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Effect van fokkerĳ wordt de ko men

Boer bepaalt leve ns
Een hoge levensproductie is een belangrĳk handelsmerk van de Nederlandse melkveestapel. Op de
NRM zullen de oude dames ongetwĳfeld weer schitteren. Verhoging van de gemiddelde levensduur is echter niet gemakkelĳk. Door gerichte fokkerĳ stĳgt de genetische aanleg van de koeien
snel. Het management van veehouders zal bepalen in hoeverre deze potentie wordt benut.
tekst Wichert Koopman

E

en spontaan applaus uit eerbied en bewondering rolde
van de tribunes. De presentatie van 22 oude koeien
met een levensproductie van meer dan 100.000 kilo melk
maakte twee jaar geleden veel indruk op de bezoekers van
de NRM. Ook dit jaar staat het onderdeel weer prominent
op het programma. Een mooiere reclame voor Nederland
als fokkerĳland van koeien met een hoge levensproductie
is niet denkbaar.
Internationaal gezien presteert onze melkveestapel inderdaad heel goed. Sinds het begin van deze eeuw steeg de gemiddelde levensproductie bĳ afvoer van nog geen 24.000
naar meer dan 30.000 liter melk. De laatste jaren stagneert
echter de vooruitgang, zo blĳkt uit de statistieken (zie kader). Alle aandacht voor levensduur van de laatste jaren ten
spĳt, lukt het kennelĳk nog niet om de koeien langer mee te
laten gaan.

Voldoende prikkels
‘Levensduur verhogen is niet makkelĳk’, stelt Toon van
Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van de vakgroep
melkveehouderĳ van LTO Nederland, vast. ‘Toch zullen we
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er de komende jaren hard aan moeten blĳven werken.’
In 2011 formuleerde LTO melkveehouderĳ in een visie op de
toekomst van de sector een duidelĳke doelstelling met betrekking tot levensduur. ‘In 2020 is de gemiddelde leeftĳd
van de koeien op een bedrĳf met twee jaar gestegen’, staat in
het rapport. ‘Achteraf moeten we vaststellen dat deze doelstelling wellicht wat te ambitieus was. Maar er zĳn bedrĳven die laten zien dat het kan. Daar kan de sector zich aan
spiegelen’, aldus Van Hoof.
‘Verhoging van de levensduur van de koeien is volgens ons
een van de speerpunten voor de toekomst van de melkveehouderĳ’, verklaart hĳ de ambitie. ‘Een hogere levensduur
is bedrĳfseconomisch en milieutechnisch gunstig en het is
voor het beeld naar de samenleving heel belangrĳk dat we
laten zien dat we zuinig zĳn op onze koeien. Het mooie is
dat al deze belangen gelĳk op lopen. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat veehouders voldoende prikkels hebben om
aan de slag te gaan met levensduur van hun koeien. Stimuleren via bĳvoorbeeld het melkgeld is echt niet nodig.’
Dat de zorgen van de LTO-bestuurders over het beeld van de
samenleving niet irreëel zĳn, bleek nog recent uit een publi-
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e ko mende jaren pas echt zichtbaar

ve nsduur veestapel
catie van de Dierenbescherming in haar ledenblad Dier.
Daarin spreekt de belangenorganisatie haar bezorgdheid uit
over de ontwikkeling van het dierwelzĳn in de melkveehouderĳ na afschaffing van de melkquotering in 2015. ‘Wĳ houden ons hart vast’, vertelt beleidsmedewerker Bert van den
Berg. ‘Als de vrĳe markt regeert, wordt de verleiding groot
om in dezelfde stal meer koeien met een hogere productie te
gaan melken. En weidegang zal verder onder druk komen te
staan.’
‘Wĳ denken dat er ook een alternatief is’, geeft Van den Berg
aan. ‘Er zĳn melkveehouders die laten zien dat het heel goed
mogelĳk is om met wat meer geduld en aandacht voor
oudere koeien een goede productie te realiseren. Een wat
langere tussenkalftĳd en een iets lagere jaarproductie zĳn
geen probleem als daar een hogere levensproductie tegenover staat. Optimaliseren van de verzorging van de veestapel
zou voor veel bedrĳven wel eens een veel interessantere
strategie kunnen zĳn dan te blĳven streven naar steeds
meer melk.’

