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 Hoofdstuk 1 Diverse 
 

1. Printersetup 
 
Indien meerdere printers aan de computer gekoppeld zijn, kan via dit programma-onderdeel de juiste 
printer ingesteld worden op het programma. 
Bij een standaarduitrusting met één printer, moet er dus in dit programma onderdeel niets aangepast 
worden. 
 
 
 

2. Wijzigen diernummer 
 
Zowel de Referentie als de Naam van aanwezige dieren als van verkochte dieren kunnen gewijzigd 
worden.  
 
Na het intikken van de gewenste diersoort kan een keuze gemaakt worden uit aanwezige of verkochte 
dieren.  
Na het kiezen uit de lijst of het intikken van het gewenste dier verschijnt de naam, de geboortedatum en 
het werknummer. Onderaan kan de nieuwe referentie en naam ingetikt worden. 
 

 
 

Na het klikken op OK  wordt de wijziging doorgevoerd en in het rechter kader geplaatst om te zien 
welke dieren reeds een naamwijziging hebben ondergaan. Na op OK te hebben geklikt kan een volgend 
dier aangepast worden.  Nadat alle dieren zijn aangepast kan je op STOP klikken. 
 
 
 

3. Referenties wijzigen 
 
Met dit menuonderdeel kan u snel elk aanwezig dier een nieuw referentienummer geven. Verkochte dieren 
kunnen hier niet gewijzigd worden. De namen kunnen echter ook niet gewijzigd worden. Dit kan je doen 
op het Veebeheer of via "Wijzigen diernummer".  
Wanneer het vakje ‘nieuwe ref.’  blanco gelaten wordt blijft het oude referentienummer van het 
desbetreffende dier onveranderd. 
 
In onderstaand scherm wordt de naam PATSY veranderd in 2123 PATSY 

  
In de kolom "Nieuwe referentie" type je de nieuwe referentie van het dier. Indien niet unieke nummers 
worden ingegeven zal een foutmelding verschijnen. 
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4. Schrappen dieren 
 
"Schrappen van dieren" is een volledige verwijdering van de dierfiches van verkochte runderen. Alle 
nummers, melkcontroles, technische handelingen, opmerkingen, lactaties enz… worden geschrapt. Het 
verwijderen van dieren gaat steeds over dieren die verkocht zijn tot een bepaalde datum. 
Indien uit het bestand dieren verwijderd zijn tot een bepaalde datum, dan zullen de lijsten die betrekking 
hebben tot deze periode niet meer correct zijn. 
Over het al of niet verwijderen van dieren moet dus goed nagedacht worden.  
Meestal blijven alle dieren gewoon bewaard, en worden geen dieren geschrapt.  
 
Enkel om de databank wat kleiner te maken kan geopteerd worden om "Schrappen dieren" door te voeren. 
Gegevens opzoeken in de overgebleven dieren kan dan kleine snelheidswinst hebben. 
 
Opgelet! Deze actie is onomkeerbaar. Neem eventueel eerst enkele veiligheidscopy’s. 
 

 
 

 
 
Enkel de afstammingsgegevens van de verkochte runderen worden niet verwijderd bij "Schrappen dieren". 
Deze blijven in het afstammingsbestand aanwezig daar ze belangrijk zijn voor het opstellen van 
stambomen. 
 
 
 

5. Schrappen melkcontroles 
 
De tabel van de melkcontroles wordt na enkele jaren omvangrijk. Per dag en per lacterende koe wordt een 
lijn in de tabel aangevuld. Het heeft geen zin om de individuele melkcontroles van afgelopen lactaties te 
blijven bewaren en dit om volgende redenen: 
 
De totale databank wordt groter waardoor de veiligheidscopy ook merkelijk meer plaats in beslag neemt.  
 
Samenstellen lijsten (Zie: ‘Diverse – Samenstellen lijsten’) berekent naast allerlei kengetallen bvb ook de 
totale melkproductie per lactatie van alle lactaties waarvan melkcontroles terug te vinden zijn. Het is enkel 
tijdrovend dat lactaties van enkele jaren terug nog steeds herberekend worden. Hoewel samenstellen 
lijsten slechts sporadisch gebruikt wordt heeft het geen zin een tijdrovende en zinloze procedure te laten 
uitvoeren. 
 
In uitzonderlijke gevallen is het noodzakelijk om toch de dagelijkse producties te blijven bewaren. In dit 
geval wordt het schrappen van melkcontroles zo lang mogelijk uitgesteld. 
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Bij het schrappen van de melkproducties wordt er niet gewerkt op datum maar op lactatie. Er kan 
bijvoorbeeld ingesteld worden dat alle melkcontroles moeten geschrapt worden behalve de laatste en 
voorlaatste lactatie. Er kan ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen officiële melkmetingen (bvb 
VRV metingen � Liters + vet + eiwit) en niet officiële melkmetingen (bvb afkomstig van de elektronisch 
melkmeting) 

 
 
 

6. Samenstellen lijsten 
 
Met ‘samenstellen lijsten’ worden een aantal technische berekeningen uitgevoerd op de koekaarten. Bij 
iedere technische handeling (insemineren, droogzetten, kalven, …) wordt telkens de koekaart herberekend. 
Mochten er door omstandigheden zoals bv. Stroomuitval, technische storing in de PC,  laattijdig invullen 
van melkcontroles, … fouten in één of meerdere koekaarten voorkomen, dan kunnen alle kaarten van de 
aanwezige en/of verkochte dieren herberekend worden. 
Afhankelijk van het aantal dieren en de aanwezigheid van veel melkcontroles kan dit enige tijd duren. 
 
 

7. Eerste opstart 
Om alle dieren bij de eerste opstart in de databank te krijgen, moet je de dieren zogezegd aankopen, maar 
hier invullen bij "eerste opstart". Je komt op het zelfde scherm als een "aankoop", met enig verschil dat je 
hier kan zeggen dat het om een dier gaat dat "op bedrijf geboren" is. 
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 Hoofdstuk 2 Algemeen 
 

1. Adressenbeheer 
 
Bij elke aan- en verkoop wordt in het programma de bijhorende leverancier of klant gevraagd. Op die 
manier is het mogelijk om later aan- en verkooplijsten per persoon op te vragen. 
In de arbeidsregistratie kunnen de taken eventueel opgevolgd worden tot op personeelsniveau. 
In dit programma onderdeel is het mogelijk om alle gegevens van klanten, leveranciers of personeel te 
verzamelen. 
Bij het openen komt een leeg werkblad op het scherm. 

Bij het ophalen  kan men in het selectiescherm bijvoorbeeld de letter V  invullen ; op die manier komen 
enkel de personen op het scherm die beginnen met de letter V. 

 
Bij een nieuwe detailfiche kunnen alle gegevens van de betreffende persoon/firma ingevuld worden, zoals 
naam, adres, gemeente, telefoonnummer, GSM, faxnummer, e-mail adres, vervoerdersnummer enz.  
Speciale velden 
Referentie: je doet er goed aan om een passende referentie te kiezen voor elke detailfiche. Dit is 
trouwens de afkorting die op vele overzichtslijsten of drop-downs zal gebruikt worden. 
Codes: Per adres kunnen tevens een drietal willekeurige codes worden toegekend. Op deze codes kan 
worden geselecteerd in grid van het adressenbeheer. Voorbeelden kunnen zijn; code F voor familie, code 
W voor wanbetaler,… 
Het veld ‘Standaard’. Dit bestaat uit 2 delen: 
1.  uit een lijst kan een standaard productensoort, kostensoort of inkomstensoort gekozen worden, die 
normaal gezien aan deze persoon gekocht of verkocht wordt. Bijvoorbeeld: bij de voederhandelaar kan hier 
als standaardwoord ‘krachtvoeders’ ingevuld worden. 

2. uit een lijst met alle producten, kosten en inkomsten die op het bedrijf kunnen aangekocht of 
verkocht worden. Er kan dus eveneens een standaardproduct, standaardkost of standaardinkomst 
aan een bepaalde persoon gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: bij de elektriciteitsmaatschappij zullen 
we de kost ‘elektriciteit’ plaatsen. Bij de zuivelfabriek zullen we de inkomst ‘melk’ plaatsen. 

Op deze manier zullen we later bij het registreren van de aankoopfacturen en verkoopfacturen heel wat tijd 
kunnen uitsparen, omdat er niet moet gezocht worden naar de juiste producten, kosten of inkomsten.  
Niet actief:  Om te vermijden dat personen waar geen handel meer wordt mee gedreven toch nog in de 
keuzelijst verschijnt, kunnen we de persoon op ‘niet actief’ plaatsen. 
Vervoedersnummer: Bij het invullen van het vervoedersnummer wordt dit bij de verkoop van het dier 
automatisch ingevuld indien dit bij het adressenbeheer bij de vervoerder werd ingevuld. 
 
Om de referentie van een klant/leverancier te wijzigen, moet men dubbelklikken in de grid op de gewenste 
klant/leverancier. In het detailscherm tikt men een nieuwe referentie; het programma vraagt een 
bevestiging of de wijziging mag doorgaan wanneer men op ‘ok’ klikt. 
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2. Basisgegevens 
 
In de basisgegevens wordt een lijst aangelegd van allerhande basisgegevens (codes, rassen, 
gynaecologische onderzoeken, enz…) die nadien in het programma kunnen gebruikt worden. Deze codes 
kunnen belangrijk zijn om later selecties en analyses te maken op de registraties. 
Alle basisgegevens zijn gekoppeld met een ASDAC code die een latere uitwisseling van de gegevens 
garandeert. In bepaalde gevallen wordt er een ASDAC omschrijving gevraagd, het is dan ook nuttig om dit 
in te vullen. Door middel van deze ASDAC kunnen later bij centralisatie van gegevens, vergelijkingen en 
analyses gemaakt worden. 
Na het kiezen van de ASDAC soort kan de gebruiker de afkorting van de code en de benaming invullen. 
Er kunnen uiteraard meerdere basisgegevens ingevuld worden voor eenzelfde ASDAC soort. 
Moet er een basisgegeven ingevuld worden waarvoor de passende ASDAC soort niet voorkomt in de lijst 
dan kan best een variant gebruikt worden; komt deze code later in de ASDAC dan kan de ASDAC soort 
steeds gewijzigd worden.  
Bij sommige soorten basisgegevens moet ook minstens één diersoort aangeduid worden waarvoor dit zal 
gebruikt worden.  
Sommige basisgegevens kunnen op ‘Niet actief’ geplaatst worden, dit betekent dat ze in de keuzelijsten 
steeds onderaan in een aparte kleur zullen verschijnen. 

Er kunnen bij veel rubrieken standaardgegevens ingevuld worden via de ‘Base’-knop   
Automatisch worden de belangrijkste gegevens ingevuld. 
 

2.1. Rassen 

 
Dit scherm wordt gebruikt om alle rassen die op het bedrijf voorkomen, te kunnen definiëren. Via een 
keuzelijst uit de ASDAC kunnen al verschillende rassen geselecteerd worden. Automatisch zal ook de naam 
van het ras overgenomen worden voor gebruik in CERES. Dit kan uiteraard nog gewijzigd worden. Ieder 
ras moet een afkorting krijgen; dit moet door de gebruiker ingevuld worden. Deze afkorting zal later in 
verschillende lijsten gebruikt worden. Gebruik dus een logische afkorting. 
Rassen die ooit in gebruik geweest zijn kunnen niet geschrapt worden zolang in het bestand nog dieren 
aanwezig zijn van dit ras. Er kan wel voor gezorgd worden dat ze in de keuzelijsten steeds onderaan staan 
in een andere kleur. Hiervoor moeten de rassen uit gebruik geplaatst worden. 
Men kan ook de standaardlijst ophalen via de BASE knop en dan "Uit gebruik" afvinken van de diersoorten 
die je wel gaat gebruiken. 
 
 

2.2. Kleuren 
 
Er wordt best gebruik gemaakt van de kleuren zoals ze bij SANITEL opgemaakt zijn.  
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Je kan op de BASE knop klikken om deze niet zelf te hoeven invullen.  De nummering is de officiële 
nummering zoals deze bij Sanitel gebruikt wordt. 
 
 

2.3. Uitvalredenen 

 
Als een dier het bedrijf verlaat moet er telkens een uitvalreden opgegeven worden. Deze uitvalredenen 
kunnen op voorhand opgesteld worden. Voor elke uitvalreden dient u  te vermelden voor welke 
diersoort(en) het van toepassing is. Door ‘uit gebruik’ aan te vinken zal de uitvalreden niet meer 
verschijnen in het lijstje van uitvalredenen bij een verkoop. Een uitvalreden zal kunnen geschrapt worden 
door het een vinkje te zetten in de kolom ‘del’  maar zal slechts effectief geschrapt kunnen worden 
wanneer die uitvalreden nog niet gebruikt is bij een verkoop. 
 

 
Via de BASE knop kunnen ook standaard Verkoopredenen aangemaakt worden. 
 
 

2.4. Gewichtsbepalingen 

 
Bij de wegingen van dieren zal de meest correcte methode het effectief wegen zijn. Door het bepalen van 
de borstomtrek kan ook een gewicht bepaald worden. 
Daarvoor dient een tabel per ras opgemaakt te worden met de verhoudingen tussen borstomtrek en 
gewicht. 
Vooreerst wordt het Ras gevraagd van de in te vullen referentielijst. 
De borstomtrek staat reeds ingevuld van 75 cm tot 250 cm.  De bedoeling is om het omgerekend levend 
gewicht in te vullen, en dit per ras.  
Nieuwe maten en gewichten kunnen aangevuld worden met ‘Nieuw’    of F2. 

Na het opmaken van een volledige tabel worden de gegevens bewaard met  of F6. 
Bij de wegingen van dieren van het corresponderende ras zal het volstaan om de borstomtrek in te geven 
om het gewicht te registreren. De omrekening gebeurd via uw zelf ingevulde omrekeningstabel. 
 

 
De wegingen zelf worden ingevuld via Rundvee � Diverse  � Wegingen 
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2.5. Stieren en sperma 

Er zijn 3 tabfolders opgemaakt waar de eigenaars ki-stiren, importeurs sperma en containerplaatsen 
sperma kunnen aangemaakt worden. 
 

2.6. Diverse 

Er zijn 3 tabfolders waarin de soorten premies, keuringsuitslagen en diverse codes kunnen opgemaakt 
worden. 
 
 

3. Basisgegevens gezondheid 
 

3.1. Attentiecodes 
 
 
Bij insemineren, droogzetten en kalven kunnen codes geregistreerd worden die in dit scherm aangemaakt 
worden.  
Op het eind van de lijn van een bepaalde code kan opgegeven worden op welke attentielijst (werklijst) de 
code moet getoond worden voor die dieren die deze code gekregen hebben binnen een zekere periode. Dit 
wordt gebruikt als een waarschuwingssignaal. 
Wordt er niets ingevuld dan zal de code op de werklijst niet verschijnen. Voorbeeld 
Inseminatiecode = stille bronst 
Vermelden op werklijst = bronst/dagen = 720 
werklijst model 1. 
Dit betekent dat bij elk dier op de werklijst 
‘Tochtigheidscontrole’ dat in de  laatste 720 dagen 
de code ‘stille bronst’ gekregen heeft de opmerking 
zal verschijnen ‘STIL’. Opgelet dit 
‘waarschuwingssignaal’ is enkele terug te vinden op  
 

Werklijst model 3 werkt enigszins anders; de 
attentiecodes verschijnen op de werklijst vanaf 
dat er een vinkje geplaatst is in minstens één 
werklijstkolom bronst en/of kalven en/of 
droogzetten en/of dracht. De attentiecodes 
waarbij  vinkjes in een werklijstkolom staan 
zullen dus verschijnen op alle werklijsten en 
niet enkel en alleen op de aangevinkte 
werklijst. Met het aantal dagen dat de 
attentiecode op de werklijst moet komen wordt 
in dit model 3 geen rekening gehouden; enkel 
de codes die tijdens de huidige lactatie werden 
toegediend worden afgedrukt op de 
werklijsten.  
 

 
Via de BASE knop kunnen een aantal standaard Basiscodes worden ingebracht. Duw op de OK knop om 
deze op te slaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Geneesmiddelen 

 
Alle geneesmiddelen verschijnen in deze lijst. 
Per geneesmiddel wordt volgende informatie gegeven: 

• Op register: indien het medicijn op het medicijnenregister moet verschijnen. 
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• In gebruik: Alle geneesmiddelen die aangevinkt zijn zullen kunnen gebruikt worden en in de 
keuzelijsten verschijnen. 

• Rundvee: Alle aangevinkte geneesmiddelen worden gebruikt in de rundveemodules. 
• Wachttijd slachten: Duur in dagen dat behandelde dieren niet mogen geslacht worden na de 

behandeling. 
• Dagen melk apart: Duur in dagen na de behandeling van een dier dat de melk niet mag 

opgeslagen worden in de melktank. 
• Soort geneesmiddel: In de velden kan aangeduid worden tot welke categorie het geneesmiddel 

behoort, er is keuze uit:  
o Geneesmiddel 
o Vaccinatiemiddel 
o Voetbadmiddel 
o Speendipmiddel 
o Droogzetmiddel 
o Embryo receptor 
o Embryo donor 

 

 
 
Deze gegevens zijn in te stellen door op het gewenste geneesmiddel te dubbelklikken of door te klikken op 

het icoontje . Er verschijnt een detailscherm ; op de tabfolder ‘Geneesmiddel’ zijn deze gegevens in 
te stellen. 
 

Om een nieuw geneesmiddel toe te voegen moet op ‘New’  geklikt worden. In de tabfolder 
‘geneesmiddel’ kunnen meer detailgegevens ingevuld worden.  

 
 

3.3. Benamingen ziektes 

 
Deze tabel bevat een standaardlijst met alle mogelijke benamingen van ziektes. Hier kan enkel een 
referentie en een eigen naam aan toegekend worden. Eventueel kunnen ongebruikte ziektes op "Uit 
gebruik" worden gezet. 
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In die lijst staan ook de ziektes waarvoor een preventieve behandeling kan uitgevoerd worden. Deze staan 

standaard met een kruisje  aangeduidt en kunnen later in het vaccinatieschema opgenomen worden. 
 

3.4. Vaccinatieschema’s 
In het vaccinatieschema wordt een opsomming gedaan van de ziektes waarvoor een preventieve 
behandeling kan opgesteld worden.  

