
3 online tools 
om je melkveebedrijf 

te optimaliseren

Insemineer met het juiste rietje 
Rantsoenoptimalisatie | Vervanging reforme koe

Dit project is gerealiseerd via een Operationele Groep van zes melkveehouders (Pieter 
D’Hooghe, Pieter Dezeure, Bart Hermans, Kurt Smets, Carine Cornu en Mathieu 
Steensels), ILVO en Boerenbond met steun van het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling. Praktische uitwerking: Jonas Hanssens,  Matthieu Frijlinck, 
Hans De Schutter, Ludwig Lauwers, Astrid Tindemans en Patrick Meulemeester.

“Bewust insemineren maakt toekomstige keuzes 
makkelijker en zet aan tot nadenken over 

bedrijfsvoering en -planning.”
Pieter D’Hooghe

“Het effect op de kostprijs van een veranderend 
rantsoen is onvoldoende gekend.”

Bart Hermans

“Het is belangrijk om te weten of een koe 
minstens zichzelf opbrengt.”

Carine Cornu
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Insemineer met 
het juiste rietje

Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen 
bij het maken van zijn inseminatiestrategie. Er wordt op 
een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst 
kan zijn als een melkveehouder gebruikmaakt van gesekst 
sperma en gebruikskruisingen. Via deze tool kan de 
 optimale situatie worden gesimuleerd.

Waarom is deze tool nuttig?
  Geen onnodig jongvee aanhouden betekent minder arbeid, 

minder voeder, minder mest, minder emissie …
  Hogere vleesopbrengst nastreven door in te zetten op 

gebruikskruisingen.
  Snellere genetische vooruitgang door bewustere selectie.
  Kortom: betere cijfers zowel technisch en economisch.

Scan de QR-code of surf naar shiny.ilvo.be/LM/ 
Jongveetool om de tool te testen.



Help mee je sector vooruit!
Deze folder is het resultaat van de Operationele 
Groep ‘Melkveehouders willen sneller en  beredeneerd 
operationeel schakelen’. Zes melkveehouders namen 
het initiatief om de sector vooruit te helpen via het 
aanbieden van praktische op maat gemaakte tools 
voor de melkveesector. Ze zijn ervan overtuigd dat de 
gerealiseerde tools melkveehouders kunnen onder-
steunen in hun operationele bedrijfsvoering, waardoor 
ze er technisch en economisch op vooruit kunnen 
gaan en een duidelijke stap zetten richting robuust 
ondernemerschap.

De kracht van een Operationele Groep
Heb jij een idee maar weet je niet hoe je aan de uit-
werking kan beginnen? Dan kan je een beroep doen 
op de oproep ‘Operationele Groepen’ van het depar-
tement Landbouw en Visserij. In zo’n groep werken 
land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, 
ondernemers en/of andere actoren samen om een 
innovatief idee te realiseren. Op die manier wordt 
getracht een vernieuwende en op het bedrijf toe-
pasbare oplossing te voorzien voor een concreet 
vraagstuk uit de praktijk. Zo ontwikkelen zij nieuwe 
praktijken, technologieën, processen en producten. 
De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. 
De uitvoeringsperiode van de projecten is maximaal 
2 jaar. 

Ook Boerenbond helpt
Als lid kan je een beroep doen op onze consulenten 
voor het helpen vormgeven van je projectvoorstel. 
Contactpersoon: Patrick Meulemeester 
(patrick.meulemeester@boerenbond.be).

tool

2 Voerwinsttool
Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen 
en inspireren in de samenstelling van de rantsoenen. Vanuit 
de huidige samenstelling van het rantsoen, de bijhorende 
productie en marktprijzen voor voeders en melk kan je 
simuleren hoe je de voerwinst kunt verhogen. Deze tool zal 
je op weg zetten naar een optimale voerwinst. 

Waarom is deze tool nuttig?
  Zicht krijgen op mogelijkheden van productiestijging 

door aanpassingen in het rantsoen. 
  Zicht krijgen op mogelijkheden om de kostprijs van een 

rantsoen te laten dalen. 
  Marktkansen van een alternatief rantsoencomponent 

op bedrijfsniveau simuleren. 

Scan de QR-code of surf naar shiny.ilvo.be/LM/ 
Voerwinsttool om de tool te testen.
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Vervanging
reforme koe

Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen 
bij beslissingen omtrent vervangingsstrategie. Er wordt op 
een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe 
nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. 
En dit telkens voor twee mogelijke situaties: vergelijking 
met een aankomende vaars en berekening van de minimale 
productie om kostendekkend te zijn. 

Waarom is deze tool nuttig?
  Een juiste economische keuze kunnen maken tussen 

koe en aankomende vaars. 
  Een correct beeld krijgen van het effect van de arbeids-

kost op de kostendekkende productie. 
  Een correct beeld krijgen van het effect van de melkprijs 

op de kostendekkende productie.

Scan de QR-code of surf naar shiny.ilvo.be/LM/ 
Vervanging om de tool te testen.


