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WOORD VOORAF

Onze tijd wordt wel gekenschetst ais het informatie-tijdperk. Computers worden overal in
onze samenleving ingezet. In de veehouderij gebruikt men al enige jaren de computer bij
de automatisering van produktieprocessen. Ongeveer 3000 melkveebedrijven hebben al
apparatuur voor computermatig gestuurde krachtvoerverstrekking. Een eigen computer
die naast krachtvoer verstrekken ook nog allerlei gegevens kan verwerken, is voor veel
bedrijven echter (nog) te duur. Bovendien zijn er te weinig geschikte rekenprogramma’s.
Naast bedrijfscomputers zijn er al sinds vele jaren computers die centraal gegevens van
de melkveehouder verwerken. De melkproduktiecontrole is hiervan wel de meest gebruikte mogelijkheid. Veel melkveehouders zouden de opgeleverde informatie echter nog
beter voor hun bedrijfsvoering kunnen benutten. Daarvoor is het nodig dat de betekenis
van de beschikbare kengetallen duidelijk is. Het vergroten van die duidelijkheid voor de
gebruikers is het doel van dit boekje. Het werd geschreven door een werkgroep, die als
volgt was samengesteld.
- Ir. W. J. A. Hanekamp, Proefstation voor de Rundveehouderij, de Schapenhouderij en
de Paardenhouderij (PR), Lelystad (voorzitter).
- Ing. G. van der Gaast, Consulentschap in algemene dienst voor Melkwinning, Melkhygiëne en Boerenkaasbereiding (CMMB), Wageningen.
- Ing. M. A. Wiersma, Consulentschap voor de Rundveehouderij in Zuid-Oost Friesland,
Leeuwarden.
- Ing. J. Zijlstra, Consulentschap in Algemene Dienst voor de Rundveeverbetering, Arnhem.
Moge dit boekje een bijdrage leveren aan een betere benutting van de informatie van de
centrale computers ter verbetering van de bedrijfsresultaten van de melkveehouder. Voor
suggesties tot verbetering van dit boekje houdt de werkgroep zich aanbevolen.

De directeur van het PR
ir. M. P. de Jong
Lelystad, september 1985

1. INLEIDING

Steeds weer blijken er grote verschillen te zijn tussen de bedrijfsresultaten van melkveebedrijven in eenzelfde jaar: f 50.000 verschil is zeker geen uitzondering. Deze verschillen
worden ten dele veroorzaakt door verschillen in bedrijfsopzet, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgrootte en grondsoort. Daarnaast blijken de verschillen in melkproduktie per koe en in
graslandgebruik een groot deel van de inkomensverschillen te verklaren.
De bedrijfsopzet is tamelijk star. Verder heeft de boer weinig invloed op de prijzen van bijvoorbeeld kunstmest en krachtvoer. Er zijn echter vaak mogelijkheden om door een andere bedrijfsvoering de rentabiliteit van zijn bedrijf te verbeteren.
Voor de melkproduktie per koe zijn onder andere de vruchtbaarheid van het vee en de
hoeveelheid en de kwaliteit van het voer van groot belang. Op langere termijn is de melkgift per koe te beïnvloeden door de fokkerij. Ongeveer 25% van de verschillen in melkgift
per koe hangt samen met verschillen in fokbeleid.
De formulieren van de melkproduktiecontrole geven een goed beeld van het verloop van
de melkproduktie, zowel per koe als van het bedrijf als totaal. Samen met de analysecijfers
van het ruwvoer kunnen deze melkproduktiecijfers gebruikt worden voor een juiste koppeling van melkcontrole en veevoeding.
Om goed met de ter beschikking staande gegevens te kunnen werken wordt in dit boekje
de praktische betekenis uiteengezet van de belangrijkste cijfers van de melkproduktiecontrole, het stierenadviesprogramma, het ruwvoederonderzoek en van het koppelingsproject
melkcontrole-veevoeding. Hierbij wordt niet ingegaan op allerlei formules en correctiefactoren. Daarvoor kan men desgewenst de genoemde bronnen uit het literatuuroverzicht
raadplegen. Wel wordt aandacht besteed aan de vruchtbaarheid. Hierbij worden met name
de vruchtbaarheid-ziektekaart en de optimale tussenkalftijd besproken. Verder wordt ingegaan op het door de zuivelondernemingen toegepaste schema voor de controle op de
melkkwaliteit. Aan het eind van het boekje wordt vermeld wat deelname aan de verschillende vormen van dienstverlening kost en waar men terecht kan voor nadere informatie.

2. MELKPRODUKTIECIJFERS

De melkproduktiecontrole wordt uitgevoerd door monsternemers van een Vereniging voor
Veehouderijbelangen (VVB) of een melkcontrolevereniging. Deze verenigingen staan
onder toezicht van de Provinciale Bond voor de Rundveeverbetering en de Rundveehouderij (PBR), in Friesland is dit het Koninklijk Fries Rundveesyndicaat (FRS). Deze ziet toe
op een correcte uitvoering van de melkproduktiecontrole, waarvoor de richtlijnen en voorschriften vastgesteld worden door het Koninklijk Nederlands Rundveesyndicaat (NRS). Bij
het NRS vindt ook de verwerking plaats van de melkproduktiecontrolegegevens. Regelmatig ontvangen de deelnemers aan de melkproduktiecontrole van het NRS de volgende
formulieren en uitslagen met daarop een schat aan gegevens en kengetallen: het proefmelkformulier, het uitslagformulier, de melklijst en de bedrijfsstatistiek.
2.1. Proefmelkformulier
Het proefmelkformulier vormt de basis van de melkproduktiecontrole. Wanneer de monsternemer op het bedrijf komt met dit formulier, staan daarop reeds naam, adres en woonplaats van de veehouder. De computer heeft op het formulier ook de onderstaande gegevens reeds vermeld.

Het eerste cijfer op de eerste regel heeft betrekking op de toegepaste controlemethode:
driewekelijks of vierwekelijks. Bij de driewekelijkse controle kan men de monsternemer
tussen 18 en 24 dagen na de vorige monstername verwachten. Daarna komt het
provincienummer: Friesland 1, Groningen 2, Drenthe 3, Overijssel 4, Gelderland 5,
Utrecht 6, Noord-Holland 7, Zuid-Holland 8, Zeeland 9, Noord-Brabant 10 en Limburg ll.
Tevens is er plaats ingeruimd voor het verenigingsnummer en het bedrijfsnummer. Elke
bladzijde is voorzien van een bladnummer. Per bladzijde kunnen de gegevens van 18
koeien vermeld worden. In de toekomst zal er plaats zijn voor 40 koeien, waardoor de hoeveelheid papier beperkt wordt.
Het vakje voortelling en de vakjes rekeningnummer 1 en 2 op de tweede regel zijn bestemd voor de computer. Aan het begin van de tweede regel staat de datum van de vorige
proefmelding. Verder zijn op het proefmelkformulier al het eventuele brandnummer, de
naam, het levensnummer en het volgnummer van de koe gedrukt. Daarna volgen enkele
kolommen die ingevuld worden door de monsternemer.
Het flesnummer wordt tijdens de monstername genoteerd. In de kolommen onder ,,kg
melk” worden de hoeveelheden van de avond- en de morgenmelking, afgerond op 0,2 kg,
opgeschreven. Bij schuimvorming geldt als norm, dat 1 kg schuim gerekend mag worden
als 0,l kg melk. Na de monstername kan de veehouder de hoeveelheid avond- en morgenmelk optellen en opschrijven in de kolom ,,totaal”. Wanneer men meedoet aan het koppelingproject melkcontrole-veevoeding worden in de volgende kolommen de geschatte

Niet alleen de totale melkproduktie is van belang..

. . maar ook de produktie van elk dier afzonderlijk.
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hoeveelheid kg melk en de geadviseerde kg krachtvoer afgedrukt. Het koppelingsproject
wordt verder besproken in hoofdstuk 5. In de kolom voor codes komen de vermelde cijfers
overeen met de betekenis zoals die in het volgende staatje is gegeven.
Code

Betekenis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 t/m14

Overgang stal/weide V.V.
Tweelinggeboorte
Driespeen
Tochtig
Uierontsteking
Monstername onmogelijk
Ziek
Verworpen
Te vroeg gekalfd
Met nageboorte blijven staan
Melklijst niet of gedeeltelijk niet goed te keuren
Onbruikbaar monster vet of eiwit
Vakantie
Besmettelijke ziekte
Koe afvoeren uit het bestand
Koe voor de eerste keer droog
Koe langer droog
Koe verkocht (niet gespecificeerd en diversen)
Koe verkocht wegens te lage produktie
Koe verkocht wegens onvruchtbaarheid
Koe verkocht wegens uiergebreken
Koe verkocht wegens been- of klauwgebreken
Koe verkocht wegens gedrag
Koe verkocht wegens opheffing bedrijf
Koe op bedrijf gestorven (incl. noodslachting)

15tim17
19
20
40
50
55
60
61
62
63
64
65
66
70

De nieuwe kalfdatum van een koe wordt ingevuld bij de eerstvolgende monstername na
afkalven. De reeds bekende kalfdata zijn vermeld in maand en jaar onder ,,mnd. jr.“. In de
kolom ,,opmerkingen” staat bij droogstaande dieren de aantekening ,,kalf”. Is de koe meer
dan drie controles droog dan komt in de kolom ,,fles nummer” ,,/et op” te staan. In de kolom
opmerkingen kunnen tijdens de monstername ziekte- en afvoercodes gemonsterd worden.
Onderaan het proefmelkformulier staan de melktijden voor avond- en morgenmelking vermeld.

De totale kg melk, verdeeld in gemeten en geschat, en de kg krachtvoer per dag zijn gegeven. Na de proefmelking ontvangt de veehouder een afschrift van het proefmelkformulier.
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Samen met de monsters voor de vet- en eiwitbepaling gaat het proefmelkformulier naar de
PBR, waar de gegevens geponst worden, en vanwaar ze verstuurd worden naar het NRS
in Arnhem. Hier worden de gegevens, gevoegd bij eerder verzamelde informatie, verwerkt.
Het resultaat hiervan, het uitslagformulier, komt ongeveer twee weken na de monstername
dag terug bij de veehouder.
2.2. Uitslagformulier
Het uitslagformulier lijkt veel op het proefmelkformulier. Onder ,,uitslag proefmelking”
staan naast de kg melk van het proefmelkformulier nu ook de gehalten van vet en eiwit
vermeld, zodat de vet- en eiwitgrammen berekend kunnen worden. De codes komen overeen met die van het proefmelkformulier. Naast de uitslag van de proefmelking is het voortschrijdend totaal vermeld. Dit wil zeggen, dat na elke proefmelking de laatste gegevens
worden opgeteld bij het voorgaande totaal. Dit gebeurt van afkalfdatum tot droogzetdatum.
Met het voortschrijdend totaal wordt na elke proefmelking inzicht verkregen in de totale
produktie aan kg melk en kg vet + eiwit, en in het gemiddelde vet- en eiwitgehalte van de
melk tot dat moment.

Voor het voortschrijdend totaal wordt de kalfdatum in dag en maand aangegeven. Van
vaarzen wordt naast het voortschrijdend totaal bij het passeren van de 100 dagen grens
eenmalig de 100 dagen produktie vermeld. Zodra de vaarzen of koeien de 305 dagen
grens zijn gepasseerd, worden, zolang de lijst loopt, twee regels vermeld: de produktie
over het totaal aantal melkdagen en de 305dagenproduktie.
Wanneer van een koe drie controles bekend zijn, kan de computer op grond van het voortschrijdend totaal, de laatste proefmelkgegevens en het verwachte lactatieverloop een
voorspelling doen voor de verwachte 305dagen-produktie. Deze voorspelde produktie
wordt weergegeven in kengetallen: de individuele standaardkoe (ISK) en de lactatiewaarde (LW).
Individuele Standaardkoe (ISK)
De individuele standaardkoe is een weergave van de produktieaanleg van de individuele
koe voor kg melk. Hiervoor worden alle melkgevende koeien omgerekend naar achtjarige
leeftijd, in de tweede maand van de lactatie en in februari kalvend. De bedoeling is, dat alle
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koeien, ongeacht hun leeftijd en tijdstip van afkalven via de ISK voor de melkproduktie vergelijkbaar zijn. Tijdens de lopende lijst vindt na elke proefmelking deze 305dagen-voorspelling plaats.
Naarmate de lijst vordert, wordt de voorspelling natuurlijk nauwkeuriger. Heeft de koe zowel aan het begin als aan het eind van de lijst ongeveer dezelfde ISK, dan gedraagt het
dier zich als de gemiddelde koe. Is de ISK aan het begin lager dan aan het eind van de lijst,
dan kunnen we spreken van een dier, dat de produktie erg goed volhoudt, beter dan gemiddeld. Dit noemen we koeien met een goede persistentie. Laat de ISK de gehalten nog
buiten beschouwing, de LW neemt die ook mee in de vorm van vet- en eiwitgrammen.
Lactatiewaarde (LW)
Bij het berekenen van de verwachte vet- en eiwitgrammen in 305 dagen, wordt, net als bij
de ISK, ook weer gecorrigeerd naar de dagproduktie van een achtjarige koe, in de tweede
maand van de lactatie en in februari gekalfd. Door deze rekensom voor alle koeien te
maken, de uitkomsten op te tellen en te delen door het aantal gecontroleerde koeien ontstaat de gemiddelde lactatiewaarde 100% (LW 100%). De gecorrigeerde vet- en eiwitgrammen-produktie van elke koe wordt nu uitgedrukt in een percentage ten opzichte van
dit gemiddelde. Een LW boven de 100 is beter, een LW beneden de 100 is minder dan het
bedrijfsgemiddelde. Om de best en slechtst producerende dieren snel te kunnen herkennen is bij een afwijking van 10% naar boven of beneden een weergave met (+) of (-) opgenomen. Bijvoorbeeld 115+ en 88-. Zowel de ISK als de LW zijn bedoeld voor vergelijking van koeien binnen hetzelfde bedrijf.
Ook tijdens de droogstand worden de ISK en de LW afgedrukt. Omdat van de koe geen
nieuwe gegevens worden toegevoegd, zal de voorspelling van de melkhoeveelheid in 305
dagen (ISK) niet veranderen. Ook de vet- en eiwitgrammen-produktie verandert niet, maar
omdat dit getal in een percentage van de gemiddelde vet- en eiwitgrammen-produktie (LW
100%) wordt uitgedrukt, zal bij een wijziging van deze LW 100% de LW van de individuele
droogstaande koe veranderen. Zo zal, wanneer de LW 100% stijgt de LW van de droogstaande koe dalen. De ISK blijft dus tijdens de droogstand gelijk maar de LW kan veranderen.
Voor koeien jonger dan 1 .lO jaar of ouder dan 11 jaar bij het afkalven vindt geen berekening van ISK en LW plaats. De lactatiewaarden van de afzonderlijke koeien zijn bedoeld
om te gebruiken bij het selecteren van koeien die in aanmerking komen voor afvoer van
het bedrijf. Vaarzen met een lactatiewaarde die lager is dan 88, komen in principe in aanmerking voor opruimen. Bij deze beoordeling moet men wel rekening houden met eventuele gezondheidsstoornissen. Deze zouden kunnen dienen als ,,verzachtende omstandigheden”. Oude koeien die moeilijk drachtig zijn te krijgen en bovendien een lage lactatiewaarde hebben, komen ook vrij snel in aanmerking om opgeruimd te worden. De LW 100% is
eveneens goed bruikbaar voor de beoordeling van het bedrijfsniveau. Het is daarmee ook
een maat voor de bedrijfsvoering. De volgende normen kunnen hiervoor worden aan gehouden.
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Waardering