 
 
Een vaccinatieschema tegen een bepaalde ziekte kan uit meerdere lijnen bestaan, dit is het geval bij een 
vaccinatie die bestaat uit 1 of meerdere basisvaccinaties en nadien gevolgd wordt door een regelmatige 
herhaling. 
 
Per vaccinatie kunnen volgende gegevens ingevuld worden: 
 

• Ziekte 

Dit is een ziekte of plaag tegen dewelke de vaccinatie wordt uitgevoerd. Er wordt gekozen uit de lijst van 
de bestaande ziektes waarbij een preventieve behandeling mogelijk is. Deze zijn standaard aangemaakt in 
"Benamingen ziektes". 
 

• Soort 

Er kan gekozen worden tussen 1°, 2°, 3°, 4° basisvaccinatie en herhaling. 
Een basisvaccinatie komt voor een bepaald dier slechts éénmaal voor. Een herhaling komt per dier op 
geregelde tijdstippen terug. 
 

• Vaccinatiecriterium 

Met een vaccinatiecriterium wordt bedoeld in welk stadium van de lactatie of in welk stadium van de 
levensloop het dier zich moet bevinden om de vaccinatie te mogen krijgen. 
Naar gelang het type zijn volgende vaccinatiecriteria mogelijk. 
 

1. Vanaf leeftijd 
2. Dagen na kalven 
3. Dagen voor kalven 
4. Dagen na dracht 
5. Dagen na aankoop 
6. Interval basis1 – basis2 
7. Interval basis2 – basis3 
8. Interval basis3 – basis4 
9. Herhaling in groep om de  … dagen 
10. Herhaling individueel om de … dagen 
11. Dagen na attentie 

 
• Dagen 

Elk vaccinatie-criteria moeten gekoppeld worden aan een aantal dagen. 
 

• Starten op 
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Dit wordt enkel gebruikt bij het criterium ‘Herhaling" – "In groep om de … dagen’. 
Het is de datum waarop de eerste gegroepeerde herhalingsvaccinatie moet starten. Vanaf deze datum zal 
dan een nieuwe gegroepeerde vaccinatie plaatsvinden afhankelijk van het ingesteld aantal dagen. 
 

• Periode op lijst 

Dit is het aantal dagen waarmee de periode van de attentielijst moet uitgebreid worden om eventueel 
achterstallig te vaccineren dieren op te sporen. 
Standaard staat de periode op blanco. Dit betekent dat enkel de dieren die juist in de periode van de 
attentielijst een vaccinatie moeten krijgen op de lijst ‘Te vaccineren dieren’ zullen komen. Staat de periode 
op 20 dagen dan betekent dit dat er naast de gevraagde attentieperiode, 20 dagen vooraf gecontroleerd 
wordt op eventueel nog te vaccineren dieren. 
 

• Attentiecode 

Dit is enkel van toepassing voor de herhalingsvaccinatie met het criterium ’11. Dagen na attentie’. 
Dit kan gebruikt worden in het geval dat dieren die een bepaalde attentie gekregen hebben een aantal 
dagen later een behandeling moeten krijgen. 
 

• Middel 

Uit een keuzeveld wordt het juiste vaccinatiemiddel  gekozen. Indien het nog niet voorradig is kan het via 
de groene knop terplaatste aangemaakt worden. Het wordt dan toegeveogd in de lijst van de 
Geneesmiddelen (Producten kosten en inkomsten) 
 

• Dosis 

Dosis die toegediend wordt per dier. 
 

• Diersoort 

De verschillende diercategorieën kunnen aangevinkt worden 
 

• Actief 

Standaard staat een vaccinatie actief. Wenst men een vaccinatie tijdelijk of definitief uit te schakelen dan 
moet het vinkje verwijderd worden. Er kan ook een opmerking vermeld worden. 
 
 
 

3.5. Gynaecologisch onderzoeken 

 
Er zijn 3 tabfolders waarin diagnoses, behandelingen en opmerkingen kunnen aangemaakt worden. 
 

• Diagnoses: wanneer u wenst dat diagnoses van de huidige lactatie vermeld worden op de 
werklijst dient u een vinkje te plaatsen in de kolom ‘werklijst’. Opgelet, dit is enkel van 
toepassing voor werklijst model 3.  

• Behandelingen 
• Opmerkingen 
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3.6. Behandelingen en opmerkingen bij ziektes 

De soorten behandelingen kunnen automatisch ingebracht worden door op de BASE-knop te klikken. 
Daarbij kunnen nog "Opmerkingen bij ziektes" zelf aangemaakt worden. 
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Deze worden gebruikt bij het invullen van de "Ziekten en behandelingen" 
 

3.7. Uitslagen Labo onderzoeken 

Er zijn 10 tabfolders waarin onderzoeken van mest, melk, bloed, urine, haar, gewrichtsvocht, sperma, 
speeksel, bronchiaal/longslijm en overige kunnen aangemaakt worden. 
 

 
Om de standaard Labo uitslagen te krijgen kan je op BASE klikken. Enkel bij Melk zijn deze voorhanden. 
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3.8. Tepeldesinfectiemethodes 

 
Hierin worden de soorten tepeldesinfectiemethoden ingevuld. 
 
 

4. Controlepunten 
 
Controlepunten zijn speciale attenties die je op de werklijst wenst te krijgen, en die een aantal dagen na 
een Code of Behandeling op de werklijst wenst te zien. Onder opmerking vult men de tekst in die men wil 
zien verschijnen op de werklijst in de vooropgestelde periode. 
 

 
Het al dan niet opvragen van deze controlepunten wordt bepaald bij het opvragen van de werklijst. 
 
 

5. Afstammingen 
 
Ceres houdt bij het aanmaken van dieren automatisch een afstammingsbestand bij. 
 
Door het bijhouden van al deze afstammingen kan er achteraf van elk dier een stamboom opgezet worden. 
De stamboom gaat zover tot wanneer er een schakel ontbreekt. 
 
Meestal moeten er in dit scherm geen gegevens toegevoegd worden, ze worden automatisch opgevuld bij 
de creatie van een nieuwe dier (Aankoop van dieren of via Geboorte). 
Indien gewenst kan door het klikken op de knop ‘Nieuw’  of te drukken op F2 een nieuwe afstamming 
ingevuld worden om zo bijkomende afstammingsgegevens te kunnen invullen. 
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Bij het schrappen van dieren (zie ‘Diverse’ –> ‘schrappen dieren) word en geen gegevens uit het 
afstammingsbestand verwijderd.  Dit kan je evenwel zelf opgezuiveren door hier te keizen voor "Gegevens 
opruimen". Enkel de directe afstamming van de dieren die aanwezig zijn in het bestand blijven behouden. 
Zeker voor bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in de afstamming van de dieren is deze functie 
toepasbaar. 
Om het afstammingsbestand op te zuiveren moeten volgende acties gebeuren: 

o Kies binnen het scherm Afstammingen voor ‘ophalen’   
o In de menu ‘Gegevens’ klikken op ‘Gegevens opruimen’ 
o Na het bevestigen dat de gegevens mogen geschrapt worden, wordt het bestand tot het minimum 

herleid. 
 

 
 
OPGELET: deze actie is ONOMKEERBAAR; Neem eventueel eerst enkele veiligheidscopy’s. 
 
 
 

6. Weiden 
 
De beweiding van de dieren kan opgevolgd worden in "Stal en weidelocatie". Daarvoor heeft men eerst de 
namen van de weiden nodig. Ook om een weideregister te kunnen koppelen aan de bemestingsgegevens 
uit de boekhouding moet een link liggen tussen deze twee gegevens. 
De bemesting door de beweiding van de dieren kan zo op de lijsten aangevuld worden met de bemesting 
die in het bedrijfsbeheer wordt ingevuld. 

 
Je kan namen van percelen toevoegen via de NEW knop en deze dan koppelen aan de Boekhouding via 
Link BEB.  Het zijn de teeltplannen van de weiden uit het bedrijfsbeheer die hier verschijnen. 
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7. Loten 
 
De dieren kunnen in loten geplaatst worden. Telkens wordt een afkorting en een omschrijving ingevuld.  
 

 
 
 

8. Automatische nummering 
 
Werknummer reeksen 
De "automatische nummering" omvat de instellingen en vrije reeks-nummers om later in "Technische 
handelingen" bij de geboorte van de kalveren de nummering van de werknummers automatisch te laten 
verlopen.  
 
Per beslagnummer kan je vrije reeksnummers opbouwen en deze per ceres-diersoort toekennen. Je 
bepaalt zelf indien je de reeksen oplopend of aflopend wenst te gebruiken in de technische handelingen. 
De reeks-nummers hoeven geen aaneensluitend geheel te zijn. 

 
In bovenstaand voorbeeld is 1689 het laatste nummer van een vorige levering oornummers, en 5200 het 
eerste nummer van de nieuwe oornummers, maar kunnen toch beiden in reeks 1 worden ondergebracht. 
 
Je bepaalt per diersoort welke reeks je gaat gebruiken. Dit kan allemaal hetzelfde reeksnummer zijn, kan 
ook voor iedere diersoort een andere reeks zijn, of per groep. Hierin bepaal je welk systeem nummering je 
gaat aanhouden. 

 
In bovenstaand systeem worden kalveren van het melkvee genummerd van reeks 1, de kalveren van 
zoogkoeien van reeks 2.  Binnen de kalveren van het melkvee zullen de mannelijke en de vrouwelijke door 
elkaar worden genummerd, in volgorde van de geboorte, beiden oplopend. 
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Bovenstaande dieren worden allemaal door elkaar genummerd, in volgorde van geboorte. Er is maar 1 
reeks voorzien, die wel meerdere nummeringen kan bevatten. 
 

Met de INS  knop kan je de vrije reeks-nummers gaan aanmaken.  Daarbij moet je begin- en 
eindnummer ingeven om de reeks-nummers aan te maken.  De reeks-nummers worden in een onderstaand 
scherm getoond. Desgewenst kan je daar aan toevoegen door nogmaals op de INS knop te klikken. Met de 
DEL knop aan te vinken kan je ook reeks-nummers verwijderen. Dit gebeurt na het OK-klikken.   
 
Automatische referentie 
Ook kan de referentie van de geboren kalveren kan automatisch voorgesteld worden in de 'technische 
handelingen'. Hiervoor moet je de soort nummering invullen.  
 
Laatste cijfer van werknummer overnemen 
Hierbij zal de referentie van het dier aangemaakt worden afhankelijk van het ingevulde werknummer van 
het dier. Daarbij zullen de laatste 4 cijfers van het werknummer genomen worden en aangevuld worden 
met de instellingen van Scheidingsteken en Geboortejaar. 
Eigen nummering 
Bij de eigen nummering wordt de referentie van het laatst geboren dier met 1 verhoogd, eventueel met 
aanvulling van scheidingsteken en geboortejaar. 
Geen automatische referentie 
Er wordt geen automatische referentie aangemaakt. Je zal zelf de referenties moeten invullen bij de 
kalvingen in de Technische handelingen. 
 
 
 
 

9. Instellingen 
 
In dit onderdeel worden een aantal instellingen genoteerd die achteraf een bepalende factor zijn voor de 
werking van het programma. 
 

9.1. Algemeen 

 
• BTW tarief aankoop en verkoop: door het invullen van het juiste BTW tarief zal op de schermen 

aan- en verkoop van dieren steeds het juiste BTW tarief voorgedrukt worden, zodat het later niet 
steeds moet herhaald worden. 
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• Aantal maanden ophalen voor grids: Door hier bvb 12 in te vullen, zal bij alle schermen waarbij de 
registraties in grid-vorm worden getoond, standaard een overzicht gegeven worden van de laatste 
12 maanden. Dit kan verhoogd of verlaagd worden in functie van de snelheid van de PC. 

• Standaard bedrijfsdierenarts: Door het invullen van een standaard bedrijfsdierenarts wordt bij 
vaccinaties, ziekten en behandelingen de dierenarts klaar ingevuld. 

• Standaard koper:  bij de verkoop van dieren wordt deze persoon telkens als standaard koper 
voorgesteld. 

• Standaard vervoerder: bij de verkoop van dieren wordt deze persoon telkens als standaard 
vervoerder voorgesteld. 

• Voorscherm technische handelingen: indien je liever hebt dat bij het invullen van de technische 
handelingen eerst een keuze komt of het over Melkvee of Zoogkoeien gaat, dan kan dat selectie-
voorscherm getoond worden. In het andere geval zullen melkvee en zoogkoeien door elkaar staan. 

• Standaard dekmethode: is de dekmethode die standaard wordt voorgesteld bij de technische 
handelingen. 

• Gedetailleerd ingeven van ziektes: Door een vinkje te plaatsen worden op het scherm ‘Ziekten en 
behandelingen’ meer detailgegevens gevraagd betreffende oa laboresultaten, 
behandelingsmethodes,... 

• Standaard rundveevereniging:  hier wordt de naam van de standaard rundveevereniging ingevuld. 
Deze is nodig voor het opmaken van de bedrijfsbevruchtingslijst. 

• Bedrijfsnummer: dit nummer moet ingevuld staan om de bedrijfsbevruchtingslijst te kunnen 
opmaken. 

• Directory uitwisselen gegevens naar VRV: Om de communicatie met de VRV goed te laten 
verlopen, moet de map waarin bestanden tijdelijk opgeslagen worden, op voorhand bepaald 
worden. Normaal is dit: C:\VRVCOM\  Zie ook bijlage 1.Dit kan enkel nog van dienst zijn voor het 
ophalen van stieren . 

• Gebruikersnummer van de veehouder: Elke veehouder die elektronisch communiceert met de VRV 
krijgt een gebruikersnummer. Bv: VH9999. De 4 cijfers moeten in dit veld overgenomen worden. 

• Standaard landcode: Bij aankoop van dieren moet de landcode bij het werknummer ingevuld 
worden. Dit kan bijvoorbeeld standaard op BELGIE gezet worden. 

• URL Saninet: om meldingen van de geboortes en de verkopen onmiddellijk te kunnen doorsturen 
en melden op de saninet website, is de URL nodig om de link naar die site te leggen.  Na het 
opmaken van de SaniNet-bestand (zie Lijsten – Bedrijfsgegevens – Saninet) kan dan onmiddellijk 
naar de website doorgesurfd worden. 

 
 

9.2. Melkvee 

• Minimum leeftijd dekken vaarzen: Indien op het scherm technische handelingen een vaars gedekt 
wordt die jonger is dan de hier genoteerde leeftijd, wordt er een foutmelding gegeven: ‘Dier is te 
jong om gedekt te worden’. Is het dier toch geïnsemineerd dan zal (tijdelijk) deze leeftijd moeten 
verlaagd worden. 

• Kalven (dagen na dekken): Er kan een periode ingegeven worden in dewelke de dieren kunnen 
kalven. Buiten deze periode zal CERES in de technische handelingen niet toelaten een kalving te 
registreren. 

• Veronderstelde dracht, dagen na inseminatie: Voor bepaalde lijsten is het noodzakelijk te weten of 
een dier een aantal dagen na inseminatie al dan niet drachtig is. Sommige bedrijven registreren 
echter geen drachtcontrole. In dit geval zal CERES een koe als verondersteld drachtig beschouwen, 
vanaf het aantal dagen gedekt dat hier is genoteerd. 

• Geschatte jaarproductie van een vaars: Voor de berekening van de quotumplanning wordt per dier 
rekening gehouden met de reeds geproduceerde liters in de huidige lactatie en haar vorige lactatie. 
Voor een vaars is deze indicatie er niet. Daarom wordt er gewerkt met een geschatte jaarproductie. 

Omzetting van liter melk naar kg melk 
• Automatisch vervangen van de geboortewaarde door de verkoopwaarde tot … dagen: Voornamelijk 

bij mannelijk jongvee van melkvee dat vlug na de geboorte verkocht wordt, is het logisch dat de 
geboortewaarde gelijk is aan de werkelijke verkoopwaarde. Wordt hier bijvoorbeeld ’30 dagen’ 
ingevuld, dan zal bij de verkoop van een dier dat jonger is dan 30 dagen, de geboortewaarde 
overschreven worden door de verkoopwaarde. 

• Begin quotumjaar: Dit zal normaal 1 april zijn. 
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• Toegewezen quotum: uitgedrukt in kg 
• Vetreferentie (Quotum): Dit is het vetgehalte dat toegewezen is voor het quotum. 
• Inseminatie dagen na kalven: Dit gemiddeld interval kalven – inseminatie wordt gebruikt om 

voorspellingen te maken voor de quotumplanning. 
• Fictieve dekdatum bij embryotransplantatie … dagen voor E.T.: Bij een embryotransplantatie wordt 

een fictieve dekdatum bepaald, om van daaruit een verwachte kalfdatum te berekenen. Deze 
fictieve dag zal dus een aantal dagen voor de E.T. liggen. 

• Dagen vooruitlopen op melkcontrole: Bij de berekening van de totale melkproductie tijdens de 
lactatie zal de VRV steeds 14 dagen vooruitlopen op de laatste meting. Om de berekeningen van 
de melkproductie in CERES identiek te laten verlopen, moet hier dus ‘14’ ingevuld worden. Ook het 
aantal lactatiedagen zal hierdoor vermeerderd worden. Ook bij de laatste melkcontrole van een 
lactatie zal de VRV de lactatie beëindigen 14 dagen na deze datum. Hier zal CERES verschillen en 
de lactatie stoppen op de effectieve droogzetdatum. Dit betekent dat bij een afgesloten lactatie de 
totale berekende productie in CERES zal afwijken van de VRV, in functie van de droogzetdatum. 
Wordt de koe drooggezet op minder dan 14 dagen na de laatste controle, dan zal CERES een 
lagere productie bekomen dan de VRV; wordt de koe drooggezet op meer dan 14 dagen na de 
laatste controle, zal CERES een hogere productie bekomen dan de VRV. 

• Standaard droogzetmiddel: Hier wordt het standaard droogzetmiddel ingevuld dat bij de 
“Technische handelingen” zal voorgesteld worden. 

 
 
Specifiek naar de werklijst kunnen volgende instellingen bepaald worden: 

• Bronstcontrole vaarzen: de leeftijd waarop de vaarzen op de werklijst moeten komen kan bepaald 
worden. 

• Bronst (dagen na kalven): dit is het aantal dagen na het kalven, waarop de koeien terug op de 
werklijst moeten komen voor de bronstcontrole. 

