KERSTQUIZ VEETEELTVLEES 2021

Waag uw kans
Zoek de antwoorden op de vijftien vragen door de edities
van VeeteeltVlees 2021 erbij te nemen. Wie zoekt, die vindt.
En wie vindt, maakt kans op een van de waardevolle prijzen.
Deelnemen kan enkel door de antwoorden online door te
geven aan de redactie vóór 7 januari 2022.
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Online deelnemen!

FOTO 2

Deelnemen is vanaf dit jaar enkel mogelijk via het invullen van de antwoorden online. Hierdoor hebben Belgische lezers geen specifieke postzegel meer nodig voor
verzending naar Nederland en worden ook postvertragingen vermeden.
Ga voor deelname naar: https://ap.lc/qpp0W
De antwoorden moet vóór 7 januari binnen zijn.

VRAAG 1			

VRAAG 7			

Wat is een Kombicolor-pistolet?
a. Een pistolet om te insemineren.
b. Een pistolet om de biestkwaliteit te meten.
c. Een pistolet om een bolus te injecteren.

Welke conclusie over Snelle Lente Rogge is niet correct?
a. Snelle Lente Rogge verhoogt de productie per hectare
ruwvoer.
b. De teelt van Snelle Lente Rogge verhoogt de eigen
eiwitvoorziening op het bedrijf.
c. In de afmest van stieren kunnen grote hoeveelheden
Snelle Lente Rogge worden vervoederd.

VRAAG 2
Welke vaststelling deed het Franse blonde d’Aquitainestamboek
na onderzoek van de exterieurcijfers?
a. Exterieurbeoordeling is een goede voorspeller van voerefficïentie.
b. Exterieurbeoordeling is een goede voorspeller van diergezondheid.
c. E
 xterieurbeoordeling is een goede voorspeller van karkasgewicht.

VRAAG 3

VRAAG 8			

Welke voor CRV belangrijke persoon prijkt op foto 2?
a. Wietse Duursma
b. Kurt Faes		
c. Peter Schrijver		
			

VRAAG 9			

VRAAG 4

Wat was in 2020 de belangrijkste oorzaak van verwerpen
bij rundvee in Vlaanderen?
a. neospora
b. schmallenberg		
c. brucellose
		

Wat is correct weergegeven?
a. Schistosoma reflexum komt bij ongeveer 1 op 5.000 kalvingen voor.
b. Schistosoma reflexum komt bij ongeveer 1 op 10.000 kalvingen
voor.
c. Schistosoma reflexum komt bij ongeveer 1 op 100.000 kalvingen
voor.

VRAAG 10			

Wat is het meest verbreide miniatuurras ter wereld?
a. dexter		
b. dahomey		
c. ankole-watusi
		

VRAAG 5
Merkerselectie in het Belgisch-witblauwras geeft evenveel informatie van een kalf ...
a. ... als van een stier met 5 dochters
b. ... als van een stier met 10 dochters
c. ... als van een stier met 20 dochters				

Onderzoek aan de faculteit Diergeneeskunde van UGent
toont aan dat de psoroptes-schurftmijt vaker resistent
is tegen:
a. ivermectine		
b. doramectine		
c. eprinomectine

VRAAG 6			

VRAAG 12

Wie deed de volgende uitspraak: ‘Wil je groene diensten laten
werken, dan moet de financiële prikkel goed op orde zijn’?
a. Cora Meijering		
b. Agnes van den Pol		
c. Evi Jacobs		

Waar grazen runderen die zorgen voor het Belgisch vlees,
genaamd pré-salé?
a. In de Sommevallei.		
b. In Het Verdronken Land van Saeftinghe.
c. In het Zwin.

Welke excellente stier staat afgebeeld op foto 1 ?
a. Gertinus van Volenbeek
b. Molenzicht Matteo
c. Latoro van de Jacobushoeve

VRAAG 11			
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FOTO 3

VRAAG 13
Welke BBG-stier staat afgebeeld op
foto 3 ?
a. Cachemire
b. Grizzly
c. Zest

VRAAG 14
Welke boerin deed de volgende uitspraak:
‘Als veehouder moet je vooral kijken naar
wat voor jou werkt en steeds je eigen rekening maken’?
a. Amber Van Moer
b. Inez Van Puyvelde
c. Jasmien Lemaire

VRAAG 15
Hoe kan men eenvoudig de uitdroging van
een kalf controleren?
a. Door in de hals een huidplooi op te
trekken.
b. Door liggende kalveren rechtop
te zetten.
c. Door de kleur van de ogen te controleren.

Waardevolle prijzen te winnen!

34

Dit jaar ligt er als hoofdprijs 5 hectare mais
van KWS klaar voor de winnaar van de kerstquiz. Deelnemers aan de traditionele kerstquiz maken ook kans op een mooie prijs van
veevoederproducent Aveve of enkele mooie
prijzen van CRV, zoals een reeks van vruchtbaarheidshandelingen of overalls.

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. ‘Het ras bepalen we
in overleg, waarbij een van onze experts
samen met de winnaar bekijkt welk ras het
best bij de wensen past’, geeft Lassche aan.

PRIJS 1: Vijf hectare mais van KWS. Al sinds
jaar en dag legt KWS bij de veredeling van
maiszaden de nadruk op energiedichtheid.
‘Korrel- en zetmeelopbrengst staat 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
steeds extremer, met meer droogte en meer
zware regenval, waardoor oogstzekerheid
ook steeds hoger op de prioriteitenlijst komt.

PRIJS 2: Ook veevoederproducent Aveve
stelt dit jaar een mooie prijs voor een van
de winnaars van de kerstquiz beschikbaar.
Aveve schenkt dit jaar 500 kilogram van zijn
nr. 104 Startflakes Extra, een smakelijke en
goed verteerbare mengeling op basis van
gevlokte granen. De winnaar kan de startflakes aan de kalveren verstrekken tot de
leeftijd van 5 à 6 maanden. De toevoeging
van specifieke zuren zorgt voor een betere
pensontwikkeling en darmwerking.
PRIJS 3: CRV voegt naast vijf mooie overalls
ook nog drie prijzen met vruchtbaarheidsbe-

handelingen, waarbij het gaat om insemineren of dracht/tocht scannen, aan de prijzenpot toe. Insemineren telt als één handeling,
een scan maken als 0,33, dus drie scans is
één handeling.
Een prijs omvat een reeks van 25 handelingen, aangevuld met 15 doses SiryX. Een
tweede CRV-prijs omvat 15 vruchtbaarheidshandelingen, een derde 10 stuks. Hoe de
winnaar de handelingen invult, kan hij of zij
zelf bepalen.
‘Vruchtbaarheidshandelingen zijn erg handig
als je meer grip wilt krijgen op de vruchtbaarheid. Dankzij tocht- en drachtscans zit
je boven op de cyclus, dat scheelt uiteindelijk ook rietjes’, geeft Sylvia van Mullem van
CRV aan.
PRIJS 4: Tot slot heeft ook het team van
VeeteeltVlees voor een van de winnaars een
mooie prijs in petto: een luchtfoto van het
eigen bedrijf.
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