Lactatiewaarde 100%

Zeer hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Zeer laag

boven 2450
2250-2450
1900-2250
1700-1900
beneden 1700

Het Nederlandse gemiddelde van de lactatiewaarde 100% is ongeveer 2100 vet- en eiwitgrammen per dag.
Tussenkaìftijd (TKT)

De tussenkalftijd (TKT) is de tijd die ligt tussen het afkalven van een koe en de eerst daarop volgende keer afkalven. Het geeft een inzicht in de vruchtbaarheid van de koeien. De
tussenkalftijd, zoals die bij de melkproduktiecontrole wordt geregistreerd, geeft alleen aan
hoe het in het verleden met de vruchtbaarheid van de veestapel was.
Het kan dus voorkomen dat de huidige stand van zaken niet helemaal gedekt wordt door
het vermelde cijfer. Omdat van vaarzen nog geen TKT bekend is, is het aantal koeien
waarvoor de TKT is berekend meestal kleiner dan het aantal melkgevende koeien. De gewenste lengte van de TKT wordt in hoofdstuk 4 behandeld.
Bedrijfsstandaardkoe (BSK)
De bedrijfsstandaardkoe (BSK) is een maatstaf voor het bedrijfsniveau, vermeld in kg melk
van één proefmelking. Van alle gecontroleerde dieren wordt de produktie berekend als
zouden de koeien acht jaar oud zijn, in februari hebben gekalfd en in de tweede maand van
de lactatie verkeren. Het gemiddelde wordt onderaan op het uitslagformulier vermeld, samen met de zes die hieraan vooraf gingen. Niet alleen het niveau van de BSK is belangrijk,
ook het verloop geeft informatie over het bedrijf.

Bij een evenwichtige bedrijfsvoering zullen zich slechts geringe schommelingen in de BSK
voordoen. De BSK is regelmatig wanneer het verschil tussen twee opeenvolgende BSK’s
niet meer dan twee bedraagt. Bij een groter verschil is het belangrijk de oorzaak daarvan
op te sporen. Oorzaken van schommelingen kunnen zijn:
- Een foutief samengestelde of ontoereikend rantsoen.
- Een ongunstige beweiding, bijvoorbeeld: te weinig omweiding of een te krappe beweiding.
- Fouten in de melkapparatuur en/of in de melktechniek.
Een constant te’ lage BSK kan als oorzaak hebben:
- Fouten in de melktechniek van blijvende aard.
- Voortdurende problemen met de gezondheid van het vee door een besmetting met parasieten of gebrek aan mineralen en/of sporenelementen.
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18 en lager

19en20

21 en 22

23 en 24

25 en 26

27 en 28

29 en 30

31 en 32

33 en 34

35 en 36

37 en 38

39 en hoger

E
x

100% is goed te gebruiken om het bedrijfsgemiddelde te schatten. Dit getal kunt u
helemaal rechtsonderaan op het uitslagformulier vinden. In de tabel wordt een overzicht
gegeven.
Het NRS zal in de toekomst de melkcontroleformulieren rechtstreeks aan de veehouders
toezenden. Waarschijnlijk begint men hiermee in het najaar van 1985 in een aantal gebieden in Nederland. Het uitslagformulier zal dan ook iets veranderd worden. Hieronder is de
,,kop” gegeven van het gewijzigde uitslagformulier. Ook zullen’ er In het najaar nog een
aantal andere zaken op het formulier veranderen.
- Er zal een aparte kolom beschikbaar komen voor het vermelden van het celgetal in de
melk.
- De lactatiewaarde zal worden weergegeven in guldens (melkgeld-voerkosten). Zodra
deze verandering plaatsvindt, zal de individuele standaardkoe (ISK) niet meer gepubliceerd worden.
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2.3. Melklijst
Wanneer een lactatie is beëindigd, de koe verkocht wordt of dood gaat, wordt er een afgesloten melklijst aan de veehouder verstrekt. Naast de gebruikelijke gegevens als afstamming en eigenaar, is de informatie in te delen in een gedeelte dat betrekking heeft op de
eigen prestatie en een gedeelte over de fokwaarde, de koe-index genoemd.
De eigen prestatie bestaat uit alle produktiegegevens van het dier. Elke lactatie is afzonderlijk vermeld.
Bij een lactatielengte van meer dan 305 dagen is ook de 305 dagen-produktie gegeven,
gevolgd door de individuele standaardkoe (ISK) en de lactatiewaarde (LW). Daarna is de
volle breedte van de melklijst gebruikt voor een weergave van de exterieurgegevens. Tot
slot is van de laatste lijst de gehele opbouw te zien via de verrichte proefmelkingen.
Koe-index

De koe-index is een getal, dat de schatting aangeeft van de erfelijke aanleg van de betreffende koe. Deze erfelijke aanleg wordt aangegeven als afwijking ten opzichte van de gemiddelde erfelijke aanleg van alle dieren van hetzelfde ras in Nederland. Erfelijke aanleg
wordt ook wel aangeduid als fokwaarde. De koe-index is berekend voor de kenmerken kg
melk, % vet, % eiwit en INET.
De INET (index-netto-melkgeld) is de totale fokwaarde van de koe voor de kenmerken kg
melk, % vet en % eiwit, Hierin wordt ook gecorrigeerd voor de voerkosten. Het berekenen
van de fokwaarde van koeien is moeilijker dan bij stieren, omdat het aantal nakomelingen
gering is. Daarom is gekozen voor een schatting van de fokwaarde uit de volgende gegevens.
- Eigen produktie. In de berekening wordt de gecorrigeerde produktie ten opzichte van de
bedrijfsgenoten gebruikt. Alleen de eerste drie lijsten worden hiervoor gebruikt.
- Afstamming. De fokwaarden van vader en moeder, vermeld op de melklijst, worden in
de berekening meegenomen.
- Erfelijke aanleg van de bedrijfsgenoten. Deze aanleg wordt bepaald door de stierindex
van de vaders en de koe-index van de moeders van de andere koeien op het bedrijf.
De koe-index wordt weergegeven ten opzichte van een vaste basis juni 1982. Door de correctie voor erfelijke aanleg van de bedrijfsgenoten en het bedrijfsniveau zijn de indexen
van de koeien over de bedrijven heen vergelijkbaar. De betrouwbaarheid kan variëren van
30 tot 58% (maximale betrouwbaarheid) en hangt af van de volledigheid van de genoemde
informatiebronnen. De koe-index wordt alleen berekend voor met afstamming geregistreerde dieren. Daarbij moeten er voldoende bedrijfsgenoten zijn, de lijst moet minstens
250 dagen lang zijn, de leeftijd moet liggen tussen 1 .lO en 11 jaar en de koe mag niet verworpen hebben of verkocht zijn. De koe-index kan gebruikt worden voor de volgende
zaken.
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- Het uitzoeken van koeien, waarvan men vaarskalveren wil aanhouden.
- Het uitzoeken van stiermoeders.
- Het aankopen van vaarzen (afstamming).
Op de bedrijfsstatistiek is de gemiddelde koe-index van het bedrijf afgedrukt.
Exterieurgegevens
Tijdens de bedrijfsinspectie is de koe door de inspecteur gemeten en beoordeeld op hoofdkenmerken en op onderdelen. Van de maten zijn genoteerd de kruishoogte en de bekkenbreedte.

In de hoofdbalk zijn waarderingscijfers gegeven voor de kenmerken ontwikkeling, type,
uier, benen en algemeen voorkomen. Dit geldt voor het zwartbonte ras. Voor roodbonten
en blaarkoppen wordt bespiering in de hoofdbalk van een waardering voorzien. Die
waarderingscijfers kunnen er als volgt uit zien.
90 t/m
85 t/m
80 Urn
75t/m
70 t/m

100 pt.
89 pt.
84 pt.
79 pt.
74 pt.

=
=
=
=
=

uitstekend
zeer goed
goed
ruim voldoende
voldoende

In de onderbalk is een lineaire score genoteerd voor de overige zestien kenmerken. De
betekenis van de letters staat in het volgende overzicht.
VH
MH
BB
KV
KL
BS
AB
KB

=
=
=
=
=
=
=
=

voorhand
middenhand
bovenbouw
kruisvorm
kruisligging
bespiering
stand achterbenen
kwaliteit benen

VUL
VUA
UD
AUH
AUB
OB
VSP
SL

= vooruierlengte
= vooruieraanhechting
= uierdiepte
= achteruierhoogte
= achteruierbreedte
= ophangband
= voorspeenplaatsing
= speenlengte

Het gaat hier louter om constateringen, die bij de diverse onderdelen zijn gedaan. Het bereik van deze constateringscijfers loopt van 1-6. De kenmerken voorhand tot en met stand
benen en speenvorm noemen we kenmerken met een optimum, de scores 3 en 4 zijn het
meest gewenst. De kenmerken kwaliteit beenwerk en de overige uieronderdelen zien we
het liefst scoren in 1 en 2. Dit zijn zogenaamde maximumkenmerken. Bij het kenmerk
uierdiepte is de score 6 = diep en de score 1 = ondiep. Aan het eind van de keuringsbalk
is nog enige ruimte voor het noteren van afwijkingen.
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Ongeveer 75% van de melkkoeien wordt gecontroleerd op melkproduktie. De verkregen informatie is
nuttig voor onder andere de fokkerij en de voeding.
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2.4. Bedrijfsstatistiek
De bedrijfsstatistiek is een volledig jaaroverzicht van de melkproduktiecontrole. Omstreeks september kunnen de veehouders dit waardevolle document thuis verwachten. Op
de lijst komen de lactaties voor van de koeien, die zijn drooggezet in de periode 1 juli t/m
30 juni. Koeien met minder dan 200 lactatiedagen zijn niet vermeld in het bedrijfsgemiddelde, maar wanneer ze zijn afgevoerd komen ze wel voor bij de afgebroken lijsten. Van
de individuele dieren zijn achtereenvolgens vermeld: eventueel brandnummer, naam van
de koe, bloedvoering, kalfdatum, afgesloten lactatie, lactatiewaarde, eventuele afvoerkode, punten voor algemeen voorkomen, tussenkalftijd en koe-index.
Bedrijfsgemiddelde
Het bedrijfsgemiddelde is vermeld van alle in de statistiek voorkomende melkkoeien. Het
bedrijfsgemiddelde voor de vet- en eiwitgrammen-produktie is op 100% gesteld. Deze gemiddelden kunnen eventueel vergeleken worden met provinciale of landelijke cijfers. De
gemiddelde produktie van de veestapel is immers sterk bepalend voor het inkomen van de
veehouder.

Om enige indruk te geven van de jongste generatie melkkoeien is een uitsplitsing gemaakt
van alle dieren beneden de leeftijd van 2.10 jaar bij afkalven. Dit zullen grotendeels de
vaarzen zijn. Bij de gemiddelde vet- en eiwitgrammen van deze jonge koeien is het percentage uitgerekend ten opzichte van het bedrijfsgemiddelde. Bij een goed fokbeleid, een
goede jongvee-opfok en voeding zullen de jonge dieren uit moeten kunnen komen op een
percentage van 85. Is dit getal lager, dan zal de oorzaak daarvan nagegaan moeten worden. Dit kan dus aan de erfelijke aanleg, maar ook aan de opfok of de voeding liggen. Is
het percentage hoger dan 85, dan kan in de toekomst een produktiestijging van de veestapel verwacht worden.
De volgende figuur geeft de verdeling van de op melkproduktie, gecontroleerde bedrijven
voor melkproduktie.
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Bedrijfsstandaardkoeproduktie
Met de rij bedrijfsstandaardkoeprodukties van het afgelopen jaar kunnen vrij eenvoudig de
goede en minder goede jaargetijden voor het produktievermogen van de koeien worden
aangewezen. Hier valt ook meteen op of de BSK een vlak verloop heeft gekend of niet.