• Aantal bronstcontroles op werklijst na dekking: Er kan bepaald worden hoeveel maal een koe moet 
terugkomen op de bronstcontrolelijst. Bv: 5 => de koe komt op de bronstcontrolelijst op 3, 6, 9,12 
& 15 weken na inseminatie. Enkel door het melden van een positieve drachttest zal de koe vroeger 
van de lijst verdwijnen. 

• Afwijkingsdagen op de werklijst bij bronstcontrole: De werklijst loopt steeds over 7 dagen. Voor 
bronstcontroles is het beter dat de werklijsten gedeeltelijk overlappen. Indien in dit veld bv ‘2 
dagen’ ingevuld worden, zal de werklijst zowel bij het begin als op het einde 2 dagen overlappen. 
I.p.v. 7 dagen is de werklijst een periode van 11 dagen. 

• Kalven (dagen na dekken) : Gemiddelde drachtduur 
Droogzetten (dagen voor kalven): de vermoedelijke periode voor het kalven wanneer de dieren moeten 
drooggezet worden. 
Bijvoederen (dagen voor kalven): het aantal dagen voor het kalven wanneer de bijvoedering van de dieren 
reeds moet beginnen.  
Drachtcontrole (dagen na inseminatie) :  het aantal dagen na de inseminatie waarop je denkt dat reeds 
een drachttest op de dieren kan uitgevoerd worden. 
 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  21 

 

 

 
 

9.3. Zoogkoeien 

• Bronstcontrole vaarzen: Leeftijd uitgedrukt in dagen waarop de bronstcontrole van de vaarzen mag 
van start gaan. 

• Minimum leeftijd dekken vaarzen: Indien op het scherm technische handelingen een vaars gedekt 
wordt die jonger is dan de hier genoteerde leeftijd, wordt er een foutmelding gegeven: ‘Dier is te 
jong om gedekt te worden’. Is het dier toch geïnsemineerd dan zal (tijdelijk) deze leeftijd moeten 
verlaagd worden. 

• Bronst (dagen na kalven): dit is het aantal dagen na het kalven, waarop de koeien terug op de 
werklijst moeten komen voor de bronstcontrole. 

• Aantal bronstcontroles op werklijst na dekking: Er kan bepaald worden hoeveel maal een koe moet 
terugkomen op de bronstcontrolelijst. Bv: 5 => de koe komt op de bronstcontrolelijst op 3, 6, 9,12 
& 15 weken na inseminatie. Enkel door het melden van een positieve drachttest zal de koe vroeger 
van de lijst verdwijnen. 

• Afwijkingsdagen op de werklijst bij bronstcontrole: De werklijst loopt steeds over 7 dagen. Voor 
bronstcontroles is het beter dat de werklijsten gedeeltelijk overlappen. Indien in dit veld bv ‘2 
dagen’ ingevuld worden, zal de werklijst zowel bij het begin als op het einde 2 dagen overlappen. 
Ipv 7 dagen is de werklijst een periode van 11 dagen.  

• Kalven (dagen na dekken): Er kan een periode ingegeven worden in dewelke de dieren kunnen 
kalven. Buiten deze periode zal CERES in de technische handelingen niet toelaten een kalving te 
registreren. 

• Kalven (minimum dagen na dekken), (maximum dagen na dekken):  aan de hand van deze twee 
grenzen zal een controle uitgevoerd worden waartussen de kalving van een dier moet 
plaatsvinden. 

• Veronderstelde dracht, dagen na inseminatie: Voor bepaalde lijsten is het noodzakelijk te weten of 
een dier een aantal dagen na inseminatie al dan niet drachtig is. Sommige bedrijven registreren 
echter geen drachtcontrole. In dit geval zal CERES een koe als verondersteld drachtig beschouwen, 
vanaf het aantal dagen gedekt dat hier is genoteerd. 

• Drachtigheidscontrole : Aantal dagen na inseminatie wanneer een drachtigheidscontrole moet 
plaatsvinden. 

• Fictieve dekdatum bij embryotransplantatie … dagen voor E.T.: Bij een embryotransplantatie wordt 
een fictieve dekdatum bepaald, om van daaruit een verwachte kalfdatum te berekenen. Deze 
fictieve dag zal dus een aantal dagen voor de E.T. liggen. 

• Automatisch vervangen van de geboortewaarde door de verkoopwaarde tot … dagen: Voornamelijk 
bij mannelijk jongvee van melkvee dat vlug na de geboorte verkocht wordt, is het logisch dat de 
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geboortewaarde gelijk is aan de werkelijke verkoopwaarde. Wordt hier bijvoorbeeld ’30 dagen’ 
ingevuld, dan zal bij de verkoop van een dier dat jonger is dan 30 dagen, de geboortewaarde 
overschreven worden door de verkoopwaarde. 

 
 

 

9.4. Vleesvee 

Berekenen van de groei : Hierbij kan gekozen worden om de groei te berekenen op Netto of Bruto gewicht. 
Standaard landcode :  Bij de aankoop van dieren wordt deze "Standaard landcode" telkens voorgesteld. 
 

9.5. Verkoop 

Bij de verkoop van dieren worden "slachtrendement" en "aftrokpercentage tussen bruto en nettogewicht" 
automatisch gerekend. Deze instellingen kunnen gebeuren per diersoort. 
Vb Slachtrendement 65%       Percentage aftrok 5% 
 
 
 
 
 

10. Lay-out ASCII bestanden 
 
Nederlandstalige rundveehouders die melkproducties, stierinformatie, exterieurbeoordeling, fokwaarden, 
inlezen via CR-Delta – VRV moeten deze instellingen vanaf 1 mei 2006 niet meer gebruiken. De 
uitwisselingsprocedure werd gewijzigd. Zie verder "Communicatie VRV". De lay-out ASCII-bestanden wordt 
enkel nog in Wallonië gebruikt. 
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 Hoofdstuk 3 Rundvee 
 

1. Aankoop dieren 
 
In dit scherm worden alle gegevens genoteerd van dieren die aangekocht worden in de loop van het 
boekjaar. 
Bij de allereerste opstart (indien geen gegevens kunnen overgenomen worden van de rundvee vereniging) 
moeten alle aanwezige dieren ingebracht worden in het scherm  "Eerste opstart" wat je kan terugvinden in 
het menu "Diverse" 

 
De aankoop van dieren in de loop van het boekjaar moeten dus via "Aankoop dieren" ingebracht worden. 
 
Opgelet:  Een dier kan, nadat het werd verkocht, opnieuw aangekocht worden. Een dier dan dus twee 
aankoopdata hebben. Echter blijft dat één dierfiche, waarbij de aankoopgegevens van de eerste aankoop 
ook nog worden bijgehouden in de Historiek van het dier. 
 

Je komt in een grid-scherm waar alle laatst aangekochte dieren verschijnen. Via de NIEUW-knop  
kan je nieuwe aankopen toevoegen. 
 
Vooreerst kies je de diersoort waarin het dier wordt aangekocht – huidige diersoort op moment van 
aankoop. 
 
Huidige diersoort  Daarbij kan je kiezen tussen 

• Melkvee  (minstens 1 maal gekalfd dienend voor melkproductie) 
• Vrouwelijk jongvee (vrouwelijke dieren afkomstig van melkvee) 
• Mannelijke jongvee (mannelijke dieren afkomstig van melkvee) 
• Zoogkoeien (minstens 1 maal gekalfd en niet dienend voor melkproductie – eventueel worden ze 

gezoogd) 
• Vrouwelijk jongvee (vrouwelijke dieren afkomstig van zoogkoeien) 
• Mannelijk jongvee (mannelijke dieren afkomstig van zoogkoeien) 
• Vleesvee  (kunnen zowel mannelijke als vrouwelijk dieren zien, die dienen om af te mesten, 

kunnen dus niet meer geïnsemineerd worden en kunnen ook niet meer kalven. 
• Fokstieren  (stieren die gebruikt worden als dekstier) 

 
Referentie 
Je kan een nieuwe referentie intypen voor het geval het een aankoop betreft van een dier die nog nooit 
op uw bedrijf heeft geweest. 
Je kan uit de selectielijst kiezen indien het een verkocht dier betreft die wel ooit op het bedrijf 
aanwezig was.  Hierbij worden dan alle gekende gegevens van het dier reeds op het scherm geplaatst. Er 
moet enkel een nieuwe aankoopdatum, waarde, gewicht en leverancier ingevuld worden. 
 
Bij het kiezen van een referentie doe je er best aan dat je de dieren een uniek nummer toekent die ook 
binnen 5 jaar nog een uniek nummer zal zijn. 
TIP   
Kies als referentie een combinatie waar Geboortejaar, Werknummer en/of halsbandnummer in voorkomt. 
- Werknummer + geboortejaar  7712 99 
- Halsband + werknummer  24 7712 
- Werknummer + naam   7712 BEA 
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Naam : ook bij de naam doe je er best aan van een combinatie Geboortjeaar, Wernummer, Naam en/of 
Halsbandnummer te gebruiken. 
  18 7715 BELLA 
 
Vervolgens kunnen alle andere gegevens van de aankoop worden ingevuld: Verplichte velden zijn in het 
vet geplaatst. 

 
 
Afhankelijk van de diersoort kunnen extra gegevens toegevoegd worden met de daartoe bestemde 
knoppen.  

KNOP   Afstammingsgegevens (voor alle dieren) 

 
Een blanco afstammingsscherm wordt getoond, waar je de afstammingen kan invullen op 2 manieren. 
� ofwel bestaat Vader / Moeder reeds en kan deze gekozen worden door op de drop-down te klikken.  

 
 
� ofwel is Vader / Moeder nog niet terug te vinden in de lijst en kan je deze gewoon intypen. 

 
Zodoende kan ook de stamboom van vader en moeder verder aangevuld worden. 
  

KNOP  Lactatiegegevens (voor vrouwelijk dieren melkvee / zoogkoeien / jongvee) 
Hiermee verschijnt of verdwijnt het scherm waar de lactatiegegevens van de gedekte of gekalfde dieren 
ingegeven worden. 
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OPGELET: Voor elke kalving die wordt ingegeven moet de voorafgaande Dek en Droogzetdatum (niet in 
eerste cyclus en niet voor Zoogkoeien)  ingevuld zijn. Je kan evetueel wel starten op de 4e lactatie van een 
dier indien de vorig lactaties niet meer gekend zijn, daarna moeten dan wel alle lactaties ingegeven worden 
en mogen er geen overgeslaan worden. Dus enkel van de eerst ingevulde kalving kan vermled worden 
welke lactatie het was. 
 
voorbeeld van een lactatieoverzicht 

 
 
Om de ingave te vergemakkelijken kan je gebruik maken van volgende knoppen. 
 

 knop- < KI >  een regel van een dekking toevoegen.  De soort kan eventueel aangepast worden 
indien het een Natuurlijke dekking was. 
Wat invullen op een regel van een Dekking? 
 Soort dekking   // KI of Natuurlijke dekking of Intentie tot spoelen of DoeHetZelf-KI 
 Datum 
 Stier 
 

 knop- < Kalv >  een regel van een Kalving toevoegen.  
Wat invullen op een regel van een Kalving? 
 Kalfdatum 
 Aantal mannelijk en/of Aantal vrouwelijk en/of Aantal dood geboren dieren 
Lactatienummer  : enkel in te vullen voor eerst ingevulde lactatie. Vul je alle lactaties in, dan  wordt dit 
standaard op 1 gezet. 
 

 knop- < Droog > een regel van een Droogzetting toevoegen. 
Wat invullen op een regel van een Droogzetting? 
 Droogzetdatum 
  
 

 knop- < Del > om de geselecteerde rij te schrappen 
 

 knop- < Sort > om de gegevens op datum-volgorde te plaatsen 
 

 Omreken-knop wordt enkel gebruikt indien enkel de Kalfdatums worden ingebracht, en dat 
de computer fictief gerekende dek- en droogzetdatums mag invullen. 
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   �   
 

Door op de  knop te klikken worden de ontbrekende Dek- en Droogzetdatums aangevuld. Deze 
gegevens moeten dan nog vervolledigd worden (Stier invullen bij dekking, eventueel correcte droogzetdata 
invullen) 
 
 

2. Veebewegingen 
 
Met dit onderdeel worden dieren naar een andere diersoort geplaatst. (indien mogelijk, want een mannelijk 
jongvee kan nooit melkvee worden) 

  
Je kiest een dier uit de lijst (de huidige diersoort wordt opgezocht) en je kiest naar welke diersoort je het 
dier gaat verhuizen. 
Bij elke veebeweging is een Datum, waarde en gewicht nodig.  
Eventueel kan een dier tegelijkertijd ook naar een ander stallencomplex of naar een andere weide gebracht 
worden. Daarbij kan ook de vervoerder ingevuld worden. 
 

 
Indien je dubbelklikt in de grid op een bestaande veebeweging zal je op het Historiek-scherm van het 
veebeheer terecht komen (Zie Rundvee – Veebeheer). Op dit scherm kunnen dan ook aanpassingen 
gebeuren of foutieve lijnen worden geschrapt. 
 
 

3. Stal- en weidelocatie 
 
Elke verplaatsing van een dier naar een andere weide of naar een ander stalcomplex kan hier geregistreerd 
worden. 
 
Dit programma heeft 2 bedoelingen: 

• Opvolgen van de beweiding -> weidekalender, mestbank, …  
• Opvolgen van de bewegingen tussen de verschillende stalcomplexen -> mestbank, sanitel, telstaat, 

… 
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Dit laatste zal uiteraard enkel van belang zijn voor bedrijven met meer dan één rundvee uitbating, waarbij 
het voor de mestbank en/of sanitel van belang is dat elke beweging tussen de uitbatingen geregistreerd 
wordt. 
Bij het openen van het scherm komen alle aanwezige dieren tevoorschijn met hun laatste registratie van 
stal- of weidelocatie.  Ook de Geboortes en de Aankopen worden hier getoond, omdat dit op zich ook een 
boeking in de Stal- en Weidelocatie met zich meebrengt. 
 
Opgelet!! Voor de mestbank, sanitel, weidekalender, .. is het noodzakelijk alle bewegingen in de stal- en 
weidelocatie te bewaren. Dus: niet systematisch de ingebrachte gegevens wijzigen, maar verder aanvullen.  
(lijnen toevoegen) 
 

Een verandering in de stal- en weidelocatie toevoegen doet men door te klikken op  of F2. 
Er verschijnt een selectiescherm waarop o.a. de datum, de diersoort of een groep dieren in functie van de 
huidige locatie kan gekozen worden. Meteen kan ook de nieuwe bestemming ingevuld worden.  

 
 

Na het klikken op ‘OK’  verschijnt een invulscherm met alle geselecteerde dieren, waarop de nieuwe 
bestemming reeds ingevuld is. Vink nu de dieren aan die mogen verplaatst worden.  

 
Onderaan het scherm staat een teller die het aantal aangevinkte dieren weergeeft. Een eventuele wijziging 
voor één of meerdere dieren is op dit scherm ook nog mogelijk. Je kan ook op de ALL knop klikken om alle 
dieren aan of uit te vinken. 
  

Na het klikken op ‘OK’  of F6 worden de gegevens bewaard. 
 
In de grid kan een stal en/of weidelocatie steeds geschrapt worden voor zover het niet de allereerste 
registratie van het betreffende dier is. De registratie bij aankomst/geboorte van het dier kan enkel 
gewijzigd worden. Om een registratie te schrappen moet de te schrappen lijn aangeklikt worden, zodat 

deze gekleurd wordt; nadien moet gekikt worden op ‘Schrappen’ . Na bevestiging wordt de lijn definitief 
verwijderd. 
 
Om een ingebrachte "Stal- en weidelocatie" te wijzigen kan je dubbelklikken op de geboekte lijn. 
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Als je dubbelklikt op een verplaatsing gaat een detailscherm van de verplaatsingen op die dag getoond 
worden. Daar kunnen dan aanpassignen aan gebeuren. 
Als je dubbeklikt op een Geboorte of Aankoop, kom je op het Veebeheer scherm. (Zie Rundvee – 
Veebeheer).  Op deze schermen kunnen ook aanpassingen doorgevoerd worden. 
 
 
 

4. Verkoop dieren 
 
Enkel de verkochte dieren moeten hier ingebracht worden; de gewone verkopen, de verkopen aan het 
slachthuis en de eventuele noodslachten. (de Sterftes niet �  zie Rundvee - Sterftes) 
Je komt vooreerst in een grid-scherm waar alle reeds verkochte dieren uit het recente verleden opgesomd 
staan. 
 

Om nieuwe verkopen in te vullen ga ja op  klikken. 
 
Er verschijnt een invulscherm waar meerdere dieren tegelijk kunnen verkocht worden.  
 

Kies eerst de soort verkoop  
 
Vul daarna verkoop gegevens in van datum, klant, Vervoerder en Vervoerdernummer. Indien in de 
Algemene instellingen deze reeds waren ingevuld worden deze hier overgenomen. 
 
Kies voor Excl of Incl BTW 
 
In het kadertje "Hulp kostenverdeling" kan je de kostenbedragen aan 6%, 21% en 0% invullen. Later 

worden deze dan verdeeld over de verschillende dieren nadat je op het  knopje hebt geklikt. Enkel in 
een Nieuw scherm Verkoop zal deze knop "Hulp kostenverdeling" werkzaam zijn. 
 
 

Met de knoppen ,   en  kunnen dieren toegevoegd worden. 
 

 dient om de Nuchter kalveren uit een lijst te kunnen selecteren. 
 

 dient om de dieren die nu als Reform staan te kunnen selecteren. 
 

 hiermee kunnen blanco lijnen toegevoegd om de dieren op een verkooplijn in te vullen. 
 