Erfbetreders niet eenduidig
De dierenbeschermer krĳgt steun voor zĳn redenering van
diverse adviseurs uit de sector zelf. Zo stelt Willem van Laarhoven van adviesbureau Valacon Dairy dat de gedachtegang
dat de melkproductie per ligbox na 2015 bepalend is voor
het inkomen wel eens fnuikend zou kunnen zĳn voor de levensduur van de koeien. De focus zou ook wat hem betreft
veel meer moeten liggen op het rendement dan op de omvang van de productie.
Van Laarhoven begeleidt diverse studiegroepen van veehouders die doelbewust werken aan verhoging van de levensduur van hun melkkoeien. ‘Met een gerichte aanpak is veel

mogelĳk’, zo is zĳn ervaring. ‘Heldere doelen formuleren,
analyseren welke factoren beperkend zĳn voor de levensduur, maatregelen nemen en controleren of de maatregelen
het gewenste effect hebben gehad. Door samen met veehouders deze zogenaamde managementcyclus consequent en
stap voor stap te blĳven doorlopen kan de levensduur op
vrĳwel alle bedrĳven zonder grote investeringen worden
verhoogd’, aldus de adviseur. In zeven jaar tĳd steeg de productieve leeftĳd van de afgevoerde koeien op de bedrĳven
van de studiegroepdeelnemers met gemiddeld 0,7 jaar. En
die van de aanwezige koeien met 2,5 maand. Individuele bedrĳven realiseerden een verbetering van de levensduur bĳ
afvoer van meer dan een jaar.
Het is een geleidelĳk proces en gestructureerd werken is
waar het in de praktĳk vaak aan ontbreekt, is Van Laarhovens ervaring. ‘Daarbĳ komt dat zogenaamde erfbetreders
niet altĳd een eenduidige boodschap verkondigen’, merkt
hĳ. ‘Adviseurs zĳn gemakkelĳk geneigd boeren kritiekloos
te bevestigen in hun mening. De veehouder is immers een
klant. Maar daardoor blĳft wel alles bĳ hetzelfde.’

Gezondheid basis
De toenemende aandacht voor levensduur valt samen met
steeds strengere eisen aan het gebruik van antibiotica.
Schaalvergroting zorgt er daarnaast voor dat veehouders
minder tĳd kunnen besteden aan de verzorging van individuele koeien. Vermindering van het antibioticagebruik kan
op gespannen voet komen te staan met verhoging van de
levensduur’, denkt Van Hoof. ‘Om dieren door een moeilĳke
periode heen te kunnen helpen, is het belangrĳk dat er voldoende diergeneesmiddelen beschikbaar blĳven.’
In de studiegroepen die Van Laarhoven begeleidt, wordt al
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Levensduur neemt laaste jaren niet meer toe
nog geen 24.000 kilo melk naar meer
dan 30.000 kilo melk.
De laatste jaren is echter ook de levensproductie niet of nauwelĳks meer toegenomen. In het afgelopen boekjaar (20122013) kwamen de dieren gemiddeld tot
30.751 kilogram melk in hun productieve leven.

sinds vier jaar gekeken naar het antibioticagebruik. ‘Wĳ zien geen rechtstreeks
verband tussen het aantal dierdagdoseringen en de leeftĳd van de koeien’, stelt
de adviseur vast. ‘Naarmate de veestapel
gemiddeld ouder wordt, verschuift de
voornaamste reden van afvoer van bĳvoorbeeld uiergezondheid naar vruchtbaarheid, omdat veehouders meer aandacht gaan besteden aan het belangrĳkste