Geeft een bepaald seizoen regelmatig een minder florissant beeld te zien, dan is het zaak
achter de oorzaak daarvan te komen en maatregelen te treffen. Aan het eind van de rij is
de gemiddelde BSK berekend. Ook hier doet zich de mogelijkheid tot vergelijken voor met
andere bedrijven en met de tabel op bladzij 14 is een schatting van het bedrijfsgemiddelde
voor melkproduktie mogelijk.
Gemiddelde koe-index
De gemiddelde koe-index geeft de gemiddelde fokwaarde van de veestapel weer. Het aantal koeien, waarvoor de gemiddelde index is gegeven, geeft inzicht in de mate van registratie van het vee op het bedrijf. In het voorbeeld hebben 45 van de 48 koeien een koe-index.
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Ter vergelijking zijn de gemiddelde koe-indexen gegeven van de drie Nederlandse rassen.
Het betreft hier koeien, die hebben afgekalfd in de periode van 1 december 1982 tot 1 december 1983.
Ras

Aantal

Melk( kg)

Vet (%)

Eiwit (%)

Inet

+ 167
+ 89
+ 99

+ 0.03
+ 0.00
+ 0.01

+ 0.01
+ 0.02
+ 0.03

+ 65
+ 38
+ 47

lijsten
Zwartbont
Roodbont
Blaarkop

529.023
206.891
5.321

Ook is de gemiddelde koe-index voor de vaarzen gegeven. Uit de vergeljking van het vaarzengemiddelde met het bedrijfsgemiddelde voor de koe-indexen is te constateren of de
erfelijke aanleg van de veestapel de goede kant opgaat. Vooral de stierenkeuze op het bedrijf speelt in dezen een belangrijke rol.
Afgebroken lusten
Het onderdeel afgebroken lijsten van de bedrijfsstatistiek laat over de periode van een jaar
zien hoeveel koeien van het bedrijf zijn afgevoerd. Door het aantal afgevoerde dieren te
delen door het totale aantal koeien krijgt men een indruk over het afvoerpercentage. Dit
percentage kan van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen.

Een variatie van 10 tot 40% komt voor. Verschillende oorzaken kunnen hiervoor worden
aangevoerd. Wanneer de veehouder tijdens de monstername de reden van afvoer meldt,
is het mogelijk aan het eind van het produktiejaar op de bedrijfsstatistiek te zien of meerdere koeien om dezelfde reden zijn vertrokken. De afvoercodes worden gegeven voor
koeien, die voor de 200 ste lactatiedag opgeruimd zijn, en voor koeien die een lijst maakten langer dan 199 dagen. Over de betekenis van de codes kan worden verwezen naar de
eerdervermelde tabel op bladzijde 9.
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naam van de stier
vader

Paclamar Astronaut
Lieske’s Gustaaf

prod. vererving
% betr.h./% onvoll.lijsten
melk/%-vet/%-eiwit
Inet

+1785

-.21

-.Ol

-.09

-.06

middenhand
kruisligging
bespiering
stand/kwal. achterbenen

bijzonderheden
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m.b.a. 2 . 0 3 4 5 . 2

m.b.a. 3 . 2 0 4 0 . 3

3. STIERENKEUZE

3.1. Verervingsgegevens van een stier
De fokwaarde van een dier geeft aan wat de waarde ervan voor de fokkerij is. Gemiddeld
zal een dier de helft van zijn of haar fokwaarde doorgeven aan iedere nakomeling. De fokwaarde voor bijvoorbeeld melkproduktie geeft dus niet aan hoeveel kg melk een dier zelf
geeft, maar het gaat om de melkgift van de nakomelingen.
Melkproduktievererving
In bijgaand voorbeeld zijn van een zwartbonte en een roodbonte stier de fokwaarden voor
de verschillende kenmerken afgedrukt. Deze zijn overgenomen uit het maandblad ,,Veeteelt” van mei 1985.
De fokwaarden voor melkproduktiekenmerken van een stier zijn gebaseerd op de produktie van zijn dochters in de eerste lactatie. Wanneer dit de produktie is over de eerste 100
dagen, wordt de fokwaarde die hieruit wordt berekend lOO-dagenindex (ook wel HDN-index) genoemd. Zodra er van voldoende dochters gegevens over de volledige eerste lactatie (305 dagenlijsten) bekend zijn, wordt de fokwaarde gebaseerd op deze 305-dagenlijsten. De fokwaarde die daaruit wordt berekend, wordt stierindex genoemd. Een HDN-index en een stierindex bestaan uit dezelfde onderdelen. De fokwaarde voor melkproduktie
van Linus is:

Sommige KI-verenigingen geven ook nog de fokwaarde voor
zijn deze: kg vet + 63 en kg eiwit + 59.

kg vet en kg eiwit.

Voor Linus

Betrouwbaarheidspercentage
De betrouwbaarheid geeft een indruk van de degelijkheid van een fokwaarde. Bij de HDNindex en de stierindex hangt de betrouwbaarheid vooral af van het aantal dochters waarvan lijsten in de berekening van de index zijn opgenomen. Daarnaast is ook nog het aantal
bedrijven, waarover deze dochters zijn verspreid, van belang.
HDN-indexen worden (in Nederland) pas vrijgegeven voor publikatie wanneer de betrouwbaarheid 42% of hoger is. Voor stierindexen is deze grens 55%.
Wanneer het betrouwbaarheidspercentage laag is, is er een vrij grote kans dat de fokwaarde bij het stijgen van de betrouwbaarheid nog behoorlijk verandert. Bij betrouwbaarheden
beneden 65% is er een grote kans dat de index in de toekomst nog 100 gulden daalt of
stijgt. Wanneer het betrouwbaarheidspercentage hoog is (bijvoorbeeld hoger dan 80 à
85%) is er weinig kans op grote veranderingen. Daarom is het nodig bij lage betrouwbaarheidspercentages meerdere stieren te gebruiken. Bij 70% bijvoorbeeld minimaal 6 stieren
voor de gehele veestapel.
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Percentage on volledige /@ten
Het percentage onvolledige lijsten wordt alleen gepubliceerd bij stierindexen. Dus niet bij
een HDN-index. Het geeft aan hoeveel procent van de dochters van die stier is afgevoerd
tussen de eerste proefmelking en de 260ste dag in de eerste lactatie. Een percentage hoger dan 10 (15 bij MRIJ) is ongunstig.
Fokwaarden voor melk, vet en eiwit
De fokwaarden geven geen werkelijke produkties aan maar een afwijking ten opzichte van
een bepaald gemiddelde. In 1983 hebben de gezamenlijke Nederlandse organisaties op
het gebied van de rundveeverbetering met elkaar afgesproken om de gemiddelde index
van de proefstieren waarvoor in juni 1982 een fokwaarde werd berekend, nul te noemen.
Globaal omschreven waren dit proefstieren die door de Nederlandse KI-verenigingen waren ingezet in 1977 en 1978. Deze groep stieren had dus de volgende gemiddelde index: 0
kg melk, O,OO% vet, O,OO% eiwit, 0 kg vet, 0 kg eiwit en 0 gulden Inet (netto-melkgeldindex). Omdat dit nulpunt is vastgesteld in 1982, wordt nu gezegd dat alle fokwaarden zijn
weergegeven ten opzichte van basis ‘82. De gemiddelde 305 dagen produktie van de
dochters van de stieren waarop het nulpunt was gebaseerd is als volgt.
Ras
Zwartbont
Roodbont
Blaarkop

kg melk

% vet

% eiwit

kg vet

kg eiwit

4603
4434
4114

4,16
4,00
4,05

3,35
3,39
3,47

191
177
167

154
150
143

Iedere fokwaarde geeft een indruk van de extra produktie die men kan verwachten van de
dochters van die stier, vergeleken met de dochters van een stier met een fokwaarde van 0.
De stier in het voorbeeld heeft een fokwaarde voor melk van 1785 kg. De helft van deze
fokwaarde (1785 : 2 = 893) geeft hij door aan zijn dochters. Onder gemiddelde Nederlandse omstandigheden mag verwacht worden dat de dochters van deze stier tijdens de eerste
lactatie 4603 + 893 = 5496 kg melk zullen geven. Eenzelfde soort rekensom kan ook
voor de andere kenmerken worden gemaakt.
het: netto-melkgeldindex
Het is reeds duidelijk geworden dat er voor meerdere melkproduktiekenmerken fokwaarden worden gepubliceerd: kg melk, % vet, % eiwit, kg vet en kg eiwit. De vraag is nu: moet
op al deze kenmerken geselecteerd worden en zo ja, hoe sterk? Alle kenmerken hebben
een zekere economische waarde en zouden dus ook een rol moeten spelen bij de keuze
van fokdieren. Om deze keuze te vereenvoudigen is besloten de fokwaarde uit te drukken
in guldens. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de opbrengstprijzen per kg vet en
per kg eiwit, met de negatieve grondprijs voor 1 kg melk en met de voerkosten. Op grond
van onder andere deze uitgangspunten zijn de volgende wegingsfactoren vastgesteld.
Kenmerk
kg melk
% vet
% eiwit
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Wegingsfactor
0,316
260
500

De wegingsfactor voor eiwit is hoger dan die voor vet. De belangrijkste reden daarvoor is
dat de voerkosten van eiwit lager zijn dan die van vet. Omdat bij de berekening van wegingsfactoren uitgegaan is van dezelfde opbrengstprijzen voor vet en eiwit, komt het er op
neer dat er netto (opbrengsten - kosten) aan een extra kg eiwit meer valt te verdienen dan
een extra kg vet.
Als we de wegingsfactoren vermenigvuldigen met de fokwaarden van de stier uit het voorbeeld, kunnen we de netto melkgeldindex van deze stier berekenen:
+ 1785 x 0,316 = + 564
- 0,21 x 260 = 55
- 0,Ol x 500 = 5 +
netto-melkgeldindex (lnet) = + f 504
Genoemde wegingsfactoren zijn aan het eind van de zeventiger jaren ingevoerd. De komst
van de maatregelen voor beperking van de melkproduktie (superheffing) heeft ervoor gezorgd dat het rendement van een verbetering van de erfelijke aanleg voor melkproduktie
iets kleiner is geworden. Een hogere produktie per koe mag nl. niet meer zonder meer worden afgeleverd aan de zuivelfabriek. Iedere verhoging van de produktie per koe heeft tot
gevolg dat - tenminste wanneer het een verhoging van de kg melk betreft - de veestapel
moet worden ingekrompen. Als men dat niet doet, zal er meer melk worden geproduceerd
dan het heffingvrije quotum toelaat. Doordat bij een hogere produktie het quotum kan worden volgemolken met een kleiner aantal koeien, leidt de produktieverhoging echter wel tot
besparing. Volgens de huidige regeling mogen de gehaltes in de melk nog wel worden verhoogd (max. 0,l % per jaar). Deze regeling heeft er daardoor voor gezorgd dat selectie op
melk nu iets minder aandacht verdient dan voorheen het geval was. De gehalten worden
dus relatief belangrijker. Omdat dat ook tot uiting moet komen in de wegingsfactoren, zullen deze waarschijnlijk in het najaar van 1985 worden aangepast.
het en spermaprijs
De Nederlandse veehouder kan beschikken over sperma van stieren uit vele landen.
Doordat het aanbod zo groot is, kan de veehouder ook hoge eisen stellen aan de stieren.
Wanneer wordt gekozen uit de zwartbonte stieren is een Inet van minimaal f 450,- op dit
moment (zomer 1985) een redelijke eis. Bij zuivere MRIJ-stieren moet de grens aanzienlijk lager worden gelegd. Een redelijke eis is dan een minimum Inet van f 1 OO,-.
De kosten en opbrengsten van aan te kopen sperma moeten tegen elkaar worden afgewogen. Een goede vuistregel daarbij is: voor iedere gulden Inet extra, mag maximaal 30 cent
per dosis worden uitgegeven. Heeft de eigen KI-vereniging voor het normale inseminatietarief stieren beschikbaar met een Inet van maximaal f450,-, dan mag voor het sperma
van een stier met een Inet van f 500,- maximaal (500 -450) x f 0,30 = f 15,- extra per
dosis worden betaald.
Exterieurvererving
De fokwaarden van een stier voor exterieur zijn gebaseerd op de keuringsresultaten van
zijn dochters. De bedrijven die deelnemen aan de bedrijfsinspectie zorgen ervoor dat exterieurgegevens van dochters van stieren beschikbaar komen. Fokwaarden voor exterieur
worden exterieurindexen genoemd. Voor alle exterieurkenmerken die door de inspecteurs
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worden beoordeeld, wordt een exterieurindex berekend. Bij zwartbont zijn dat 23 kenmerken, bij rood bont en blaarkop 24. Bij roodbont en blaarkop wordt bespiering niet alleen in
de onderbalk maar ook nog eens in de bovenbalk weergegeven. De exterieurvererving van
Linus is:

Bij de exterieurindexen is het gemiddelde van een bepaalde groep stieren niet op 0 gesteld
zoals bij de melkproduktie, maar op 100. De getallen waarin de exterieurindex wordt uitgedrukt, liggen tussen ongeveer 88 en 112. De exterieurindex wordt dus niet uitgedrukt in
exterieurpunten, maar op een zogenaamde relatieve schaa! waarbij 100 het gemiddelde
is. Dit getal 100 is - sinds mei 1985 - het gemiddelde van alle proefstieren die in 1985 een
exterieurindex hebben gekregen (basis ‘85). Globaal genomen zijn dit alle proefstieren die
in 1980 en 1981 door de KI-verenigingen zijn ingezet als proefstier. In de groep proefstieren die in 1985 de basis hebben gevormd voor het zwartbonte ras, behoorde nog 50% van
de stieren tot het FH-ras.
Een klein aantal HF-stieren bezit een fokwaarde die is weergegeven ten opzichte van de
basis voor het MRIJ ras. Omdat het verschil in exterieur tussen MRIJ en HF betrekkelijk
groot is, wijken de gemiddelde fokwaarden bij deze HF-stieren vrij sterk af van 100. De
gemiddelde exterieurindexen van alle HF-stieren die tot nu toe in Nederland een exterieurindex hebben gekregen, staan in de hiernaast afgedrukte tabel. Daarin zijn zowel het HFgemiddelde ten opzichte van de zwartbonte basis als het HF-gemiddelde ten opzichte van
de MRIJ-basis vermeld.
Ook bij de publikatie van exterieurindexen wordt gewoonlijk een betrouwbaarheidspercentage vermeld. Wat hiervoor is geschreven over de betrouwbaarheid van de stierindex
(op grond van 305-dagenlijsten) geldt in grote lijnen ook voor de betrouwbaarheid van de
exterieurindex. Bij betrouwbaarheden beneden de 65% is er een grote kans dat de index
in de toekomst nog 3 eenheden stijgt of daalt. De exterieurindexen van een stier zeggen
veel meer over zijn exterieurvererving dan één of meer foto’s van dochters.
Eisen exterieurvererving
De enige exterieurkenmerken waarvan is aangetoond dat ze van invloed zijn op de gebruiksduur zijn kenmerken die samenhangen met de diepte van het uier en de speenplaatsing. Van geen van de andere exterieurkenmerken is ooit duidelijk aangetoond dat ze de
levensduur verlengen. Dit geldt helaas ook voor de beenwerkkenmerken.
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Tabel

De gemiddelde fokwaarde van HF-stieren ten opzichte van de bases voor het zwartbonte en
het MRIJ-ras.
HF-gemiddelde
t.o.v.
zwartbonte
basis

HF-gemiddelde
t.o.v.
MRIJ
basis

Ontwikkeling
Type
Uier
Benen
Bespiering
Totaal

104
102
103
102
104

105
89
109
96
89

Hoogtemaat
Breedtemaat
Voorhand
Middenhand
Bovenbouw
Kruisvorm
Kruisligging
Bespiering
Stand benen
Kwaliteit benen
Vooruierlengte
Vooruieraanhechteing
Uierdiepte
Achteruierhoogte
Achteruierbreedte
Ophangband
Voorspeenplaatsing
Speenlengte

104
97
99
100
98
97
102
97
102
102
103
102
101
103
103
102
101
100

108
91
93
98
93
91
91
89
101
108
108
104
106
105
106
104
106
96

Kenmerk

101

Wanneer men met behulp van exterieurkenmerken wil selecteren op de opbrengst bij verkoop, kunnen daarvoor de kenmerken hoogtemaat en bespiering worden gebruikt.