 Schrapt een lijn van een te verkopen dier uit het verkoopscherm. 
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Voor elke verkoop wordt ingevuld: 
Referentie dier : dier dat verkocht wordt, maar kan met een voorafgaande selectie van diersoort uit een 
kortere lijst gekozen worden. 
Reden1: er moet een verplichte Verkoopreden1 ingevuld worden, een eventuele 2e verkoopreden kan 
verder op de regel aangeduid worden. 
Meldingsnummer sanitel:  Indien de dieren telefonisch gemeld worden , kan je hier het meldingsnummer 
invullen. Worden de dieren toch electronisch gemeld, dan kan dit hier leeg gelaten worden, en kan dat hier 
later aangevuld worden. 
Meldingsdatum sanitel : idem, maar de datum 
Bruto Gewicht : is het levend gewicht van het dier. Bij het invullen van het Bruto levend gewicht, wordt 
automatisch het netto en geslacht gewicht uitgerekend. Hier bestaat een omrekeningsformule voor die bij 

de "Instellingen" – "Verkoop" wordt ingevuld per diersoort. Ook via de knop  wordt het "Instellingen 
verkoop"-scherm aangeroepen. Aan de hand van deze getallen kan de omrekening tussen Netto en Bruto 
automatisch uitgerekend worden. Ook indien Netto of Geslacht gewicht wordt ingevuld zullen de 
ontbrekende waarden aangevuld worden. 
Netto gewicht : is het netto betaalde gewicht. 
Geslacht gewicht : is het netto geslacht gewicht. 
Prijs : Ofwel wordt de prijs per Netto Kg ingevuld, Ofwel wordt de prijs per Geslachte kg ingevuld ofwel 
typt men de totale waarde van het verkocht dier in. De omrekening gebeurd automatisch. 
BTW-bedrag: dit wordt automatisch uitgerekend en kan niet handmatig aangepast worden. 
Kosten op verkoop aan 6%:  
Kosten op verkoop aan 12%:  
Kosten op verkoop aan 0%: Deze kosten kunnen individueel per dier ingevuld worden, maar kunnen ook in 
het kader "Hulp kostenverdeling" ingebracht worden en via de OK knop verdeeld worden over de 
verschillende dieren. 
Verder kan nog een tweede verkoopreden, de vetdekking en de bevleesdheid ingevuld worden. 
 
Onderaan komt een samenvatting van de verkochte dieren om te zien of het totaal te ontvangen bedrag 
klopt met de factuur. 
 
 
Indien de verkoop werd geregistreerd zonder de meldingsdatums en meldingnummers in te vullen kan de 
integrale verkoop  opnieuw op het scherm opgehaald worden om de ontbrekende gegevens aan te vullen. 
 

 
 
 
 
 

5. Sterfte dieren 
 
 
Enkel de gestorven dieren moeten hier ingebracht worden; dus niet de gewone verkopen, niet de verkopen 
aan het slachthuis en niet de noodslachtingen. (deze worden bij verkoop dieren ingevuld �  zie Rundvee - 
Verkoop) 
Je komt vooreerst in een grid-scherm waar alle reeds gestorven dieren uit het recente verleden opgesomd 
staan. 
 

Om nieuwe sterftes in te vullen ga ja op  klikken. 
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Er verschijnt een invulscherm waar het gestorven dier kan op ingevuld worden. 

 
Bij de standaard Koper Vervoerder en Vervoerdersnummer worden best de gegevens van Rendac ingevuld. 
Bij een volgende sterfte zullen deze dan standaard worden voorgesteld. 
 
Ook kan de eventuele meldingsdatum en meldingnummer ingevuld worden.  Bij electronische melding 
kunnen deze sterftes ook later opnieuw opgevraagd worden om de ontbrekende nummers nog in te vullen. 
Via OK en NEW worden nieuwe sterftes ingeboekt, via de RESET knop wordt het scherm blanco gezet. 
 
 

6. Veebeheer 
 
Dit scherm dient om gegevens van een bepaald dier te consulteren en eventueel te wijzigen. Het wordt 
eigenlijk niet gebruikt voor het verder aanvullen de van technische gegevens. Dit gebeurt bij "technische 
handelingen". 
Vooreerst kom je in een leeg grid-scherm. 

Je kan gegevens wijzigen of ophalen. Om een dier te wijzigen klik je op ; je kan onmiddellijk het 
te wijzigen dier uit de lijst kiezen. 
 

Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’  verschijnt een selectiescherm waarbij aangeduid wordt welke 
runderen er moeten verschijnen. Vul in welke dieren moeten opgehaald worden en klik op OK. 
Een grid-scherm met een aantal kengetallen van de geselecteerde dieren wordt op het scherm geplaatst.  

 
 
De kleurtjes vooraan in de lijst geven reeds informatie over de status van de dieren. 

 
 
 
Door te dubbelklikken op het gewenste dier of door op het icoontje ‘wijzigen’  te klikken, verschijnt het 
detailscherm van het gekozen dier dat in het gridscherm aangeduid was. 
 
Het detailscherm van een dier bestaat uit een bovenste"identificatie en status-gedeelte" en onderaan 
"verschillende tabfolders" die specifieke rundvee-items behandelen. 
In het identieficatie en status-gedeelte worden kengetallen en datums getoond omtrent de status van het 
dier. Een volledige identificatie komt op de eerste regel te staan. 
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Referentie – Naam  –  Werknummer  –  Leeftijd  –  Diersoort   (staan in het zwart) 
 
In een opvallend kleur komt de status van het dier met enkele omgerekende kengetallen. Afhankelijk van 
de diersoort, status en fokkerijgegevens zullen andere kengetallen gerekend worden. 
 
Ook afhankelijk van de huidige diersoort zullen nu bijkomede tabfolders zichtbaar/onzichtbaar worden. 
Mogelijke tabfolders zijn: 
 
 

 
 
tabfolder ALGEMEEN 
bevat wat algemene diergegevens en de link naar de foto. Deze wordt dan getoond in het rechter gedeelte. 
 
 
tabfolder DIERFICHE 

dit blad bevat de identificatiegegevens van het dier; alle nummers van het dier en de 
afstammingsgegevens worden hier ingevuld. Ook zijn een aantal knoppen voorzien om de 
exterieurtbeoordeling en de fokwaarden bij te houden. 
 
 
tabfolder LACTATIES 

Deze tabfolder toont de verschillende lactaties van een dier en hun bijhorende melkproducties, vet- en 
eiwitgehalte, 305-dagen-productie, lactatiedagen en tussenkalftijden.  
Indien van één lactatie alle melkgegevens voorhanden zijn, wordt die lactatielijn uitgerekend. Indien geen 
lactatiegegevens voorhanden zijn kan het totaal of gemiddelde handmatig ingevuld worden. 

Via deze knop  is een grafiek voorhanden om de melkproducties, lactatiedagen en tussenkalftijden 
grafisch weer te geven.  
 
  
tabfolder FOKKERIJ 
Op de tabfolder fokkerij wordt een overzicht getoond welke technische handelingen het dier heeft 
ondergaan gedurende haar levensloop. Ook handelingen die buiten de "op bedrijf"-periode gebeurd zijn, 
kunnen op de fokkerij-fiche bijgehouden worden. 
Alle handelingen qua bronst, inseminatie, droogzetten, kalven, drachttesten en conditiescores worden hier 
chronologisch opgesomd. Een lactatie moet telkens volledig ingevuld zijn; dus Dek – Droogzet – Kalven. 
Op elke gekleurde lijn begint een nieuwe lactatie. Enkel bij de eerst ingevulde kalving (lactatie) kan het 
lactatienummer aangepast worden. 
Op dit scherm kan je regels weglaten, aanpassen of toevoegen. 
Bij het klikken op de OK-knop worden controles uitgevoerd omtrent het chronologisch verloop van de 
opeenvolgende acties. Zo kan een opmerking gegeven worden indien een droogzetdatum ontbreekt waarbij 
daarna toch nog een kalving werd ingevoerd. 

 
 
 
 
tabfolder MPR 
Hier staan de melkcontroles van het dier. Deze kunnen handmatig ingebracht worden maar kunnen ook via 
"Communicatie VRV" in het Ceres-programma ingelezen worden. 
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Er wordt een vinkje geplaatst indien het om een officiële melkmeting gaat waar vet- en eiwitgehalte 
gekend is. Bij eigen metingen waar geen vet- en eiwitgehalte voorhanden is wordt "Controle" uitgevinkt. 
Deze ingevoerde melkmetingen dienen om de kengetallen op de tabfolder "Lactaties" te kunnen 
uitrekenen. 

 Geeft het melkbaarheidsonderzoek van het dier. Deze worden hier enkel bekeken of gewijzigd. Het 
invullen ervan gebeurt op "Fokkerij" – "Melkbaarheidsonderzoek" 

 Geeft de melkproducties in grafiek weer. 
 
tabfolder CODES 
Alle attenties die het dier ooit heeft gekregen worden hier opgevolgd. De lactatie waarin de attentie valt, 
wordt door de computer uitgerekend en kan door de gebruiker niet aangepast worden. 
 
tabfolder GEZONDHEID 

De opvolging van de ziektes, diagnoses, behandelingen en medicaties worden in de tabfolder "gezondheid" 
opgevolgd.  
Afhankelijk van het gekozen type en de gekozen ziekte worden allerhande gegevens gevraagd. 
Locatie, Methode/behandeling, Geneesmiddel, Hoeveelheid, Uitvoerder, Lotnummer en Document zijn een 
paar belangrijke daarvan.  
Bij elke behandeling met een geneesmiddel verschijnt een schema waar kan aangeduid worden wanneer 
het wordt toegediend. Dus elke toediening start op de ingegeven datum, waarbij D1 dan onmiddellijk wordt 
aangevinkt.  D1 staat voor Dag1 van de behandeling D2 is dag 2 enz… Indien een dier dus 7 dagen lang 
moet behandeld worden zulle 7 kruisjes aan staan. Indien een geneesmiddel  enkel op dag1 en dag5 
toegediend wordt, zullen enkel de vinkjes D1 en D5 aangevinkt worden. 

 
Bij elke toediening van een geneesmiddel moet minstens één dag aangeduidt worden. 
Vanaf de laatste toediening worden dan de "wachttijden melken" en "wachttijd vlees" uitgerekend. 
 
 
tabfolder STAALNAMES 
Bij elke staalname kunnen datum, nummer staal, uitvoerder, document en uitslag ingevuld worden. 
 
 
tabfolder HISTORIEK 
De tabfolder historiek vertoont de veebewegingen en verplaatsingen van het dier, samen met de 
aankomst- en vertrekgegevens. Het historiekscherm is dus heel belangrijk voor het opstellen van de 
telstaat, het sanitel register en de berekeningen van de veebezetting. 
In het overzichtsscherm komen ook de veebewegingen naar andere stallencomplexen te staan.  
Bij elke verandering naar een andere diersoort wordt telkens gewicht en waarde gevraagd. 
 
 
tabfolder NAKOMELINGEN 
Op deze tabfolder kan niets worden ingevuld, maar wordt door Ceres opgezocht en gerekend. Het toont 
alle mannelijke en vrouwelijk afstammelingen van het dier. Bij de vrouwelijke afstammelingen wordt ook de 
melkproductie van de dochters weergegeven uit de reeds voltooide lactaties. Door te klikken op de pijltjes 

 krijg je onmiddellijk de dierfiche van het overeenkomstig dier. 
 
 
 
tabfolder OPMERKINGEN 

Deze tabfolder bevat alle losse opmerkingen rond dat dier. 

 
deze opmerkingen worden op geen enkele werklijst gebruikt. 
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Hulpknoppen op het detailscherm 

Afstammingen 
Met deze knop kan je de afstammingen van een dier opzoeken en eventueel verder de stamboom aflopen 

door een dier aan te klikken en vervolgens op de  afstammingsknop te klikken. 

Wil je een afstamming wijzigen, dan klik je op . 
 
 

Print Koekaart 
Met deze printknnop wordt de afdruk van de koekaart naar de printer verstuurd. 
 
 
 
Hulpknoppen in de menubalk 

 Hiermee kan je de afstammingen van een dier opzoeken en eventueel verder de stamboom 

aflopen door op de  afstammingsknop te klikken. 
 
 
 
 
 
 

7. Technische handelingen 
 
Op het scherm technische handelingen worden alle registraties per dier genoteerd betreffende 
bronst, inseminatie, drachttest, … 
 
Al dan niet komt eerst een tussenscherm om de keuze tussen zoogkoeien en melkvee te maken. Dit hangt 
af van de instelling in "Algemeen" - "Instellingen" - "Algemeen" 

    geeft �      
Indien deze instelling wordt afgezet, zal geen voorscherm verschijnen en worden Melkvee en zoogkoeien 
door elkaar getoon in de selectielijsten. 
 
Je bekomt dan een invulscherm waar de dagelijkse boekingen kunnen ingebracht worden. 
Op de achtergrond verschijnen alle reeds geboekte "Technische handelingen".  Deze kunnen achteraf 
opgehaald worden over om het even welke periode. 
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• Dier: het oproepen van de koe of vaars gebeurt door het manueel intikken van de referentie van het 
dier of met behulp van de keuzelijst. Nadat het dier is opgeroepen verschijnt in het rechter kader de 
meest recente toestandsgegevens. 

  kleurjes  
 
• Technische handeling: in functie van de toestand van het gekozen dier en de huidige datum, zal de 

computer zelf voorstellen wat de meest logische volgende actie gaat zijn, is dit niet correct  dan kan 
je de handeling nog aanpassen. 

 
• Datum, Melkgroep, Conditiescore: bij elke gekozen handeling MOET een datum, en kan een 

melkgroep en conditiesore ingevuld worden. 
 
Afhankelijk van de gekozen handeling kan je volgende zaken invullen: 
 
Bronst:  
 
Inseminatie/dekken:  
 

 
 

� Soort dekking: natuurlijke dekking, KI DHZ, gewoon KI, KI DHZ met intentie tot spoelen, KI 
(intentie tot spoeling, embryo-implantatie,en vermoedelijke dek. 

� Stier 
� Afhankelijk van de soort dekking zal in de keuzelijst de "KI-stieren" of de "Eigen stieren" 

getoond worden. 
� Dosis: aantal gebruikte rietjes in geval van KI DHZ 
� Embryo: een keuzelijst met de voorraad van aangekochte of gespoelde embryo’s.  

 
Droogzetten:  
Bij het droogzetten wordt een droogzetmiddel en de dosering ingevuld.  De stock van het droogzetmiddel 
wordt verlaagd indien de instellingen van de boekhouding dat toelaten. 

 
 
 
 
Kalven:  
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Er zijn drie lijnen voorzien om de gegevens van de "Levend geboren kalveren" in te vullen (dus maximum 
een drieling) 

� Geslacht 
Geslacht: Vrouwelijk, Mannelijk of Mannelijk vleesvee.  Mannelijk Vleesvee is enkel van toepassing bij 
vleesveehouders, waarbij de mannelijke dieren niet bij mannelijk jongvee worden gerekend, maar 
onmiddellijk naar vleesvee mogen verhuizen. 

� Richting 
� Werknummer: Wordt automatisch ingevuld indien de aangekochte oornummers reeds in Ceres 

werden ingebracht. Zie "Algemeen" – "Automatische nummering". Bij het werknummer moet 
de landcode NIET worden ingevuld.  BE wordt er automatisch bijgeplaatst. 

� Referentie: Wordt automatisch ingevuld indien de instellingen voor de automatische 
nummering werd ingebracht. Zie "Algemeen" – "Automatische nummering". Anders wordt 
veelal een combinatie tussen werknummer en geboortejaar zelf ingevuld bijv. 8912-99 

� Naam: indien niet ingevuld wordt de naam overgenomen van de referentie (bij het opslaan of 
OK klikken) 

� Waarde, gewicht, kleur, groep 
 

� Aantal dood geboren kalveren  (kan in combinatie met levend geboren kalf) 
� In geval van een kalving van een vaars 

Waarde en Gewicht  van de vaars 
 

� Aantal dood geboren kalveren  (kan in combinatie met levend geboren kalf, of apart) 
 
 
 
Reform:  Hiermee kan een dier op reform worden gezet. Er worden dan geen technische handelingen meer 
toegelaten voor dat dier, behalve attentiecodes. 
 
 
Drachttest: dient om een dier een drachttest te geven. Kies eerst het resultaat van de drachttest. Enkel 
indien een dier in samenweiding samengelopen heeft met een stier kan een vermoedelijke dek van het 
samenlopen ingegeven worden. 

 
 Opgelet; indien een dier eerst geïnsemineerd is door een KI-stier en daarna in samenweiding is 
gegaan maar blijkt drachtig te zijn van de KI-stier, dan moet in de vermoedelijke dek niets ingevuld 
worden.  De vermoedelijk dek spreekt enkel op samenlopen in de weide. 
 
 
Conditiescore:  Indien een dier opgeroepen wordt om enkel conditiescores toe te voegen, dan wordt dit 
punt aangeklikt. Op die manier kunnen conditiescores toegevoegd worden zonder dat er aan de status van 
het dier iets wijzigt. 
 
Samenlopen:  Je kan via technische handelingen ook het samenlopen van een dier met een stier ingeven. 
Daarvoor kan je het start samenlopen melden.  
Daarbij is enkel de stier van belang (weide mag – maar hoeft niet) 
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Bij het terug uit de weide nemen van één van de dieren kan "Stop samenlopen" ingevuld worden.  Bij stop 
samenlopen hoeft enkel de stop datum ingevuld te worden. 
 
Verwerpen:  Er moet enkel een datum geregistreerd worden.  De lactatie wordt niet afgesloten. Indien dat 
wel moet, moet gekozen worden voor een kalving met een doodgeboren dier, en kan een attentiecode 
"verwerpen" toegevoegd worden".  
 
Attentiecode:  Indien een dier opgeroepen wordt om enkel attentiecodes toe te voegen, dan wordt dit punt 
aangeklikt. Op die manier kunnen codes toegevoegd worden zonder dat er aan de toestand van het dier 
iets wijzigt. 
 
Bij elke handeling kunnen onderaan ook nog bijkomende attentiecodes toegevoegd worden. 

 
Deze codes zijn op voorhand aangemaakt onder de basisgegevens, maar kunnen hier via een groene knop 
verder aangevuld worden. Uit een keuzelijst kan een code gekozen worden. Daaraan kan eventueel een 
aantal gekoppeld worden. Bij nota kunnen eventueel bijkomende gegevens genoteerd worden.  Met de INS 
knop rechts beneden kunnen bijkomende lijnen voor attentiecodes toegevoegd worden. 
 
Bijkomende knoppen onderaan 

 Reset  
Hiermee wordt het scherm op blanco gezet om een nieuwe registratie te beginnen, maar er worden geen 
gegevens opgeslaan! 
 

 Transpondernummer 
Wordt er gebruik gemaakt van een koppeling met voederautomaat of melkmeting, dan kan via dit icoontje 
het halsbandnummer, Transponder 1 en Transponder 2 ingevuld worden. 
 

 Koekaart 
Hiermee bekom je de koekaart van het dier waarvan je de technische handelingen aan het invullen bent. 
 

