van Arendonk en De Boer (1987)
de voorkeur gegeven.
Voncken (1986) stelt voor de inseminatiewaarde als een relatief getal
weer te geven zoals dit bij de laktatiewaarde gebeurt. Nadeel hierbij is
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echter dat, omdat de gemiddelde inseminatiewaarde op een bedrijf steeds
op 100 wordt gesteld, het kengetal niet meer het verloop kent gedurende
de laktatie zoals dat in paragraaf 3.3 is beschreven.
Voor de schaal van het kengetal inseminatiewaarde wordt door Van
Arendonk en De Boer (1987) voorgesteld de inseminatiewaarde van een
tweede kalfs koe, 3 maanden in laktatie met een gemiddelde laktatiewaarde, op 100 te stellen. De inseminatiewaarde van individuele dieren
wordt uitgedrukt ten opzichte van dit referentiedier. Uitgangspunt daarbij is
dat dieren waarvoor insemineren niet optimaal is een waarde kleiner dan
nul krijgen (als bij oorspronkelijke inseminatiewaarde).
Bij het komen tot het uitdrukken van de kengetallen op een andere
schaal, waarbij aan het rangschikken van dieren de hoogste prioriteit wordt
gegeven, moeten de volgende keuzes worden gemaakt:
- kengetal wel of niet uitdrukken op een lineaire schaal;
- kengetal behoudt wel of niet het oorspronkelijke teken (negatieve waarden blijven negatief, of nul blijft nul, etc);
- kengetal van individuele dieren wel of niet t.o.v een referentiedier
uitdrukken.
Gekozen is voor het uitdrukken op een lineaire schaal, waarbij het
kengetal zijn oorspronkelijke teken behoudt. In eerste instantie is uitgegaan van het uitdrukken van het kengetal voor een individueel dier t.o.v.
een referentiedier.
Zoals door Van Arendonk en De Boer (1987) is voorgesteld wordt de
inseminatiewaarde van een tweede kalfs dier, 3 maanden in laktatie en een
gemiddelde laktatiewaarde op 100 gesteld. Een oorspronkelijke inseminatiewaarde (IW) van 553 staat in dat geval voor een geschaalde inseminatiewaarde van 100 (IW*). Er zijn vervolgens twee mogelijkheden voor de
schaling van de gebruikswaarde:
( l ) D e gebruikswaarde van hetzelfde referentiedier ook op 100 stellen. Een
oorspronkelijke gebruikswaarde (GW) van 958 staat in dat geval voor
een geschaalde gebruikswaarde van 100 (GW*). Eventueel kan gekozen
worden voor een ander referentiedier, of een geschaalde waarde
afwijkend van 100 voor het referentiedier.
(2)De gebruikswaarde van elk dier uitdrukken ten opzichte van de inseminatiewaarde die staat voor IW* = 100 (GW = 958, GW* = 958/553 =
173).
Bij de eerste mogelijkheid wordt per kengetal de waarde van het kengetal
van een individueel dier uitgedrukt ten opzichte van de waarde van het
kengetal van een referentiedier. Nadeel is, daar beide kengetallen op
verschillende schalen worden uitgedrukt, dat verschillen tussen individuele
dieren bij beide kengetallen niet gelijk zijn. Dit bemoeilijkt de vertaling
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naar de praktijk. Bij de tweede mogelijkheid worden beide kengetallen op
dezelfde schaal uitgedrukt.
Uiteindelijk is als uitgangspunt gekozen voor de lineaire schaal met
behoud van het teken. De oorspronkelijke waarde van beide kengetallen
wordt gedeeld door 5. In feite komt dit overeen met de tweede mogelijkheid, die hierboven besproken is. Door het toepassen van deze deling
wordt de range die in dit onderzoek in de kengetallen waargenomen werd
(inseminatiewaarde: -ƒ2000 tot +ƒ3000; gebruikswaarde: -ƒ500 tot ƒ3000)
aanzienlijk ingekrompen. Door de verkregen waarden op 10-tallen af te
ronden wordt de overzichtelijkheid van de kengetallen bevorderd. De