De exterieurindexen van een
stier zeggen veel meer over
zijn exterieurvererving dan
één of meer foto’s van dochters.
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Voorbeeld van een geboorteberich t

Melkbaarheidsvererving
Door speciaal daarvoor uitgeruste proefmelkers worden (minimaal) 20 willekeurig aangewezen dochters van een stier onderzocht op melksnelheid en percentage melk in de voorkwartieren. Van deze 20 dochters worden gemiddelden berekend voor de kenmerken
maximale melksnelheid (in kg per minuut) en percentage melk in de voorkwartieren. De
uitslag van een melkbaarheidsonderzoek (MBO) van Linus ziet er als volgt uit.

2.03 is de maximale melksnelheid in kg per minuut en 45,6 is het percentage melk in de
voorkwartieren.
Voor de beoordeling van de maximale melksnelheid wordt in Nederland de volgende klasse-indeling gehanteerd.
Klasse

Maximale melksnelheid in kg melk
per minuut

Onvoldoende
Voldoende tot goed
Zeer goed (optimaal)
Hoog (boven optimaal)

lager dan 2,30
2,30 tot en met 2,74
2,751 tot en met 3,04
hoger dan 3.04

Voor het percentage melk in de voorkwartieren hanteert men de volgende klasse indeling.
Klasse
Onvoldoende
Voldoende tot goed
Zeer goed

Percentage melk in de voorkwartieren
zwartbont

MRIJ en blaarkop

minder dan 41
41 tot en met 459
hoger dan 45,9

minder dan 40
40 tot en met 44,9
hoger dan 44,9

Aangezien uit onderzoek blijkt dat een hoge maximale melksnelheid en een laag percentage melk in de voorkwartieren geen aantoonbare schade opleveren, kan aan bovengenoemde klasse-beoordelingen betrekkelijk weinig waarde worden toegekend. Koeien met
een te lage melksnelheid kosten in doorloopmelkstallen, waarbij de dieren in groepen de
melkstal verlaten, veel extra tijd. Daarnaast zijn traagmelkende dieren ook vaak lastiger
tijdens het melken. De extra tijd en het lastige karakter kunnen bronnen van ergernis zijn
voor de melker.
Vererving geboortemoeilijkheden
De KI-verenigingen verzamelen gegevens over het geboorteverloop van nakomelingen
van proefstieren. Deze gegevens worden door de veehouders ingevuld op het zogenaamde geboortebericht. In de figuur is een voorbeeld gegeven van een geboortebericht.
Over de vererving van geboortemoeilijkheden van een stier worden de volgende gegevens
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verzameld: percentage doodgeboorten, percentage moeilijke geboorten, draagtijd (in
dagen) en geboortegewicht (in kg).
Bij de selectie van pinkenstieren dient vooral aandacht te worden geschonken aan het percentage moeilijke geboorten. Aangezien de meeste KI-verenigingen in Nederland een
vaarzenregeling toepassen, hebben de resultaten van de geboorteregistratie meestal be-’
trekking op tweede geboorten.
Buitenlandse cijfers worden soms weergegeven als werkelijke percentages. Wanneer de
geboorteregistratie dan betrekking heeft op eerste geboorten dient het percentage moeilijke geboorten beneden 10% te liggen voordat een stier geadviseerd kan worden als pinkenstier.
Voorbeeld van een geboortebericht
Samenvatting minimumeisen bij stierkeuze
De voornaamste minimumeisen die gesteld kunnen worden staan hier nog een keer opgesomd :
Inet: zwartbont f 450,-; roodbont f 1 OO,-.
Maximale melksnelheid: 2,30.
Geboortemoeilijkheden (alleen bij stierkeuze voor pinken van belang): geschikt bij pinken.
3.2. Het stieradviesprogramma (SAP)
Het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) kan met haar stieradviesprogramma
(SAP) behulpzaam zijn bij de stierkeuze. De belangrijkste eigenschappen van het stieradviesprogramma zijn:
- het voorkomen van combinaties die tot probleemkoeien (ten aanzien van gebruikseigenschappen) kunnen leiden;
- het bevorderen van compensatieparingen voor sommige exterieurkenmerken;
- het voorkomen van inteelt;
- het beperken van de kans op het optreden van erfelijke gebreken.
Alleen veehouders die deelnemen aan bedrijfsinspectie, kunnen gebruik maken van het
stieradviesprogramma. Deelnemen aan bedrijfsinspectie betekent dat een inspecteur van
het NRS of het FRS (Koninklijk Fries Rundvee Syndicaat) één keer per 7, 8 of 9 maanden
alle nog niet gekeurde vaarzen komt keuren.
Om met het programma mee te kunnen doen moeten stieren worden opgegeven, die in
aanmerking komen om gebruikt te worden. De deelnemer kan zelf stieren opgeven.
Ook kan hij een bepaald KI-pakket kiezen.
Deelnemers aan het SAP krijgen drie keer per jaar twee formulieren toegezonden.
- Een ,,Adviesformulier” waarop achter de namen van de koeien die de eerstkomende
maanden geïnsemineerd zullen moeten worden, de namen van de geadviseerde stieren
zijn afgedrukt.
- Een ,,bedrijfsoverzicht” met enkele gegevens over de totale veestapel. Het rechterdeel
van het bedrijfsoverzicht kan de veehouder gebruiken om wijzigingen in zijn stierkeuze
door te geven aan het NRS.
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Adviesformulier

Op het adviesformulier staan achter de naam van iedere koe de namen van de stieren die
volgens de spelregels van het SAP worden aangewezen als de eerste, tweede en derde
keus. Als de tweede keus even goed is als de eerste keus, staat in de kolom voor de tweede-keus-stier het cijfer 1. Is de derde keus even goed als de tweede keus of ook even goed
als de eerste keus, dan staat in de kolom voor de derde keus-stier het cijfer 2, respectievelijk 1.
De tweede en derde keus zijn vooral van belang wanneer de tweede of derde stier veel
betere bevruchtingsresultaten heeft of goedkoper is dan de eerste stier. Bij koeien waarvoor als eerste keus een vleesstier wordt geadviseerd, wordt onder tweede keus de eerste-keus-fokstier vermeld en onder derde keus de tweede-keus-fokstier.

ste koe heeft het hoogste volgnummer. De beste stieren worden bij voorkeur toegedeeld
aan de beste koeien. Daarom heeft het SAP dit volgnummer nodig.
Bedrijfsoverzicht
Het rechterdeel van het bedrijfsoverzicht kan gebruikt worden voor het opgeven van wijzigingen in de stieren en de wegingen. Het linker deel geeft een samenvatting van de adviezen.
Maximumpercentage per stier

Bij elke stier (zowel in het eigen pakket van de deelnemer als in een KI-pakket) hoort een
maximumpercentage, variërend van 0 tot 99%. Als niets wordt opgegeven zal hierbij 25%
worden gebruikt. Dit percentage geeft aan hoeveel koeien maximaal bij die bepaalde stier
kunnen worden geadviseerd. Dat percentage betreft alleen de eerste keus. Het aantal
koeien wordt bepaald door het aantal gekeurde koeien dat op het bedrijf aanwezig is.
Meestal zijn de jonge melkvaarzen hiervan uitgezonderd.
Als alleen maar stieren worden opgegeven in een eigen pakket, is het belangrijk om de
maximum percentages per stier goed in te vullen. Samen moeten de opgegeven stieren
dan tenminste aan 110% komen, anders krijgen niet alle koeien een advies. Nadat de eerste stieren aan hun maximum zijn gekomen, maken de overgebleven stieren ook altijd nog
een kans om uitgeschakeld te worden bij een bepaalde koe. Een stier kan immers altijd
uitgeschakeld worden op grond van bijvoorbeeld inteelt. Daarom is het veel beter om voor
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het totaal ruim boven 100% uit te komen.
Als een stier in meerdere pakketten voorkomt, dan geldt voor die stier het maximumpercentage van het eerstgenoemde pakket.
Eigen stierenpakket

In een eigen pakket geeft de deelnemer maximaal 10 stieren op. Het is mogelijk voor het
ondereind van de veestapel een vleesstier te adviseren. Aan het eigen pakket moet dan
,,vleesstier” worden toegevoegd. Het opgegeven percentage functioneert bij vleesstieren
niet als maximumpercentage, maar als minimumpercentage!
De SAP-deelnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van het eigen pakket. Hij moet
regelmatig doorgeven welke stieren weggestreept moeten worden en welke nieuwe eventueel toegevoegd moeten worden.
KI-pakketten

De KI-vereniging stelt ook zelf pakketten samen. Ook hierin kunnen maximaal 10 stieren
worden opgenomen. Een KI-pakket bevat een bepaalde categorie stieren. Dat kunnen
stieren van een KI-vereniging zijn of stieren uit een bepaald land. Het kunnen ook stieren
zijn die aan een bepaalde eis voldoen, bijvoorbeeld voor gehaltevererving, netto-melkgeld
of spermaprijs. Vaak zullen de stieren in een KI-pakket overeenkomen met de beschikbare
stieren van een KI-vereniging, maar dat is geen absolute noodzaak. Het grote voordeel
van zo’n pakket is, dat de beschikbaarheid van de stieren automatisch wordt geregeld. De
SAP-deelnemer hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Bovendien, als nieuwe fokstieren beschikbaar komen, worden deze direct toegevoegd.
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Weging van de onderdelen
Het SAP houdt rekening met meerdere kenmerken. Die kenmerken zijn niet allemaal even
belangrijk. Daarom moeten ze ten opzichte van elkaar worden gewogen. Die weging is
een belangrijke zaak. Die bepaalt namelijk in eerste instantie de volgorde van de stieren.
Wat is de beste en wat is de minst passende stier, gezien het fokdoel op het bedrijf.
Om tegemoet te komen aan de wensen, die voor iedere deelnemer anders kunnen liggen,
is het mogelijk gemaakt om zelf de wegingsfactoren in te vullen. Voor de weging wordt
melkproduktie gesteld tegenover de andere kenmerken. Die andere kenmerken worden
vastgelegd in de zogenaamde ,,onderbalk”. Als de deelnemer niets opgeeft, gaat het programma uit van 65% nadruk op melkproduktie (is altijd netto-melkgeld!) en 35% nadruk op
onderbalkkenmerken.

De 18 onderdelen van de onderbalk worden voor de weging verdeeld in 4 groepen:

- ontwikkeling en lichaamsbouw;
- bespiering;
- benen;
- uier en spenen.
Als de deelnemer geen andere keuze opgeeft, rekent het SAP met de volgende weging
voor de onderbal k:

Door zelf de wegingsfactoren op te geven kan men een eigen fokdoel na streven, bijvoorbeeld in de richting van dubbeldoel of eenzijdige melkproduktie.
De dochteropbrengst

De weging die door de veehouder wordt opgegeven voor melkproduktie en exterieur (bijv.
70 : 30) wordt door de NRS-computer gebruikt om de economische waarde van de exterieurvererving van een stier te berekenen. Deze veronderstelde economische waarde voor
exterieur vererving wordt opgeteld bij de netto-melkgeldindex van een stier. Daarna wordt
de uitkomst ook nog vermenigvuldigd met 1,8 zodat de getallen nogal wat worden ,,opgeblazen”. De dochteropbrengsten van de stieren geven aan hoe de stieren (bij een bepaal37

de gekozen weging) door het SAP worden gerangschikt. Het geeft niet de werkelijke economische meerwaarde van een vaars aan, Deze is niet te berekenen omdat de werkelijke
economische waarden van exterieurkenmerken niet bekend zijn.
Voor welke koeien een advies?

