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‘MPR helpt ons om de bedrijfsvoering

te blijven verbeteren’

Een bedrijfsvoering zonder MPR?
Melkveehouders Paul, Carolien en
Bram ter Haar kunnen het zich
eigenlijk niet voorstellen. ‘De mpruitslag levert regelmatig nieuwe
inzichten op. Die helpen ons om onze
bedrijfsvoering continu te blijven
verbeteren.’

P

aul ter Haar herinnert zich nog goed hoe in zijn jeugd
de vijftien koeien van zijn vader in de zomer werden
gemolken aan de weidewagen. En hoe de monsternemer
regelmatig met zijn unster langskwam voor de melkcontrole.
Inmiddels melkt de 53-jarige veehouder samen met zijn vrouw
Carolien en zoon Bram in Bergentheim 125 koeien in een moderne melkstal. De koeien tekenen voor een rollend jaargemiddelde van rond de 8700 kg melk met 4,85% vet en 3,68% eiwit.
Monsternemen doen de veehouders nu zelf, maar de mpr is en
blijft een niet weg te denken onderdeel van hun bedrijfsvoering.
‘De uitslagen komen vaak op tafel om overzichten te raadplegen en nog eens terug te kijken’, vertelt Ter Haar. ‘Zonder cijfers op papier zouden we volledig moeten varen op ons gevoel.
Dat kan je zomaar op het verkeerde been zetten.’

Objectieve informatie
‘De MPR levert objectieve informatie over de prestaties van
individuele koeien’, legt de veehouder uit. ‘De koe die volgens

MPR: basis voor
het management
van uw veestapel
Melkproductieregistratie (MPR) is een belangrijk hulpmiddel voor het management van uw
veestapel. De gegevens die u met de MPR
verzamelt, zijn de basis voor rantsoenberekeningen, productieplanning en fok- en selectiebeleid. De MPR-uitslag biedt u harde cijfers
om goed onderbouwde beslissingen te nemen.
De basis van de MPR is de monstername.
Deze kan door een monsternemer van CRV
worden uitgevoerd, maar ook door uzelf. En u
bepaalt zelf de frequentie: iedere vier, vijf of
zes weken. Voor robotmelkers heeft CRV
monsterapparatuur beschikbaar.
MPR-monsters worden standaard onderzocht
op vet, eiwit, lactose en ketonen (een maat
voor slepende melkziekte). Daarnaast kunt u
het celgetal laten bepalen en via MPR Dracht
vaststellen of koeien drachtig zijn.
De uitslag van de MPR is binnen enkele dagen na de monstername te raadplegen in
VeeManager. Ook is het mogelijk om deze
via de mail of per post te ontvangen.
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de melkmeters veel geeft, is vaak favoriet, maar het is niet altĳd
de meest economische koe. Zo kom je er alleen via mpr achter
hoe hoog de gehaltes vet en eiwit van iedere koe zĳn’, geeft hĳ
als voorbeeld.
Daarbĳ brengt de MPR volgens Ter Haar ook duidelĳk de zwakke punten van koeien in beeld, bĳvoorbeeld een lage lactatiewaarde of een chronisch hoog celgetal. ‘Als een koe op deze
manier meerdere gele kaarten krĳgt, kan dat uiteindelĳk betekenen dat ze rood krĳgt en het bedrĳf moet verlaten’, vertelt hĳ
over zĳn selectiebeleid.

Voeradviseur kijkt mee
Naast informatie over individuele koeien geeft de MPR veel
informatie over de prestaties van groepen dieren. De veehouders gebruiken deze onder andere bĳ het optimaliseren van de
voeding. ‘Je kunt op papier een prachtig rantsoen uitrekenen,
maar er is geen garantie dat dit er in de praktĳk ook uitkomt.
Het onderdeel MPR Voeding geeft inzicht in het verloop van het
ureumgetal en brengt in beeld welke koeien in een negatieve
energiebalans zitten. Zo kunnen we controleren of het rantsoen
klopt en of aanpassingen het gewenste resultaat opleveren’, legt
Ter Haar uit. ‘Als er bĳvoorbeeld een groot verloop in productie
is tussen de groepen in de verschillende stadia van de lactatie,
dan gaat er in de voeding iets niet goed.’
De voeradviseur van de Overĳsselse ondernemers krĳgt de MPRuitslagen automatisch op de mail. ‘Zo kan hĳ volgen hoe het
loopt. Als hĳ of ik iets opvallends zien in de cĳfers, bellen we

Wilt u weten wat MPR voor uw bedrijfsvoering kan betekenen? Neem
dan contact op met uw veestapeladviseur of bel met CRV Klantenservice: 088-00 24 440 (Nederland) of 78-15 44 44 (Vlaanderen).
Alle informatie over MPR vindt u ook op de website:
www.crv4all.nl/service/melkproductieregistratie/ of
www.crv4all.be/service/melkproductieregistratie/

elkaar of we maken een afspraak om dit te bespreken’, vertelt
de veehouder. ‘Zo nodig passen we dan het rantsoen aan.’

Celgetal bepaalt droogzettherapie
MPR is voor de veehouders ook een belangrĳk hulpmiddel voor
het bewaken van de uiergezondheid. Het onderdeel ‘stoplicht
celgetal’ geeft in één oogopslag een beeld van het verloop van
de uiergezondheid. ‘Als we zien dat een koe plotseling een verhoogd celgetal heeft, kan dat aanleiding zĳn om onderzoek te
doen en het dier te behandelen’, geeft Ter Haar als voorbeeld.
Daarnaast wordt aan de hand van de celgetaluitslagen de droogzettherapie bepaald. ‘Koeien met een hoog celgetal en koeien
die eerder in de lactatie celgetalverhogingen hebben gehad,
zetten we droog met antibiotica. Bĳ de rest gebruiken we alleen
teatsealers’, legt de veehouder uit. ‘Zonder MPR zouden we deze
strategie nooit kunnen toepassen.’ l

Paul ter Haar:
‘MPR levert
objectieve
informatie.
De koe die
volgens de
melkmeters veel
geeft, is niet altijd
het meest
economisch’
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