HOOFDARTIKEL EXTERIEUR EN LEVENSPRODUCTIE

Hoe fraaier, hoe s

Hooggepunte vaarzen halen sneller de mijlpaal van 100.000 kg melk
of 10.000 kg vet en eiwit dan laaggepunte vaarzen. Die relatie tussen
exterieur en levensproductie komt naar voren uit een analyse van
Coöperatie CRV onder honderd- en tientonners.
TEKST INGE VAN DRIE

‘E

en exterieurscore van 83 punten is wel
genoeg. Als koeien nog hoger scoren, zie
je geen verschil meer in bijvoorbeeld productie of levensduur.’ Hoofdinspecteur Gerbrand
van Burgsteden van Coöperatie CRV hoort het melkveehouders wel eens zeggen. Maar hebben ze gelijk
met deze uitspraken? Draait het bij een hoge exteri-

6

eurscore louter om het leuke plaatje? Of is een fraai
uiterlijk ook functioneel?
Om die vragen te beantwoorden maakte Van Burgsteden een analyse van de prestaties van de honderden tientonners. Hij verdiepte zich allereerst in de tijd
die de koeien nodig hadden om deze mijlpalen te
bereiken. Gemiddeld deden de honderdtonners in
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e sneller een predicaat

Steeds sneller bij 10.000 kilo vet en eiwit
Ook bĳ de tientonners is die trend zichtbaar. De gemiddelde tientonner deed er 4063 dagen over om het
predicaat voor het produceren van 10.000 kilo vet en
eiwit in de wacht te slepen. Maar in 2000 lag dat
gemiddelde nog op 4287 dagen, terwĳl de tientonners die afgelopen jaar die grens passeerden, er 3954
dagen over hadden gedaan.

Figuur 1 – Aantal productiedagen van honderd- en tientonners per jaar voordat een
predicaat behaald is
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Nederland en Vlaanderen er 3253 dagen over om
100.000 kg melk te produceren.
Koeien bereiken wel steeds sneller de grens van
100.000 kg melk, constateert Van Burgsteden. De 167
koeien die in 1991 honderdtonner werden, deden er
gemiddeld 3690 dagen over (figuur 1). In 2019 hadden de ruim 2400 honderdtonners er gemiddeld
3071 productiedagen voor nodig. ‘Dat is een verschil
van ruim 500 dagen, ofwel bĳna 1,5 jaar’, geeft Van
Burgsteden aan.
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Voor het aantal productiedagen maakt het ook
verschil of een honderd- of tientonner als vaars is
ingeschreven door een stamboekinspecteur. Zowel
bĳ de honderd- als bĳ de tientonners wordt de mĳlpaal bĳ de als vaars gekeurde koeien ruim 120 dagen
sneller gehaald dan bĳ de koeien die niet als vaars
gekeurd zĳn.

Figuur 2 – Aantal productiedagen van honderd- en tientonners in relatie tot
algemeen voorkomen als vaars
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Van Burgsteden zette vervolgens het aantal productiedagen dat nodig was om het predicaat te behalen,
af tegen de scores voor de verschillende exterieurkenmerken. Voor die analyse maakte hĳ een selectie
uit de bĳna 40.000 honderdtonners en ruim 3400
tientonners die Nederland en Vlaanderen intussen
rĳk is. Hĳ selecteerde de koeien die stamboekgeregistreerd waren, die over minstens 87,5 procent hfbloed beschikten en die als haarkleur zwart- of roodbont hadden. Deze selectie bracht hĳ terug naar de
koeien die in de periode januari 2010 tot en met
december 2019 een predicaat kregen voor het behalen van 100.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit.
Op deze manier bleven 18.918 honderdtonners en
1.917 tientonners over voor de analyse. Daarvan
waren er 12.421 gekeurd als vaars (66 procent). Bĳ de
tientonners was 71 procent (1.355 stuks) ingeschreven als vaars.
Van Burgsteden koos deze periode van de afgelopen
tien jaar bewust. ‘Het gaat om een redelĳk herkenbare groep. Als je alle honderd- en tientonners mee
zou nemen, zou je bovendien een effect over de tĳd
zien, omdat koeien steeds sneller het predicaat tienen honderdtonner bereiken.’

Hooggepunte vaarzen eerder bij grens
Gemiddeld doen de ingeschreven koeien uit deze
groep er 3135 dagen over om de barrière van 100.000
kg melk te slechten. De als vaars gekeurde tientonners bereikten de grens van 10.000 kg vet en eiwit in
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Honderd- en tientonners: nog steeds gemiddeld voor
bouwkenmerken met sterke uiers
Bijna twintig jaar geleden was het een
spraakmakende analyse. In 2001 keek NRSonderzoeker Ite Hamming naar het exterieurprofiel van honderdtonners als vaars. Wat
bleek? Koeien die de grens van 100.000 kg
melk passeerden, blonken als vaars niet uit
in hoogte, lengte en breedte. Ze hadden op
jonge leeftijd juist gemiddelde lichaamsmaten met daarbij wel opvallend sterke uierkenmerken.
Hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden
van Coöperatie CRV was nieuwsgierig of die
conclusies nog steeds gelden. ‘Dat onderzoek is toch al bijna twintig jaar geleden. Ik
wilde graag weten of dat profiel voor de
huidige generatie honderdtonners nog vergelijkbaar is’, geeft Van Burgsteden aan.
Hij analyseerde de gegevens van de bijna
19.000 honderdtonners en ruim 1900 tientonners die de afgelopen tien jaar die mijlpaal bereikten. ‘Het gaat dus echt om andere koeien dan in het onderzoek van Ite
Hamming.’
Van de koeien in zijn analyse kregen 12.421
honderdtonners en 1355 tientonners een

