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NAAR EEN BETER RENDEMENT MET GERICHT KRUISEN

Vitale
veestapel
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Kan uw bedrijf tegen een stootje?
Een melkveebedrijf dat tegen een stootje kan is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering.
Wisselende natuurlijke omstandigheden vragen om veerkracht van het bedrijf om optimaal
te kunnen blijven produceren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat uw koeien goed kunnen
omgaan met wisselingen in het weer en rantsoen. De kunst is om die veerkracht op uw
bedrijf te benutten en te vergroten. Een aanknopingspunt hiervoor is biodiversiteit: de variatie tussen levende organismen en de ecologische systemen waarvan zij deel uit maken. In
de melkveehouderij: de variatie tussen koeien(rassen) en de bedrijfssystemen waarvan
deze dieren deel uit maken.
Deze brochure gaat in op hoe u de variatie tussen koeien(rassen) kunt gebruiken om een
veestapel te selecteren die past bij uw specifieke bedrijfsomstandigheden. Zodat uw bedrijf
tegen een stootje kan.
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Naast de praktijkvoorbeelden,
nuttige tips en andere interessante
wetenswaardigheden vormen drie
stappen steeds de rode draad: kijk,

oordeel en handel. Deze stappen
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el

Hoe functioneert uw veestapel?
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Een veestapel die bij u past
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Robuuste koeien inkruisen

10-11

Rasverschillen in ureumgehalte
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Meer informatie
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helpen u op weg naar een robuustere veestapel.
Handig is de instrumentenkaart. Dit is een eenvoudig in te vullen kaart met hulpvragen en aanwijzingen om goed te kijken, te oordelen en te
handelen. Als u met de brochure aan de slag wilt,
gebruik dan ook de Instrumentenkaart Koeselectie op

hande

l

pagina 7.
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Diesel- of formule 1 koe
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Meer biodiversiteit van uw veestapel

pel. Om die te bereiken is het goed om

dient een duidelijk doel: meer rende-

kritisch te kijken naar de samenstelling

ment door duurzaamheid. Dat is niet

van de veestapel. Een ‘formule I koe’,

een alleen kwestie van productie met

zoals de Holstein Friesian, heeft een

veel kilo’s onder optimale omstandig-

hoge melkproductie, maar brengt ook

heden. De uitdaging voor meer rende-

hoge kosten mee voor krachtvoer, die-

ment zit’m ook in het halen van vol-

renarts, medicijnen en snelle vervan-

doende kilo’s onder minder optimale

ging.

omstandigheden en met minder kosten. Dat kan met een robuuste veestaKoeien die u minder ‘zorgen’ opleveren, die
vitaal en gezond zijn en waar u minder omkijken naar
heeft, zijn soms te prefereren boven topkoeien.
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Welke koe zoek je voor over drie jaar?
Als fokkerijdeskundige adviseert Roel Veerkamp
veehouders die zoekende zijn in de fokkerij om te
beginnen met hun fokdoel. ‘Welke koe zoek je?
Het fokresultaat is het doel, niet het ras.’ Een
lange adem is nodig, weet Veerkamp. De stierkeus van vandaag betekent over drie jaar pas het

resultaat ervaren. ‘Fokken is langetermijndenken.
Verandering is heel langzaam merkbaar, doordat
je kleine stapjes maakt.’ Veerkamp raadt veehouders aan objectieve informatie te vragen. ‘Zijn de
fokwaarden bijvoorbeeld te vergelijken met de
Nederlandse standaard?’
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KOE KIEZEN

Meer saldo

met een lagere melkproductie vaak meer

‘Dieselkoeien’ geven weliswaar minder

saldo opleveren dan een ‘formule I koe’.

melk, maar ze zijn, vitaler en vruchtbaar.

Wat voor saldo bereikt u met uw vee-

Voorbeelden zijn: MRIJ, Fries Hollands,

stapel? Kijk eens met een frisse blik

Blaarkop, Montbéliarde en Brown Swiss.

naar uw veestapel en breng in beeld wat

Allen doen ze het relatief goed op veel

beter kan. Een handig hulpmiddel is de

ruwvoer, al dan niet van mindere kwali-

instrumentenkaart Koeselectie op pagi-

teit door bijvoorbeeld een andere gras-

na 7. Met deze kaart beoordeelt u de

snijmaïsverhouding, of bij meer natuur-

diversiteit en prestaties van uw vee-

gras. Deze ‘lage kostenkoeien’ kunnen

stapel.

