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Wat is een efficiënte melkkoe? 

• Meer melk uit zelfde voerhoeveelheid geeft 

• Op tijd een eerste keer afkalft 

• Een goede tussenkalftijd heeft 

• Persistent is 

• Een functionele lichaamsbouw heeft 

• Een goede voeropname heeft 

• Resultaat: een hoge levensproductie 

– Via genetische aanleg te sturen: zichtbaar in 

fokwaarde Better Life Efficiëntie 

 



Better Life Efficiëntie 

 

 

‘Koeien die lang meegaan en gemakkelijk 

veel melk produceren per kilo voer’ 



Praktijkanalyse op Fokkerij- 

Data-Plus bedrijven 

• 61.000 dieren 

• Waarvan 22.000 nu al afgevoerd 

• Van die 22.000 vergelijken we de 5.500 hoogste dieren voor 

Better Life Efficiëntie met de 5.500 laagste dieren voor 

Better Life Efficiëntie 



Better Life Efficiëntie 
. 

22.000 afgevoerde koeien 

Fokwaarde BL Efficiency =  > +5% 

25% 

25% 

Gemid.42.000 kg melk, 6,3 jaar, 31 kg/d 

Gemid. 29.000 kg melk, 5,5 jaar, 26 kg/d 

Verschil van 13.000 kg melk levensproductie 

Fokwaarde BL Efficiency =  < - 4% 

een kijk op de werkelijke prestaties van 22.000 afgevoerde 

dieren met hoge en lage genetische aanleg voor efficiëntie 



Hoger rendement door fokken op 

efficiëntie 

Op basis van deze analyse : 

 

1% méér fokwaarde Better Life Efficiëntie  

 

 staat voor 

 

+1.500 kg melk meer levensproductie 



Met de juiste dieren fokken? 
                                   

Hoeveel kost de opfok van een hooggenetisch vaarskalf? 

Hoeveel kost de opfok van een laaggenetisch vaarskalf? 

Hoe bepaalt u welk vaarskalf mag blijven? 



Hoeveel voedingswaarde zit in deze 
graskuilen? 

Ziet u het? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK0tTx7tfMAhXBchQKHUW2A0cQjRwIBw&url=http://veeteelt.nl/nieuws/blgg-meet-minder-mineralen-graskuilen&psig=AFQjCNFYRpv9Fqyy8bFhWIaH-TrcnIzoZg&ust=1463256887955297
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK0tTx7tfMAhXBchQKHUW2A0cQjRwIBw&url=http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Onderzoek-naar-een-vernieuwende-oplossing-om-broei-in-kuilen-te-voorkomen.htm&psig=AFQjCNFYRpv9Fqyy8bFhWIaH-TrcnIzoZg&ust=1463256887955297


Kiezen met een merkertest 
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Betrouwbaarheid merkerfokwaarde 

De betrouwbaarheid* van de fokwaardeschatting 

van een merkerfokwaarde bij een pasgeboren kalf 

 

is hetzelfde 

 

als de gewone fokwaarde bij een 

derdekalfsmelkkoe. 

 

 

*kans dat de fokwaardeschatting gelijk blijft. 



Fokkerijrevolutie: van prestatiemeting naar 
DNA-typering. 

. 
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melkkoeien 

NO € 3.000 
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Vernieuwd Fokkerijplan 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Praktijkvoorbeeld: 

120 melkkoeien, 40 vaarskalveren gewenst voor vervanging 

 

Aanpak: 

• 30 vaarskalveren uit 40 geïnsemineerde pinken waarvan 

33 met SiryX (gesekst sperma). 

• 12 vaarskalveren uit 25 koeien met conventioneel sperma. 

 

• 95 koeien over, 40 afgevoerd, 55 over voor BWB-

gebruikskruising. 

 

Resultaat: 

• Extra kost SiryX 1.500 euro 

• Verkoop kruisingskalveren: 8.000 euro 

 

• Netto: 6.500 euro 
 



‘Moeilijk’ te maken keuzes voor u 

• Aan welk staartje knoopt u € 1.500,- 

• Ligt er een koe van € 2.000,- of € 3.000,- Netto Opbrengst 

in de box 

 

 

 

 

 

  

‘Makkelijk’ te kiezen via merkertesten 

 

 

 

Vragen? 