probleem op hun bedrĳf. Een stĳging van
de levensduur hoeft dan ook beslist niet
samen te gaan met meer gebruik van medicĳnen.’
Vermindering van de inzet van antibiotica wordt vooral gerealiseerd door minder
preventief te gebruiken, met name door
selectief droog te zetten. ‘Dit betekent in
de praktĳk dat veehouders ook gestimuleerd worden meer preventief te werken
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De aandacht voor levensduur vertaalt
zich de afgelopen jaren nog niet in een
hogere gemiddelde leeftĳd van de afgevoerde melkkoeien, zo blĳkt uit de statistieken van de mpr, weergegeven in figuur 1. Vergeleken met bĳna twintig
jaar geleden werden de koeien in het afgelopen boekjaar gemiddeld nog geen
100 dagen ouder.
De levensproductie bĳ afvoer van de
Nederlandse melkkoeien is sinds het begin van deze eeuw wel fors gestegen van
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Figuur 1 – Levensduur (in dagen)
van de afgevoerde melkkoeien per jaar
van afvoer (bron: CRV)
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aan uiergezondheid’, merkt Van Laarhoven. ‘Dat heeft eerder een positief dan
een negatief effect op het medicĳngebruik. Een gezonde veestapel is en blĳft
de beste basis voor een hoge levensduur.’

Minder brandjes blussen
Deze redenering volgt ook dierenarts en
adviseur Gerrit Hegen. ‘We moeten minder brandjes blussen en meer integraal

Grote verschillen in levensduur tussen bedrĳven
Tussen bedrĳven bestaat een grote variatie in de gemiddelde levensduur van de
koeien. Dit blĳkt uit onderzoek van Wageningen UR dat twee jaar geleden werd
uitgevoerd in opdracht van de Stichting
Duurzame Zuivelketen.
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Op basis van de afvoergegevens van duizenden bedrĳven over de jaren 2006 tot
en met 2012 berekenden de onderzoekers
een gemiddelde leeftĳd bĳ afvoer van 5,9
jaar. Het kwart van de bedrĳven met de
laagste levensduur komt gemiddeld niet
verder dan 4,9 jaar, terwĳl op een kwart
van de bedrĳven met de hoogste levensduur de koeien blĳven lopen tot ze gemiddeld 7,1 jaar oud zĳn.
Een verdere uitsplitsing van de cĳfers is
weergegeven in figuur 2. Op tien procent
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Figuur 2 – Verdeling van melkveebedrĳven
over levensduurklassen op basis van bedrĳfsgemiddelden over de jaren 2006 tot en met
2012 (bron: Wageningen UR)

Z A N D W I J K

p.25
‘Honderdtonners zĳn koeien die
in balans zĳn met hun productie’
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van de bedrĳven worden de koeien gemiddeld ouder dan zeven jaar.
De onderzoekers zochten op basis van de
cĳfers ook naar oorzaken voor de verschillen in levensduur. Bedrĳven met een hogere levensduur realiseren door de bank
genomen een iets lagere gemiddelde
melkproductie per koe per jaar en hebben
een hogere afkalfleeftĳd van de vaarzen.
De tussenkalftĳd op deze bedrĳven is gemiddeld wat hoger en dit lĳkt volgens de
onderzoekers verklaard te worden doordat de veehouders op een later moment in
de lactatie beginnen met insemineren. De
verbanden tussen bedrĳfsgemiddelden
voor exterieurkenmerken en levensduur
waren in dit onderzoek zeer zwak.

W I L

M E U L E N B R O E K S

p.35
‘Een oude koe met lactatiewaarde
80 hoeft van mĳ niet weg’
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Veerkracht als voorspeller

50.000

Een hele nieuwe benadering van het
begrip levensduur komt voort uit het
onderzoek van Ingrid van Dixhoorn
en Kees van Reenen van Wageningen
UR. In het project ‘Veerkracht van
melkvee’ zĳn ze op zoek naar parameters om vroegtĳdig te kunnen
voorspellen of een dier een verhoogd
risico loopt om ziek te worden. Dit
zou onder andere kunnen worden afgeleid uit patronen in de hartslag, lichaamstemperatuur of activiteit.
Kwetsbare dieren hebben minder
veerkracht; hun weerstand is lager,

ze kunnen minder goed omgaan met
veranderingen in hun omgeving en ze
hebben een kortere levensduur.
‘Ons onderzoek is nu nog heel fundamenteel’ legt Van Dixhoorn uit. ‘We ontwikkelen een maat voor veerkracht die
gebruikt kan worden om kennis te verzamelen over maatregelen in het management om de levensduur van koeien
te vergroten. Anderzĳds zouden verschillen in veerkracht tussen dieren een
genetische achtergrond kunnen hebben.
Als dat zo is, kunnen we er in de toekomst ook op fokken.’

