KERSTQUIZ PRIJZEN

Maiszaad van KWS
voor winnaar kerstquiz

Dit jaar ligt er voor 5 hectare aan maiszaad van KWS van een ras naar
keuze klaar voor de winnaar van de kerstquiz. Puzzelaars maken
daarnaast kans op prijzen van CRV, zoals merkertesten en kalverdekjes.

A

l sinds jaar en dag legt KWS bĳ
de veredeling van maisrassen de
nadruk op kwaliteit en opbrengst.
‘Korrel- en zetmeelopbrengst staan centraal, wat gecombineerd met een maximale
drogestofopbrengst leidt tot een optimale
energiedichtheid in het ruwvoer’, vertelt
Arjan Lassche, agro service manager bĳ
KWS. ‘Daarnaast zien we het belang van
vroegrĳpe rassen, vooral in een jaar als
2021. Door het klimaat wordt het groeiseizoen extremer, met meer droogte en meer
zware regenval, waardoor oogstzekerheid
steeds hoger op de prioriteitenlĳst komt.
Maar welk ras het beste past, verschilt
uiteindelĳk per regio.’ Daarom bepaalt de
winnaar van de kerstquiz zelf welk ras op
5 hectare ingezaaid gaat worden. ‘Met hulp
van een van onze experts bepaalt de win-

naar zelf welk ras het beste op zĳn of haar
bedrĳf past’, geeft Lassche aan.

Merkertesten en kalverdekjes
Uiteraard blĳft het niet bĳ één prĳs. Onder
alle juist ingevulde kerstquiz-inzendingen
zĳn nog veel meer prĳzen te verdelen. Zo
geeft CRV drie verschillende pakketten met
merkertesten aan de tweede-, derde- en
vierdeprĳswinnaars. ‘De tweede prĳs bestaat uit 15 merkertesten en daar doen we
ook nog 15 doses SiryX bĳ’, vertelt Wilma
Mulder, teamleider marketing genetica en
fokkerĳ bĳ CRV. ‘Merkertesten zĳn het
middel om te ontdekken wat het genetisch
potentieel van de veestapel is. Door merkertesten in te zetten weet je als veehouder al
welke kalveren goede koeien zullen worden
en wat voor bĳdrage ze kunnen leveren aan

Prijzen Veeteelt-kerstquiz
– 5 ha aan maiszaad van KWS
– 15 merkertesten en 15 doses SiryX van CRV
– 10 merkertesten van CRV
– 5 merkertesten van CRV
– 5 kalverdekjes (1 per winnaar)
– 1 dronefoto

je bedrĳf.’ De toevoeging van de 15 doses
SiryX helpt de vooruitgang van de veestapel
nog een handje. ‘CRV heeft van een ruime
selectie topstieren gesekst sperma beschikbaar. Door SiryX in te zetten krĳg je als
veehouder voldoende vaarskalveren voor
uitbreiding, vervanging en verbetering van
de veestapel’, vult Mulder aan.
Naast de pakketten met merkertesten zĳn
er ook vĳf kalverdekjes te verdelen onder
de inzenders van de juiste antwoorden.
Veeteelt biedt tot slot een dronefoto aan,
zodat er een mooie luchtfoto van het bedrĳf aan de wand kan komen te hangen.
Reden genoeg dus om de pagina om te
slaan, de stapel Veeteelts van dit jaar erbĳ
te pakken en aan de slag te gaan met de
vragen van de kerstquiz van 2021. Veel
puzzelplezier! l

Oplossingen
dit jaar digitaal
Dit jaar kunnen de oplossingen van de Veeteelt-kerstquiz alleen
digitaal ingestuurd worden. Ga voor het online antwoordkaartje
naar: https://ap.lc/XitNj
De antwoorden moeten uiterlijk 6 januari 2022 binnen zijn.
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En speuren maar weer ...
Pak de twaalf Veeteeltedities van 2021 er maar weer bij. Ze leiden naar
de oplossing van de vijftien onderstaande Veeteeltquizvragen. Vul de
antwoorden in op het digitale antwoordformulier en zorg dat ze uiterlijk
donderdag 6 januari binnen zijn bij de Veeteeltredactie. Veel
puzzelplezier!