Omdat drie keer per jaar een advies wordt verstrekt, worden iedere keer alleen adviezen
gegeven voor de koeien waarvan verwacht wordt dat ze tijdens de eerstvolgende vier
maanden voor de eerste keer ge’insimineerd zullen worden. Dit aantal koeien is af te lezen
in de kolom ,,aantal adviezen”. Het totale aantal koeien op het bedrijf dat geadviseerd zou
worden bij een bepaalde stier, als voor alle koeien een advies gevraagd zou worden, is af
te lezen in de kolom ,,aantal koeien”.
Insemineren met sperma van vleesstieren
Een deel van de veestapel is niet nodig om te zorgen voor de volgende generatie melkkoeien. Bij een goed fokbeleid zal dit het ondereind van de veestapel zijn. Deze koeien
kunnen worden geïnsemineerd met sperma van specifieke vleesstieren. Een punt van
aandacht bij het kiezen van vleesstieren zijn de geboortemoeilijkheden. Stieren waarvan
bewezen is dat ze weinig geboortemoeilijkheden geven, verdienen de voorkeur.
De laatste jaren is in Nederland een testprogramma op gang gekomen voor het onderzoeken van jonge Piemontese-stieren op geboortemoeilijkheden en geschiktheid voor vleesproduktie. Dit testprogramma heeft gegevens opgeleverd die het selecteren van vleesstieren gemakkelijker maken. Bij het gebruik van stieren die uit dat programma naar voren zijn
gekomen op grond van een gering aantal geboorteproblemen, loopt de veehouder de minste risico’s.
Op de Waiboerhoeve in Lelystad heeft men vanaf 1983 op ruime schaal Piemontese stieren gebruikt. Bij het afleveren en wegen van de kalveren op de overnameplaats van CoveCO bleken de Piemontesestierkalveren slechts 1 kg zwaarder te zijn dan de zwartbonte
kalveren. De kruislingvaarskalveren waren zelfs 1 kg lichter. Wel brachten de kruislingskalveren per kg levend gewicht meer op. De stierkalveren f 3,65 en de vaarskalveren
f 2,20 extra per kg levendgewicht.
In sommige streken van Nederland leveren Piemontese-kalveren helaas op dit moment
nog nauwelijks meer op dan de kalveren van stieren van het eigen ras.
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Om de koeien tijdig van de gekozen stier drachtig te krijgen moet geÏnsemineerd worden aan het eind
van de echte tochtigheid. Het meest betrouwbare verschijnsel van de echte tochtigheid is dat de koe
blijft staan als ze besprongen wordt.
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4. VRUCHTBAARHEID

Een goede vruchtbaarheid is belangrijk voor de rendabiliteit van het bedrijf. De melkproduktie begint immers pas na de geboorte van een kalf. En om te kunnen afkalven moet een
dier eerst drachtig zijn. Veel dieren worden afgevoerd van het bedrijf omdat ze niet drachtig worden, terwijl bij andere dieren de tijd die verloopt tussen het afkalven en weer drachtig worden onnodig lang kan zijn.
Om inzicht te hebben in de vruchtbaarheid van de veestapel is een goede administratie
van afkalven, tochtigheden, inseminaties en eventuele problemen noodzakelijk. De vruchtbaarheid-ziektekaart (VZK) is hiervoor een goed hulpmiddel.
4.1. De vruchtbaarheid-ziektekaart (VZK)
De gemerkte kolommen hebben te maken met de vruchtbaarheid. Wat betreft de laatste
kolom (,,Reden opruimen/datum”) is dit incidenteel het geval. Gemiddeld wordt in Nederland bijna 7% van de koeien afgevoerd wegens problemen met de voortplanting. Hieronder vallen problemen rond afkalven (1,5%) en afvoer van koeien omdat ze niet drachtig
willen worden of zijn (5,5%).
Links-boven kunnen gegevens van de melkproduktiecontrole genoteerd worden.
Rechts-boven kunnen gegevens over de melkkwaliteit genoteerd worden. Daarnaast zijn
er kolommen beschikbaar voor het noteren van gegevens ingeval van kreupelheid,
uierontsteking en overige ziekten.
Naast deze vruchtbaarheid-ziektekaart worden er in de praktijk ook wel andere kaarten of
systemen gebruikt; de werking is evenwel dezelfde.
Het afkalven

‘) Stal- of oornummer, naam en schetsnummer worden ingevuld wanneer het dier heeft afgekalfd, te2,
:;
7
7
7,

gelijk met
de kalfdatum.
Het verloop van afkalven, bijvoorbeeld: licht, zwaar, keizersnede, afzagen.
Geslacht van het kalf: vaars/stier.
Indien melkziekte optreedt kan hier ingevuld worden ,,ja” of de datum. 3e kalfs en oudere koeien
hebben meer kans op melkziekte. Heeft meer dan 10% van de dieren melkziekte gehad dan is de
aandacht voor de voeding in de droogstand gewenst.
De nageboorte komt normaal binnen 6 uur na de geboorte van het kalf af. Indien 24 uur na afkalven
de nageboorte nog niet af is, kan dit genoteerd worden. Normaal is het percentage dieren dat met
de nageboorte blijft staan lager dan 10.
Indien er naar aanleiding van het afkalven een behandeling is uitgevoerd door de dierenarts, kan
dit in deze kolom genoteerd worden + datum. Voorbeeld: hechtingen, antibiotica, nageboortecapsule.
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Tochtigheid en inseminatie

j) Kolom voor het noteren van de behandeling met de datum in verband met baarmoeder- en tochtigheidsproblemen.
2, Kolommen voor het noteren van de waargenomen tochtigheid wanneer niet geïnsemineerd wordt.
3, Invullen de naam van de stier (afkorting) die gekozen is bij de desbetreffende koe.
4, Kolommen voor het invullen van de inseminatiedatum.
5, Indien de dierenarts controleert op drachtigheid dan de datum van het onderzoek hier invullen.
‘j) De te verwachten kalfdatum kan hier genoteerd worden. Door 9 maanden bij de laatste inseminatiedatum op te tellen is de datum voldoende nauwkeurig benaderd. Wanneer deze kolom is ingevuld wordt het dier als drachtig beschouwd.
‘) Indien de te verwachten kalfdatum bekend is, is de droogzetdatum eveneens te benaderen. In deze
kolom kan worden genoteerd:
- de werkelijke datum van droogzetten of;
- de datum waarop men het dier droog wil zetten bijvoorbeeld 2 maanden voor afkalven).

Enkele begrippen zullen wat nader toegelicht worden.
Cyclus
Normaal gesproken kan de koe binnen 4 weken na afkalven weer tochtig gezien worden.
De tijd die verloopt tussen 2 opeenvolgende tochtigheden wordt een cyclus genoemd. Afgezien van de periode na het afkalven, is de duur van de cyclus vrij constant. Als grenzen
worden gehanteerd: 18 tot 23 dagen. Voor koeien is de lengte gemiddeld 21 dagen; voor
pinken is deze 20 dagen.
Voorbeeld:

Afwijkingen aan het geslachtsapparaat of de eierstokken kunnen de lengte van de cyclus
veranderen. Vaak is een afwijkende cyclus echter te wijten aan een onjuiste tochtigheidswaarneming.
Drachtigheidspercentage na 1 e inseminatie
Doorgaans is na de 1 e inseminatie ongeveer 60% van de geïnsemineerde dieren drachtig.
Dit houdt in dat 40% voor herinseminatie in aanmerking komt. Van deze dieren wordt na
de 2e inseminatie wederom gemiddeld 60% drachtig. Wanneer op de vruchtbaarheid-ziektekaart veel inseminaties staan wijst dit op een laag drachtigheidspercentage. Eén van de
mogelijke oorzaken is een onjuiste tochtigheidswaarneming.
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Drach tigheidsonderzoek
Of een dier drachtig is kan op een aantal manieren worden vastgesteld.
- De tochtigheid blijft achterwege.
- Rectaal onderzoek door de dierenarts. Dit kan plaatsvinden vanaf 35 dagen na de laatste inseminatie-dekdatum.
4.2 Tochtigheid
De tochtigheid kan men onderverdelen in voortocht, echte tochtigheid en natocht. De verschijnselen van voortocht zijn: de koe probeert andere koeien te bespringen en ze zoekt
het gezelschap van andere koeien. Ze is ook wat onrustig, wat extra opmerkzaam en loeit
meer dan normaal. Maar - en dit is belangrijk - ze blijft niet staan om door een koe (of
stier) besprongen te worden. Het is aan te raden niet te insemineren in dit stadium.
De echte tochtigheid komt gewoonlijk ongeveer 12 uur later.
Tochtigheidsverschijnselen zijn:
- de koe blijft staan als een andere koe (of stier) haar probeert te bespringen. Dit is verreweg het meest betrouwbare verschijnsel. Bij aangebonden dieren is het bespringen niet
mogelijk. De andere verschijnselen moeten hier uitsluitsel geven.
- de kling is vochtig en gezwollen.
- er komt helder slijm uit de kling.
- de koe is onrustig, ze loeit veel.
- ze heeft minder eetlust en geeft minder melk.
Per koe kan de duur van de echte tochtigheid sterk verschillen. Gemiddeld is de duur 18
uur met uitersten van 1 tot 24 uur.
Inseminatie tijds tip
De beste resultaten na inseminatie worden bereikt als een koe wordt geïnsemineerd in de
2e helft van de echte tochtigheid of in de eerste 8 uur na afloop van de tochtigheidsver“l. drachtig
na eerste
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schijnselen, de zogenaamde natocht. Het percentage drachtige koeien na eerste inseminatie bij verschillend tijdstip van insemineren is weergegeven in de figuur (blz. 43).
4.3. Tussenkalftijd (TKT)
Gewenste lengte
De tussenkalftijd is de tijd die ligt tussen het afkalven van een koe en de eerst daarop volgende keer afkalven. Wanneer van iedere koe elk jaar een kalf wordt geboren ligt de gemiddelde tussenkalftijd op 365 dagen. Een lange tussenkalftijd kost geld. De schade die
per dag wordt geleden, neemt toe naarmate de tussenkalftijd langer wordt. Al naar gelang
de lengte van de tussenkalftijd zal de schade f 0,60 tot f 2,- per koe per dag bedragen.
Het is dus goed te streven naar een korte tussenkalftijd en tevens te voorkomen dat te veel
koeien te lang uitlopen. De gemiddelde tussenkalftijd ligt in Nederland rond de 380 dagen.
Wanneer met insemineren beginnen?
Streeft men naar een tussenkalftijd van 365 dagen, dan blijven er na aftrek van de draagtijd van ongeveer 280 dagen, 85 dagen over. De koeien dienen dus gemiddeld 85 dagen
na het afkalven weer drachtig te zijn. Om dit te bereiken moet eerder dan 85 dagen na het
afkalven met insemineren begonnen worden, omdat een aantal koeien niet direct na de
eerste inseminatie drachtig wordt. Koeien die gezond zijn, normaal hebben gekalfd en één
keer normaal tochtig zijn geweest kunnen heel goed al bij de tweede tochtigheid geÏnsemineerd worden. Zeker als de tweede tochtigheid op een normaal tijdstip ná de eerste tochtigheid optreedt. Dit is ongeveer 50-60 dagen na afkalven. Bij koeien die een goede persistentie hebben, die dus ook in de tweede helft van de lactatie goed produceren, is de
noodzaak om ze vroeg drachtig te krijgen niet zo groot. Koeien die ,,er zo maar mee ophouden” moet men daarentegen zo gauw mogelijk drachtig zien te krijgen.
Koeien die zwaar hebben gekalfd, aan de nageboorte zijn blijven staan of veel last hebben
(gehad) met witvuilen, kunnen het beste pas geïnsemineerd worden als bij de tochtigheid
normaal helder slijm te zien is.
Wanneer met insemineren stoppen?
Koeien die moeilijk drachtig zijn te krijgen berokkenen de veehouder economische schade. De vraag is nu wat het minst onvoordelig is: de koe aanhouden en een lange tussenkalftijd accepteren of de koe voortijdig verkopen?
Een hulpmiddel bij het nemen van deze beslissing is de lactatiewaarde (LW) die op het
uitslagformulier van de melkproduktiecontrole staat vermeld. Er zijn berekeningen gemaakt die aangeven welke lactatiewaarde koeien minimaal moeten hebben wil het doorgaan met insemineren economisch verantwoord zijn. De cijfers van die berekeningen vindt
u weergegeven in de tabel.
Beslissingsmoment (in dagen na afkalven)
Verwachte tussenkalftijd
Lactatie 1
Lactatie 5
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85

125

165

205

245

365
88
91

405
91
94

445
94
99

485
97
102

525
101
107

Deze cijfers zijn bedoeld als een globale richtlijn. Bij de onderlinge vergelijking van de dieren spelen ook zaken als de gehalten, de persistentie van de produktie en de gezondheid
van het dier een belangrijke rol.
Uit de tabel blijkt wel dat hoe ouder de koe wordt, hoe hoger de lactatiewaarde moet zijn
om inseminatie op een bepaald tijdstip financieel aantrekkelijk te doen zijn. Ook blijkt dat
als het inseminatietijdstip later ligt de lactatiewaarde hoger moet zijn.
Besluit u een koe niet langer te insemineren, dan staat u voor de beslissing wanneer u
deze koe moet afvoeren. Als vuistregel voor vaarzen geldt: Zodra een vervangende vaars
aanwezig is. Als vuistregel voor koeien geldt: Zodra de lopende lactatie is voltooid.
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Qp basis van 9 kg 55 per GVSD kunt U van deze partij
78 dagen voeren.
lnctusief eerder onderzochie partijen heeit U nu ruwvoer voor
dagen.
713
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5. VEEVOEDING

Het veevoer vormt een zeer groot deel van de totale kosten van het melkveebedrijf. Verbeteringen in de voederwinning en een efficiënt gebruik van krachtvoer zullen de kosten
drukken. Kennis van de kwaliteit en de hoeveelheid gewonnen ruwvoer zijn hiervoor noodzakelijk.
5.1 Ruwvoederonderzoek
De gehalten van ruwvoeders aan droge stof (ds), VEM en vre kunnen van jaar tot jaar
(soms in hetzelfde seizoen) zeer sterk uiteenlopen onder andere door weersinvloeden en
verschillen in groeistadia. Vandaar dat het aan te bevelen is elk jaar ruwvoeders te laten
onderzoeken. De voederwaarde van ruwvoer is immers moeilijk goed te schatten. In Nederland wordt op twee plaatsen de voederwaarde van ruwvoeders voor de praktijk
bepaald: in het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek en in
het Bedrijfslaboratorium voor de Landbouw in Noord-Nederland te Leeuwarden.
De Voeder Eenheid Melk (VEM) voor melkvee is een maatstaf voor de energie. 1000 VEM
komt overeen met de energie die in 1 kg gerst zit. Het voedernorm ruw eiwit (vre) is een
maatstaf voor de hoeveelheid eiwit. De voeropname van een koe wordt uitgedrukt in het
aantal kilogrammen droge stof dat dagelijks opgenomen wordt. Bij de beoordeling van de
analysecijfers dient men niet alleen te letten op de gehaltes van bijvoorbeeld VEM en vre
per kg produkt. Beter is het de gehalten te beoordelen per kg droge stof. Twee voorbeelden van ruwvoer-analyses zijn afgedrukt. Het verslag van het ruwvoeronderzoek zoals
,,Oosterbeek” dat geeft wordt besproken.
Droge stof (ds)
Het percentage droge stof (% ds) is nodig voor de berekening van de ds-opname van het
vee en voor de omrekening van de gehalten in het produkt naar de droge stof en omgekeerd.