Kies een koe die bij uw bedrijf past en
profiteer van:
• Lagere veeartskosten, minder geneesmiddelen en minder antibiotica.
• Vitalere, duurzame koeien.
• Minder jongvee en lagere opfokkosten.
• Een hogere prijs voor de kalveren en
koeien die het bedrijf verlaten.
• Oudere, dus efficiënter producerende
koeien.
• Efficiënte omgang met ruwvoer en daarom minder kosten voor krachtvoer.
Koeselectie kost extra arbeid.
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‘Fokken is geen oplossing
voor het probleem van nu,
je bent hooguit in de
toekomst beter af.’
Roel Veerkamp,
fokkerijdeskundige ASG van Wageningen UR
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Hoe functioneert uw veestapel?
kijk
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el
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De instrumentenkaart helpt u meer

gras van natte percelen krijgen voorge-

inzicht te krijgen in het functioneren

schoteld, is de voedselkwaliteit

van uw veestapel. Doel is te werken

anders. Dit voer bevat minder eiwit,

met rassen die het beste passen bij uw

meer structuur en door de aanwezige

bedrijf en uw persoon. De instrumen-

kruiden een grotere variatie aan voe-

tenkaart is opgebouwd uit drie stap-

dingsstoffen en sporenelementen.

pen: kijken, oordelen en handelen.

Hoe staat het met de ruwvoerkwaliteit?

De volgende vraag is: Hoe past het
koppel bij de huidige omstandigheden

• wat is het % areaal met maaidatum
na 1 juni?

Elke type koe heeft zo haar eigen

op het bedrijf? Zoals bodem, vochttoe-

• hoe is de kwaliteit gras/kuil?

voorkeuren voor type gras.

stand en ruwvoerkwaliteit. Voor koeien

• hoe is de verhouding gras/snijmaïs?

die bijvoorbeeld veel natuurgras of
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Kijken en oordelen met de instrumentenkaart
Om een goed beeld van de productiekenmerken van de koeien te krijgen, vult
u achter elke vraag in: wat de waarde is
(zoals aantal kg’s, % vet) en de beoordeling hiervan (zie score 1 tot 5).

Waarbij:
1 = heel slecht;
2 = slecht;
3 = gemiddeld;
4 = goed;
5 = erg goed.

Wanneer u bij een kenmerk op de verschillende punten gemiddeld tot heel
slecht hebt gescoord is dat een signaal
voor u dat dit kenmerk verbetering
behoeft.

‘Ze sjokken heel
rustig achter je aan
en stressgevoelig
zijn ze niet.’
Roel Withaar, bedrijfsboer
lagekostenbedrijf in lelystad, over
Montbéliarde
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KOEKIJKEN

estapel?
Na het beantwoorden van deze vragen

bedrijfsomstandigheden de komende

heeft u een goede kijk gekregen op uw

jaren niet veel wijzigen.

veestapel en wat u kunt verbeteren (=
fokdoel). Het laatste geldt als de

De instrumentenkaart Koeselectie
Algemeen

Specifiek met eenheid

Melkproductie

Hoeveelheid (gem. kg melk/koe/jaar)
Gehalte vet (%)
Gehalte eiwit (%)
Na hoeveel inseminaties drachtig? (gem./koe)
Verwachte TKT (dagen)
Afkalfproblemen (% koeien)
Stofwisselingsstoornissen

Vruchtbaarheid
en afkalven
Voeding/
Rantsoen

(% koeien met (slepende) melkziekte etc.)

Spijsverteringsstoornissen
(% koeien met gekantelde lebmaag/pensverzuring)

Uier
Beenwerk/
Klauwen

Verwerking ruwvoer (bijv. voeropname, mestscore)
Voorkomen mastitis (% koeien/jr)
Celgetal (score)
Beenwerk/gang (% koeien met beenwerkproblemen)
Klauwen (% koeien met klauwproblemen)
Veearts- en medicijnkosten (kosten/jr)

Waarde

Uw beoordeling
(score 1 tot 5)