VRAAG 1
In 2021 werd genomic selection ruim tien jaar in de praktijk
gebruikt. Wat is waar met betrekking tot dit onderwerp?
a. In Nederland en Vlaanderen laten meer veehouders al hun kalveren typeren dan in Duitsland.
b. Gemiddeld wijken de fokwaarden op basis van dochterinformatie 8
punten NVI af van de genoomfokwaarden.
c. Een genoomtest kostte in de beginperiode 95 euro per dier.

VRAAG 2
Naar welk land exporteerde Nederland de meeste zuivel in
miljoenen euro’s volgens cijfers van ZuivelNL?
a. China
b. Duitsland
c. Rusland

VRAAG 3
Welke koe was geen kampioene op de eerste fokveedag in
Nederland sinds maart 2020?
a. Bons-Holsteins Dikkie 193
b. De Winkels Princess 1
c. Jansje 703

VRAAG 4
Welke van de volgende drie kenmerken heeft de hoogste
erfelijkheidsgraad?
a. Geboortegemak
b. Mortellaro
c. Tussenkalftijd

VRAAG 5
Wat is waar over de koe op foto 1?
a. Ze werd in 2021 verkozen tot mrij-koe van het jaar.
b. Ze behaalde het predicaat Sterkoe 2 met 93 punten voor exterieur.
c. Op ruim tienjarige leeftijd kwam er een einde aan haar leven.

VRAAG 6
Veronderstel dat koeien 23 kilo droge stof vreten. Hoeveel
melk produceert een koe met een vader met fokwaarde 112
voor voerefficiëntie meer per dag dan een koe met een vader met 100 voor voerefficiëntie?
a. 1,65 kg melk
b. 2,0 kg melk
c. 0,8 kg melk
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Alleen online
deelnemen
Deelnemen aan de Veeteelt-kerstquiz kan dit jaar alleen online. Scan
de QR-code voor het digitale antwoordformulier of gebruik deze
link: http://ap.lc/XitNj

VRAAG 7
De kwaliteit van de eerste snede viel dit jaar niet mee door
veel regen rond het ideale oogstmoment. In welke regio lag
het totale ruweiwitgehalte van de gemiddelde voorjaarskuil
niet boven de 150 gram per kg droge stof?
a. Noord-Nederland
b. Vlaanderen
c. Midden-Nederland

VRAAG 8
De afzet van enkelvoudige voeders, die grotendeels worden gebruikt door rundveehouders, steeg in 2020. Met
hoeveel procent nam de afzet in Nederland toe?

VRAAG 13
In welk land is het sinds afgelopen voorjaar niet meer toegestaan om in nieuwe stallen een stier tussen de koeien te
laten lopen?
a. Zwitserland
b. Duitsland
c. Denemarken

VRAAG 14
Welke stier komt er niet uit de familie van de koe op foto 4?
a. Lord Lily
b. Mascot
c. Endless rf

a. 13 procent
b. 4 procent
c. 6 procent

VRAAG 15
Wat is waar over de melkveehouderij in Nieuw-Zeeland?

VRAAG 9
In welk land is foto 2 gemaakt?

a. Het aandeel ki ligt op ruim 70 procent.
b. Er worden meer dan 5 miljoen melkkoeien gehouden.
c. De gemiddelde bedrijfsomvang is 460 koeien.

a. België
b. Spanje
c. Zwitserland

VRAAG 10
Om inzicht te krijgen in de ziektekiemen die zorgen voor
longproblemen bieden GD in Nederland en UGent in België
een bepaalde vorm van diagnostiek aan. Welke is dat?
a. Longbiopt
b. Longspoeling
c. Neusswab

VRAAG 11
Van wie is de uitspraak: ‘Een boerin vertelt vaak het eerlijke
verhaal over hoe het op het bedrijf gaat’
a. Scheidend CRV-voorzitter Peter Broeckx
b. Dierenarts Maaike van den Berg
c. Regiobestuurder LTO Noord Anneke Verheul

VRAAG 12
Wat is waar over het bedrijf op foto 3?
a. Er worden 350 koeien gemolken.
b. De productie ligt op bijna 10.000 kg per koe.
c. De veehouders schakelen om naar natuurinclusieve landbouw.
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