veehouder kan dieren gemakkelijk op rangorde zetten, tevens komt de mate
van verschil in geldelijke opbrengst naar voren. Een extra eenheid inseminatiewaarde of gebruikswaarde betekent voor een gemiddeld bedrijf 5
gulden extra inkomsten wanneer de koe respektieveüjk drachtig of aangehouden wordt.
Per definitie geldt dat wanneer de inseminatiewaarde kleiner wordt dan
nul, er niet tot insemineren overgegaan moet worden. Om rekening te
kunnen houden met de invloed van andere faktoren, zoals melkbaarheid en
karakter op de beslissing wordt een drietal trajekten onderscheiden.
Wanneer de inseminatiewaarde lager is dan -20 wordt het advies gegeven
het dier niet te insemineren, terwijl bij een waarde boven +20 geadviseerd
wordt het dier wel te insemineren. In het tussenliggende trajekt zullen
andere eigenschappen uiteindelijk de doorslag moeten geven. Hierbij wordt
er vanuit gegaan dat de produktie van een dier niet tijdelijk, als gevolg van
kortdurende ziekte, verlaagd is geweest. Dit zal ten onrechte leiden tot een
verlaagde inseminatiewaarde.
De gebruikswaarde wordt berekend op basis van de meest aktuele
melkkontrole- en inseminatiegegevens. Bij de berekening van de verwachte
tussenkalftijd worden de meest aktuele inseminatiegegevens gebruikt.
Wanneer een koe kortgeleden geïnsemineerd is, wordt rekening gehouden
met het risico dat het dier niet drachtig is. Na verloop van tijd wordt het
dier drachtig verondersteld van de laatst bekende inseminatie. Is een koe
gust na één of meerdere inseminaties, dan wordt de koe alleen gust verondersteld als de veehouder dit heeft gemeld middels het inzenden van een
formulier.
52 Belangrijkste ervaringen uit de praktijkproef GRIP-Melkveeplan
De kengetallen zijn uitgetest op 45 bedrijven, waarvan 24 bedrijven
eveneens de beschikking hadden over de resultaten van de kwotummanager. De grootte van de bedrijven varieerde van 20 tot 150 melkkoeien. In
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de periode van december 1987 tot het einde van het superheffingsjaar
1987/1988 (eind maart 1988) ontvingen de deelnemende veehouders vijfmaal
een uitslagformulier.
In een schriftelijke enquête heeft het NRS de mening van de veehouders
gepeild met betrekking tot de kengetallen. Door Jalvingh (1988) is een
oriënterend onderzoek verricht om inzicht te verkrijgen in de redenen van
afvoer en in hoeverre bij de beslissing tot afvoer gebruik is gemaakt van de
kengetallen laktatiewaarde, gebruikswaarde en de kwotummanager. Daartoe
zijn aan deelnemende veehouders formulieren verstuurd voor elk afgevoerd
dier met vragen die ondermeer betrekking hadden op de reden van afvoer
en het gebruik van de kengetallen bij de afvoerbeslissing.
De lengte van de periode waarin de kengetallen inseminatiewaarde en
gebruikswaarde op de bedrijven gebruikt zijn (4 maanden), is te kort om
op basis van de resultaten van bovengenoemde enquêtes uitspraken te doen
over het gebruik van de kengetallen door de veehouder. Het merendeel van
de veehouders gaf aan dat de kengetallen van nut waren geweest bij het
nemen van beslissingen en was van plan zich te abonneren op de kengetallen bij definitieve invoering ervan in de praktijk.
Uit de opmerkingen die de veehouders maakten n.a.v. de enquêtes kwam
wel naar voren dat men moet wennen aan de nieuwe kengetallen. Veehouders zijn nog onvoldoende van de voordelen van de kengetallen doordrongen. Reakties van veehouders als "de inseminatiewaarde levert weinig
