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SELECTEREN OP EEN GEZONDERE
EN RENDABELERE VEESTAPEL
Koeien die goed presteren, gezond zijn en lang meegaan. Daarvan wilt u er graag zo veel
mogelijk in uw stal hebben. Met CLARIFIDE® Plus brengt u het potentieel al op jonge
leeftijd in beeld. Op basis van genetische informatie over gezondheid, productie en een
functioneel exterieur krijgt u inzicht in hoe een dier later gaat presteren. Met die informatie
kunt u betere selectie- en fokkerijbeslissingen nemen. Zo boekt u sneller genetische
vooruitgang voor een gezondere en rendabelere veestapel.
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VROEG INZICHT IN HET POTENTIEEL
Het duurt gemiddeld anderhalve lactatie voordat een vaars haar opfokkosten heeft
terugverdiend1. CLARIFIDE Plus is een betrouwbare voorspeller van toekomstige prestaties.
Omdat u van uw jongvee al vroeg het genetisch potentieel weet, kunt u vaarskalveren al op
jonge leeftijd selecteren en gerichter beslissingen nemen. Zo benut u uw productieruimte
optimaal en maakt u van opfokkosten een waardevolle investering. Daarnaast kunt u met de
genomische fokwaarden strategischer fokkerijbeslissingen nemen en betere paringen maken.
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DWP$: GEZONDHEID EN RENDEMENT
IN EEN ONAFHANKELIJKE INDEX
Een onafhankelijke index die productie, gezondheid van
koe en kalf, vruchtbaarheid en een functioneel exterieur
uitdrukt in economische waarde. Dat is de Dairy
Wellness Profit Index (DWP$). Wereldwijd gebruiken
melkveehouders deze totaalindex bij het nemen van
fokkerij- en selectiebeslissingen. De DWP$ is tot stand
gekomen uit miljoenen waarnemingen en data over
afstammingen, genomics, productie en gezondheid.

GEZONDERE, EFFICIËNTERE VEESTAPEL

23%
Wellness Traits

Hoe hoger de DWP$, hoe groter de gewogen
rentabiliteit van de genetische vooruitgang.
Simpel gezegd: een hogere DWP$ betekent
een groter winstpotentieel ten opzichte van dieren
met een lagere DWP$.

Verminderde vruchtbaarheid (30%), mastitis (17%)
en klauwproblemen (11%) vormen al jaren de top drie
redenen van afvoer2. Gezondheid en eﬃciëntie zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezondheid is
daarom ook een belangrijke wegingsfactor in de DWP$.
Zo weet u in één oogopslag bij welke dieren u op een
gezonde, eﬃciënte productie en een lange levensduur
kunt rekenen. Dat is prettig voor de koe en
uw werkplezier en u houdt er onder de
streep ook nog eens meer aan over.
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Fokwaarden op basis
van afstamming
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Betrouwbaarheid

Het duurt acht jaar
om zonder genomics een
vergelijkbare hoeveelheid
data te verzamelen als uit
één CLARIFIDE Plus test.

FOKWAARDEN OM OP TE VERTROUWEN
CLARIFIDE Plus geeft u betrouwbare genetische
informatie over belangrijke gezondheids-,
productie- en exterieurkenmerken. Daarnaast
bevat de uitslag een verificatie van de
afstamming en informatie over erfelijke gebreken
en inteelt. De betrouwbaarheid van fokwaarden
uit de CLARIFIDE-test ligt rond de 70%. Op basis
van afstamming ligt de betrouwbaarheid rond
de 30%. Het duurt zo’n acht jaar om zonder
genomics een vergelijkbare hoeveelheid data van
een dier te verzamelen als uit één CLARIFIDEtest.

HOE CLARIFIDE PLUS INZICHT GEEFT
ONDER DE STREEP
MEER OVERHOUDEN
Op bedrijven die vrouwelijke dieren
met genomics testen verhoogt
het rendement sneller dan op een
gemiddeld bedrijf in de sector.

HOGERE MELKPRODUCTIE
Het verschil in melkproductie tussen
de 10% beste en 10% slechtste dieren is
4000 kg melk per dier per jaar.

HOGERE CONCEPTION RATE
Het verschil in conception rate
tussen de 25% beste en 25% slechtste
dieren is 14%.

MINDER OPEN DAGEN
Bij de 10% beste dieren is het aantal
open dagen 42 dagen minder dan bij
de 10% slechtste dieren.
Bron: Zoetis interne data-on-file van CLARIFIDE Plus geteste bedrijven in het Verenigd Koninkrijk

GOED, BETER, BEST MET ÉÉN SIMPELE TEST
CLARIFIDE Plus geeft u inzicht in het genetisch potentieel van uw veestapel. Daarmee kunt u eenvoudig dieren
selecteren waarmee u vooruitgang boekt in gezondheid, duurzaamheid en rendement.

GEZONDHEID EN VRUCHTBAARHIED
Uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid,
levensduur, kalfgezondheid en ziekte-risico’s

PRODUCTIE
Melk (kg), vet en eiwit (kg en %)

EXTERIEUR
Functioneel exterieur

MELKEIWIT SAMENSTELLING
Caseïne typeringen

AFSTAMMING EN OVERIGE ERFELIJKE KENMERKEN
Afstammingsverificatie, erfelijke kenmerken
(bijv. hoornloosheid), inteelt, erfelijke gebreken

HOE WERKT CLARIFIDE PLUS
U kunt CLARIFIDE Plus inzetten bij dieren die tenminste 87,5% Holstein
bloed voeren.

1.

EENVOUDIG UW
DIEREN MANAGEN
IN SEARCHPOINT
SearchPoint is een online

U stuurt van ieder dier dat u wilt laten onderzoeken
een haarmonster op (20-30 haren is voldoende) voor
DNA-onderzoek.

2. U krijgt kosteloos toegang tot de applicatie SearchPoint.
3. In SearchPoint ontvangt u automatisch de uitslag van de
merkertesten. Hier vindt u de afzonderlijke genomische
fokwaarden en totaalindex DWP$.

4. U krijgt begeleiding bij de opstart en jaarlijks consultancy
van een specialist.

applicatie om de genetische
informatie van uw veestapel
te analyseren en te managen.
U kunt in SearchPoint
eenvoudig dieren selecteren
en naar wens tabellen en
grafieken maken om dieren
binnen uw veestapel met
elkaar te vergelijken.

SELECTEREN OP EEN GEZONDERE
EN RENDABELERE VEESTAPEL
• Vroeg inzicht in het genetisch potentieel
• Selecteren op koe- en kalfgezondheidskenmerken
• Kalveren opfokken die passen bij uw doelen
• Strategischer fokkerijbeslissingen nemen
• Gezondere veestapel én hoger rendement

MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN CLARIFIDE PLUS
VOOR UW BEDRIJF? NEEM DAN CONTACT OP MET:
Daan Dercksen
CLARIFIDE Plus adviseur Zoetis
daan.dercksen@zoetis.com
06-53468618

Premium partner

Diewertje van den Dungen
CLARIFIDE Plus adviseur Zoetis
diewertje.vandendungen@zoetis.com
06-53644224

info@wwsires.nl

0513-672200

WWW.CLARIFIDEPLUS.NL
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