stieren in fokwaarden voor levensduur’,
stelt professor Roel Veerkamp vast. ‘Dit
betekent dat met fokkerĳ veel bereikt
kan worden. De techniek van genomic selection helpt ons om al op jonge leeftĳd
fokwaarden te berekenen met een redelĳke betrouwbaarheid. De genetische
vooruitgang voor levensduur kan daardoor nog verder worden versneld.’
‘Het gaat in de fokkerĳ voor een veehouder niet om gemiddelden, maar om het
fokken van een koe die past op het bedrĳf’, vindt Willem van Laarhoven. Voor
de ene veehouder zĳn heel andere aspecten van belang dan voor de andere. Toch
hanteert vrĳwel geen enkele veehouder
een bedrĳfsspecifiek fokdoel en loopt iedereen in de praktĳk achter dezelfde stieren aan.
‘Selecteren op een fokwaarde voor levensduur is in mĳn ogen minder zinvol omdat dit een veel te algemeen getal is’, stelt
Van Laarhoven. ‘De spreiding in levensduur van dochters van dezelfde stier op
verschillende bedrĳven is groot, omdat
de omstandigheden op de bedrĳven heel
verschillend zĳn.’
Ook in de fokkerĳ draait het er volgens de
adviseur om dat veehouders afhankelĳk

van de beperkingen op hun bedrĳf eigen
doelen concreet formuleren en daar consequent naar handelen. ‘Alleen dan kan
fokkerĳ werkelĳk een bĳdrage leveren
aan verhoging van de levensduur’, zo
stelt hĳ vast.
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Figuur 3 – Werkelĳk gerealiseerde levensproductie en op basis van genetische aanleg
voorspelde levensproductie van Nederlandse
melkkoeien (bron CRV)

werken aan een betere weerstand en minder slĳtage van de dieren’, stelt hĳ. ‘Een
veehouder die de basisprocessen op zĳn
bedrĳf op orde heeft, kan zonder meer
een hogere leeftĳd realiseren en tegelĳkertĳd minder antibiotica gebruiken.’
Hegen benoemt een aantal speerpunten
waarvoor op veel bedrĳven nog onvoldoende aandacht is. Passende voeding
voor alle diergroepen die al begint bĳ een
gezonde bodem en kwalitatief goed ruwvoer is er zo één, net als goede huisvesting en melktechniek. Ook zou er volgens
hem veel meer werk moeten worden gemaakt van bedrĳfshygiëne en de aanpak
van weerstandsverminderende ziekten
zoals ibr en bvd. Ten slotte zĳn de jongvee-opfok en het management van droge
koeien vaak een ondergeschoven kindje,
maar wel van groot belang voor de levensduur van de veestapel.
‘Verbetering van de levensduur zit vaak
niet in spectaculaire veranderingen’, stelt
Hegen na dertig jaar ervaring. ‘Je kunt als
veehouder heel veel bereiken als je de basisprocessen op je melkveebedrĳf optimaliseert.’

Invloed fokkerĳ
Management mag dan bepalend zĳn voor
levensduur, de koe moet het genetisch
wel in zich hebben om oud te kunnen
worden. ‘Er zĳn grote verschillen tussen
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Levensduur vraagt lange adem
‘Fokken op levensduur vergt een lange
adem’, benadrukt Roel Veerkamp. ‘We
selecteren pas een aantal jaren op levensduur, maar we zien nu al dat de genetische aanleg van de Nederlandse veestapel
nu snel stĳgt. Het effect daarvan op de
levensproductie gaan we pas zien als de
dochters van de betere levensduurstieren
afgevoerd gaan worden.’
In figuur 3 is de gerealiseerde levensproductie vergeleken met de voorspelde levensproductie op basis van de genetische
aanleg van de Nederlandse veestapel. De
werkelĳke levensproductie volgt de lĳn
van de voorspelling tot nu toe erg goed.
Op basis van deze voorspelling lĳkt de
stagnatie in de vooruitgang in levensproductie van tĳdelĳk aard.
De komende tien jaar zou nog wel eens
een forse stĳging in het verschiet kunnen
liggen. l

