
Het verbeteren van de kalfgezondheid en levensvatbaarheid via genetische selectie met CLARIFIDE Plus helpt u om de vervangings
kosten in de hand te houden, incidentie van kalverziekten te verminderen en het rendement bij een gedegen bedrijfsvoering te 
vergroten.

ECONOMISCH BELANG VAN KALFGEZONDHEID 
Het gezond houden van kalveren en het minimaliseren van ziekte en sterfte zijn belangrijk voor uw toekomstig rendement. Studies 
van het National Animal Health Monitoring System (NAHMS) tonen een sterftecijfer van 7,8% vóór het spenen, met als belangrijkste 
doodsoorzaak: 56,5% als gevolg van kalverdiarree en 22,5% als gevolg van luchtwegaandoeningen.1

• CLARIFIDE® Plus is de eerste beschikbare genetische analysetool voor melkvee die specifiek de nadruk legt 
op koe- en kalfgezondheidskenmerken. Met de uitgebreide reeks van genetische selectiemogelijkheden 
in CLARIFIDE Plus, kunt u zowel de diergezondheid als de prestaties en het rendement van uw veestapel 
verbeteren. 

• Genomische voorspellingen van kalfgezondheidskenmerken bieden een betrouwbare analyse van genetische 
risicofactoren voor economisch relevante aandoeningen bij Holstein kalveren. Het opfokken van robuust 
jongvee, dat past in de moderne melkveehouderij, verbetert zowel de financiële duurzaamheid van de sector 
als ook het welzijn van uw dieren.

• De Calf Wellness™-index (CW$™) is een multifactoriële selectie-index die zich uitsluitend richt op 
kalfgezondheid. Aan de hand van de kenmerken Levensvatbaarheid kalf, Luchtweg aandoeningen kalf en 
Kalverdiarree is het mogelijk om direct het potentiële rendement van een individueel dier te voorspellen. 

EEN GEZONDERE VEESTAPEL 
BEGINT MET KALFGEZONDHEID

Incidentie 
(voor spenen)1-3

Incidentie
(na spenen) 

Behandel- en arbeidskosten (€) 
per geval (voor spenen)*

Kalverdiarree 23,9  25,3% 0,8  1,8%1,2 €9,655

Luchtwegaandoeningen 12,4  18,1% 5,9  11,2%1,2 €8,36  13,905,6,7

Sterfte 4,2  12% 1,8  2,8%1,4 Opfok en vervangingskosten

*geschat

Tabel 1: Financiële gevolgen van kalfgezondheid en kalversterfte 

Het opfokken van robuust jongvee, dat past in de moderne melkveehouderij, verbetert zowel de financiële duurzaamheid van de sector 
als ook het welzijn van de dieren. Vaarzen die als kalf luchtwegproblemen hadden, kalven twee weken later af dan koppelgenoten 
zonder luchtwegproblemen8, hebben 4% melkproductieverlies in de eerste lactatie9 en 8% melkproductieverlies in tweede lactatie9. 
De groeisnelheid van jonge kalveren is gecorreleerd met toekomstige melkproductie10. 

GEZONDHEID MAAKT HET VERSCHIL 
Met CLARIFIDE Plus selecteert u dieren op basis van koe en kalfgezondheidskenmerken en andere belangrijke kenmerken met als doel 
een gezondere, productievere veestapel.



SAMENGESTELD UIT EEN UITGEBREIDE
DATABASE VAN GENOMISCHE DATA
De genomische fokwaarden in CLARIFIDE Plus zijn samen
gesteld op basis van miljoenen gegevens van Amerikaanse 
melkveebedrijven. De specifieke kalfgezondheidskenmerken 
zijn samengesteld aan de hand van dezelfde melkveedata 
als gebruikt voor de andere CLARIFIDE Plus indexen. Hierbij 
is een enkelvoudige statistische methode toegepast om de 
genomische fokwaarden te bepalen. De database bevat ook 
afstammingsinformatie en genomische relaties en biedt uniforme 
resultaten voor nauwkeurige genomische voorspellingen.11

BEOORDELING VAN KALFGEZONDHEIDSKENMERKEN 
IN CLARIFIDE PLUS
Bij de kalfgezondheidskenmerken staat een waarde van 100 
voor een gemiddeld verwacht ziekterisico. Waarden groter 
dan 100 geven de dieren weer met een minder dan gemiddeld 
verwacht ziekterisico ten opzichte van koppelgenoten met een 
lagere waarde. Hoge waarden zijn voor alle kenmerken wenselijk. 
Selecteren op een hoge STA betekent een lager risico op 
kalverziekte of sterfte.
STA staat voor Standardized Transmitting Abilities 
(gestandaardiseerd overerfelijk vermogen).

Om specifiek te kunnen selecteren op koe en kalfgezondheids
kenmerken zijn drie economische indexen beschikbaar.

• Calf Wellness™-index (CW$™): Deze multifactoriële selectie
index is uitsluitend gericht op kalfgezondheidskenmerken: 
levensvatbaarheid kalf, luchtwegaandoeningen kalf en 
kalverdiarree. De index voorspelt de potentiële economische 
waarde voor een individueel dier.

• Dairy Wellness Profit®-index (DWP$®): De meest uitgebreide 
multifactoriële selectieindex die beschikbaar is. DWP$ schat 
de potentiële economische waarde over de gehele levensduur 
van een individueel dier in. De index omvat melkproductie, 
vruchtbaarheid, functioneel exterieur, levensduur, afkalf gemak, 
hoornloosheid én neemt de koe en kalfgezondheidskenmerken 
mee.

• Wellness Trait®-index (WT$®): Deze selectieindex richt 
zich uitsluitend op het risico van economisch relevante 
koegezondheidskenmerken (mastitis, kreupelheid, 
baarmoeder ontsteking, aan de nageboorte blijven staan, 
lebmaagverplaatsing, ketose en luchtwegaandoeningen 
koe). De WT$ geeft inzicht in economische waarde van een 
individueel dier over de gehele levensduur. 

Deze indexen geven u belangrijke informatie voor het nemen van 
selectiebeslissingen waarmee u snellere genetische vooruitgang 
boekt en zowel de koe en kalfgezondheid als het rendement 
verbetert.

Wilt u meer weten over CLARIFIDE Plus en de mogelijkheden 
voor uw bedrijf? Kijk dan op: www.clarifideplus.nl 

Zoetis kalfgezondheids-
kenmerken

Leeftijdsperiode Gemiddelde 
betrouwbaarheid

Gemiddelde  
score

Minimum  Maximum  

Levensvatbaarheid kalf 2  365 dagen 42% 100 68 114

Luchtwegaandoeningen kalf 0  365 dagen 36% 100 72 116

Kalverdiarree 2  50 dagen 39% 100 76 117

Genomische STA voor kalfgezondheidskenmerken is gebaseerd op ruim 950.000 dieren.
* Cijfers komen overeen met de data van de referentiepopulatie van dieren jonger dan twee jaar.

* Volgens de wisselkoers op 16 september 2020: 1 USD is 0,85 Euro. 
Alle handelsmerken zijn het eigendom van Zoetis Services LLC of een verwante onderneming of licentiegever, tenzij anders vermeld. © 2020 Zoetis Services LLC. 
Alle rechten voorbehouden. M
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Tabel 2: Betrouwbaarheid, gemiddelde, minimale en maximale waarden voor genomische fokwaarden van kalfgezondheidskenmerken12*
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