nieuws op boven de laktatiewaarde" kenmerken dit. De veehouder heeft
deels gelijk, want de inseminatiewaarde is o.a. gebaseerd op de laktatiewaarde. Maar aan de andere kant worden in de inseminatiewaarde veel
meer faktoren meegenomen en wordt beter rekening gehouden met de
toekomstverwachting van het dier dan in de laktatiewaarde het geval is,.
Verder maakten veehouders de opmerking dat de fokwaarde en gebruikseigenschappen van de koe meegenomen moeten worden in de bepaling van
de gebruikswaarde. De veehouder moet echter naast de gebruikswaarde zelf
de fokwaarde en de gebruikseigenschappen van het dier meenemen in zijn
beslissingen, omdat dit momenteel nog moeilijk in een model is in te
bouwen. De veehouder is degene die de uiteindelijke beslissing neemt, en
van hem wordt verwacht dat hij daarbij alle relevante informatie in beschouwing neemt.
Pas wanneer een dier langer dan 60 dagen in laktatie is wordt de
laktatiewaarde en daardoor de inseminatiewaarde bepaald. Bij de bepaling
van het kengetal wordt het laktatiestadium op de dag van bepaling gebruikt. De laatste melkkontrole van het dier ligt daarvoor en in dat
stadium van de laktatie wordt de laktatiewaarde nog niet berekend. Dit
betekent dat in veel gevallen op dag 61 en vlak daarna nog geen insémina-
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tiewaarde kan worden berekend, terwijl op dat moment wel al inseminatiebeslissingen genomen moeten worden. Dit werd door veehouders als een
nadeel gezien van het kengetal inseminatiewaarde, waarvoor inmiddels een
oplossing is gevonden (zie volgende paragraaf).
5 3 Uiteindelijk gekozen aanpak en wijze van uitvoering
Sinds december 1988 hebben veehouders de mogelijkheid zich te abonneren op GRIP-veevervanging, en krijgen daardoor de beschikking over de
kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde. Op hetzelfde moment zijn
GRIP-kwotumplan (kwotummanager) en GRIP-vruchtbaarheid (vruchtbaarheidssituatie op het bedrijf) geïntroduceerd.
Op een vast moment in de maand worden de kengetallen bepaald. De
presentatie van de kengetallen is gelijk aan de presentatie ervan in de
praktijkproef, d.w.z. dat de absolute waarde van het kengetal (in guldens)
wordt gedeeld door 5 en afgerond op tientallen. In bijlage 2 wordt een
uitslagformulier weergegeven, zoals die door deelnemende veehouders
maandelijks wordt ontvangen.
Voor het bepalen van de gebruikswaarde is het van belang te weten of
de veehouder de koe gust heeft gelaten. Veehouders die deelnemen aan
GRIP-Veevervanging dienen bij de melkkontrole op te geven welke dieren
gust gelaten zijn.
Om toch in een vroeg stadium van de laktatie de inseminatiebeslissing te
kunnen nemen op basis van inseminatiewaarde, heeft een wijziging plaatsgevonden in de opzet van de berekening van de laktatiewaarde. Voorheen
werd een laktatiewaarde pas berekend wanneer minimaal drie proefmelkingen bekend waren. Sinds maart 1989 wordt de laktatiewaarde reeds na 24
dagen (bij 3-weekse kontrole; na 28 dagen bij 4-weekse kontrole) in de
laktatie berekend. Daarvoor is de voorspelling van de 305-dagen produktie,
een belangrijk element in de berekening van de laktatiewaarde, op een
aantal punten gewijzigd. Door deze wijziging is het mogelijk de laktatiewaarde eerder te presenteren, zonder dat er toegegeven hoeft te worden
op de betrouwbaarheid ervan (Buiting en Wilmink, 1989).
In de toekomst volgt nog een nadere evaluatie van het gebruik van de
kengetallen in de praktijk.
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6. DISKUSSIE EN KONKLUSIES