Op het bijgevoegde verslag staat vermeld, dat 1 kg voordroogkuil 550 g ds bevat. Dat betekent dat 550 g ds per kg overeenkomt met 55% ds.
10 kg voordroogkuil bevat dus 10 x 550 = 5500 g ds = 5,5 kg ds.
Omgerekend komt 5 kg ds voordroogkuil dan overeen met
1000
5
5 x ~ = ~ 9 kg voordroogkuil.
550
0,55
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De voederwaardecijfers: VEM, g vre
In het voorbeeld bevat 1 kg voordroogkuil470 VEM en 70 g vre. Voor een goede beoordeling is het nodig de gehalten per kg droge stof na te gaan. Onderaan op het verslag staat
dat de kuil per kg droge stof 859 VEM en 123 g vre bevat.

Voor de beoordeling van deze cijfers geldt het volgende overzicht.
VEM per kg ds

g vre per kg ds

meer dan 850:

zeer hoog:
hoog:
gemiddeld:
laag:
zeer laag:

zeer goed
goed
800-850:
gemiddeld
750-800:
700-750:
matig
slecht
650-700:
minder dan 650: zeer slecht

meer dan 150
130-150
110-130
90-110
minder dan 90

Ruwe celstofgehalte
Het ruwe celstofgehalte geeft aan in welk groeistadium het gras gemaaid is. Alleen door
jong gras te maaien kan voordroogkuil met een hoge VEM-waarde gewonnen worden.
Voordroogkuil van oud gras heeft een lage VEM en wordt minder goed opgenomen.
Ruwe celstof in g/kg ds

Groeistadium

lager dan 250
250-270
hoger dan 270

jong gras
gemiddeld
oud gras

Deze cijfers gelden voor ruwasgehalten tot ongeveer 150.

Ruw asgehalte
Wanneer in voordroogkuilen het ruw-asgehalte ongeveer 100 g per kg ds bedraagt, zal
weinig of geen verontreiniging met grond en/of mest in graskuil voorkomen. Bij snijmaiskuil
ligt deze grens op 75 g per kg ds. Als een graskuilmonster meer dan 150 g ruw as per kg
zandhoudende droge stof bevat, wordt het grondgehalte halverwege op het verslag vermeld.
NH,-fraktie (ammoniakfraktie)
De ammoniakfraktie staat rechtsonder op het verslag weergegeven.
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Het getal geeft aan hoeveel procent van het oorspronkelijke aanwezige ruw eiwit tot ammoniak is afgebroken. Dit cijfer wordt ook wel rottingspercentage genoemd.
In het algemeen geldt dat de NH,-fraktie hoger is naarmate het droge stofgehalte lager is.
NH,-fraktie

Beoordeling

8 en lager
9t/m 15
16t/m 20

goed
aan de hoge kant (conservering matig)
te hoog (conservering onvoldoende)

Bij hoge NH,-frakties is er ook meer kans op aanwezigheid van boterzuurbacteriën.
5.2. Koppelingsproject melkcontrole-veevoeding (KMV)
Aan een goed rantsoen worden de volgende eisen gesteld.
Voldoende geconcentreerd zijn om zo goed mogelijk in de energie- en eiwitbehoefte
van de dieren te voorzien.
Voldoende structuurhoudend zijn om de penswerking op peil te houden waardoor melkvetgehaltedalingen voorkomen worden.
Zoveel mogelijk constant van samenstelling zijn.
Smakelijk zijn en geen gevaarlijke stoffen bevatten.
Voor elke koe kan de melkveehouder zelf berekenen hoeveel krachtvoer nodig is. Dit
vraagt echter nogal wat rekenwerk. Een andere mogelijkheid is om mee te doen met het
Koppelingsproject Melkcontrole-Veevoeding (KMV).
Uitvoering
Het koppelingsproject is het enige voeradviessysteem waarbij men regelmatig een compleet voeradvies per koe ontvangt. Dit advies geeft naast de benodigde hoeveelheid
krachtvoer per koe onder meer aanwijzingen omtrent het gewenste eiwitgehalte van het
krachtvoer, de ruwvoerverdeling en de ruwvoeropname. Het advies wordt berekend op
basis van gegevens van de melkproduktiecontrole (hoeveelheid en vet %) en de door de
veehouder opgegeven hoeveelheden voer en de voederwaardecijfers van het voer (het
basisrantsoen). Als er geen voederwaardecijfers bekend zijn, wordt het advies berekend
met gemiddelde waarden.
Deelname aan het koppelingsproject kan meer profijt opleveren van de gegevens van de
melkproduktiecontrole en het ruwvoederonderzoek.
De figuur geeft aan hoe één en ander in z’n werk gaat.

r ---_------__-voederperiode

1 nov

-:‘l:-.i-.i

22 nov

1
12dec

voerinformatieformuher en op
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OP de proefmelkdag geeft de deelnemer OP welk basisrantsoen hij over drie (of vier) weken zal gaan voeren. Dit wordt ingevuld op het voerinformatieformulier. Bij de volgende
proefmelking zijn voor elke koe apart de te verwachten melkgift en het krachtvoeradvies
op het proefmelkformulier vermeld. Van dit formulier wordt een exemplaar bij de veehouder achtergelaten. Als toelichting op de berekening van de krachtvoeradviezen ontvangt
de deelnemer een tweede formulier, het zogenaamde voeradviesformulier.
Voerinformatieformulier

(VIF)

Het voerinformatieformulier bestaat uit twee delen: een A-gedeelte en een B-gedeelte. In
het A-gedeelte kan men de manier van voeren aankruisen. Indien gewenst kan men de
voederwaarde van het te verstrekken krachtvoer in het B-gedeelte invullen. In het B-gedeelte dient bovendien de hoeveelheid en de kwaliteit (ds, VEM en vre) van de (bij)gevoerde voedermiddelen ingevuld te worden.
Manier van voeren (hef A-gedeelte)

In dit gedeelte van het formulier moet altijd één hokje worden aangekruist. Tijdens de stalperiode moet een keuze worden gemaakt tussen een nauwkeurige of een globale opgave.
De nauwkeurige opgave dient te worden aangekruist als bij de voedermiddeleninformatie
in het B-gedeelte voor alle voedermiddelen in het rantsoen de hoeveelheden (in kg) worden ingevuld. De globale opgave kan alleen worden aangekruist als volop graskuil, als
naast volop graskuil ook volop snijmaiskuil of als volop snijmaiskuil wordt gevoerd. In dit
geval behoeft voor gras-/snijmaiskuil niet het aantal kilogrammen te worden opgegeven.
Maar de verhouding in volume tussen de hoeveelheid gevoerde graskuil en snijmaiskuil
(bijvoorbeeld in blokken of karren) moet worden aangekruist in het hokje 2,3, 4, 5 of 6.
Als het rantsoen naast volop gras-/snijmaiskuil andere voedermiddelen bevat, bijvoorbeeld perspulp of hooi, kan de globale opgave ook aangekruist worden. Van die andere
voedermiddelen moet de hoeveelheid echter wel bij de voedermiddeleninformatie in het Bgedeelte worden ingevuld. Onder volop voederen wordt verstaan dat de koeien dit voer
gedurende de hele dag kunnen vreten en dat van een redelijke voerrest van dit voer sprake is. Dit is het geval als er voor de stalperiode per grootveestaldag gemiddeld 9 kg ds of
meer uit ruwvoer beschikbaar is.
In de weideperiode wordt afhankelijk van het beweidingssysteem het hokje 7, 8 of 9 aangekruist. Bij de voedermiddeleninformatie, het B-gedeelte, worden de bijgevoerde voedermiddelen in kg genoteerd.
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Voedetwaarde krachtvoer (het B-gedeelte)

indien hier niets wordt ingevuld, wordt uitgegaan van 940 VEM per kg krachtvoer. Een
passend vre gehalte voor het krachtvoer wordt dan berekend. In het geval krachtvoer met
een andere VEM (bijvoorbeeld 980) wordt gevoerd, dient de VEM te worden ingevuld. Ook
in dit geval wordt voor het krachtvoer een passend vre gehalte berekend.
In de situatie dat men voorkeur heeft voor een bepaald vre gehalte in het krachtvoer kan dit
ingevuld worden. Bijvoorbeeld als men standaardbrok, per kg krachtvoer 940 VEM en 120
g vre, in voorraad heeft. Het basisrantsoen wordt dan indien nodig aangepast, meestal
wordt in dit geval ook een extra voeradvies afgedrukt. Hierop staan andere mogelijkheden
vermeld om het rantsoen aan te passen.
Voedermiddeleninforma tie (het B-gedeelte)

Met het invullen van het aantal ,,hele kg per dier per dag” van een voedermiddel wordt bedoeld de gemiddelde hoeveelheid van een produkt per koe per dag. Als de voedermiddelen onderzocht zijn, kunnen de analysecijfers daarvan ingevuld worden onder ,,per kg produkt”. Wanneer er geen analysecijfers bekend zijn, rekent de computer met de landelijke
gemiddelden. Als er niet-onderzochte graskuil wordt gevoerd, dan dient het ,,geschatte
droge stofgehalte in grammen per kg” te worden aangekruist. De computer rekent in dit
geval verder met de gemiddelde VEM- en vre-waarden.
In geval van nauwkeurige opgave (hokje 1) wordt in de kolom ,,hele kg per dier per dag”
het aantal kg van alle te voeren voedermiddelen ingevuld. Bij globale opgave (hokje 2, 3,
4, 5 of 6) wordt alleen het aantal kg genoteerd voor die voedermiddelen, die naast graskuil
en/of snijmaiskuil worden gevoerd. In de weideperiode wordt het aantal kg van alle bijgevoerde (ruw)voeders vermeld. Er kunnen maximaal 6 voedermiddelen worden ingevuld.
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Hoe zorgvuldiger de veehouder het VIF invult en hoe meer ruwvoer is onderzocht, des te
betrouwbaarder zal de advisering zijn. Na de proefmelking wordt het VIF meegenomen en
worden de gegevens in de computer gebracht. Men dient twee voerinformatieformulieren
in te sturen indien:
- tussentijds het rantsoen wordt gewijzigd (overgang op ander (ruw)voeder of bijvoorbeeld overgang van stal naar weide).
- aan twee groepen koeien verschillende rantsoenen worden gevoerd.
Proefmelkformulier
Na de proefmelking blijft de doorslag van het proefmelkformulier bij de veehouder achter.
Daarop is dan ingevuld wat de produktie (avond- en morgenmelk) per koe is geweest bij
deze proefmelking. Daarnaast staat al de voorspelde melkgift bij deze proefmelking en de
daarvoor benodigde hoeveelheid krachtvoer per koe vermeld.

Bij de berekening van de hoeveelheid krachtvoer per koe is naast het basisrantsoen rekening gehouden met het aantal kg melk, het vetgehalte van de melk, het lactatiestadium, de
leeftijd van het dier en de verdringing van ruwvoer door krachtvoer. Verder is het melkproduktieniveau per bedrijf belangrijk voor de berekeningen. Bij een hoog melkproduktieniveau is de voeropnamecapaciteit van de koeien groter. Ook de ruwvoerkwaliteit heeft invloed op de ruwvoeropname. Van goed ruwvoer wordt meer opgenomen dan van ruwvoer
met een mindere kwaliteit.
Er is een sterretje (*) bij het krachtvoeradvies afgedrukt indien er als gevolg van een tekort
aan structuur in het totale rantsoen voederstoornissen en een verlaagd vetgehalte zouden
kunnen optreden. Het sterretje (*) verschijnt indien het totale rantsoen (inclusief krachtvoer) voor één derde deel of minder uit structuurgevend materiaal bestaat.
Wanneer een ,,D” is vermeld in de krachtvoerkolom betekent dit dat die koeien droog (kunnen) staan. Dit komt voor in de volgende situaties:
- indien de koe 280 dagen of meer in lactatie is (Dora 3);
- indien de koe in droogstand is (Leentje);
- indien de koe in de betreffende voederperiode kan afkalven (Thea 2).
Het krachtvoeradvies voor droogstaande koeien is niet vermeld op het proefmelkformulier.
Zie hiervoor het voeradviesformulier.
Door de gemeten en de voorspelde melkgift te vergelijken kan de veehouder eventueel
besluiten de geadviseerde hoeveelheid krachtvoer bij te stellen. Dit bijstellen dient voornamelijk te gebeuren wanneer de totale melkgift hoger is dan de voorspelde melkgift (ongeveer 1 kg krachtvoer per 15 kg melk). Hierbij dient men de structuurgrens en de conditie
van de koe in het oog te houden.
Op de laatste bladzijde van het proefmelkformulier is onderaan de totale geschatte melkgift afgedrukt. De vergelijking van dit getal met de totale werkelijke melkgift geeft een goede indicatie hoe de betreffende veestapel het ,,doet”.
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Voeradviesformulier

(VAF)

Op het voeradvies is het opgegeven ,,basisrantsoen per dag” nogmaals vermeld. Het
basisrantsoen is aangepast als op het voerinformatieformulier te veel droge stof is opgegeven, of als de maximaal toelaatbare gift van bepaalde voedermiddelen is overschreden.

lom ,,aangepast”.

