DÊ LEVEN SDU U R VAN DE GEMIDDELDE KOE NEE]\,1T NIET TOE.
DAT IS OPI\4 ER KELIJ K, WANT SINDS ENKELE JAREN IS ER
JUISï
VEEL AAN DAC HT VOOR DE LEVENSDUUR VAN VEESTAPE LS.

De melkkoe wordt

maar niet ouder
rT dejêa6tarisriekeD 2009 '10

blijktdarhet aantal daScn dar
een koe jn

produciic is, is

Be

daald van 1.138 naar 1.126. In
2007 '08 ivas de Seniddelde koe nog
r.169 dagenin producLie. Dar is een ach
teruirgangvan 43 dagen, otwet eeDktei"
De4procenr Bij deze onrwil&elirs is
een kritilche blik op zjjnplaars.
.rlist de afgelopen decennia is er Deer
aaDdacht gelornen voor dl]urzaamheid.

NjeiálleeD k.ntde lbl&erij de foltuáar
den duurzàarnheid eD levensdur n.ar

.rokhet nanasement ten aanzieDva.
ntrchtbaarheid, kláuwgezondheid en
huisvesting is veÈeterd. Waarom ziin
het asntal prod crieilagen en de tevens

duurvan de koe dan nier 8eÍegen?

vêê aanhouden bii hoge metkpriis
De madge resukàrenvan 2010 zijn te

verkl.ren. Her topjáar voor productieda
gen 2008 was hetjaarván de hoge metkprjjs. Alle koeier werdeD ioenaansehor
den voor de

nelL dêardoor sinsen

de te

veos- eD produftiedasen omhoog.

Melkpn s ei ,NorunotFch.i.tr g spe
ler errrrore rolbn de èilL,eÍ at(F',ê.
over hct quorum MÍdt genrolken, zul en
er mcer relarief jonge eD nog eDisszins
couranre koeien verkocht worden.

Bêgelêiding is betel gewolde,
Uit de statisdekeD blijkr dat de koppel
grootte is toegcnomen. Bedrocs die jn

2001 60 diererr nr 2009was die gegroejd rot77. Die groLei.e kolpels zijn
veclal gehuisvesi in nieuwc ofverteterdc
stallen, mei meerruin1te en veel frisse

lulht. De compuFr heeh zirn ifÍFJe

ge-

di.rn cn de r^rhtigtrc d\h,aJrncmrng \er
b.re,l Acr rirejr(b rJmemrngof qrlp
pentellers oDdersteunen de veehordeÍs
in hun managerncnr. Daarbij is besetei
dnig m et hJs des lir pirDap ot aDder€ pro
gramtna's een stuk overzichteltkerdan
Helaas onÈreken kengetalten over ui
eÍgezondheid en celgerat, maar het UicÍ
gezondheidscenrxn Nederland {UcCNl
trachL metv.ehoudcrs eD dicl.nDartsen al
jareD her celgeLê I te verbeteren. Hoewel
de klaus'gezond|eid eD voediDg op heL
eererc gezjcht niet srerk zjjn verbeterd, is

Alvoer van mêtkkoe. vaák t.
êên gebrêkkige vruchtbaárhetd

daarnr zeker gcen reruggàng lraar ic ne

Waarom nenen bij dit ales het
'nen.
aánra1 pr oducriedasen en de te!ens{t!ur

de reden ran áfvoêr. Soms ove.
rigêns ten onrechtê.

van de veestaPel nietroe?
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€Íenetica de boosdoener?

Orn de genetica ah Srootste oorzáak vooÍ
de stabiliserende levensduur aê n te uii
zen,ls te ton door de bochr. Daaróor
hebleD senetica en selcctjemjmre biidê
veehoud€$ ecn te bepert(te invioed. Wel
heeft de geneiische aaniegvan detoein
\íoed op hê àr levensdnur. I.Iei eríeci
wordi weersegeve n in hei hutlmiddel h

fokkerli, de rotaalindex N\,r. Her is.te
rangs.liikkingvan beschit<bire srieren.
d€

De N\rI is eei s:mengestelde index dje
uit venchilleDde componenten bestaar.