Bij het beoordelen van de veestapel is
koekijken niet meer weg te denken.
Welke dieren doen het goed en waarom?
Koekijken gebeurt in de stal of in de wei.
Doe dit voor een objectief beeld met een
collega uit de studieclub, adviseur of veearts.
Wat zijn de drie beste koeien van het
koppel voor:
• melkproductie
• vruchtbaarheid en afkalven
• voeding/rantsoen
• uiers
• beenwerk en klauwen
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Een veestapel die bij u past
kijk
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hande
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Als u weet op welke onderdelen u uw

koeien bieden voor verbetering van de

veestapel wilt verbeteren zijn er drie

koppel bij huidige of toekomstige

manieren:

bedrijfsomstandigheden (b.v. meer

• Selectie van een gewenst ras

natuurgras, omschakeling naar een

• Selectie van het meest geschikte

biologische bedrijfsvoering). De geselecteerde dieren kunt u paren met een

dier binnen dat ras
• Kruisen van twee of meer verschil-

stier uit de KI selectie die op de verbeterpunten goed scoort, of u houdt er

lende rassen

een stier uit aan voor een eigen
Kruislingen van HF met andere
Nederlandse en buitenlandse rassen staan
steeds meer in de belangstelling.

Selectie in de eigen koppel

bedrijfsfokkerij. Let daarbij goed op

Beoordeel hierbij de beste koeien met

dat in de laatste drie generaties geen

de instrumentenkaart. Bekijk vervol-

genetische verwantschappen bestaan.

gens welke aanknopingspunten deze

Zo voorkomt u inteeltdepressie.
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Duurzame kruisingen
De F1 van Blaarkop en HF levert bij de melkveehouders Ben
en Armgard Barkema uit Lelystad een kostprijs op die 4 cent
per kg melk lager ligt. ‘De kruislingen zijn het meest duurzaam’, geeft Armgard aan. ‘Gemiddeld zijn ze 5 jaar en
zeven maanden oud en daarmee zijn ze ruim een jaar ouder
dan de groep met HF.’ Om deze F1 te fokken hebben ze een

eigen kruisingsprogramma opgezet. Dan mag je jezelf een
rasechte fokkerijliefhebber noemen. Een derde van de veestapel is zuiver HF en zorgt voor de fok van de F1, de kruising tussen de HF-koeien en een goede Blaarkopstier.
Zo bestaat tweederde van de veestapel uit kruislingen, die
als het ware het melkende eindproduct zijn.
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F1

Kruislingen

ten aan eiwit en/of vet hoger. Maar wat

Gekruiste dieren (kruislingen) presteren

de melkproductie aangaat is HF heer en

in gebruik en productie beter dan hun

meester.

raszuivere voorouders. Dit kruisingsef-

U heeft het meeste voordeel van het

fect heet heterosis en levert gezonde,

heterosiseffect bij een continue rotatie-

robuuste koeien op. Kruislingen scoren

kruising tussen twee of meerdere ras-

ten opzichte van Holstein Frisian vooral

sen. Hoe meer rassen, des te groter het

beter op gezondheid en gebruikseigen-

blijvende heterosiseffect.

schappen, zoals klauwen, benen en

F1 heten de nakomelingen van de eerste
generatiekruisingen. Met hen profiteert u
maximaal van het heterosiseffect: gezonde
en robuuste koeien met een hoge vruchtbaarheid.

KRUISEN TUSSEN RASSEN
Voordelen:
• géén kans op inteelt
• heterosis, waardoor:
• minder klauwproblemen en
uierontsteking
• betere vruchtbaarheid

vruchtbaarheid. Ook zijn vaak de gehalBij kruisen kan er wel meer uiterlijke
variatie in de veestapel ontstaan.
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‘De kruislingen zijn
probleemloos, ik heb er geen
omkijken naar. Ik was als
veehouder vergeten hoe
prettig dat werkt.’
Ben Barkema uit Lelystad
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Robuuste koeien inkruisen
kijk

oorde

hande
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Om robuuste koeien in te kruisen zijn

tweede generatie (F2) wordt een derde

er de rotatiekruising en verdringings-

ras ingebracht (bijv. Brown Swiss),

kruising.

waarna in de derde generatie één van
de drie voorgaand gebruikte rassen

l

Rotatiekruising

weer als vader wordt ingezet (bijv. HF).