Voor dieren in de verschillende lactatiestadia (nieuwmelkt, overige en droog) staat onder
,,gemiddelde opname per koe in kg produkt” de hoeveelheid ruwvoer vermeld die deze
dieren opnemen: respectievelijk geadviseerd wordt te voeren. Bij volop ruwvoer regelen
de dieren namelijk de ruwvoeropname zelf. Nieuwmelkte koeien nemen in dit geval minder
ruwvoer op dan oudmelkte koeien in verband met de verdringing van ruwvoer door krachtvoer. Bij weinig ruwvoer dient het ruwvoer overeenkomstig het advies over de melkveestapel te worden verdeeld. Aan de nieuwmelkte koeien wordt dan meer ruwvoer toebedeeld
dan aan de oudmelkte koeien om structuurproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Droogstaande koeien worden gevoerd alsof ze 5 kg melk geven.
Verder is onder ,,totaal benodigd voer per dag” in kilo’s en in kubieke meters aangegeven
hoeveel voer per dag globaal verstrekt moet worden aan de gehele melkveestapel. Deze
getallen dienen ter controle.
De zogenaamde ,,dierfactor” (DF) en de factor ,,ruwvoeraanbod” (F) worden op het voeradviesformulier afgedrukt. De dierfactor en factor ruwvoeraanbod zeggen iets over het
melkproduktieniveau van de veestapel en de opgegeven hoeveelheid ruwvoer.
Deze getallen kunnen door uw bedrijfsvoorlichter of anderen worden gebruikt om het advies na te rekenen.
Voor het geadviseerde krachtvoer is uitgegaan van 940 VEM per kg. Het ,,vre(-advies)” is
het geadviseerde vre-gehalte van het krachtvoer. Afhankelijk van de hoeveelheid VEM en
vre in het basisrantsoen kan dit 80, 120 of 150 g vre per kg zijn.
In het geval een vre-gehalte is opgegeven op het voerinformatieformulier wordt het basisrantsoen zonodig aangepast (zodat het opgegeven vre-gehalte wel past). Afhankelijk van
de situatie wordt eiwitrijk krachtvoer toegevoegd en/of wordt de hoeveelheid krachtvoerachtige voedermiddelen verminderd en/of wordt aangegeven welk vre getal past bij een
ongewijzigd basisrantsoen. In de meeste gevallen wordt een extra voeradvies toegezonden, waarop de andere mogelijkheid wordt aangegeven om het basisrantsoen aan te passen.
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Het ,,vre(-berekend)” geeft de exact benodigde hoeveelheid vre per kg krachtvoer aan. Indien de mengvoederleverancier krachtvoeders met een ander vre-gehalte aanbiedt, kan
de keuze worden gemaakt op grond van dit getal.
Onder het kopje ,,algemene opmerking” is meer informatie vermeld over aanpassingen
van het basisrantsoen en de opname (verdeling) van het ruwvoer. Tevens wordt hier het
krachtvoeradvies voor droogstaande koeien afgedrukt en de krachtvoergift waarboven
structuurproblemen kunnen voorkomen

drukt die in de betreffende voederperiode hoogstwaarschijnlijk drooggezet worden of afkalven. Het vermelde krachtvoeradvies geldt alleen als de koeien melkgevend zijn. Het
krachtvoeradvies voor droogstaande koeien is apart in een opmerking vermeld.
De groepsindeling is handig voor het indelen van produktiegroepen op bedrijven met ligboxenstallen. Men dient hierbij te bedenken dat een koe in de melkstal per dag ongeveer
6-8 kg krachtvoer kan opnemen.
De krachtvoeradviezen zijn bedoeld als een goede richtlijn. De veehouder kan het advies
zonodig naar eigen inzicht aanpassen. Bijvoorbeeld als tijdens de weideperiode het grasaanbod slecht is of als er tijdelijk niet volgens het opgegeven rantsoen kan worden gevoerd.
Tot slot worden nog de opmerkingen genoemd die op het voeradviesformulier kunnen
voorkomen.

58

Opmerkingen basisran tsoen
Indien de opgegeven hoeveelheid groter is dan de maximaal toelaatbare gift:
,,De opgegeven hoeveelheid.. . is te ruim, dit is aangepast”, of ,,De opgegeven hoeveelheden.. . zijn te ruim, deze zijn aangepast”.
De F-waarde is groter dan 1,15: ,,De opgegeven hoeveelheid ruwvoer is te ruim, dit is
aangepast”.
Hoeveelheid ds uit krachtvoerachtige voedermiddelen is meer dan 13,5 kg ds: ,,De opgegeven hoeveelheid voer is te ruim, dit is aangepast”.
Bij vre-berekend meer dan 150: ,,De VEM-/vre-verhouding is te ruim, daarom is zeer
eiwitrijke brok toegevoegd”.
Bij zeer extreme VEM-/vre-verhouding: ,,Dit is een zeer geconcentreerd rantsoen met te
weinig eiwit. Pas het rantsoen in overleg met uw veevoedingsadviseur aan”.
Droge stof uit structuur minder dan 5000 g. ,,De hoeveelheid structuurhoudend voer is
te krap. Bespreek dit met uw veevoedingsadviseur”.
Droge stof uit ruwvoer meer dan 6 kg ds (bij weideperiode): ,,Wegens het grote aandeel
ruwvoer in dit weiderantsoen is het rantsoen beschouwd als een stalrantsoen aangevuld met gras”.
Indien voor het krachtvoer een vre-getal is opgegeven op het Voerinformatieformulier, kunnen de volgende opmerkingen voorkomen:
- ,,Het opgegeven vre-getal in het krachtvoer is hoog bij dit rantsoen. Zie vre-advies”.
- ,,Het eiwitgehalte van het rantsoen is ruim”.
- ,,Het opgegeven vre-getal in het krachtvoer is te laag bij dit rantsoen; daarom rantsoen
aangepast”.
- ,,Het opgegeven vre-getal in het krachtvoer is bij dit rantsoen te laag. Zie vre-advies”.
- ,,Dit is een zeer geconcentreerd rantsoen met te weinig eiwit. Pas het rantsoen in overleg met uw veevoedingsadviseur aan”.
- ,,Zie extra advies voor andere mogelijkheid om rantsoen aan te passen”.
Opmerkingen gemiddelde opname
- De F-waarde is kleiner dan 0,9: ,,U voert niet volop ruwvoer. Tracht met de bovenstaande ruwvoerverdeling voederstoornissen te voorkomen”.
- De F-waarde is 0,9 of groter: ,,Bij deze hoeveelheid ruwvoer rantsoeneren de koeien
zichzelf”.
- Meer dan 7250 VEM of 600 vre in basisrantsoen: ,,Het basisrantsoen is te ruim voor
droogstaande koeien. Voer deze dieren daarom volgens het aangepaste rantsoen voor
droogstand of volgens een ander rantsoen”.
Algemene opmerkingen
- Van 1 september tot 1 oktober en van 1 april tot 1 mei: ,,Voorkom kopziekte; minstens
0,5% magnesium (= Mg) in krachtvoer is gewenst”.
- Van 1 oktober tot 1 november en van 1 maart tot 1 april: ,,Na afkalven de krachtvoergift
met 1 kg per dag verhogen tot 8 kg, daarna 0,5 kg per dag erbij tot het krachtvoeradvies
is bereikt”.
- 1 november tot 1 december: ,,Controleer zo nu en dan of u de opgegeven hoeveelheid
voer ook werkelijk voert”.
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1 december tot 1 januari: ,,Controleer de dosering van uw krachtvoerautomaten regelmatig”.
1 januari tot 1 februari: ,,Een koe kan in de melkstal 6 tot 8 kg krachtvoer per dag opnemen”.
1 februari tot 1 maart: ,,Bij de berekening van het krachtvoeradvies is ook rekening gehouden met melkproduktie, vetgehalte, lactatiestadium en leeftijd van de koe”.
Bij meerdere krachtvoerformulieren: ,,Het krachtvoeradvies behorend bij bovenstaand
rantsoen is niet vermeld op het proefmelkformulier, wel op het voeradvies (zie indeling
in groepen)“.
Over het krachtvoeradvies
,,Bij krachtvoergiften vanaf , . . kg bij vaarzen en . . . kg bij koeien kunnen voederstoornissen en een verlaagd vetgehalte optreden”.
,,Bij krachtvoergiften vanaf . . . kg bij vaarzen kunnen voederstoornissen en een verlaagd vetgehalte optreden”.
,,Bij krachtvoergiften vanaf . . . kg bij koeien kunnen voederstoornissen en een verlaagd
vetgehalte optreden” (van toepassing indien op dat moment geen vaarzen aan de melk
zijn).
,,Het krachtvoeradvies in droogstand is . . . kg”.
,,Het krachtvoeradvies in droogstand is 0 kg en 1 week voor afkalven 1 kg”.
,,lndien een vre-getal van krachtvoer is opgegeven op het VIF: ,,Extra advies. Zie voor
krachtvoeradvies indeling in groepen”.
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6. UITBETALING MELK

6.1. De voorschotprijs
Eens per 2 weken wordt een zogenaamde voorschotprijs aan de veehouders uitbetaald.
Soms wordt deze ook wel adviesprijs genoemd. De belangrijkste factoren waaruit de voorschotprijs is opgebouwd zijn:
- een bruto prijs per kg vet (van f 9,15 tot f 10,30) en
- een bruto prijs per kg eiwit (van f 11,05 tot f 12,32).
Op de hieruit voortvloeiende bruto waarde zijn drie posten in mindering gebracht:
- een aftrek voor negatieve grondprijs per 100 kg melk (van f 750 tot f 1350)
- een aftrek voor diverse heffingen ad f 2,67.
Waaronder zijn begrepen:
l administratieve heffing Produktschap voor Zuivel
f 0,16per 100 kg
l heffing voor het Landbouwschap:
voor gezondheidszorg voor runderen
fO,lOperlOOkg
voor rundveeverbetering
f0,17perlOOkg
f 0,43 per 100 kg
f 2,24 per 100 kg
de medeverantwoordelijkheidsheffing
- een aftrek voor inhouding vaste kosten (van f 0,31 tot f 0,57 per 100 kg)
De hier genoemde bedragen zijn ontleend aan een overzicht van de advies/voorschotprijzen van de zuivelondernemingen in de periode van 7 tot en met 20 april 1985.
l

De voorschotprijzen per 100 kg melk met 4,10% vet en 3,35% eiwit kan dan bijvoorbeeld
als volgt berekend worden.
4,lOkgvetàf lO,-=
f 41,oo
3,35 kg eiwit à f 1 1 ,- =
f 36,85
Negatieve grondprijs
Diverse heffingen
Inhoudingen vaste kosten
Voorschotprijs per 100 kg melk

f 77,85
f 10,50

f
f
f
f
f

67,35
2967
64,68
0345
64,23

De negatieve grondprijs is ingesteld omdat de zuivelonderneming geen belang heeft bij
veel melk met lage gehalten. Dit geeft immers maar extra kosten voor de verwerking.
Over het algemeen liggen de voorschotprijzen in de winter op een hoger niveau dan in de
zomer. Dit hangt samen met het feit dat de vet- en eiwitgehaltes in de winter hoger zijn dan
in de zomer. In sommige regio’s wordt dit effect nog versterkt doordat daar in de winter
zogenaamde herfst/wintertoeslagen worden betaald, om zo een gedeeltelijke verschuiving
van de melkproduktie van de zomer- naar de winterperiode te bevorderen. Hiertegenover
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wordt in de zomer dan een heffing opgelegd. In enkele regio’s is voorts een bonussysteem
opgesteld, wat inhoudt, dat al naar gelang de omvang van de levering door de veehouder,
kwantumtoeslagen worden uitbetaald. Indien de veehouders de melk op de boerderij in
melktanks opslaan, en de melk vervolgens door de RMO (Rijdende Melk Ontvangst) kan
worden opgehaald, worden zogenaamde tankmelktoeslagen betaald. Bij ondernemingen
die 100% tankmelk ontvangen, worden geen tankmelktoeslagen meer betaald.
Ook de ktialiteit van de melk speelt een rol bij de berekening van uit te betalen melkprijs.
Indien de kwaliteit van de geleverde melk niet aan - landelijk - gestelde kwaliteitseisen
voldoet worden kwaliteitsheffingen op de melkprijs in mindering gebracht. De hoogte van
deze heffing is afhankelijk van de mate waarin van de gestelde normen wordt afgeweken.
Per melkafrekening wordt vrij algemeen een vast bedrag ingehouden. Deze inhouding
houdt geen verband met de geleverde hoeveelheid melk; ze dient ter dekking van de kosten die bij iedere melklevering onafhankelijk van het geleverde kwantum gelijk zijn, bijvoorbeeld de kosten van de 14-daagse melkrekening en voorrijdkosten van de RMO.
In het voorgaande werd in grote lijnen uiteengezet hoe de samenstelling van het bedrag
dat per 14 dagen als voorschot wordt betaald, tot stand komt. Aan het eind van het jaar
hangt het van de financiële resultaten van de zuivelondernemingen af of al dan niet een
nabetaling op de reeds betaalde voorschotprijzen plaats kan hebben. Over het algemeen
is dit ieder jaar het geval en wordt een bedrag ter grootte van 8 à 10% van de voorschotprijzen nabetaald. De voorschotprijs plus de nabetaling is de basisprijs.
Tot slot zij opgemerkt dat er aanzienlijke verschillen voorkomen in de uiteindelijke prijzen
die door de zuivelondernemingen aan hun melkleveranciers worden betaald. Verschillen
in samenstelling van de melk (vet, eiwit), in kwaliteit, in produkt-assortiment en opbrengsten, in verwerkingskosten, in marketing en kwaliteit van het management spelen in deze
onder meer een rol. Het weekblad ,,Boerderij” publiceert elk jaar de netto uitbetaalde melkprijzen van veel zuivelondernemingen.
6.2. Melkkwaliteit
Kwaliteitsonderzoek
Om de veehouders te stimuleren aan de zuivelonderneming een goede grondstof te leveren, wordt de afgeleverde melk regelmatig onderzocht op kwaliteit. Dit periodieke kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke instellingen, zogenaamde melkcontrolestations. Voor de uit te voeren onderzoekingen zijn landelijke richtlijnen opgesteld
door het Centraal Orgaan voor Melkhygiëne. Een aantal Regionale Organen voor Melkhygiëne zorgen voor het toezicht op de juiste uitvoering van het onderzoek en de naleving
van de richtlijnen. Bij het thans geldende kwaliteitsstelsel ontvangt de veehouder voor een
goede kwaliteit melk de basisprijs. Bij een onvoldoende kwaliteit wordt een korting opgelegd. Deze kortingen worden door de zuivelonderneming via de melkgeldafrekening ingehouden en afgedragen aan het Regionale Orgaan. Deze instantie beheert tijdelijk de kortingsgelden en keert deze eenmaal per 12 weken weer uit als kwaliteitstoeslag. De veehouders die in die periode melk hebben geleverd met maximaal 1 aftrekpunt, komen voor
een kwaliteitstoeslag in aanmerking. Om deze kwaliteitstoeslag telkens per kalenderjaar
af te rekenen bestaat de laatste periode niet uit 12 maar uit 4 weken.
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Uiergezondheid
Het aantal cellen in de melk, aangegeven met celgetal, geeft informatie over de aanwezigheid van uierontsteking op een bedrijf. Een te hoog celgetal is voor de veehouder een aanwijzing om de bewuste koeien op te sporen.
Bij de bestrijding van mastitis maakt men in toenemende mate gebruik van antibiotica.
Resten (residuen) antibioticum kunnen terechtkomen in de melk van een behandelde koe.
Deze melk moet niet worden geleverd aan de zuivelonderneming. Antibiotica kunnen namelijk de bereiding van bepaalde zuivelprodukten doen mislukken. Ook uit volksgezondheidsoverwegingen dienen resten antibioticum uit de melk te worden geweerd. Voor resten van sulfapreparaten kunnen binnenkort ook richtlijnen worden verwacht.
Bacteriologische hoedanigheid van de melk
Voor de vaststelling van de bacteriologische hoedanigheid van tankmelk wordt het kiemgetal bepaald. Hiermee wordt een goed inzicht verkregen in het aantal bacteriën in de
melk. Ten aanzien van bepaalde soorten bacteriën, geeft het kiemgetal echter onvoldoende informatie. Een besmetting van bijvoorbeeld thermoresistente bacteriën kan zich voordoen wanneer in onvoldoende gereinigde apparatuur aanslag is ontstaan. Hierin kunnen
deze bacteriën zich sterk ontwikkelen. Tenminste éénmaal per half jaar wordt daarom een
onderzoek ingesteld naar deze bacteriën in plaats van het kiemgetal.
Het merendeel van het ruwvoer wordt opgeslagen als voordroogkuil. Wanneer de winning
hiervan slecht is gelukt, kunnen boterzuurbacteriën zich snel vermeerderen. Deze vormen
een groot gevaar voor de kaasbereiding doordat er gaten in de kaas ontstaan en de smaak
sterk afwijkend wordt. Vandaar dat de melk ook onderzocht wordt op de aanwezigheid van
boterzuurbacteriën.
Vetsplitsing in melk
Vetsplitsing in de melk kan optreden door invloeden vanuit de koe als ook door de melkleidingen en de melktanks. Bij vetsplitsing kan een afwijkende geur en smaak aan de melk
en de daaruit bereide produkten ontstaan. Daarom wordt ook naar deze afwijking één keer
per halfjaar een onderzoek ingesteld.
Oxyda tiemiddelen
De reiniging van de melkwinningsapparatuur wordt mechanisch en automatisch uitgevoerd. Reinigingsmiddelen, waarin reinigende en desinfecterende bestanddelen aanwezig
zijn, worden hierbij toegepast. Wanneer de apparatuur niet voldoende wordt nagespoeld,
kunnen resten van deze middelen in de melk terechtkomen. Daarom vindt een onderzoek
plaats naar de aanwezigheid van oxydatiemiddelen.
Vriespun tbepaling
Eén keer per half jaar wordt een onderzoek ingesteld naar het vriespunt van de melk om
na te gaan of zich hierin overtollig water bevindt. Dit kunnen bijvoorbeeld resten naspoelwater van een reinigingsbeurt zijn.
Puntenstelsel
Bij het kwaliteitsonderzoek wordt gewerkt met een puntenstelsel. Er worden bij dit systeem
punten gegeven als de uitslag van één van de onderzoeken niet voldoet aan de daarvoor
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Proeven die
worden uitgevoerd