Levensduur cn Eezo.dhejdskennerken

voirnen cen grootdeelvan de\\.I. Deze
totaalindex is nu driejaar jDgcbruik.
Voor de inrroducLie wilden veehouders
al langereen robuusrerekoe, want ecn
derselijl( dier zou een iangeretevens
duur hebbeD. Nu, ruim dÍjejaar nadar
robuustheid en NrÍ ingelocÍd zijD, is er
noE

Secnvoorrirsans seboekr. weuichi

Levenduur eÍ levensptoductie van NedeÍlands melkvee staan onder
druk

l*enspraductje van de Nedênandse stanbaekkaeien pet
kar
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Levensloop YaÍ N€deÍlandse koe
levensfasen gemid.lelde kae, in

óÁ

3d

droog
De tevensduur ván dègefriddetde koe ln 2o1o was
2.114 dagen. Dat is vljfjaai en negen maánden. ln
hdar leven is de gêmiddelde koe 1.126 dagen in pro
ductie {3,o1jaat. Detijd voor oprok èí dÍoogstand
duurt 5,09 3,01 = 2.08 jáai De Cemiddêldê koê i\

53 proèentvan haár lêven productief. De melkpÍc
ductiê is 30.442 Hlo, 14,4 kllo pár lêvênsdáC. DaàF
bij kalft êen koe drleénhaÍ keer, Ondat dê gêmiddèlde kalversteÍÍte 10 procênt is, worden .irêa díe
kalverên per koê voor vervaígèí oronzet benut,

vrLlchr EeD 0el veue koe heeft grotere kans op
b,rt-:dhord-,h-r"-r{,r d t-r /Í,.. rÍ-r-r., .i8,. ^r" | ,8,
lrcrk is de laaLstc jarcn algcno me..
rcdeDen. Een gunstjge .eden is dat e
vNchtbaarheid speelt een grote roi bij
zwaardere of vettc koe word I alg.voerd
dc átuocÍva. nelll(oeien.
ondár,ij dan nos eeD behoorlijke op
noer ernogmeeraêndàchtaên

d

vennirderde geneLischc àanlcg loor
vru.htbaàrneid weliswaar deek conpen.
de

serer, maar oDvoldo.ndc \oor ee n sL!
ging van liet aantal afkalviDgen en de le

brengsr otlelel1.

koêien

Ongunstig ish€t dat.cn fuc) vcÍc koc
HetfeiL dareen koc lálcÍ d rachtig word t
na alkaL\.en meerkans o? gezoDdlieids
seefteer iegenstriidigheid. EeD niinder probleme. heeft, warde kans opBe
rmchtbare koe wordr Later drachriS eD dwongen aÀ oer ste,l( verhoogt. De orm a.kt la i gcrc lijsten, wat weer resrlbrcngsi va n ccn niei goed lunctioneren
ieen nr eeD lanSere leveisduur.
de koe m hei aÍkalven valt vaak sterk
Voor de leehouder is eenlangerc lilsi
tegen.
.ch1er nêdelig, omdar aan her eind van
Deze prollematjek rondonr vruc|rba.r
de Lange laciaric dc pÍodr.ricla.g lscn hcid en.lkalven iscomllex. Hetaantal
de koe de kans Loopt ie veNeiteD.
kereD alkalven per loe lrLijft ë I jaren con.

Vêttê

stant, o? 3.5. Verbeter.L inanagenent zal

Er zijn

echter|edrijven dic cen leel ho

gcre levênspÍod!.tiehebben dm her ge.

niddelde. Deze preíaiies wordeD geLe
ved doorveehouden die zich niet richreD op de n'árirale vooNitgang in genedca, maardie mccrgeduld hcbbcn nci
hunveesrafel. Bij lesenslas nr sezond
hcid olvrucht|aarheid ivo t de koe
verkochr, naar opnieNv behandeLd.

riet

Nadar h.L\olgcrde kalfis gclorcr. kan

Hoge gemiddelde leeftiid door aankoop van drachtige dieren

dui
bedij

n de jaa rstat st eken
ken nogweleens
ven op die een gemidde
de leeÍtijd van de veesta
pel hebben va n meer

dan

Dat kan een vertekend
beeld geven qua evensduur. Het hoge gemidde
d€ kan worden

ders metdeze sirategie
rnerken wel op dat het nu
zaaktdoordatveehoLders lastig is geschikt melkvee

veroor

srumtwee Ceenjongvee hebben, en
jaar ouder dan het gemid tweede en deÍdekalfs
de de van ale bedíijven. koe en aankopen. Zij mel
zesjaar Dat

ken die koeien da n nog

eenjaar oldrie. Veehou

le kopen. MeiprÍzen vên
€1.150 per me kkoe is
lret aanbod klein.

de ltoe gezond weerver.Ler nee.

Hierdoor
ven'ánsendjonslcc opse
fokt te worden. cunsiig,wanr bij een ver
lcnging !?n de droogsund/niet productieve periodesrordr inwckcn gcÍ.kcnd eD
bijde o?foli van liah€reD iDjaren.
Nier zozeer geneiica áh wcl nuDaSc
mcntker zes repalen de levensduuen
productieduur!an hctvec.
hoeli er

Been