Bij de rotatiekruising wordt tweemaal

Doel is het huidige ras te versterken

een ander ras ingekruisd en de derde

met gunstige eigenschappen van ande-

maal eenzelfde ras. De eerste genera-

re rassen. Geheel overschakelen op

tie (F1) uit een kruising van bijvoor-

een ander ras is niet nodig.

beeld HF en Montbéliarde is een kruisHet goed bevleesde dubbeldoelras MRIJ

ling met het heterosisvoordeel. Bij de

kwam tussen de Maas, Rijn en IJssel tot
ontwikkeling.
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Pluspunten nederlandse rassen
Fries Hollands

MRIJ

Blaarkop

Hoger eiwit

Hoger eiwit

Gezond en rustig

Goede vruchtbaarheid

Meer aanwas

Hoge aanwas

Meer aanwas

Sterke klauwen

(linkerfoto)

(rechterfoto)
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GROEIENDE POPULATIES
Na Holstein, MRIJ en de vleesstieren staan
Montbéliardes op een vierde plaats op de
inseminatielijsten bij veehouders.

Verdringingskruising

volgende generaties worden steeds

Doel van de verdringingskruising is

ingekruist met een Montbéliarde stier-

geleidelijk overschakelen op een ander

vader. Na enkele generaties is deze lijn

ras. Het oorspronkelijke ras wordt gaan-

geheel als Montbéliarde te beschouwen,

deweg verder verdrongen in opeenvol-

de HF-inbreng is verdrongen.

gende generaties door consequent met
eenzelfde ras in te kruisen.
Bijvoorbeeld: een HF-moeder wordt

Naast de Holstein en de Jersey is Brown
Swiss een van de meest toonaangevende
rassen in de wereld.
De Blaarkop levert tegen lage kosten kwalitatief goede melk voor (Leidse) kaas,
boter en vlees.
Fleckvieh is in trek als serieuze kruisingspartner, dankzij haar goede gezondheid en
vruchtbaarheid. Wageningen UR doet
onderzoek naar meer kruisingsresultaten.

gekruist met een Montbéliarde stiervader en levert een kruisling. De daarop-
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‘Ken je die vergelijking tussen
een hond en zijn baas? Als je
goed kijkt, lijken ze op elkaar.
Dat is met Jerseys en hun
boeren eigenlijk ook zo.
Jerseyboeren zijn overtuigd
en eigenwijs.’
Jan Dirk van de Voort over Jersey
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Rasverschillen in ureumgehalte
kijk

oorde
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Het ureumgehalte speelt in de nieuwe

In onderzoek scoorden Nederlandse

mestwetgeving een belangrijke rol. Een

Holsteins (HF) gemiddeld 22,6 mg per

laag ureumgetal betekent minder stik-

100 ml, FH’s scoren gemiddeld beter

stof in de mest. Voordeel: minder mest

met een lager ureumgehalte: 21,0 mg

afvoeren (en dus minder kosten).

per 100 ml. Buitenlandse rassen scoren

Recent onderzoek toont een duidelijke

juist hogere ureumgehaltes met bijna

rasinvloed op ureumgehalte aan.

25 en 28 mg/100 ml voor respectieve-

Binnen rassen verschillen stieren ook

lijk Montbéliarde en Brown Swiss.

op dit punt.

Brown Swiss spant dus de kroon.

Blaarkop, Montbéliarde (foto) en
Brown Swiss raken niet snel van de wijs bij
(ruw)voer van iets mindere kwaliteit.
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Pluspunten buitenlandse rassen
Brown Swiss

Montbéliarde

Jersey

Sterk in vruchtbaarheid

Goede vruchtbaarheid

Sterk op uiers

Keiharde klauwen

Gunstige vet- en

Vruchtbaarheid: prima

Langere levensduur

eiwitverhouding

Goed beenwerk en klauwen

(linkerfoto)

Aanwas: goed

(rechterfoto)
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TIPS

Naast verschillen tussen zijn er ook bin-

halte is 0,60, dat is hoger dan die voor

nen een ras verschillen gevonden.

kilo’s melk, vet en eiwit. Hierdoor is

Onderzoek toonde aan dat dochters van

effectief selecteren op een lager ureum-

de stier met een gemiddeld laag ureum-

gehalte mogelijk, zonder dat dit een

gehalte 16,2 mg per 100 ml scoorden.

nadelig effect heeft op andere produc-

Terwijl dochters van de stier met de

tiekenmerken.