L U T T I K H E D D E

p.43
‘Bepalen van het optimale
afvoermoment blĳft complex’

p.73
‘Zonder productie in de genen, is
een hoge levensproductie lastig’
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Goof van Zandwĳk merkt dat koeien zelf aangeven dat het tĳd is om te gaan

Oude koe geen doel op zich
Oude koeien zĳn geen doel op zich voor Goof van Zandwĳk.
Het zĳn opvallende woorden van de melkveehouder uit Vuren. Twee jaar geleden wist hĳ tĳdens de NRM de rubriek
honderdtonners te winnen. ‘Iedereen is lovend over oude
koeien, maar als je armoe wilt hebben, moet je oude koeien
melken. Je kunt een koe ook te lang houden’, meent Van
Zandwĳk.
Niettemin loodste de veehouder tot op heden veertien koeien
naar de honderdduizend kilogram levensproductie. Zĳn geheim? ‘Een koe moet in balans zĳn met haar productie. Als
ik een koe heb die meer geeft dan ze aankan, dan is het voor
mĳ geen goede koe.’
Van Zandwĳk is kien op een goede voeding en verzorging. Hĳ
weidt zĳn 94 koeien dag en nacht, maar op stal krĳgen de
koeien tweemaal daags mais, geplette tarwe en een kilogram
hooi. ‘Koeien die het in ons systeem niet redden, zĳn echt te
melkrĳk. In de stierkeuze zoeken we naar verervers van koeien die niet te snel opbranden. Onder de jonge koeien zit vooral veel O Manbloed, nu gebruik ik nogal wat Shottlezonen.’
Koeien geven volgens Van Zandwĳk zelf wel aan wanneer het
tĳd is om te vertrekken. Ze krĳgen een te grote uier, een

slechte uiergezondheid of raken onvruchtbaar. Vooral rond
het afkalven lopen oudere koeien een risico op gezondheidsproblemen. Na zeven of acht kalvingen geeft Van Zandwĳk
zĳn koeien standaard Calcitad, ter voorkoming van melkziekte. Het antibioticagebruik ligt echter al jaren onder de
één dierdagdosering. Koeien met een gezonde uier geeft Van
Zandwĳk in de droogstand geen antibiotica meer. ‘Dat is
vooral een kwestie van de productie afbouwen.’
Oude koeien mogen dan geen doel op zich zĳn, ook dit jaar
dingt Van Zandwĳk tĳdens de NRM mee in de honderdtonnersklasse. Amy 15 (v. Lord Lily) heeft onlangs gekalfd en
staat met 90 punten excellent ingeschreven in het stamboek.
‘Met de mpr gaf ze alweer 57 liter melk en ze stĳgt nog
steeds. Die koe heeft de capaciteit dat ze deze productie makkelĳk aankan.’
Amy komt uit een Amerikaanse koefamilie, waar Van Zandwĳk eind jaren tachtig via een embryoaankoop beslag op
wist te leggen. ‘Uit haar familie zĳn al meerdere honderdtonners voortgekomen. We zitten nu aan de vĳfde generatie en
de jongste kalfjes komen met hun volgnummer inmiddels
boven de honderd.’

Goof van Zandwĳk: ‘Je kunt een koe ook te lang houden‘
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Wil Meulenbroeks ziet wachttermĳn medicĳnen als beperking voor levensduur

Omslagpunt voor senioren
De oudste koe van de individuele keuring op de NRM is
Dennenburg Martina 44. De Kiandochter van Wil Meulenbroeks uit Lage Mierde wordt in juli tien jaar oud. ‘Ze is er
klaar voor, al krĳgt ze inmiddels wel een wat ruime conditie.
Ze heeft bĳna een jaar geleden gekalfd. Maar geeft desondanks nog steeds 26 à 27 kilo melk per dag’, zegt Wil Meulenbroeks. Martina heeft diverse titels van keuringen op zak en
won zelfs al eens een Koe-Expo. De teller van haar levensproductie stond in de tussentĳd niet stil; Martina produceerde
tot nu toe bĳna 90.000 kilo melk.
Meulenbroeks wil zĳn koeien zo lang mogelĳk aanhouden.
‘Een koe van negen jaar met een lactatiewaarde van 80 hoeft
van mĳ niet weg, als ze maar jaarlĳks afkalft. Zo’n oudere
koe kan de productie van een vaars met een lactatiewaarde
van 100 nog wel aan’, stelt Meulenbroeks, die met het familiebedrĳf zo’n 200 koeien melkt. Vanaf een leeftĳd van acht
jaar insemineert hĳ oude koeien weer met pinkenstieren,
puur vanwege het lagere afkalfrisico.
Maar ouderdom komt met gebreken, ook bĳ koeien. Op enig
moment passen koeien niet meer in de bedrĳfsvoering. ‘Veehouders zouden eigenlĳk een soort graadmeter moeten hebben die het omslagpunt aangeeft waarop het niet langer inte-