 Stal- en weidelocatie 
Om een dier te verplaatsen naar een ander stallencomplex of andere weide kan je de stal- en weidelocatie 
invullen. 
 

 Referentie wijzigen 
 

 Ziektes en Behandelingen 

Je kan een ziekte of behandeling toevoegen aan dat ene dier door op de knop  te klikken. 
Je komt in het scherm van een groepsbehandeling, maar je kan maar 1 dier behandelen. 
 

 Aankoop sperma 
Vanuit het scherm van de "Technische handelingen" kan je een aankoop van sperma inboeken.  
 
 

8. Samenlopen 
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Samenlopen dient voor de opvolging van de fictieve "dekkingen". Het vervangt voor een groot deel de 
inseminaties van de dieren. Het "Samenlopen" dient niet om de beweiding op te volgen.  Dit gebeurt in 
het onderdeel "Stal- en weidelocatie". 
 
Het "samenlopen" invullen heeft als voordeel dat je de dieren kan laten kalven, waarbij het Ceres-
programma gaat opzoeken door welke stier ze gedekt zijn. Bij de kalving wordt dan een Dek ingevuld. 
 
Bij het samenlopen kan een start- en stopdatum ingevuld worden. De startdatum moet altijd ingevuld 
worden, de stop-datum indien gekend. Ook de stier wordt telkens ingevuld. 
 
Om de dieren aan te duiden welke je in samenlopen wenst te plaatsen is een selectiescherm opgebouwd, 
waarin je de diersoorten kan kiezen enventueel aangevuld met de huidige stier waar ze op dat ogenblik 
bijzitten. (Om een stierwissel in de computer te steken). 

  
 

daarna selecteer je de dieren.   
en klik je op OK om op te slaan. 
 
Zowel bij de invoer als bij bestaande boekingen kan een einddatum voor Samenlopen 
ingevuld worden.  In het selectievakje van de einddatum komen alle reeds ingevoerde 
einddata tevoorschijn. Een einddatum weer blanco zetten doe je door de blancodatum te 
selecteren. 
  
 
Eventueel kan je de weide vermelden waarin het samenlopen gebeurt. Deze ingave van het samenlopen 
vervangt niet de Stal- en Weidelocatie voor het weideregister.  
 
 
 
 

9. Drachtigheidscontroles 
 
Een individuele drachttest kan je invullen op het scherm van de "Technische handelingen". 
Via "Drachtigheidscontroles" kunnen op een snelle manier de resultaten van drachtcontroles van meerdere 

dieren ingevuld worden. Na het invullen van de drachttest moet er geklikt worden op ‘Opslaan’  of F6 om 
de gegevens vast te leggen. 
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Wenst men bij de drachtcontrole allerlei opmerkingen te vermelden dan moet de registratie gebeuren via 
‘Rundvee’ � 'Gezondheid' �  ‘Gynaecologische onderzoeken’. 
 

 
 
Bij dieren in samenweiding kan een positieve test met vermoedelijke dekdatum en vermoedelijke dekstier 
ingebracht worden. Deze datum vormt de basis om het afkalvingspatroon en werklijsten te berekenen. 
 
Indien een dier eerst d.m.v. KI gedekt alvorens ze in samenweiding werd gestoken en we geven bij een 
positieve drachtcontrole enkel de testdatum mee (dus geen vermoedelijke weidedekdatum). Dan zal de KI-
datum als referentie voor de vermoedelijke kalfdatum gebruikt worden. M.a.w. het dier zal vermoedelijk vol 
geweest zijn van de KI. 
 
Wanneer men niet met drachtcontroles werkt, zal een dier als positief drachtig beschouwd worden vanaf 
een aantal dagen gedekt (bv.90). dit werd bepaald bij de algemene instellingen van melkvee en 
zoogkoeien. 
 
 
 

10. Embryo’s 
 

10.1. Voorbereiding donoren & receptoren 

Op dit scherm worden alle voorbereidingen aan dieren geregistreerd die als donor of receptor van embryo’s 
gebruikt worden. 
Bij het oproepen van het scherm komen de registraties van de jongste maanden tevoorschijn. Het aantal 
maanden kan ingesteld worden bij ‘Algemeen’ –> ‘Instellingen’. 

Na het klikken op ophalen  kunnen de registraties opgeroepen worden van een periode naar keuze. 
Door te klikken op de gewenste lijn (registratie) kan een wijziging hierop aangebracht worden. De wijziging 

wordt pas doorgevoerd nadat er op OK  geklikt wordt. 

Het toevoegen van een nieuwe voorbereiding gebeurt door te klikken op ‘New’  of te drukken op F2. 
Er verschijnt een blanco lijn waarop de gegevens kunnen ingevuld worden. 
 

10.2. Uitspoelen, aankoop en verkoop van embryo’s 

Om bij de technische handelingen een embryo in te planten, moet het hier eerst aangekocht of gespoeld 
zijn (bovenste deelscherm). Een embryo krijgt een referentie waardoor het dan herkenbaar is doorheen het 
hele ceres-programma. Aan de hand van deze referentie/dit nummer zal het embryo achteraf opgevraagd 
worden bij een implantatie. Gebruik dus een logische referentie!  Om de verkoop van een embryo in te 
vullen moeten de embryo's per nummer of splitscode opgevolgd worden (onderste deelscherm), dan 
dienen alle verkoopgegevens van de verkoop van het embryo ingevuld te worden in het onderste 
deelscherm. 
 
De  aan- en verkoopgegevens van embryo's kunnen naar de boekhouding overgehaald worden. (Zie 
Bedrijfsbeheer � Opstartgegevens � Algemene instellingen � Rundvee ) of dienen enkel om de 
technische opvolging van de afstammingen te garanderen. In dat geval hoeft de koppeling met de 
boekhouding niet te gebeuren. 
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De vinkjes  ingeplant  , verkocht  en de opvolging van de stock gebeurt bijna telkens 
automatisch, maar moet in geval van wijzigen of schrappen van implantingen handmatig bijgewerkt 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Diernummers 
 
Dit scherm dient om op een snelle manier nummers (sanitel, werknummers, …) te wijzigen. Vooraf wordt in 
een keuzescherm aangegeven welke dieren op het scherm moeten gepresenteerd worden. 
 

 
 
 
 
 
 
Vervolgens komt een grid op het scherm met alle gevraagde dieren en hun identificaties. Na het wijzigen 

moet op opslaan  geklikt worden om de gegevens te bewaren. 
 
De werknummers van de moeders worden ook doorgeboekt naar de afstammelingen. Dus als je het 
werknummer Moeder wijzigt, zal bij de moeder het werknummer aangepast worden, maar ook bij alle 
afstammingen van dat dier zal "werknummer moeder" mee gewijzigd worden. 
 
 
 
 

12. Gezondheid 
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12.1. Staalname 

 
Hier worden de staalnames en de uitslagen ervan bijgehouden. De uitslagen van de stalen dienen om bvb 
op de "lijst toegediende geneesmiddelen" te vermelden. Dit gebeurt indien bij het toedienen van een 
geneesmiddel ook de staalname wordt vermeld.  (zie "ziekten en behandelingen"). 
 
De mogelijkheid bestaat om staalnames in groep in te geven. Dit kan aangeroepen worden vanuit 
staalname (12.1) of vanuit ziekte en behandelingen (12.2). 
 
 

 
 
WAAROM? 
IKM verwacht van de landbouwers dat van alle dieren, die behandelt werden met een geneesmiddel met 
een wachttijd, een test wordt gedaan of er residuen terug te vinden zijn in de melk. Via dit hulpmiddel kan 
je vlot van alle dieren een staalname invoeren. Ook van het verleden. 
 
WELKE TE TESTEN DIEREN? 
Alle dieren die behandelt werden met een product met wachttermijn voor de melk  en die nog geen test 
hebben gehad, zullen verschijnen.  
Op het voorselectiescherm kan je kiezen vanaf welk periode de dieren moeten verschijnen (eventueel ook 
de verkochte).  
Wanneer in het voorselectiescherm geen testdatum ingebracht wordt verschijnt als testdatum de 
behandeldatum + wachttijd + 1. Om werk te besparen kan je reeds de staalname de uitslag en de 
uitvoerder invullen. 
Bij de geteste dieren moet u bij ok een vinkje zetten. Werden  alle dieren getest kan u simpelweg op het 
groen ok veldje klikken (boven de invulvelden). 
Ontbreken er dieren of wenst u bv een staalname van bloed in te geven, zonder dat hiervoor een 
behandeling werd uitgevoerd,  kan u via de New-knop dieren toevoegen. Wenst u geen dieren 
voorgeselecteerd te zien omdat er bv geen behandeling vooraf aan de staalname gebeurd is, kan je het 
vinkje “selecteren van te controleren dieren “ uitvinken. 
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12.2. Ziekten en behandelingen 

 
Via dit scherm worden alle ziekten en stoornissen met hun behandeling geregistreerd. De eventuele 
staalnames kunnen er ook aan gekoppeld worden. 
 
Bij het binnenkomen van het scherm komen de registraties van de jongste maanden tevoorschijn. Het 
aantal maanden kan ingesteld worden bij "Algemeen" – "Instellingen" – "Aantal maanden op de grid". 
 
Bij een nieuwe ingave verschijnt eerst een scherm waarop vooraf één of meerdere diersoorten kunnen 
gekozen worden en hoe de ingave gaat gebeuren. 

  
Individueel : Je zal 1 dier kunnen aanduiden 
In groep : Je zal meerdere dieren kunnen aanduiden 
In groep met een entschema (preventief) : je zal een vooraf gedefiniëerd entschema kunnen gebruiken, 

daarbovenop zullen de te behandelen dieren met een speciale knop kunnen opgezocht en aangeduid 
worden. 

 

Na het klikken op  verschijnt een invulscherm waarop een diagnose met de behandeling kan ingevuld 
worden. 
 
Bij een individuele    of    groepsingave  moet je op volgende zaken letten. 

     
 
 
Datum, type en dier moeten ingevuld worden – of moeten uit de lijst aangeduid worden. 
 
Ziekte/diagnose  of  Handeling / actie  moet gekozen worden: maak een keuze uit de lijst (afhankelijk 

van type Preventief of Curatief) 
 
Staalname kan enkel ingevuld worden bij individuele behandeling – (staal kan maar van 1 dier afkomstig 
zijn) 
 
Een opmerking kan uit een keuzelijst gekozen worden. Deze is aan te maken via de groene knop of via 
‘Algemeen’ –> ‘Basisgegevens gezondheid’ –> ‘Opmerkingen bij ziektes’. 
 
Enkel in geval van ‘klinische mastitis’ wordt de ergheid en celgetal gevraagd. 
1 = Lichte veranderingen in de melk 
 Uier perfect normaal 
2 = Duidelijke veranderingen in de melk 
 Uier geen klinisch waarneembare veranderingen 
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3 = Duidelijke veranderingen in de melk 
 Aangetast kwartier: duidelijke ontstekingssymptomen 
4 = Duidelijke veranderingen in de melk 
 Aangetast kwartier: opvallende ontstekingssymptomen 
 Algemeen ziek zijn (koorts, ..) 
5 = Duidelijke veranderingen in de melk 
 Aangetast kwartier: opvallende ontstekingssymptomen (roodheid, pijn, zwelling, warm) 
 Ernstige symptomen van algemeen ziek zijn. 
 
 
In het onderste schermgedeelte worden de eventuele geneesmiddelen vermeld (maar is niet verplicht) 
en de duur van de behandeling. 

 
Geneesmiddel : Selecteer de naam van het geneesmiddel uit de lijst of gebruik de groene knop om een 

geneesmiddel toe te voegen. 
Hoeveelheid /dier per dag: is de toegediende hoeveelheid dat elk dier krijgt per dag. 
Vakjes D0 tot D9: aanvinken op welke dagen het geneesmiddel werd toegediend. D0 is de dag zelf.  D1 is 

de dag erna enz…  Dus als er 6 dagen lang, afwisselend een dag wel een een dag niet moet 
behandeld worden, zullen de vinkjes als volgt staan.  

  
 
 
Hoe moet je de dieren selecteren? 

 Ofwel de dieren aanklikken ofwel op de gele knop SEL klikken 
om bepaalde diergroepen te kunnen selecteren. 
 
Indien je een behandeling in groep invult die gekoppeld was aan een entschema, dan krijg je in het 
selectiescherm van de dieren te zien over welke enting het gaat. Via de SEL knop  kan je dan  

 
alle dieren selecteren die aan de instellingen van het entschema voldoen. Daarvoor maak je dan de keuze 

 
 
 

12.3. Tankmelkgegevens 

 
Via dit scherm worden alle analyses van de tankmelkgegevens genoteerd. 
Bij het oproepen van het scherm komen de registraties van de jongste maanden tevoorschijn. Het aantal 
maanden kan ingesteld worden bij ‘Algemeen’ � ‘Instellingen’ � ‘Algemeen’. 
 
Volgende gegevens kunnen bij een registratie genoteerd worden: 

• Datum 
• Maandbeoordeling: Enkel indien het om een maandbeoordeling gaat zullen strafpunten kunnen 

ingevuld worden. 
• Kiemgetal: ( X 1000/ml) 
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• Coligetal: ( /ml) 
• Celgetal: ( X 1000/ml) 
• Overige: 

o Remstoffen 
o Vriespunt (- m °C) 
o Oxiderende ontsmetting 
o Filtratie 
o Vet 
o Eiwit 
o Ureum 
o Lactose 

• Microbiologische resultaten: uit een vast keuzescherm kunnen 4 microbiële besmettingen 
genoteerd worden met hun resultaat. 

 

Na het klikken op ‘OK’   worden alle gegevens genoteerd. 
 
 
 
 

12.4. Attentiecodes per dier 

 
Op het scherm technische handelingen kunnen allerlei gecodeerde opmerkingen genoteerd worden. Dit 
gebeurt dan dier per dier. 
Wil men echter eenzelfde code voor meerdere dieren noteren, dan doet U dit best via dit scherm. 

Na het klikken op ‘Ophalen’  kunnen de registraties van een bepaalde periode en een bepaalde diersoort 
opgevraagd worden.  

Op dit gridscherm kunnen gegevens geschrapt worden door te klikken op ‘Schrappen’ . 
 
Wijzigen moet individueel gebeuren via het veebeheer. 
 
Na klikken op ‘Nieuw’  kan een code gegeven worden aan meerdere dieren tezelfdertijd. Eerst volgt een 
scherm waarop kan aangeduid worden aan welke diergroep de code moet toegekend worden. In een 
volgend scherm kunnen de dieren dan individueel aangeduid worden 
 
 

12.5. Langdurige behandelingen 
 
In dit scherm worden alle langdurige groepsbehandelingen geregistreerd. Dit wordt vooral bijgehouden 
voor voetbaden, horzelbestrijding, tepeldesinfectie, enz.. waarbij geen individuele dieren kunnen aangeduid 
worden maar eerder groepen van dieren. 
De reeds uitgevoerde behandelingen komen automatisch op het scherm, de recentste registraties staan 
bovenaan. 
Er wordt enkel een periode of dag gevraagd, de frequentie van het toedienen en de bestemmings-
diersoort, bijkomende info omtrent het toegediende geneesmiddel mag ingevuld worden. 
 
 
 

12.6. Gynaecologische onderzoeken 

 
Bij het openen van het scherm verschijnt een grid met de gynaecologische onderzoeken van de jongste 
maanden. Van hoeveel maanden er gegevens opgehaald worden is afhankelijk van de instellingen die terug 
te vinden zijn in ‘Algemeen’ –> ‘Instellingen’. 
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Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’  verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden 
van welke periode men eventueel andere onderzoeken wil opvragen. 
Door te dubbelklikken op het gewenste onderzoek of door op het icoontje ‘Wijzigen’  te klikken, 
verschijnt een detailscherm van het onderzoek dat in het gridscherm aangeduid was. 

Na het wijzigen moet op OK  of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren. 
Het toevoegen van een nieuw onderzoek doet men door te klikken op ‘Nieuw’  of F2. Er verschijnt een 
blanco detailscherm, waarop alle gegevens van het onderzoek kunnen geregistreerd worden. 
 
Volgende gegevens kunnen ingevuld worden: 

• Datum 
• Koe/vaars 
• Reden 1: keuze uit een vaste keuzelijst 
• Reden 2: keuze uit een vaste keuzelijst 
• Reden 3: keuze uit een vaste keuzelijst 
• Diagnose: keuze uit een keuzelijst die via de groene knop verder aan te vullen is. Zie ook: 

‘Algemeen’ –> ‘Basisgegevens’ –> ‘Gynaecologisch onderzoek’. 
• Behandeling: keuze uit een keuzelijst die via de groene knop verder aan te vullen is. Zie ook: 

‘Algemeen’ –> ‘Basisgegevens’ –> ‘Gynaecologisch onderzoek’. 
• Opmerking: keuze uit een keuzelijst die via de groene knop verder aan te vullen is. Zie ook: 

‘Algemeen’ –> ‘Basisgegevens’ –> ‘Gynaecologisch onderzoek’. 
• Vulva: vrije opmerking 
• Cervix: vrije opmerking 
• Uterus (linker hoorn): vrije opmerking 
• Uterus (rechter hoorn): vrije opmerking 
• Uterus (tonus): vrije opmerking 
• Linker ovarium: vrije opmerking 
• Rechter ovarium: vrije opmerking 

 

 
 
 
 
 

13. Melkproducties 
 
Via dit scherm worden alle melkcontroles/melkmetingen geregistreerd. 
Bij het openen van het scherm komen geen metingen tevoorschijn. Pas na het klikken op ‘Ophalen’  

  kunnen de registraties opgeroepen worden van een periode naar keuze. 
Op deze grid kunnen bestaande gegevens gewijzigd worden. De gegevens die kunnen gewijzigd worden 
zijn: datum, kg melk (morgen en avond), % BV, % Eiwit, % Lactose, celgetal, code, lactatiewaarde, 
persistentie en ureum. 

Na het wijzigen moet op ‘Opslaan’  of F6 gedrukt worden. 
De opmerking ‘Melkgegevens van de laatste lactatie worden verwerkt! Gegevens opslaan?’ verschijnt. 
Na bevestiging worden alle laatste lactaties van alle koeien herberekend. Dit kan enige ogenblikken duren. 
Tijdens deze herberekening wordt o.a. de totale melkproductie van de laatste lactatie opnieuw bepaald. 
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Het toevoegen van een nieuwe melkcontrole kan op 2 methoden gebeuren: handmatig of via internet (e-
mail). 
 