Kijk bij de selectie niet alleen naar een
hoge melkproductie. Een goede vruchtbaarheid, lange levensduur, lage voedingseisen, uiergezondheid, goed beenwerk en
vitale klauwen dragen ook bij aan een
goed rendement.
Kies bewust: investeer in een veestapel
dat past bij uw bedrijf en uw ondernemerschap.

gemiddeld hoogste ureumwaarde op
27,7 mg per 100 ml uitkwamen.
De erfelijkheidsgraad van het ureumge-
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‘De lagere melkproductie van
ongeveer 5.000 liter per koe
per jaar, wordt ruimschoots
gecompenseerd door de
hogere eiwit- en vetgehaltes
van de melk.'
Biologisch veehouder Jan Dirk van de Voort
over zijn Jerseykoeien

broch_koeselectie:Opmaak 1

12-09-2006

13:41

Pagina 14

Instrumentenkaarten
kijk

oorde

el

l
hande

De instrumentkaarten zijn in opdracht

teit. De instrumentkaart Koeselectie

van LNV ontwikkeld door CLM, LBI en

is te downloaden van www.clm.nl.

PPO in het project 'Biodiversiteit in de

U kunt ook instrumentenkaarten

Praktijk'. Het is een vervolg op 'Leren

downloaden over:

met Biodiversiteit', in opdracht van

- grasland;

VROM. Binnen het laatste project is

- natuurlijke vijanden;

met tien kernbedrijven een biodiversi-

- bodemkwaliteit.

teitsactieplan (BAP) opgesteld. Daarin
staat hoe de bedrijven te werk gaan
om rendement te halen uit biodiversiUiteindelijk gaat het om de melkproductie,
maar vergeet de uiergezondheid niet.
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‘De verschillen binnen het
ras zijn enorm. Wat mensen
in een ander ras zoeken,
kunnen ze ook binnen het
eigen ras vinden.’

‘Het vlees zit er
allemaal aan.
Dat krijg je er
gratis bij.’

‘Het is puur een
economische
overweging om bij
MRIJ te blijven’

Alois Oblinger, melkveehouder in

Tom Lugtenberg,

Gerben de Jong, van het NRS over HF

Duitsland over Fleckvieh

melkveehouder over MRIJ
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KRACHTIGE KRUISINGEN

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het onder-

Om te lezen

werp biodiversiteit of de instrumenten-

Het Werkboek ‘Ondernemen met bio-

kaarten, dan kunt u terecht bij onder-

diversiteit’ laat zien hoe u als onder-

staande adressen.

nemer in de land- en tuinbouw biodiversiteit op uw bedrijf kunt benutten.

CLM Onderzoek & Advies

Het boek beschrijft veel concrete maat-

Telefoon: (0345) 47 07 00

regelen. Ondernemers doen hun verhaal

Webadres: www.clm.nl

over hoe zij gebruikmaken van biodiversiteit op hun bedrijven. Te downloaden

Louis Bolk Instituut (LBI)

Steeds meer rundveehouders zoeken naar een
vitale veestapel die goed past bij het bedrijf.
Het boek Krachtige Kruisingen kenschetst 12
rassen en gaat dieper in op kruisen. Krachtige
Kruisingen is een pleidooi voor het herijken
van de fokstrategie op het melkveebedrijf.
Doel van Krachtige Kruisingen is dat de boer
bewuster keuzes maakt richting een sterke
veestapel, passend bij zijn bedrijf en omstandigheden.
ISBN 10-90-75280-83-1,
ISBN 13-978-90-75280-83-8;
108 pagina’s, prijs: € 24,50.

via www.clm.nl.

Telefoon: (0343) 52 38 60
Webadres: www.louisbolk.nl
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‘Als ik aan het melken ben, zie ik de
koe twee keer per dag voorbij
komen, ik ken haar sterke en
zwakke punten. Dan denk ik na
over de stier die haar fouten het
best compenseert.’
Veehouder Jan Steegink uit Okkenbroek
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Veel koeien in Nederland worden maar vier tot vijf jaar oud. Uw veestapel gaat
langer mee en wordt robuuster als u de variatie tussen koeien(rassen) gebruikt
om een veestapel te selecteren die past bij uw specifieke bedrijfsomstandigheden.
Nederlandse rassen als Fries Hollands, MRIJ en Groninger Blaarkop staan niet
bekend als kampioen melkleveranciers. Toch raakt een groeiende groep veehouders steeds meer gecharmeerd van hun goede gezondheid, vruchtbaarheid,
beenwerk en klauwen. Ook buitenlandse rassen als Montbéliarde, Brown Swiss
en Fleckvieh vinden om dezelfde reden de laatste jaren veel aftrek.
Melkproductie is belangrijk, maar ook gezondheid, vruchtbaarheid, levensduur
en zelfs karakter werken door in de resultaten.
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