Dynamische programmering is een geschikte techniek voor het ondersteunen van inseminatie- en vervangingsbeslissingen bij melkvee. Met behulp
van een dynamisch programmeringsmodel kan het optimale beleid voor
inseminatie en vervanging worden bepaald voor een brede verscheidenheid
van dieren (Van Arendonk en Dijkhuizen, 1985). In deze publikatie is net
als in eerdere onderzoeken (Van Arendonk, 1985; Van Arendonk, 1986) de
invloed van bepaalde faktoren (prijzen en produktieniveau) op dit optimale
beleid aangetoond.
Uit het verkregen optimale beleid worden kengetallen voor individuele
dieren afgeleid: de inseminatiewaarde en gebruikswaarde. Een reeks van
onderzoeken heeft ertoe geleid dat deze kengetallen sinds december 1988
in de praktijk toegepast (kunnen) worden. In deze publikatie is een
chronologische opsomming gegeven van deze onderzoeken. De laatste twee
stappen alvorens tot implementatie is overgegaan zijn uitgebreid beschreven
in deze publikatie. Naast dat de kengetallen goed afzonderlijk toegepast
kunnen worden is aangetoond dat de kengetallen eveneens goed samen
gaan. Op enkele uitzonderingen na spreken de kengetallen die beide een
optimale beslissing weergeven elkaar niet tegen. Uitzonderingen zijn die
dieren waarvoor geldt dat het produktieniveau tijdens de laktatie sterk
verandert.
Als laatste stap voor definitieve implementatie in de praktijk zijn de
kengetallen door het NRS op 45 praktijkbedrijven uitgetest. Vanwege de
geringe lengte van de periode waarin de kengetallen zijn uitgetest (4
maanden), kunnen uit deze proef geen konklusies getrokken worden ten
aanzien van het gebruik van de kengetallen in de praktijk. Het merendeel
van de veehouders gaf wel aan dat de kengetallen van nut waren geweest
bij het nemen van beslissingen en was van plan zich te abonneren op de
kengetallen bij definitieve invoering.
Door Van Arendonk (1987) zijn berekeningen uitgevoerd ter bepaling van
het verwachte financiële voordeel van het toepassen van de beide kengetallen. Toepassing van de kengetallen leidde onder modelomstandigheden tot
een gemiddeld ƒ13 hogere arbeidsopbrengst per koe per jaar in vergelijking
met de situatie waarin de melkopbrengsten per koe gemaximaliseerd
worden. Een belangrijk deel van de extra opbrengsten is het gevolg van
een lager vervangingspercentage oftewel het langer doorgaan met insemineren.