13.1. Handmatig inbrengen van melkcontroles 

Door te klikken op ‘Nieuw’  of F2 verschijnt een invulscherm waarop het volgende moet ingegeven 
worden: 

• Datum: datum van de melkcontrole, deze is terug te vinden op het resultaatblad van de 
melkcontrole. 

• Melkcontrole: door dit veld aan te vinken wordt aangegeven dat het een officiële meting betreft 
waarbij het invullen van het botervet en eiwitgehalte verplicht is. 

• ‘Drooggezet na’ – ‘Verkocht na’: Door deze data aan te passen kan ervoor gezorgd worden dat de 
dieren, die nog op de melkcontrolelijst staan, maar ondertussen droog staan of verkocht zijn, toch 
op de lijst komen om de meetresultaten in te vullen. 

• Groep: door de groep in te vullen kan eventueel een deel van de koeien opgeroepen worden. 
 

Door te klikken op OK   of F6 wordt een lijst gegeven met de koeien. 
Komt de volgorde van de koeien niet overeen met de melklijst die werd toegezonden, dan kan de volgorde 
best gewijzigd worden in functie van de lijst. 
Om de volgorde te wijzigen moet geklikt worden op de kolomtitel, waarop moet gesorteerd worden. Dit 
kan zijn: geboortedatum, bedrijfsnummer, halsbandnummer, naam of stamboeknummer. De gekozen 
kolom wordt zwart. Na het klikken op sorteren  of  komen de koeien in de gewenste volgorde. 
De controledatum en de soort controle (officieel of niet) staan klaar ingevuld volgens de opgave in het 
start-invulscherm. 
 

 
 
Naast elke koe moeten nu de kg melk (eventueel gesplitst in morgen- en avondmeting), % BV en % eiwit 
ingevuld worden. Eventueel kunnen % lactose, celgetal, code, lactatiewaarde, persistentie en ureum ook 
ingevuld worden. 
 

Zijn alle gegevens ingevuld, dan zal na het klikken op ‘Opslaan’  of F6 de vraag gesteld worden om de 
melkgegevens te verwerken. Na het bevestigen worden alle gegevens opgeslagen. 
 
LET OP!!!: Indien de melkcontrole niet op geregelde tijdstippen worden ingevuld, kan er zich een 
probleem voordoen. 
 Worden melkcontroles ingevuld van enkele maanden geleden, dan kan het zijn dat bepaalde 
metingen thuishoren in een vorige lactatie en niet in de laatste. 
 Bij het opslaan van de gegevens worden wel alle metingen bewaard, maar enkel de laatste lactatie 
wordt verwerkt. 
 In deze situatie zal het belangrijk zijn om samenstellen lijsten uit te voeren; Zie: ‘Diverse’ � 
‘samenstellingen lijsten’. 
 

13.2. Inlezen melkcontroles via elektronische weg 

 
Zie ’Communicatie VRV’ 
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14. Fokkerij 
 

14.1. KI stieren 

 
Vooraleer KI stieren te kunnen gebruiken in technische handelingen, moet van elke stier een fiche 
gecreëerd worden; dit gebeurt via dit scherm. 
 
Bij het aanroepen van het scherm moet eerst een keuze gemaakt worden tussen stieren van het melktype 
of van het vleestype. 
Nadien verschijnen op het gridscherm de actieve KI stieren van de gekozen soort. Na het klikken op het 

icoontje ‘Ophalen’  verschijnen alle KI stieren van de gekozen soort, dus zowel de actieve als de niet 
actieve. 
 
Zowel de KI-stieren van het melktype als deze van het vleestype zijn hier terug te vinden. Omdat de 
diertypes een andere lineaire beoordeling hebben, kunnen deze types nooit samen op het scherm getoond 
worden. Enkel de afstammingsgegevens van alle dieren kunnen samen op het scherm geplaatst worden. 

Dat bekom je door op  te klikken. 

De keuze kan gemaakt worden door op het betreffende icoontje te klikken.  of .  
 
Het manueel toevoegen van een stier doet men door te klikken op ‘Nieuw’  of F2. Er verschijnt een 
blanco detailscherm, waarop alle gegevens van de stier kunnen geregistreerd worden. In functie van 
melktype of vleestype zal het inputscherm verschillend zijn. 
Stieren van het melktype hebben meer gegevens dan stieren van het vleestype; daarom bestaat het 
scherm uit meerdere tabfolders. 
 
Zeel belangrijk is het invullen van het KI-nummer van een stier of zijn volledig werknummer. Dit is nodig  
voor de communicatie met het VRV te verzekeren. Op basis van dat ingevuld nummer zullen ook de Doe-
Het-Zelf KI's doorgestuurd worden. 
 
Het actief maken van een stier moet gebeuren op het detailscherm. 
 

Met het icoonjte Stamboom  kan je van elke KI-stier de volledige afstamming zien. Je selecteert 
eerst de correcte stier. 
 
Om de KI stieren in te lezen via elektronische weg  zie ’Communicatie VRV’ 
 
 

14.2. Stier-advies 
 
Het stieradvies-scherm is van nut om bij de technische handelingen de stier voor te stellen die bij een 
volgende inseminatie moet gebruikt worden. Via selectie-criteria en advies van de beroepsinstanties kan de 
best passende stier bij de verschillende vrouwelijke dieren reeds op voorhand vastgelegd worden. 
Bij de technische handelingen gaat die stier dan vooropgesteld worden. Evenwel is daar geen verplichting 
aan gebonden om deze stier bij de inseminatie te gebruiken.  
 
Als het dier gedekt is, verdwijnt de stier hier bij het stieradvies, maar blijft de koe in het vet staan. 
Bij herdekking zal voor de dieren die in het vet staan zonder stier, de stier van de vorige dek aangeboden 
worden. 
Bij dieren dien in het grijs staan, zal geen stier aangeboden worden. 
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Bij kalven komen de dieren terug in het grijs te staan. 
De kleurtjes vermelden ook reeds iets van de diersoort of status 
lichtblauw zijn de koeien 
geel zijn de dekrijpe vaarzen 
oranje zijn de niet dekrijpe vaarzen 
roze zijn de dieren verkocht voor externe opfok 
 

14.3. Koe-indexen melkvee productie 
 
In dit scherm worden de koe-indexen productie van de eigen runderen geregistreerd. 
 
Bij het openen komen alle registraties van de jongste maanden op het scherm. Van hoeveel maanden er 
gegevens opgehaald worden, is afhankelijk van de instellingen die terug te vinden zijn in ‘Algemeen’ � 
‘instellingen’ � ‘aantal maanden ophalen op de grid’. 
 

Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’  verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden 
van welke periode men eventueel andere koe-indexen melkvee productie wil opvragen. 
Door te dubbelklikken op de gewenste verkoop of door op het icoontje ‘wijzigen’  te klikken, verschijnt 
het detailscherm van de koe-indexen productie registratie die in het gridscherm aangeduid was. Na het 

wijzigen moet op OK  of F6 geklikt worden om de wijziging vast te leggen. 

Door te klikken op Next  of Previous  worden de gegevens eveneens geregistreerd, tevens 
wordt het detailscherm getoond van de volgende of vorige registratie in het gridscherm. 
 
koe-indexen productie handmatig inbrengen 

Het toevoegen van een nieuwe koe-indexen productie doet men door te klikken op ‘New’  of op F2 te 
drukken. Er verschijnt een blanco detailscherm, waarop koe-indexen kunnen geregistreerd worden. 
 
koe-indexen productie inlezen via elektronische weg 
Koe-indexen kunnen ook via de rundveevereniging elektronisch ingelezen worden. 
Zie ’Communicatie VRV’ 
 

14.4. Koe-indexen melkvee exterieur 

idem koeindexen melkvee productie 

14.5. Koe-indexen melkvee andere 

idem koeindexen melkvee productie 

14.6. Exterieurbeoordeling melkvee 

idem koeindexen melkvee productie 

14.7. Exterieurbeoordeling vleesvee 

idem koeindexen melkvee productie 

14.8. Aankoop sperma 

 
In dit scherm worden alle aankopen van sperma geregistreerd. Normaal gezien is dit enkel nodig voor DHZ-
ki (doeHetZelf-KI) om de stock van het sperma van de KI-stieren in de ketel aan te vullen. 
 
Bij het openen van het scherm komen alle aankopen van de jongste maanden tevoorschijn. Het aantal 
maanden kan ingesteld worden bij ‘Algemeen’ � ‘instellingen’ � ‘algemeen’. 
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Indien een link ligt met de boekhouding (zie Bedrijfsbeheer – Opstartgegevens – Algemene instellingen) , 
zal je de kost van de aankoop van het sperma niet meer in de boekhouding hoeven in te brengen, maar 
wordt deze bij het uitrekenen van de boekhouding naar de boekhouding overgehaald. 

 
 
Enkel van belang is dan dat de prijs en de bestemming van de aankoop van het sperma ingevuld is. 

 
Het aantal zal de stock van het sperma van die stier doen stijgen. 
 
Indien geen boekhouding wordt gedaan – en dus ook geen link ligt met de boekhouding – dan mag je ook 
de aankoop sperma invullen, maar dan dient deze enkel om de stock van het sperma in de ketel bij te 
houden. 
 

14.9. Melkbaarheidsonderzoek 
 
In dit scherm worden alle onderzoeken op vlak van melksnelheid genoteerd. 
 
De bestaande boekingen kunnen op het scherm zelf aangepast en gewijzigd worden. Deze registraties 
kunnen rechtstreeks op het gridscherm gewijzigd worden; enkel de witte velden zijn wijzigbaar. 

Om de wijzigingen op te slaan mag niet vergeten worden op ‘Opslaan’  te klikken of op F6 te drukken. 
 
Bij een nieuwe registratie verschijnt een selectiescherm waarop de datum van het onderzoek kan ingevuld 
worden; tevens kan gemeld worden dat het om een officieel onderzoek gaat. Via dit schermpje kan er ook 
voor gezorgd worden dat er nog registraties kunnen gebeuren bij recent verkochte dieren. – datum dieren 
verkocht na – moet dan ingevuld worden. 
Bij het boeken worden 0-lijnen niet geboekt. Enkel dus deze waar wel iets ingevuld is. 
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15. Diversen 

15.1. Wegingen 

 
Bedrijven die regelmatig dieren wegen kunnen hiervan de resultaten opslaan. Aan de hand van het 
geboortegewicht, aankoopgewicht of de tussentijdse wegingen zal Ceres zal hieruit automatisch de groei 
kunnen berekenen (zie lijsten). 
 
Bij het aanroepen van het scherm komen alle wegingen van de jongste maanden tevoorschijn. Het aantal 
maanden kan ingesteld worden bij ‘Algemeen’ � ‘Instellingen’ � ‘Algemeen'. 
 
Bestaande registraties kunnen rechtstreeks op het gridscherm gewijzigd worden. Opgelet, door de 
borstomtrek aan te passen zal het gewicht van het dier niet aangepast worden. Dat gebeurt enkel bij een 

nieuwe ingave. Om de wijzigingen op te slaan mag niet vergeten worden op ‘Opslaan’  te klikken of op 
F6 te drukken. 
 
Nieuwe wegingen kunnen op 2 methoden ingebracht worden: 

• Intikken van het werkelijk gewogen gewicht van een weging. 
• Intikken van de gemeten borstomtrek. Dmv deze cijfers en de aanwezige basis-instellingen (Zie 

‘Algemeen’ � ‘Basisgegevens’ � ‘Gewichtsbepalingen’) wordt een gewicht berekend afhankelijk 
van het ras van het gekozen dier. 

 
Er verschijnt een selectiescherm waarop de datum en de diersoort kan ingegeven worden. Door de groep 
in te vullen kan men zich beperken tot één bepaalde groep binnen een diersoort. 
De dagprijs is een ‘geschatte dagelijkse onderhoudskost’ tussen de vorige weging en de huidige. Dit cijfer 
wordt dan gebruikt in de lijsten om een kostprijs/kg te berekenen. Dit zal enkel van toepassing zijn voor 
vleesvee. 

 
 

Na het klikken op ‘Ok’  verschijnt een invulscherm met alle geselecteerde dieren. Per dier kunnen nu 
volgende gegevens ingevuld worden: 

• Datum: ingevuld via het selectiescherm 
• Gewicht: in te vullen in geval van een effectieve weging 
• Conditiescore 
• Dagprijs: dagprijs in € als onderhoudskost tov vorige weging. (vnl voor vleesvee) 
• Borstomtrek, kruishoogte en schofthoogte: zeker de borstomtrek moet ingevuld worden want op 

basis daarvan wordt een omrekening gedaan naar het levend gewicht (zie 'Algemeen' � 
'Basisgegevens' � 'Gewichtsbepalingen') indien van dat ras een gewichtsbepaling voorhanden is. 

• Opmerking 
 
0-lijnen waar geen weging of meting werd ingevuld worden niet bewaard. 
 
 

15.2. Dieren in loten 

 
Voor sommige toepassingen kan er gewerkt worden met een aantal dieren die samen één lot vormen. 
Om hiermee te kunnen werken moeten er vooraf loten aangemaakt worden (zie: ‘Algemeen’ � ‘loten’). 
Met behulp van de groene knop wordt er een snelkoppeling gelegd om van hieruit nieuwe loten te creëren. 
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In dit deel van het programma wordt aangegeven welke dieren tot een bepaald lot behoren. Een dier kan 
na elkaar in verschillende loten zitten.  Vb van 06/03/2006 in LOT1 en vanaf 20/05/2006 in LOT2.  Op 
dezelfde dag kan het slechts in één lot zitten. 
 
 

15.3. Spenen van kalveren 

 
Zoogkoebedrijven die het spenen van de kalveren willen registreren kunnen hier terecht. 
Bij het openen van het scherm komen alle geboren kalveren van de jongste maanden tevoorschijn. Het 
aantal maanden kan ingesteld worden bij ‘Algemeen’ � ‘instellingen’ � 'Algemeen'. 

 

Na het klikken op ‘Ophalen’  kunnen de geboortes van een willekeurige periode opgevraagd worden. Per 
kalf kan de speendatum en het speengewicht ingevuld worden. 

Om de registraties op te slaan mag niet vergeten worden op ‘Opslaan’  te klikken of op F6 te drukken. 
Indien een dier voor de geboortedatum wordt gespeend komt een opmerking en moet je een aanpassing 
doorvoeren op de plaats van de cursor. 
 
 

15.4. Keuringsuitslagen 
 
Bedrijven die deelnemen aan prijskampen kunnen de resultaten ervan in Ceres noteren. 
Bij het openen van het scherm kunnen de vroegere gegevens opgehaald worden zoals in de periode in het 
selectiescherm ingevuld wordt. 

Om nieuwe keuringsuitslagen aan te vullen moet op ‘New’   of F2 geklikt worden; volgende gegevens 
worden genoteerd: 

• Datum 
• Keuring: basis waarop de keuring gebeurt. Via de basisgegevens (‘Algemeen’ � ‘basisgegevens’ � 

‘diverse’ � ‘keuringsuitslagen’) of via de groene knop kunnen nieuwe items aangevuld worden. 
• Dier 
• Plaats 
• Opmerkingen 

 

Om de gegevens vast te leggen moet op ‘OK’  geklikt worden. 
 
 

15.5. Premies 
 
Voornamelijk voor die premies die slechts 1 of 2 maal per dier kunnen ontvangen worden, is het nuttig om 
deze te registreren. We denken hier vnl. aan stierpremies. 
Bij het openen van het scherm kunnen de vroegere gegevens opgehaald worden zoals in de periode in het 
selectiescherm ingevuld wordt. 

Om nieuwe ontvangen premies in te vullen moet op ‘New’  of F2 geklikt worden; volgende gegevens 
worden genoteerd: 

• Datum 
• Premie 
• Dier 
• Opmerking 

 

Na ‘OK’  zijn alle gegevens opgeslagen. 
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16. Inventarissen 
 
 

Na het klikken op ‘Ophalen’  kunnen de inventarissen van een willekeurige periode opgeroepen worden. 
Deze registraties kunnen rechtstreeks op het gridscherm gewijzigd worden. Om de wijzigingen op te slaan 

mag men niet vergeten op ‘Opslaan’  te klikken of op F6 te drukken. 
 
Het toevoegen van een nieuwe inventaris doet men door te klikken op ‘Nieuw’  of F2. 
Er verschijnt een selectiescherm waarop de datum moet ingevuld worden wanneer de inventaris moet 
opgemaakt worden. Opgelet: wanneer men een inventaris automatisch wil laten overhalen in de 
boekhoudmodule (module ‘bedrijfsbeheer’ � ‘boekhouding’ � ‘eindinventaris dieren’) moet de inventaris 
op de laatste dag van de maand opgemaakt worden en niet op bijvoorbeeld de eerste dag.  Men spreekt 
van EIND-inventarissen  (en niet van Begin inventarissen, want de eindinventaris dient telkens als 
begininventaris voor volgend jaar.) 
Na het invullen van de datum krijgt men een inventarisscherm waarbij de computer automatisch de 
aantallen weergeeft per diersoort en per leeftijdscategorie. Door te klikken op het icoontje  kan men in 
het geval van melkvee en zoogkoeien de waarde per lactatie gaan invullen om op die manier gemakkelijk 
de totale waarde te kunnen berekenen. Wanneer men voor de andere diersoorten (jongvee, vleesvee, 

stieren) op het icoontje  klikt of bij melkvee en zoogkoeien verder op het icoontje    klikt, verschijnt de 

lijst van dieren die op de inventarisdatum aanwezig zijn.  Klikken op view  geeft meer info over het 
geselecteerde dier. 
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Wanneer de aantallen niet kloppen wordt de inventaris best nog niet opgeslagen maar gezocht naar de 
fout (sterfte vergeten ingeven, aan/verkoop vergeten,…).  
Wanneer de aantallen juist zijn vult men de waarde (per stuk) en het gewicht (per stuk) in en klik men op 
‘OK’ om te bevestigen. 
 
Indien de aantallen foutief zijn, moet een foutieve inventaris volledig verwijderd worden en opnieuw door 
de computer laten opgemaakt te worden.  Dus een gedeeltelijke inventaris verwijderen heeft geen zin.  
Een nieuwe inventaris opmaken kan enkel gebeuren op een dag waar nog voor geen enkele diersoort een 
inventaris werd opgemaakt. 
 