ressant is een koe aan te houden. Zo’n oude koe van negen
jaar moet in één keer drachtig worden, terwĳl een jonge koe
met hoge lactatiewaarde meer kansen verdient.’
Het huidige kengetal inseminatiewaarde geeft dat voor een
deel al weer, maar is niet alom bekend. Bovendien geeft het
geen antwoord op de kwestie om oude koeien wel of niet te
behandelen met antibiotica. Meulenbroeks doelt hiermee op
de wachttĳden. ‘We laten de dierenarts wel komen voor een
zieke koe, maar het lastige is dat je van tevoren moet inschatten hoe groot de kans op herstel is. Want de wachttĳd voor
het vlees is doorgaans zestig dagen, vroeger was dat een
week. Dus als je eenmaal behandelt met antibiotica, dan is er
geen weg meer terug.’
Het familiebedrĳf bracht tot dusver vĳf honderdtonners
voort. Gemiddeld staat de levensproductie bĳ afvoer op
35.644 kilo melk. Maar de fokwaarde levensproductie is nog
geen glashard selectiemiddel: ‘We selecteren vooral op een
plus voor levensduur. Op dit moment melken we veel dochters van stieren als Curtis, Kylian en Kodak en gebruiken we
stieren als Pascal, Aram, Valentino, Jotan en Artie.’
Zodra de quotering verdwenen is, stelt Meulenbroeks het
vizier scherper op de productie per koe.

Wil Meulenbroeks samen met zĳn zonen Dries en Rick bĳ
de oudste NRM-deelneemster Martina 44
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Catrinus Deinum ziet grote bedrĳven sneller afscheid nemen van oude koe

Wikken en wegen bĳ afvoer
Hĳ doet het niet vanwege een directe link met levensduur,
maar wel om in één generatie weer balans terug te brengen
in een koe. Catrinus Deinum uit Veenwouden kruist zĳn
koeien incidenteel in met brown swiss. BICC Christina (v. Etvei) is zo’n kruisling. Ze is vĳfdekalfs en gaat net als vier jaar
geleden naar de NRM, voor de kruislinggroep van GGI. ‘Ik zet
brown swiss vooral in op koeien waar iets aan mankeert. Bĳvoorbeeld op een koe met slechte benen of extreem lage gehalten. De koeien van het brownswissras passen wat formaat
betreft het best bĳ de holsteinkoe. Met het oog op de maatvoering in de stal vind ik dat een belangrĳk gegeven.’
Catrinus Deinum nam in 2013 een nieuwe serrestal in gebruik. Een comfortabele huisvesting noemt hĳ een voorwaarde om koeien ouder te laten worden. ‘De koeien hebben
nu meer licht, lucht en ruimte. Ik verwacht dat de productie
bĳ afvoer zal stĳgen van 25.000 naar 30.000 kilo melk.’
Door schaalvergroting in de melkveehouderĳ ziet Deinum in
zĳn algemeenheid een behoefte aan meer probleemloze koeien. Betekent dat ook automatisch minder behoefte aan een
oude koe? ‘Op een groter bedrĳf geef je individuele koeien