58
Voor de kengetallen zoals die nu worden toegepast in de praktijk geldt
dat ze gebaseerd zijn op de resultaten van het in deze publikatie beschreven geaktualiseerde dynamisch programmeringsmodel. Dit betekent dat voor
alle deelnemende bedrijven bij de bepaling van de kengetallen gewerkt
wordt met één en dezelfde set van onderliggende uitgangspunten. In
werkelijkheid zullen niet alle bedrijven korrekt gekarakteriseerd worden
door deze set van uitgangspunten. Dit betekent echter niet zonder meer
dat de kengetallen op die bedrijven niet gebruikt kunnen worden. Daarvoor
is het van belang te weten door welke faktoren het optimale inseminatieen vervangingsbeleid wordt beïnvloed en in welke mate. Het aankoopbedrag
van een hoogdrachtige vaars (opfokkosten) en de slachtwaarde van de te
vervangen koe hebben een grote invloed op het optimale beleid. Veranderingen in andere faktoren, zoals melk-, voer- en kalverprijzen hebben een
geringere invloed (Van Arendonk, 1985b). De absolute waarde van het
kengetal verandert bij wijzigingen in uitgangspunten, de rangorde van de
dieren op basis van het kengetal blijft geüjk. Het gebruik van de kengetallen bij inseminatie- en vervangingsbeslissingen leidt tot een vervangingspercentage op jaarbasis van 30%. Indien er op het bedrijf sprake is van een
afwijkende slachtwaarde of opfokkosten, dan zouden de oorspronkelijke
grenzen van de kengetallen verschoven moeten worden, opdat het bij het
afwijkende uitgangspunt behorende optimale beleid kan worden gerealiseerd. Momenteel wordt hierover aan de deelnemers nog geen aanvullende
informatie verschaft.
Bij de berekening van de kengetallen wordt geen rekening gehouden met
de invloed van seizoensvariatie in produktie en prijzen. Het optimale beleid
voor inseminatie en vervanging wordt sterk beïnvloed door seizoensvariatie
in produktie en in mindere mate door seizoensvariatie in kalverprijzen en
voerkosten (Van Arendonk, 1986). Het rekening houden met seizoensvariatie in produktie en prijzen leidt tot sterke schommelingen in de hoogte van
de kengetallen. De rangorde van de dieren wordt er echter niet door
beïnvloed. Vanwege het nog gekompliceerde karakter van het effekt van
seizoen op de kengetallen, wordt er bij de bepaling van de kengetallen
geen rekening mee gehouden. In de praktijk wordt bij het nemen van
beslissingen wel degelijk rekening gehouden met de invloed van het seizoen.
Door gebruik te maken van een kombinatie van algemene richtlijnen en de
kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde, moet het voor veehouders mogelijk zijn een optimaal beleid te realiseren, waarbij toch enigszins
rekening wordt gehouden met seizoensvariatie in produktie en prijzen. Dit
dient nog nader uitgewerkt te worden.
Nader onderzoek is eveneens vereist naar de toepassing van inseminatiewaarde en gebruikswaarde in kombinatie met de kwotummanager. In de
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praktijkproef is aan de veehouders geadviseerd gebruikswaarde te gebruiken
als afyoerkriterium wanneer sprake is van een door de kwotummanager
voorspelde overschrijding van het toegestane kwotum. Jalvingh (1988) heeft
een simulatiestudie uitgevoerd, die tot doel had het bepalen van het
optimale beleid voor inseminatie en vervanging onder superheffingsomstandigheden. Daarbij is gebruik gemaakt van de kengetallen inseminatiewaarde
en gebruikswaarde en de kwotummanager. Konklusie uit dit onderzoek is
dat de gebruikswaarde alleen niet altijd het meest geschikte kriterium is om
dieren af te voeren wanneer sprake is van een voorspelde overschrijding
van het toegestane kwotum. Gebruik van gebruikswaarde als afvoerkriterium aan het begin van het superheffingsjaar levert geen problemen op. Bij
gebruik later in het jaar moeten te veel dieren worden afgevoerd; dieren
met de laagste gebruikswaarde zijn meestal immers dieren die al ver in
laktatie zijn. Dit heeft een nadelig effekt op de bedrijfsresultaten in
volgende jaren. Daarom dient nader bekeken te worden hoe optimaal
gebruik gemaakt kan worden van de kwotummanager en de kengetallen in
het geval van een (voorspelde) overschrijding van het kwotum.
In de herfst van 1989 is door een aantal landelijke dienstverlenende
organisaties, waaronder het NRS, het managementpakket Argos-rundvee
geïntroduceerd. Veehouders die dit pakket bezitten kunnen de kengetallen
van alle individuele dieren op hun eigen personal computer bepalen. De
veehouder heeft daarbij niet de beschikking over het dynamisch programmeringsmodel, maar krijgt tabellen aangeleverd met daarin de kengetallen
voor een brede verscheidenheid van dieren. Op basis van de informatie in
deze tabellen en de melkkontrole- en inseminatiegegevens van de individuele dieren op het bedrijf, worden de kengetallen afgeleid. Dit kan op elk
willekeurig tijdstip gebeuren, waardoor het mogelijk is op het moment van
beslissen gebruik te maken van de meest aktuele gegevens. Voor veehouders die niet beschikken over Argos-rundvee worden de kengetallen van
individuele dieren op een vast moment in de maand 'centraal' bepaald en
via de post toegestuurd. Verder lijkt het zinvol het managementpakket in
de toekomst uit te breiden met de mogelijkheid om melkkontrole- en
inseminatiegegevens van een individueel dier te variëren. De gebruiker kan
op die manier inzicht verkrijgen in de invloed van deze faktoren op de
waarde van de kengetallen. Wanneer het kengetal onterecht te laag is,
bijvoorbeeld vanwege een tijdelijk verlaagde produktie als gevolg van een
stoornis, zou de veehouder de gegevens van het dier kunnen aanpassen en
het kengetal opnieuw berekenen.
Simulatiemodellen zijn een nuttig hulpmiddel bij het verkrijgen van inzicht
in de gevolgen voor het bedrijf van bepaalde managementmaatregelen.
Dergelijke modellen zijn tot nu toe met name in de onderzoekssfeer tot
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stand gebracht en vragen meestal nogal redelijk veel computerkapaciteit
(mainframe computer). Indien het mogelijk is simulatiemodellen te gebruiken op de personal computer, dan nemen de toepassingsmogelijkheden
ervan aanzienlijk toe. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
dergelijke simulatiemodellen, die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning
van taktische beslissingen (middellange termijn: jaar, seizoen) op het
melkveebedrijf. Met deze modellen, die zijn toe te passen op de eigen
bedrijfssituatie, kunnen voor een bedrijf de technische en economische
gevolgen van alternatieve taktieken m.b.t. bijvoorbeeld het inseminatie- en
vervangingsbeleid, afkalfpatroon en voeding worden doorgerekend (Dijkhuizen et. al., 1989). Ook taktieken m.b.t. de wijze van gebruik van de
kengetallen inseminatiewaarde en gebruikswaarde kunnen (hiermee) verder
worden ontwikkeld en geëvalueerd. Dit alles met als doel te komen tot een
beter onderbouwd management en een optimaal bedrijfsresultaat binnen de
bestaande bedrijfsopzet.
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Bijlage 1. Toestandsvariabele produktieniveau