In de boekhouding zit een onderdeel "Controle veebeheer". 
Als de controle van de technische module (onderste scherm) fouten vertoont, dan zal de opmerking "Saldo 
verschillend van 0 !" verschijnen.  Dit wil zeggen dat een inventaris werd opgemaakt, en achteraf nog 
dieren werden geboren, verkocht of andere handelingen werden ingebracht na het opmaken van de 
inventaris. Best de twee inventarissen schrappen en opnieuw laten opmaken tot de opmerking verdwenen 
is. 

 
 
 

17. Sanitrace 
 
Het principe van Sanitrace is dat geregistreerde dieren in Ceres niet opnieuw moeten ingetypt worden op 
de site van Sanitel. Vanuit Ceres kunnen door op de knop zend te klikken alle geboortes, verkopen en 
sterftes doorgegeven worden. De meldingsnummers worden dan automatisch geïmporteerd  in Ceres. Dit 
resulteert in een grote arbeidsbesparing. 
 
Communicatie Sanitrace/Veeportaal 
 
 
Instellingen: 

 
Alvorens op te starten met de communicatie met Sanitrace moeten de instellingen voor de communicatie 
correct staan. Ga hiervoor naar “Instellingen” � “Algemeen” � “Instellingen” en vergelijk met onderstaand 
scherm. 
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Meldingen van geboorten en vertrekken: 

 
Om geboorten en vetrekken te melden van Ceres dient u naar de technische module van rundvee te gaan. 
Onder menu “rundvee” kan je kiezen voor “sanitrace”. 
 
 
De eerste stap bestaat uit een startscherm waar je de voorkeur van meldingen kan instellen. 
 

 
 
De startdatum moet maar éénmaal ingesteld worden. Dit is de datum waarop je voor het eerst gemeld 
hebt vanuit ceres. Dieren die gemeld werden zullen geen tweede keer gepresenteerd worden. Deze datum 
mag dus steeds blijven staan, tenzij je tussendoor eens anders meldt dan vanuit Ceres. In dit geval dient 
de startdatum na deze geplaatst te worden. 
Vb: Startdatum staat op 16/03/2009 en ik meld op de datum 19/03/2009 dan zullen de geboorten en 
vertrekken van deze 3 dagen doorgestuurd worden. Vervolgens doen we een tweede melding op 
22/03/2009. Nu zullen enkel de te melden handelingen voorgesteld worden na 19/03/2009. 
 
Vervolgens kan je aanvinken wat je wenst te melden “Geboorten”  of  “Vertekken”. Bij geboorten kan je 
eventueel de  “Doodgeboren kalveren zonder werknr ” meesturen. Dit om de kalvingen door te geven naar 
het VRV waardoor de koe een lactatie hoger gaat.  
 
Indien je werkt met het VRV kan je verder de keuze maken of je van “Alle dieren” of “Enkel vrouwelijke” 
dieren een stamboekkaart wenst. De mensen die niet met VRV werken plaatsen het bolletje op “Geen”. 
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Verder kan je bepalen of de dieren mogen geregistreerd worden zonder naam “Geen naam” met een naam 
bepaald door de fokvereniging “Bepaald door fokvereniging” of  de naam vanuit Ceres “Naam overnemen”. 
 
 
Deze instellingen worden bewaart dus moeten maar éénmalig ingesteld worden. Na het op “OK” klikken 
volgt volgende scherm. 
 
 
 

 
 
 
 
Op dit scherm krijgen we links een overzicht van de dieren die moeten doorgestuurd worden. Enkel de 
dieren met status OK kunnen doorgestuurd worden. Indien een dier de status NOK heeft, klik je het dier 
aan en zal je rechtsonder (onder Antwoord ) in het rood de tekortkoming zien. Los dit probleem eerst op 
alvorens te zenden! 
 

 
 
 
Verder is het aan te raden om alle dieren, ook al staan ze op OK, te overlopen. Rechts krijg je dan 
gegevens die nog moeten aangevuld worden zoals bv “Recente aankoop koe” of gegevens die nog kunnen 
gewijzigd worden. OPGELET! Deze wijzigingen gebeuren niet in Ceres. 

Via de knopjes  kan je de dieren vlot overlopen. 
 
Heb je alle dieren overlopen kan je op zend klikken. Alle dieren zullen nu door Ceres overlopen worden en 
de status  SUCC (geaccepteerd), ERR (geweigerd) of WARN (waarschuwing) krijgen. Bij ERR en WARN zal 
er terug rechts beneden in het rood de fout of de opmerking komen te staan. 
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Bij het doorsturen worden alle dieren nog eens door Ceres overlopen en zullen alle meldingsnummers 
automatisch ingelezen worden in Ceres. 
 
Dieren die niet doorgestuurd werden moet je eerst gaan corrigeren. Dit kan soms in het veld rechts ofwel 
op de koekaart zelf. Nadien kan je opnieuw doorsturen. 
 
Na het doorsturen zal er een scherm verschijnen dat de gebruiker zal melden hoeveel dieren niet werden 
doorgestuurd. Werden alle dieren succesvol doorgestuurd kan u op stop klikken. 
 
 
 

18. Meldingsnummers Sanitrace 
 
 
Tijdens het doorsturen naar het Veeportaal worden alle meldingsnummers automatisch ingelezen. Wil je de 
meldingsnummers toch zien kan je deze opvragen voor een bepaalde periode door. Dit kan voor zowel de 
geboorten of doodgeboren kalveren of vetrekken. Door middel van vinkjes kan je de keuze maken dewelke 
je wilt zien 
 
 

 
 
Meldingen die toch niet  vanuit ceres zouden gebeuren zullen dan ook niet automatisch geregistreerd staan 
in Ceres. De meldingsdatum en meldingnummer dienen echter wel in ceres ingebracht te worden voor de 
runderbeslaglijst.  
 
Via het selectiescherm kan je echter alle dieren zonder meldingsdatum opvragen waarna je de gegevens 

manueel kan inbrengen. Na invullen dient u steeds op te slaan door op  te klikken. 
 

.
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Communicatie VRV 
 
 

 
 
 
Eerst instellingen invullen 

   Knop   �     
 

Door op de knop BASE  te klikken worden de Servernaam en Loginnaam ingevuld  : de login-naam 
is “VRV”  aangevuld met “de eerste 8 cijfers van het Bedrijfsnummer” dat je hebt ingevuld bij “Algemeen” – 
“Instellingen” – “Algemeen”. 
Het Paswoord moet je zelf invullen. (te verkrijgen bij VRV) 
 
In het onderste scherm kan je de standaard handelingen aanvinken die je telkens wenst uit te voeren 
bij het aanmelden bij de server. 

 
 
De server van VRV bevat een ruimte voor iedere gebruiker. Deze worden op aanvraag of op geregelde 
tijdstippen door VRV opgevuld met berichten.  Deze berichten kunnen door de gebruiker opgehaald en 
verwijderd worden. Indien deze niet door de gebruiker worden verwijderd, worden deze na het verstrijken 
van een bepaalde periode (30 dagen! ! !) automatisch door VRV opgeruimd. 
 
In een dergelijk bericht zitten dus zowel melkproductie-uitslagen, stiergegevens, 

lactatiegegevens, keuringsuitslagen, enz… 
De keuze “welke informatie dat moet worden ingelezen” wordt bepaald door de gebruiker. 

 
Alle gegevensuitwisseling gebeurt op basis van de landcode en het werknummer van het dier. 
Dus het is uiterst belangrijk dat alle werknummers correct ingevuld staan en dat alle dieren (kalvingen - 
aankopen) reeds zijn ingebracht in ceres. 
 
Het werknummer omvat 9 aan elkaar geschreven cijfers  (dus geen spaties, koppeltekens enz..) waarvan 
het eerste cijfer het controlegetal is, gevolgd door de 8 cijfers van het werknummer. De laatste 4 zijn de 4 
grote cijfers van het werknummer. 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  58 

 

 

Om de werknummers alsnog correct te zetten in Ceres kies je best .  Daar moeten de 

aanpassingen gebeuren en op het einde boek je alle aanpassingen via . 
Mogelijke modules. 

 
Bij het aanvinken ervan worden de bestanden op de server verwijderd nadat deze zijn opgehaald. Deze 
worden in de lokale map C:\CER2000\VRV\IN\ gekopieerd. Deze archief-bestanden kunnen te allen tijde 
gebruikt worden om dan lokaal gegevens op te vragen uit dat archief. 
 

 
Ophalen van Melk Productie Registratie –uitslagen. 
 

 
KI-stieren worden bijgewerkt. Om een inseminatie in te geven moet de Ceres gebruiker een stier eerst zelf 
aanmaken (gepaste Ref Naam en Roepnaam) met de correcte KI-nummer en een correcte Landcode en 
Werknummer.  Enkel indien deze stier bij VRV gekend is zullen de gegevens van de ingebrachte stier 
bijgewerkt worden. 
 

 
De fokwaarden worden opgehaald indien er in de berichten nieuwe fokwaarden-gegevens voorhanden zijn. 
 

 
De keuringsuitslagen worden opgehaald indien er in de berichten nieuwe keuringen terug te vinden zijn. 
 

 
Het terugsturen van de ingevoerde inseminaties uitgevoerd met KI-stieren kan automatisch ge-upload 
worden naar de Server van VRV.  
 

De -knop dient om een overzicht te krijgen van de gelukte / niet gelukte verbindingen met de 
server met een historiek ervan. Hiermee kan je ook testen indien je connectie hebt met de VRV server. 
 
Instellingen opslaan via OK knop. 
 
Hoe communicatie leggen met VRV 
 
Nadat de instellingen zijn ingevuld, keer je terug op het Communicatiescherm, waar je eerst een aantal 
parameters moet invullen wat je allemaal wenst van data-uitwisseling. 
 

 
 
Ophalen en verwerken 
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Dit kan je aanvinken indien je denkt dat er nieuwe berichten op de server zouden staan. De berichten 
worden overgehaald naar de lokale map C:\CER2000\VRV\IN\ en worden daar bewaard (Archief).  Alle 
berichten worden van de server gehaald en worden in de lokale map geplaatst, ook zelfs indien deze niet 
aangevinkt staan om worden. 
Desgewenst worden de overgehaalde berichten van de server verwijderd, afhankelijk van de instellingen. 
 

 
Indien de gewenste gegevens niet meer van de server kunnen opgehaald worden (maar wel reeds vroeger 
werden opgehaald en dus in het archief zitten), kunnen deze vanuit dat archief alsnog ingelezen worden.  
OPGELET  Datum van – tot : deze moet door de gebruiker ingevuld worden, maar dit omvat de datums van 
de berichten, en niet de datum van de handeling. 
Voorbeeld: Je hebt een melkcontrole laten uitvoeren op 15 april, bij VRV worden deze ingetypt op 18 april. 
Uw berichten worden op de server geplaatst op 19 april. Jij gaat alle berichten overhalen op 20 april, maar 
hebt ze niet laten verwerken, dus zitten ze in het archief. 
Op 30 april ga je de MPR gegevens uit het archief halen, dan moet 19 april zeker in de ingetypte periode 
liggen.  Mocht je enkel van 15 april tot 15 april intypen, dan zal de MPR niet gevonden worden. Je doet er 
dus best aan van altijd een iets ruimere periode in te vullen.  
 
 
Welke gegevens verwerken 
 

 
Deze opties zijn aangevinkt vanuit de instellingen. Moeten andere verwerkingen gebeuren moet je de 
instellingen aanpassen. 
 
 
Doorsturen Inseminaties 
 

 
Indien je wenst dat de gedane inseminaties naar VRV worden doorgestuurd kan je dat aanvinken. De 
periode waarover de inseminatielijst moet worden opgemaakt omvat en begin en einddatum. Bij de 
verwerking wordt een tussenscherm getoond om aan te duiden welke inseminaties naar VRV mogen 
doorgestuurd worden. Deze lijst kan eventueel afgedrukt worden (zodat je weet welke inseminaties zijn 
doorgestuurd). 
De xxxxx.DHZ bestanden komen in de lokale map C:\CER2000\VRV\OUT geplaatst en worden ge-upload 
naar VRV. 
 
Samenweidingen en inseminaties met eigen stieren kunnen niet meer doorgestuurd worden via  VeeData.  
Deze zullen in MijnBedrijf moeten ingebracht worden. 
 
Tot 1 mei 2006 kan je ze nog invullen via torilijn – bedrijfsbevruchtingslijst. 
Vanaf die datum zal je niet meer via Torilijn kunnen communiceren, maar via MijnBedrijf wordt een gratis 
module aangeboden om de dekkingen te registreren. 
 
Wat tijdens de verwerking van de gegevens – datacommunicatie 
 
Eerst wordt een communicatiescherm getoond waarbij connectie met de server wordt gelegd. 
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Zijn er geen fouten, dan worden de nieuwe berichten van de server opgehaald en naar 
C:\CER2000\VRV\IN\  gekopieerd (archief). Van daaruit worden ze dan ook onmiddellijk verwerkt – in 
Ceres ingelezen. 
 
 
Tijdens de verwerking staat 
 

 
 
Links onderaan komen de meldingen waaraan de verwerking bezig is. 

 
 
 
Verder verloopt de data-uitwisseling volledig automatisch. Enkel voor KI-gegevens wordt een tussenscherm 
getoond. 
 
KI-gegevens 
 
Er wordt een tussenscherm getoond om aan te duiden welke inseminaties naar VRV mogen doorgestuurd 
worden. Deze lijst kan eventueel afgedrukt worden (zodat je weet welke inseminaties zijn doorgestuurd). 

 
 

Samenweidingen en inseminaties met eigen stieren kunnen niet meer doorgestuurd worden naar CR-Delta. 
 
Best toch eerst de werknummers tot 9 cijfers vervolledigen, anders krijg je een foutmelding. 
 

 
 
 
 
Einde van de verwerking 
 
Op het einde van de data-uitwisseling en verwerking van de gegevens wordt een overzichtsscherm getoond 
met de verschillende opmerkingen van de verwerkte onderdelen. 
 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  61 

 

 
 
In die opmerkingsschermen kan je bekijken welke gegevens werden ontvangen, verwerkt of eventueel niet 
gevonden. 
 
In de hulpschermen kan je doorscrollen om alle niet gevonden dieren te zien. 
 
Verder zijn deze hulpschermen louter informatief, na het op OK klikken kom je terug in het 
rundveeprogramma. 
 
 
 
Nieuwe lijsten 
 
Er zijn 3 nieuwe lijsten in Ceres  
 

 
 
Deze lijsten zijn identiek aan deze van VRV, dus je hoeft ze niet te laten opsturen. 
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 Hoofdstuk 4: Rantsoenberekening 
 
 

1. Bibliotheek voedermiddelen 
 
Alvorens we een basisrantsoen kunnen samenstellen dienen we grondstoffen te hebben. Deze grondstoffen 
voeren we hier in. De ingave kan zowel manueel als elektronisch gebeuren.  
 
Bij het openen van het scherm komen direct alle voedermiddelen in de lijst gesorteerd op de 
voedersoort.Om nieuwe voedermiddelen toe te voegen klikken we op  ‘Nieuw’  of F2. Er verschijnt een 
detailscherm met 3 tabfolders waarop alle gegevens van de voederanalyse kunnen ingevuld worden. Na de 

ingave klikken we op ‘OK’  om de gegevens op te slaan. 
 
Om voederanalyses elektronisch in te lezen moet het bestand in een bepaalde map op de PC opgeslagen 

worden. In het scherm ‘Bibliotheek voedermiddelen’ klikken we op ‘Import Ruwvoeders’ ; na het invullen 
van plaats en naam van het bestand worden de analyses overgebracht in CERES. Indien we elektronisch 
voedermiddelen inlezen krijgen deze in hun referentie als eerste letter R. 
 
Het is belangrijk om het juiste voedertype toe te wijzen aan een grondstof. Verder dienen we zoveel 
mogelijk gegevens omtrent het voeder in te geven om een zo nauwkeurig mogelijke rantsoenberekening te 
verkrijgen. 
 
Het wordt afgeraden om een grondstof overschrijven! Indien er een wijziging aan de samenstelling 
gebeurt, maken wij best gewoon een nieuwe grondstof aan. Voor ieder jaar zullen we dus bv. een kuil 
terugvinden. 
 

Door te klikken op ‘Ophalen’  worden alle analyses (dus ook de zopas toegevoegde) op het scherm 
getoond. Door te dubbelklikken  of te klikken op het icoontje ‘Wijzigen’  wordt het detailscherm getoond 
van de lijn die in de grid aangeduid was. Indien nodig kunnen nu wijzigingen aangebracht worden die na 

het klikken op OK  zullen bewaard worden. 
 
 

2. 2. Productiegroepen 
 
Door het samenvoegen van grondstoffen kunnen we een basisrantsoen aanmaken. Om dit basisrantsoen te 
kunnen verstrekken aan de aanwezige dieren dienen we eerst onze dieren in productiegroepen te steken. 
De aanmaak van deze productiegroepen gebeurt hier.  
 
In totaal kunnen er maximaal 9 productiegroepen aangemaakt worden. Voorbeelden zijn de melkgevende  
koeien, droogstaande koeien, hoogproductieve koeien … Bij elke productiegroep kan dus een willekeurige 
omschrijving ingevuld worden. 
 
In het rechterscherm gedeelte kunnen aanduidingen gemaakt worden betreffende het kolommensysteem. 
(Zie ook ‘Voeding – Op en afbouwsysteem) 
Bij alle productiegroepen waarvoor we een rantsoenberekening willen uitvoeren dient een vinkje te staan 
bij K0. Verder kunnen we nog bepalen met welke bijsturingen we het rantsoen willen optimaliseren, te 
kiezen tussen K1 en K9. 
K10 biedt de mogelijkheid om bij de productiegroep manueel de juiste hoeveelheid krachtvoeders in te 
vullen. Uitleg zie bij kolommensysteem. 
 

 

3. 3. Koeien in productiegroepen  
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Zoals reeds gezegd kunnen we bij het menupunt ‘productiegroepen’, dieren automatisch in 
productiegroepen laten steken d.m.v. de “Calc” toets (die we ook hier terugvinden). Wil je echter nog eens 
overlopen in welke groepen de dieren nu effectief zitten, kan je dit hier. Eventueel kan je hier dan ook de 
dieren manueel versteken van groep en op een vlotte manier de halsband- en transpondernummers 
ingeven. 
 