Frequentie

Normen

1. bacteriologisch onderzoek
a. kiemgetal (tankmelk)

1 keer per
2 weken

d 1 OO.OOO/ml
101.000 t/m 250.000/ml
> 250.000/ml
goed
matig
onvoldoende
geen of iets vuil
matig vuil
veel vuil
< 0,Ol I.E./ml
O,Ol-0,l I.E./ml
3 0,l I.E./ml
d 750.000/ml
> 750.000/ml(2 keer
achtereen)
afwezig
aanwezig
negatief (- - of + -)
positief (+ +)
bij eenmaal + + wordt in
de opvolgende periode
een verzwaard
onderzoek uitgevoerd
d 30.000/ml

b. reductaseproef
(bussenmelk)

1 keer per
2 weken

2. reinheidsproef

1 keer per
2 of 4 weken

3. residuen antibiotica
of andere bacteriegroeiremmende stoffen
4. aantal cellen

1 keer per
2 weken

5. oxidatiemiddelen
6. boterzuurbacteriën

1 keer per
4 weken
1 keer per
halfjaar
6 keer in de
stalperiode, 2
keer in de
weideperiode

7. thermoresistente bacteriën tenminste
1 keer per
halfjaar
8. zuurtegraad van het vet
9. vriespunt

Gradaties Punten

31 .OOO t/m 1 OO.OOO/ml
> 1 OO.OOO/ml
1 keer in het
d 1 ,O meq/lOO gr vet
voorjaar, 1 keer ~1 ,O meq/lOO gr vet
in het najaar
1 keer per
d -0,520 “C
halfjaar
> -0,520 “C

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II

0
1
2
0
1
2
0
1
3
0
4
8
0
2

I
II
I
II

0
3
0
2

I

0

II
III
I
II

1
2
0
2

I
II

-

De uitslag van een kwaliteitsonderzoek is bijvoorbeeld als volgt.
Resultaten van het onderzoek
-

kiemgetal
reinheidsproef
groeiremmende stoffen
aantal cellen

- boterzuurbacteriën

Gradaties

Aantal
punten

45.000 perml
matig vuil
0,05 I.E./ml
850.000 (eerste keer)

I
II
II
I

++

II

0
1
4
0
(waarschuwing)
2

Totaal aantal punten
De kwaliteitskorting voor deze melk bedraagt 7 x 1 = f 7,- per 100 kg.
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gestelde norm. Het aantal punten dat wordt gegeven is afhankelijk van de grootte van de
afwijking en het belang dat aan de betreffende proef wordt toegerekend. De aanwezigheid
van antibiotica zal meer punten opleveren dan een iets te hoog aantal bacteriën in de
melk.
Het totaal aantal punten van de uitslagen van alle proeven is bepalend voor de eindwaardering. Hoe lager het aantal punten, hoe beter de kwaliteit van de melk. Voldoen de resultaten van alle onderzoeken aan de gestelde normen, dan worden geen punten toegekend.
De veehouder heeft dan melk geleverd, die een goede kwaliteit heeft. Hij ontvangt voor
deze melk de basisprijs.
Is het totale eindresultaat één of meer punten dan wordt een korting opgelegd. Per punt
bedraagt deze korting f 1,- per 100 kg melk. De veehouder, die dus melk levert waarvan
de kwaliteit op meer onderdelen afwijkend is, krijgt een hogere korting opgelegd dan de
veehouder, die door een ,,ongelukje” een kleine afwijking heeft bij één van de proeven.
Schema kwaliteitsonderzoek
In het schema is een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeken en het aantal
keren dat elk onderzoek wordt uitgevoerd. Verder zijn hierin opgenomen de normen, waaraan het resultaat van elke proef moet voldoen en de gradaties van elke proef met het daarbij behorende aantal punten.
Niet bij alle proeven worden bij de eerste afwijking van de normen punten gegeven. Soms
krijgt de veehouder een waarschuwing als de uitslag niet voldoet aan de gestelde norm of
deze zeer dicht is genaderd.
Dit is het geval als:
- Het celgetal de eerste keer hoger is dan de norm van 750.000 cellen per ml melk. Is de
daaropvolgende keer het celgetal nog te hoog, dan worden punten gegeven.
- Bij het halfjaarlijkse onderzoek de gevonden waarden voor de zuurtegraad van het vet
zich bevindt tussen 0,8 en 1 ,O meq per 100 gram vet.
- Bij het periodieke onderzoek het vriespunt hoger is dan -0520 “C.
Voor de overige onderzoeken wordt het aantal punten toegerekend, zoals aangegeven in
het schema.

Extra kortingsregeling
Wanneer door een veehouder melk wordt geleverd waarvan de kwaliteit bij een aantal achtereenvolgende onderzoeken onvoldoende blijkt te zijn, wordt een extra korting toegepast.
Deze extra kortingsregeling gaat in wanneer gedurende drie achtereenvolgende perioden
melk wordt geleverd waaraan op grond van het kwaliteitsonderzoek 2 of meer punten worden toegekend. Bij de derde en de daarop volgende perioden wordt het aantal punten met
extra punten verhoogd.
Een voorbeeld kan één en ander verduidelijken. Stel: een veehouder levert in de perioden
15 tot en met 21 van een bepaald jaar (zeven achtereenvolgende perioden) melk waarvan
de kwaliteit onvoldoende is. Op basis van het te hoge kiemgetal worden telkens 2 punten
gegeven.
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Perioden

15

16

17

18

19

20

21

Aantal punten bij elk onderzoek
Extra punten wegens het voortdurend leveren van
onvoldoende kwaliteit melk

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

2

4

4

8

Totaal aantal punten

2

2

3

4

6

6

10

Korting: per punt f 1,- = per 100 kg melk

In periode 15 bedraagt de korting f 2,- per 100 kg melk, in periode 21 echter f lO,- per
100 kg melk.
Zou bijvoorbeeld in periode 20 het kiemgetal lager zijn en bij het kwaliteitsonderzoek 1
punt worden toegekend dan wordt de normale korting ingehouden en geen extra korting
toegepast. Wordt in periode 21 weer 2 of meer punten gegeven, dan gaat de extra korting
door. Is het aantal punten in deze periode 0 of 1 dan vervalt de extra kortingsregeling en
gaat pas opnieuw weer in, wanneer in drie achtereenvolgende perioden 2 of meer punten
zijn toegekend.
Onderhoudsabonnement
De kwaliteit van de melk is mede afhankelijk van de werking van de melkmachine. Daarom
dient de hele melkmachine-installatie ten minste éénmaal per jaar aan een grondige inspectie te worden onderworpen. Eventuele gebreken moeten hersteld worden. Dit moet
gebeuren door een vakman. De melkveehouder kan hiertoe met de leverancier van zijn
melkmachine een onderhoudsabonnement afsluiten.
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7. KOSTEN

Alle prijzen zijn inclusief BTW op basis van 1985.
Melkproduktiecon trole
Ongeveer f 35,- per koe per jaar. Iedere vereniging hanteert eigen tarieven.
Stierenadviesprogramma (SAP)
Bij minder dan 35 koeien f 50,- en bij 35 of meer koeien f 1 OO,- per jaar.
Bedrijfsinspectie
Per gekeurde vaars rekent het NRS f 13,-. Het FRS rekent hiervoor f lO,- plus f 25,voorrijkosten per bezoek.
Voor vaarzen die minder dan 75 punten krijgen voor algemeen voorkomen en voor vaarzen die op de hoofdbalk minder dan 69 punten krijgen, hoeft het keuringstarief niet te worden betaald. Deze vaarzen worden gratis gekeurd.
Vruchtbaarheid-ziektekaart
Per stuk f 1,50. Te bestellen bij de dierenarts of plaatselijke bedrijfsvoorlichter.
Ruwvoeronderzoek (Oosterbeek/Leeuwarden)
Voor Oosterbeek en Leeuwarden geldt dat, als men gedurende maximaal 3 jaar achtereen
tenminste 2 monsters per jaar laat onderzoeken, voordroogkuil ruim f 70,- per monster en
snijmaiskuil bijna f 65,- per monster kost. Anders komt er 15% bij. (Sommige mengvoerfabrikanten geven korting).
Koppeling melkcontrole - veevoeding
Per koe per jaar f 3,lO. (Sommige mengvoerfabrikanten geven korting). Opgave bij de
plaatselijke melkcontroleur.
Onderhoudsabonnement melkmachine
Het tarief wordt elk jaar vastgesteld volgens de richtlijnen van het Ministerie van Economische Zaken. Zo waren de tarieven voor 1985 voor een installatie van het emmertype
f 120,75 op basis van een arbeidstijd van 2 uur.
Voor een installatie van het melkleidingtype f 189,- op basis van een arbeidstijd van 3’/2
uur.
Bij overschrijding van de gestelde tijden wordt f 53,55 per uur extra berekend. Nieuw geplaatste onderdelen worden uiteraard in rekening gebracht.
Opgave bij de leverancier van de melkmachine.
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8. INFORMATIE

Enkele overkoepelende dienstverlenende instellingen zijn te bereiken onder
telefoonnummers.
* Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS)
* Koninklijk Coöperatief Fries Rundvee Syndicaat (FRS)
* Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek
* Stichting Bedrijfslaboratorium voor de landbouw in Noord-Nederland
te Leeuwarden

de volgende
085861111
058- 129341
085341841
058-127641

De plaatselijke bedrijfsvoorlichter kan meer informatie geven. Bij het regionale Consulentschap voor de Rundveehouderij kan men u de naam, het adres en het telefoonnummer
geven van uw bedrijfsvoorlichter. Het Consulentschap is te bereiken door één van de volgende telefoonnummers te kiezen.
050-239111
Groningen
058-443313
Friesland
05920-27911
Drenthe
Overijssel,
038-972345
West-Overijssel en de IJsselmeerpolders (Zwolle)
074-430445
Oost-Overijssel (Hengelo)
Gelderland,
08340-41334
Achterhoek (Doetinchem)
085-579111
Veluwe en Betuwe (Arnhem)
030-331418
Utrecht
072- 122020
Noord-Holland
01820-18855
Zuid-Holland
013-678755
Zeeland
Noord-Brabant
04904-5885
Oostelijk Noord-Brabant (Waalre)
013-678755
Westelijk Noord-Brabant (Tilburg)
04750-33211
Limburg
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SUMMARY
In 1985 60.000 Dutch dairy farmers kept 23 million cows. Service institutions proces a lot
of data to the dairy farmer which he can use for the management of his herd. The table
shows the participation in some of these services with the costs per cow per year.
Service
Milk recording (CMD)
Sire advisory
programm (SAP)
Computerized MilkRecording-Dairy-CowRation Programm (KMV)

Number of participating
dairy farmers

Percentage of
total cows

Costs per cow
per year (Dfl)

34.800
6.900

75
25

35
4,50

7.200

20

3

The fdrms of the Milk Recording Service give a good view of the trend of the milk production, both per cow and of the total herd. These milk production figures are also used for

other forms; for example the forms concerning bull choise, cattle feeding and fertility.
In this publication the value of these data for the daily herd management is described. NO
attention is payed to formulas and correction factors.
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