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Een efficiënte melkproduktie realiseren wordt steeds belangrijker, ook in het kader
van het milieubeleid van de overheid. Hierdoor staat het lichaamsgewicht van melkkoeien de laatste tijd sterk in de belangstelling. Er is namelijk een directe relatie tussen het lichaamsgewicht en de onderhoudsbehoefte van het dier. Aangeven hoeveel
een koe weegt lijkt een eenvoudige vraag, maar het gewicht is, net als bijvoorbeeld
de melkproduktie afhankelijk van meerdere factoren. Naast verschillen tussen dieren
varieert ook per dier het gewicht sterk in de tijd.
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Figuur 1 Gewichtsverloop van veestapel De Marke
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slot bleek dat ook de dag waarop de weging
plaatsvond van invloed kan zijn op de resultaten.
Met name bij veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld voeding) kan binnen enkele dagen het
gewicht aanzienlijk veranderen (zie figuur 1). Figuur 1 toont dat bij de overgang van de stal naar
de weide, rondom 25 april, het gemiddelde gewicht van de dieren aanzienlijk (ca. 20 kg) daalde.
Deze daling ging overigens niet ten koste van de
melkproduktie.
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het einde van de lactatie neemt daarna het gewicht nog wel toe, maar tijdens de droogstand
wordt een deel van deze gewichtstoename weer
verbruikt voor de groei van de vrucht.
Door het afkalven en de gewichtsafname in het
begin van de lacatie neemt het gewicht rondom
kalven in een korte periode dus met meer dan
100 kg af. Verder bleek dat dieren die in de stalperiode afkalfden lichter waren (ca. 20 kg) dan
dieren die tijdens de weideperiode afkalfden. Tot

Conclusie
In dit artikel zijn alleen de gemiddelde waarden
van de verschillende factoren aangegeven. In individuele gevallen, vooral door ziekte of sterk van
het gemiddelde afwijkende produkties, kan hiervan duidelijk afgeweken worden. Met de beschikbare gegevens (weinig dieren) kon hiervoor
echter niet gecorrigeerd worden. Al deze factoren geven echter wel aan dat de interpretatie van
’het gewicht’ van een dier niet echt eenvoudig is.
Omdat het gewicht van direct belang is bij het
bepalen van de efficiëntie van produktie is het
van groot belang dat de gegevensverzameling
uitgebreid wordt naar meerdere bedrijven.
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