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Onderzoeks- en adviesbureau Valacon onderzocht de relatie tussen het Triple-A-gebruik
en de levensduur. Daarbij werden Deense bedrijven die met het systeem werken,
vergeleken met alle melkveebedrijven uit het land. De gebruikers realiseren een hogere
levensduur en levensproductie.

Valacon schrij� in haar nieuwsbrief dat er steeds meer melkveehouders zijn die Triple-A gebruiken. De

reden is volgens de organisatie dat de boeren verwachten betere gebruikskoeien te krijgen, die een

hogere melkproductie goed aankunnen en die langer mee kunnen. Om te zien of het gebruik

daadwerkelijk resulteert in een hogere levensduur en –productie, deed het bureau onderzoek. Waar

een eerste analyse van een kleine groep weinig duidelijkheid bracht, gaf een analyse van de Deense

gebruikers wel een duidelijk verschil.
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Figuur 1. De relatie tussen levensduur en aAa. De 25 procent hoogste van de Deense Triple-A-bedrijven realiseren een
gemiddelde levensduur van 5 jaar en 7 maanden, terwijl de 25 procent hoogste van alle Deense bedrijven een
levensduur van 5 jaar en 1 maand realiseren.

Figuur 2. De relatie tussen levensproductie en aAa. De 25 procent hoogste van de Deense Triple-A-bedrijven realiseren
een gemiddelde levensproductie van 36.270 kilo melk, terwijl de 25 procent hoogste van alle Deense bedrijven een
levensproductie van 28.897 kilo melk realiseren.
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Het onderzoeks- en adviesbureau start binnenkort met een nieuwe analyse onder veel meer gebruikers

en nodigt alle gebruikers uit om mee te doen.
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