Schriftelijke vragen die vanwege tijdgebrek niet konden worden beantwoord op het symposium.

Vraag aan Jos Knoef:
Is er een blauwdruk te maken om een honderdtonner koe te krijgen?
Antwoord: jazeker, als je betrouwbare stieren neemt met productie, gehaltes, laatrijpheid,
persistentie, goede en gezonde uiers, goede en gezonde klauwen en benen, dan kan iedereen
honderdtonners fokken.
Vraag aan Jos Knoef:
hoeveel van de vaarzen die je verkoopt worden op het andere bedrijf honderdtonner?
Antwoord: Ik kan ze niet allemaal volgen maar er zijn er wel een paar.
Vragen aan Don Bennink:
1. Wat is op jouw bedrijf de levensproductie bij afvoer?
Antwoord: dat soort kengetallen gebruiken wij niet. Het principe is: het ondereind eruit en de betere
erin. Doel is hoge productie en gehaltes en gezondheid. De levensduur is het resultaat van de fokkerij
en alles eromheen, maar de economie is leidend. De focus ligt op een continue vooruitgang in de
genetische basis.
2. Gezien de grote aantallen jongvee: wat is het vervangingspercentage?
Antwoord: ligt tussen de 29 en 33%. Is ook logisch gezien het antwoord op de vorige vraag.
3. Wat is het aantal gerealiseerde lactaties van de veestapel?
Antwoord: varieert van 1 tot 12. Daar kijken we niet zozeer naar. We kijken naar de beste prestaties.
4. Waarom testen jullie op genomics?
Antwoord: De genomics van de jonge koeien is vaak beter dan die van de oudere, tenminste als je de
dieren selecteert op basis van kenmerken met hoge correlaties met een hoge betrouwbaarheid.
5. Is het lineaire systeem failliet?
Antwoord: jazeker, wij gebruiken het niet meer. Het is tijd voor een andere kijk op koeien en een
ander gebruik van genomics.
6. Je gaf veel aandacht aan de conditie, maar wat vind je van een hoge conditie? Risico’s van te
vette koeien?
Antwoord: Beide is niet goed. Wij streven naar een conditie tussen 3,2 en 3,7 het jaar rond.
Vraag aan de andere sprekers: Wat is volgens jullie de beste manier om op korte termijn de
levensduur te verhogen? Fokkerij of de bedrijfsvoering?
Antwoord: Fokkerij duurt relatief lang maar kan wel het meeste resultaat geven als je de rest ook in
orde hebt. Kies in elk geval voor stieren met bewezen hoge levensduurcijfers. Bedrijfsvoering is een
belangrijk onderdeel maar koeien die geen aanleg hebben kunnen ook niet onder de beste
omstandigheden een honderdtonner worden. De juiste combinatie geeft het meeste resultaat. Een
schone ligbox met goed comfort en een kwalitatief goed rantsoen zijn de meest kritische factoren in
de bedrijfsvoering.