In deze bijlage wordt ingegaan op de toestandsvariabele produktieniveau,
waarbinnen 15 klassen worden onderscheiden. In onderstaande tabel worden
voor elk niveau de bijbehorende grenzen weergegeven (tweede kolom). In
de derde kolom van de tabel wordt de kans op voorkomen van elk
produktieniveau bij een vaars (PH) weergegeven. Het produktieniveau blijft
gedurende de laktatie konstant. Overgang naar een ander niveau vindt
plaats aan het eind van de laktatieperiode. De bijbehorende overgangskansen kunnen worden bepaald op basis van de herhaalbaarheid van produktie
(0.55) en de variatiekoëfficient (12%).

Niveau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grenzen1'

PH(%)

PT(80%)

PT(120%)

< 74
74-78
78-82
82-86
86-90
90-94
94-98
98-102
102-106
106-110
110-114
114-118
118-122
122-126
>126

1.5
1.8
3.3
5.5
8.1

6.6
6.8

0.0
0.0
0.2
0.5
1.2
2.7
5.3
8.8

10.6
12.5
13.2
12.5
10.6

8.1
5.5
3.3
1.8
1.5

10.5
13.9
15.7
15.2
12.5

8.8
5.3
2.7
1.2
0.5
0.2
0.0
0.0

12.5
15.2
15.7
13.9
10.5

6.8
6.6

1) Als percentage van gemiddeld produktie op volwassen leeftijd.

In de vierde en vijfde kolom van de tabel wordt de kans op overgang
naar elk produktieniveau vermeld, uitgaande van een dier met een produktieniveau van respektievelijk 80% (niveau 3; PT(80%)) en 120% (niveau 13;
PT(120%)). Uit deze kansen is o.a. af te lezen dat voor een dier met een
laag produktieniveau geldt, dat de kans op wederom een laag produktieniveau in de volgende laktatie veel groter is dan de kans op een hoog
produktieniveau.
Op basis van de overgangskansen kan voor elk produktieniveau het
gemiddeld verwachte produktieniveau in de volgende laktatie berekend
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worden. Uitgaande van twee dieren met een produktieniveau van respektievelijk 80% en 120%, bedraagt het verwacht verschil in de volgende laktatie
gemiddeld gezien 22%. Naast dit gemiddelde verschil wordt bij het bepalen
van de optimale beslissingen rekening gehouden met de daarin optredende
variatie. Dit is van belang aangezien de beslissingen sterk afhangen van het
produktieniveau in de volgende laktatie. Wanneer uitsluitend wordt uitgegaan van de gemiddeld verwachte produktie in de volgende laktatie, dan
wordt geen rekening gehouden met vrijwillige vervanging van dieren met
een lager dan gemiddelde produktie. Wanneer de produktiegrens waar
beneden vervanging optimaal is in de volgende laktatie 80% bedraagt,
treedt - wanneer geen rekening gehouden wordt met de variatie - geen
vrijwillige vervanging op wanneer het gemiddeld verwachte produktieniveau
88% bedraagt. Dit produktieniveau korrespondeert met een produktieniveau van 80% in de huidige laktatie. Rekening houdend met het optreden
van variatie in toekomstige produktie, bedraagt de vrijwillige afvoer 23.9%
(zie kolom 4 in tabel; 6.6 + 6.8 + 10.5 = 23.9). De produktie van de
overblijvende dieren bedraagt 93%. Dit kan worden nagegaan aan de hand
van de tabel.
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Bijlage 2. Uitslagformulier

(bron: Zijlstra, 1989)
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