wel minder kans. Een koe mag niet opvallen. Je wilt haar eigenlĳk alleen tegenkomen met insemineren, droogzetten en
met afkalven, want arbeid is op grotere bedrĳven vaak de
beperkende factor. Wĳ melken inmiddels 180 koeien. Als een
koe echt acuut iets mankeert, ben ik al gauw geneigd om afscheid te nemen.’ De lange wachttĳden voor medicĳnen zĳn
volgens Deinum niet bevorderlĳk voor de levensduur van een
koe. ‘Bĳ een wachttĳd van zestig dagen moet je wel heel zeker zĳn van herstel. Ik wil een dier niet eindeloos laten lĳden
vanwege een wachttermĳn. Een koe die ernstig ziek is, wordt
eerder geëuthanaseerd dan in het verleden.’
Tot dusver wisten vĳf koeien de grens van honderd ton melk
te passeren. Deinum stelt geen keiharde grens in het aantal
inseminaties per koe. ‘Ik heb er geen moeite mee een koe vier
of vĳf keer te insemineren. Als ze verder maar gezond is,
goed van bouw, benen en melkbaarheid. Het bepalen van het
optimale afvoermoment blĳft een complex geheel. Er zĳn allerlei cĳfers, maar elke koe heeft weer een eigen verhaal. Het
afvoeren van een koe blĳft een afweging tussen productie,
celgetal, drachtig zĳn en algehele conditie.’

Catrinus Deinum: ‘Het optimale afvoermoment bepalen blĳft complex‘
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Bert Luttikhedde vindt hoger antibioticagebruik geen legitieme afvoerreden

Rendement van oude koe
Met een productie van 58.423 kilo melk per koe realiseren de
koeien van de familie Luttikhedde onder de NRM-inzenders
de hoogste levensproductie bĳ afvoer. ‘Oudere koeien leveren
vaak een hoger rendement, geven makkelĳker veel melk. Op
ons bedrĳf produceren de koeien die drie keer of vaker gekalfd hebben, meer dan 12.000 kilo melk per koe’, leest Bert
Luttikhedde uit Ambt Delden op zĳn mpr-uitslag.
Luttikhedde wil zĳn koeien oud laten worden met zo min
mogelĳk dierenartskosten. Hĳ bestrĳdt dat oude koeien alleen maar trammelant opleveren. ‘Door zuinig te zĳn op de
koeien en ze vlot weer drachtig te maken, zĳn veel problemen te voorkomen. Slecht dragende koeien vervetten eerder,
krĳgen na afkalven eerder slepende melkziekte en raken zo
in een vicieuze cirkel.’
Inmiddels passeerden elf koeien de honderd ton melk en wisten twee koeien ook tien ton vet en eiwit te produceren. Bert
Luttikhedde doet een oude koe niet zo gauw weg. ‘Elke extra
lactatie die een koe kan maken, werkt gunstig op het bedrĳfssaldo, want een nieuwe vaars kost al snel weer 1500
euro aan opfok.’

Wie hoge levensproducties wil halen, moet volgens Luttikhedde vooral op melk fokken. ‘Een vaars hoeft voor een hoge
levensproductie echt niet met 7000 kilo melk te starten. Bĳ
ons gaan dat soort vaarzen weg. Een goede koe geeft als vaars
direct al 10.000 kilo melk, daarmee brand je een koe echt
niet op. Als er geen productie, geen Inet, in de genen zit, is
het moeilĳker om een hoge levensproductie te halen.’
In de stierkeuze houdt Luttikhedde ook rekening met celgetal en vruchtbaarheid. Hĳ is voor zĳn 95 koeien niet per se op
zoek naar de jongste stieren. ‘Ik ben en blĳf een fan van Shottle. Die geeft koeien die mooier worden naarmate ze ouder
worden. Na elke kalving worden ze twintig tot vĳftig kilo
zwaarder en ze slĳten nauwelĳks.’
Een hoger antibioticagebruik mag volgens Luttikhedde geen
excuus zĳn om een oudere koe op te ruimen. ‘Als je dat niet
tolereert, dan werk je in de hand dat koeien minder snel behandeld worden en eerder worden afgevoerd. Dat kan niet de
doelstelling zĳn van het antibioticabeleid. Ik vind dat voor
dieren met een hogere leeftĳd of een hogere levensproductie
andere normen moeten gelden.’

Bert Luttikhedde: ‘Een koe met een
goede levensproductie geeft direct
als vaars al tienduizend kilo melk‘
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