exterieurscore als vaars. De honderdtonners
scoorden als vaars gemiddeld 81,9 punten,
de tientonners kwamen uit op 82,4 punten.
Voor uier scoorden ze respectievelijk 82,3
en 82,8 punten.
In de onderbalk valt op dat de vaarzen voor
bouwkenmerken als voorhand, inhoud en
hoogtemaat rond het gemiddelde scoren
(figuur 3). Voor de uierkenmerken vooruieraanhechting, ophangband en achteruierhoogte scoren ze juist een flink stuk hoger,
net als voor de beenkenmerken beengebruik en beenstand achteraanzicht.
‘Het exterieurprofiel van deze koeien komt
overeen met die in de studie van Hamming,
waarbij nu nog iets meer de nadruk lijkt te
liggen op de uierkenmerken’, concludeert
Van Burgsteden. ‘Wat opvalt is dat het geen
koeien zijn die als vaars al helemaal af zijn.
Ze hebben juist de ruimte om door te groeien.’
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Figuur 3 – Exterieurprofiel als vaars
van koeien die 100.000 kg melk produceren

3971 dagen. In figuur 2 is het aantal productiedagen
afgezet tegen het algemeen voorkomen als vaars.
Duidelĳk te zien is dat als vaars hooggepunte honderd- en tientonners sneller het predicaat bereiken
dan laaggepunte honderd- en tientonners. ‘Voor ieder extra punt voor algemeen voorkomen neemt het
aantal productiedagen tot 100.000 kg melk grofweg
met zo’n 25 dagen af’, concludeert Van Burgsteden.
‘Bĳ tientonners is de daling per punt iets grilliger,
maar wel sterker. Gemiddeld bedraagt de afname
zo’n 30 productiedagen per punt.’
Diezelfde trend is zichtbaar voor de bovenbalkkenmerken frame, type, uier en benen. Ook daar zĳn
hoge scores gunstiger, waarbĳ de trend voor uier het
minst sterk is. ‘Al zie je daar dat bĳ hogere scores het
aantal productiedagen alsnog snel afneemt.’

Mooi en functioneel
Koeien die als vaars met 80 punten werden ingeschreven, hadden 3185 dagen nodig voor de productie van 100.000 kg melk. Maar koeien die als vaars 85
kregen, hebben 135 dagen minder nodig (3050). ‘Tussen koeien die als vaars 76 of 87 punten kregen, zit
zelfs een verschil van 332 dagen. Dat is ongeveer een
hele lactatie’, benadrukt Van Burgsteden.
De tientonners laten hetzelfde beeld zien. Een met
80 punten als vaars ingeschreven tientonner kwam
in 4023 dagen tot een productie van 10.000 kg vet en
eiwit. Een vaars met 85 punten bereikte die productie 83 dagen sneller. Ook zit bĳ de tientonners een

achterspeenplaatsing

gat van 354 productiedagen tussen een vaars met 76
of een met 87 punten.
Van Burgsteden had niet gedacht dat de verschillen
zo groot zouden zĳn. ‘Zelfs bĳ hogere exterieurscores blĳft het aantal productiedagen afnemen’, reageert Van Burgsteden. ‘Het geeft wel aan dat het bĳ
exterieur niet alleen om “mooi” gaat. Een mooi uiterlĳk is ook echt functioneel. Exterieur is echt niet
de enige sleutel tot succes als het gaat om levensproductie, maar het is zeker wel van invloed bĳ het oud
worden en het halen van een hoge levensproductie.
En dat stopt dus niet bĳ 83 punten’, zo haalt Van
Burgsteden het openingscitaat nog even aan. l

Samenvatting
– Hooggepunte vaarzen behalen sneller het predicaat honderd- en tientonner
dan laaggepunte vaarzen.
– Voor iedere punt extra voor algemeen voorkomen als vaars neemt het
aantal productiedagen tot 100.000 kg melk grofweg met zo’n 25 dagen af.
Bij tientonners gaat het om zo’n 30 productiedagen per punt exterieur.
– Honderd- en tientonners scoren als vaars gemiddeld voor de bouwkenmerken voorhand, hoogtemaat en inhoud. Voor de uierkenmerken
vooruieraanhechting, ophangband en achteruierhoogte scoren ze juist
een flink stuk hoger.
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