 

4. 4. Instellingen 
 

4.1. Algemene instellingen 

 
Deze gegevens zijn van allerlei aard, maar dienen allen tot het goed volbrengen van de 
rantsoenberekening en dienen dus degelijk ingevuld te worden. Wanneer je op de “base” toets drukt 
worden de meest gebruikte instellingen ingevoerd. 
 

4.2. Kwaliteit weidegras 
 
Wanneer we in de rantsoenberekening gaan rekenen met weidegang kan men door één druk op de knop 
gras het juiste gras invullen. Met het juiste gras wordt bedoeld het gras met de samenstelling volgens de 
periode waarin het rantsoen wordt samengesteld. 
 
De samenstelling van het gras volgens bepaalde periodes dient hier ingegeven te worden. 
 

4.3. Rasafhankelijkheid 

 
Wanneer bepaalde gegevens niet ‘up-to-date’ zijn zal de computer soms teruggrijpen naar rasafhankelijke 
factoren  en zo trachten een ‘aanvaardbaar’ rantsoen uit te rekenen. 
 
Verder kan men hier een maximale krachtvoeder- of/en eiwitbrokgift bij rantsoenberekening of de 
maximale totale voedergift via het kolommensyteem bepalen per ras. 
Let op: Van zodra er iets ingevuld is per ras zal de computer daar steeds rekening met houden in het geval 
dat de detailgegevens verouderd zijn. 
 
Wanneer we bij de algemene instellingen vastgelegd hebben dat we de 305dagen-productie willen bepalen 
per ras, zal de computer tevens de gegevens van hier ophalen. 
Voorwaarde voor al het bovenstaande is wel dat bij alle dieren het ras ingevuld is. 
 

4.4. Standaard lactatiecurven 
 

Dit gegeven wordt gebruikt om de melkproductie bij de rantsoenberekening in rekening te brengen indien 
men geen melkmetingen heeft of wanneer de laatste registraties verouderd zijn. 
 
Verder kan men de standaard lactatiecurve gebruiken om de melkproductie in het begin van de lactatie te 
standaardiseren. 
 
De lactatiecurven kunnen aangemaakt worden voor het hoofdras (eveneens hier aan te duiden)  en voor 
de groep “overige rassen” op het bedrijf aanwezig. 
 

4.5. Bijsturen rantsoen in functie  van de conditiescores 

 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  64 

 

Hier kan men bepalen voor drie lactatiestadia in welke mate men het rantsoen wil bijsturen in functie van 
de conditiescores van de dieren.  
De bijsturingen zullen plaats vinden vóór het kolommensysteem.  
De bijsturing zal worden toegepast op voorwaarde dat er geen individuele opbouw, afbouw of wijziging is 
gebeurd. 
 
Let op: regelmatig de conditiescores updaten is een vereiste!  Het Kolommensysteem wordt zowel gebruikt 
voor vaarzen als voor koeien. 
 
 

5. Op- en afbouwsysteem  
 

1. Eerst worden kolommen 1 tot 4 uitgerekend 
2. Nadien worden kolommen 5 en 6 uitgerekend indien kolom 4 voor dat dier NIET van 

toepassing was 
3. Na kolom 6 wordt de functie eliminatie uitgevoerd 
4. Daarna worden de kolommen 7, 8 en 9 uitgerekend 
5. Tenslotte wordt het eindresultaat berekend 

 
 
 

6. Kolom 1. Opbouw in groep 
 
In deze kolom kunnen we een krachtvoeder en/of eiwitbrok opbouwen voor en/of na de kalving. 
 
We geven de starthoeveelheid in, bepalen over hoeveel dagen de opbouw moet plaats vinden met een 
maximale toename van … kg/dag. Verder kunnen we zeggen wat de maximaal te geven hoeveelheid mag 
zijn. Dit betekent dat indien deze hoeveelheid bereikt wordt de opbouw stopt, zelfs indien de opbouwdagen 
nog niet verstreken zijn. 
 

7. Kolom 2. Opbouw individueel 
 
Hier gebeurt hetzelfde als in kolom 1 maar nu met de getallen die per dier ingebracht worden. 
Wanneer er voor een koe een individuele opbouw wordt gevonden worden de waarden uit kolom 1     
overschreven.    
 
 

8. Kolom 3. Wijziging in productiegroep 
Het rantsoen wordt verhoogd of verlaagd per productiegroep met de opgegeven hoeveelheden op 
voorwaarde dat de ingestelde einddatum nog niet is bereikt. 
 
 

9. Kolom 4. Wijziging individueel 
Het rantsoen wordt verhoogd of verlaagd met de opgegeven individuele hoeveelheden op voorwaarde dat 
de ingestelde einddatum nog niet bereikt is. 
 
Indien er een hoeveelheid KV berekend wordt door kolom 4 dan worden de bekomen hoeveelheden uit de 
kolommen 0+1+2+3+5+6 op nul gezet.  
 

10. Kolom 5. Afbouw in groep 
 
Deze wordt enkel uitgevoerd als er voor deze koe GEEN kolom 4 berekend werd! 
 
Dieren moeten in status 2,3 of 8 zijn (gedekt, droog of in weide). 
Indien een dier gedekt en negatief getest is, wordt kolom 5 niet toegepast! 
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Men kan hier in functie van het lactatienummer een afbouw van het krachtvoeder en/of eiwitbrok en/of 
KV3 en/of KV4 invoeren. De afbouw start op een bepaalde drachtduur en zal … kg/dag afnemen tot de 
minimale gift is bereikt. 
 

11. Kolom 6. Afbouw individueel 
 
Deze wordt enkel uitgevoerd als er voor deze koe GEEN kolom 4 berekend werd! 
 
Zelfde berekeningswijze als kolom 5. 
Als er voor het dier een kolom 6 is berekend dan wordt de kolom 5 op nul gezet. 
 

Eliminatie 

Indien voor een dier een afbouwschema én opbouwschema bestaat, dan wordt indien het dier nog NIET 
droog staat het afbouwschema uitgevoerd. In het geval dat het dier wel droog staat, wordt het 
opbouwschema uitgevoerd. 
 

12. Kolom 7. Minimale gift in functie van de productiegroep 
De totale krachtvoedergift uit de voorgaande kolommen wordt samengeteld. Indien de totale hoeveelheid 
voor een dier uit een bepaalde productiegroep beneden het hier opgegeven minimum ligt, zal de minimale 
hoeveelheid verstrekt worden. 
 

13. Kolom 8. Maximale gift in functie van ras en lactatienummer 
Indien de som van de krachtvoeders (evenwichtig krachtvoeder en eiwitbrok) van al de voorgaande 
kolommen groter is dan de maximale toegelaten hoeveelheid zal er afgetopt worden. 
 
Eerst zal er afgetopt worden op het krachtvoeder nadien (als krachtvoeder = 0) zal er worden afgetopt op 
de eiwitbrok. 
 

14. Kolom 9. Maximale dagelijkse wijziging 
Hier kan men ingeven wat de maximale wijziging mag zijn in de krachtvoedergift. Als de afwijking (per 
dag) groter is dan hier toegestaan zal de afwijking beperkt worden tot de hier toegestane hoeveelheid. De 
volgende dag zal er dan weer gewijzigd worden…. tot de juiste hoeveelheid wordt bereikt. 
 
Ook hier gaan we de wijziging eerst beperken door te beperken in wijziging van het krachtvoeder. Indien 
deze beperking niet zou volstaan gaan we ook beperken in de wijziging van de eiwitbrok. 
 

15. Kolom 11. Supplement rond kalving 
Hier kan men KV3 en/of KV4 als supplement rond de kalving. Men kan het supplement vastleggen van … 
dagen voor de verwachtte kalfdatum tot … dagen na de kalving. Op het moment dat men gebruik maakt 
van K11 worden alle andere instellingen rond KV3 en KV4 genegeerd. 
 
 
 

16. Basisrantsoen 
 
In dit scherm kunnen meerdere basisrantsoenen opgemaakt en bewaard worden. 
Bij het openen van het scherm worden alle bestaande rantsoenen opgehaald. 
Door dubbelklikken of door te klikken op ‘Wijzigen’   wordt het detailscherm geopend van het 
basisrantsoen dat aangeduid was in het gridscherm. Na het wijzigen wordt alles bewaard na het klikken op 

OK  of F6.Met ‘Nieuw’  of F2 kan een nieuw basisrantsoen opgemaakt worden. Nadat alles ingevuld 

is wordt het rantsoen bewaard met OK  of F6. 
 
Volgende gegevens vragen extra aandacht: 
 
Periode 
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De periode heeft invloed  op de benodigde VEM voor onderhoud.  
Wanneer we de Netto-DS methode gebruiken voor de rantsoenberekening zal ze tevens invloed hebben op 
de opnamecapaciteit van het ruwvoeder door de dieren. 
 
 
Stalperiode Kiest U voor stalperiode dat moet U zelf alle ruwvoeders inbrengen op het 

scherm “basisrantsoen” 
Weideperiode 

Kiest U voor weideperiode dan kan U de  toets gebruiken op het 
scherm “basisrantsoen”. Voor meer uitleg van deze toets zie verder bij 
“basisrantsoen” 

 

Methode 
 
De methode heeft invloed op de opname van het basisrantsoen. Op het basisrantsoen kan U 
verschillende ruwvoeders en eventueel krachtvoeders opgeven. De hoeveelheden die een koe 
van deze voeders zal opnemen wordt bepaald door de gekozen methode (en eventueel 
periode). De berekening zal ook verschillen al naargelang U kiest voor “vast” of “variabel” 
krachtvoeder.  
 
Nauwkeurig Het basisrantsoen door U ingebracht is nauwkeurig de hoeveelheid die 

door de koeien is opgenomen.  
Netto-DS De computer bepaalt zelf de opname aan de hand van de gemiddelde 

VEM waarde van het basisrantsoen. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met de jaarproductie van de koe. 

Eigen schatting Bij deze methode hoeft U geen basisrantsoen in te brengen. U bepaalt 
hoeveel melk geproduceerd kan worden uit het ruwvoeder en hoeveel 
melk kan geproduceerd worden uit 1 kg KV. Deze methode is uiteraard 
niet nauwkeurig. 

100% opname 100% van wat op het basisrantsoen opgegeven staat wordt verondersteld 
door de koeien opgenomen te zijn.  

 
De subverdeling bij Netto-Ds heeft ook nog een invloed op de opname van de dieren. 
 
Krachtvoeder in basisrantsoen 
 
Vast De hoeveelheden KV die op het basisrantsoen staan worden vast aan elk 

dier toegediend (voorbeeld in de melkstal) 
Variabel De hoeveelheden KV op het basisrantsoen worden variabel voor elk dier 

berekend op dezelfde wijze als de ruwvoeders op het basisrantsoen. 
 
 
Voorbeelden 
 
Nauwkeurig  
Vast krachtvoeder 

De computer berekent voor elk dier hoeveel voeder ze uit het 
basisrantsoen zal opnemen in functie van haar lactatiestadium. Koeien in 
het begin van een lactatie zullen minder dan 100% van het basisrantsoen 
opnemen, vandaar dat koeien die verder in lactatie zijn, meer zullen 
opnemen dan wat U in het basisrantsoen heeft opgegeven. De 
hoeveelheden die U heeft opgegeven zijn immers de gemiddelde 
hoeveelheden per koe !  
Voorbeeld : 15 kg DS in basisrantsoen (door U ingebracht) 
 
Koe 1 zal 14 kg DS opnemen 
Koe 2 zal 15.5 kg DS opnemen 
Koe 3 zal 15.5 kg DS opnemen 
Gemiddeld = 15 kg DS 
Bij deze methode is het dus zeer belangrijk dat U het juiste gemiddelde 
opgeeft anders zal het berekend rantsoen niet correct zijn. 
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Daarboven worden de hoeveelheden vast KV uit het basisrantsoen geteld. 
Nauwkeurig 
Variabel krachtvoeder 

Idem als hierboven, maar nu worden de krachtvoeders uit het 
basisrantsoen op dezelfde manier als de ruwvoeders verrekend. 

Netto-DS 
Vast krachtvoeder 

De computer berekend de gemiddelde VEM van de ruwvoeders uit het 
basisrantsoen. Aan de hand van een formule waarin ook de jaarproductie 
van de koe verwerkt zit, wordt de 100% opname top berekend. 
In functie van haar lactatiestadium zal de koe tot max. 100% van deze 
berekende hoeveelheid kunnen opnemen. 
Daarboven worden de hoeveelheden vast KV uit het basisrantsoen geteld. 

Netto-DS 
Variabel krachtvoeder 

Idem als hierboven, maar nu worden de krachtvoeders uit het 
basisrantsoen op dezelfde manier als de ruwvoeders verrekend. 

100% opname 
Vast krachtvoeder 

De door U ingebrachte hoeveelheden ruwvoeders zijn de 100% opname 
top. In functie van haar lactatiestadium zal de koe tot max. 100% van 
deze berekende hoeveelheid kunnen opnemen. 
Daarboven worden de hoeveelheden vast KV uit het basisrantsoen geteld. 

100% opname 
Variabel krachtvoeder 

De door U ingebrachte hoeveelheden ruwvoeders+ krachtvoeders zijn de 
100% opname top. In functie van haar lactatiestadium zal de koe tot max. 
100% van deze berekende hoeveelheid kunnen opnemen. 

 

 
Opname op dag 1 en 100% opname 

 
Opname op dag 1 is het % van de 100% opname top die een koe kan opnemen bij het begin van een 
lactatie. (voorbeeld 80%) 
100% opname na … dagen is het aantal dagen lactatie waarop de 100% opname top bereikt wordt. (vb. 
120 dagen) 
 
 
                              2 
 
        1  
 
 
 
 

 
Normen testkoe 
 

 
 

Deze waarde worden gebruikt om een testrantsoen te berekenen.  
 
Absorptiecoëfficiënten  

 

 
 
Deze waarden worden gebruikt voor het bepalen van de mineralenbehoefte. 
 
 

opnamecapaciteit 

Dagen lactatie 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  68 

 

 
 
 
 
Eigen schatting 
 

 
 
Wanneer U kiest voor de methode eigen schatting dan zijn deze waarden van belang.  
 
Voorbeeld 
 
 FPCM Berekende 

hoeveelheid KV 
 

Koe 1 22 liter 3.5 kg 22liter – 15 liter = 7 liter melk die niet uit rv 
kan geproduceerd worden. 1 kg KV is goed 
voor 2 liter melk dus zijn er 3.5 kg KV nodig. 

Koe 2 24 liter 4.5 kg  
Koe 3 14 liter 0 kg  
 
Normen Jongvee 

 

 
 
Wanneer U een testrantsoen voor jongvee wenst te berekenen moeten deze waarden ingevuld zijn. 
 
Krachtvoeders in advies 
 

 
 
Evenwichtig krachtvoeder : om een rantsoen uit te rekenen moet U minstens een evenwicht KV opgeven. 
De hoeveelheid is niet verplicht, deze dient enkel om het testrantsoen uit te rekenen. Wanneer U het 
definitief rantsoen uitrekent zal de computer zelf koe per koe bepalen hoeveel zij van dat krachtvoeder 
moet krijgen. 
 
Eiwitrijk krachtvoeder (DVE>=120) : net zoals bij evenwichtig krachtvoeder is de hoeveelheid niet 
verplicht. 
 
KV 3 en KV 4 : wanneer U over een KV automaat beschikt kan het zijn dat U een 3° en/of een 4° KV wenst 
te verstrekken. Deze hoeveelheden worden NIET door de computer berekend. U moet zelf het soort KV en 
de hoeveelheid ingeven. Dit kan op dit scherm gebeuren (voor de ganse productiegroep) ofwel individueel 
per koe. 
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Basisrantsoen 
 

 
 

Het basisrantsoen kan naast ruwvoeders ook krachvoeders bevatten. Op het scherm van het rantsoen moet 
U bepalen of het om een vast of om een variabel krachtvoeder gaat. Je kan de hoeveelheid invullen in 
zowel verse stof (kolom Hoeveelheid) als in Droge stof (Kolom Totaal DS). 
 
Wanneer U gekozen heeft voor de nauwkeurige methode of de 100% opname methode dan is het zeer 
belangrijk dat U de juiste hoeveelheden ruwvoeder en/of krachtvoeders opgeeft. Kiest U voor de Netto-DS 
methode dan is vooral de verhouding tussen de ruwvoeders van belang. De hoeveelheden zijn minder 
belangrijk aangezien de computer zelf bepaald hoeveel een dier van dat rantsoen zal opnemen. 
 
Analyse schermen op basisrantsoen 

 

 
Individueel advies + 
analyse 

 
Dit scherm geeft een overzicht van alle koeien uit de productiegroep 
met individueel advies voor KV (krachtvoeder) en EK (eiwitkern). 
Daarnaast kan U nog verschillende getallen terugvinden die U kunnen 
helpen bij het beoordelen van het individueel advies. 

 

 
De samenvatting geeft een overzicht van de hoeveelheden ruwvoeder 
en krachtvoeder voor de voltallige productiegroep. 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  70 

 

 

 
Dit scherm geeft een samenvatting het krachtvoeder advies in functie 
van de lactatiedagen. Onderaan vind U kengetallen i.v.m. energie en 
eiwitmelk. 

 

 
De grafiek geeft een beeld weer van de verhoudingen tussen aanbod 
en behoefte van zowel VEM als DVE. 

 
Test basisrantsoen 

 
 

In de linkerkolom boven zien we de inhoud van het basisrantsoen. 
Links onderaan krijgen we te zien hoeveel melk er d.m.v. de VEM en 
DVE kan geproduceerd worden. Deze moeten zo dicht mogelijk bij 
elkaar liggen om een evenwichtig basisrantsoen te hebben. 
In het rechtergedeelte zien we dezelfde gegevens maar deze keer 
inclusief de opgegeven hoeveelheden krachtvoeder en/of eiwitbrok. 
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Fictieve koeien 

 
Bij de fictieve koeien kunnen we terugvinden hoeveel KV en/of EK we 
zouden moeten geven aan dieren in functie van hun lactatienummer, 
lactatiedagen en melkproductie. Indien er correcties zijn gebeurd zien 
we waar deze is gebeurd doordat in deze kolom een “x” is ingevuld. 

 
Resultaat basisrantsoen 

 
Hier krijgen we iets gedetailleerder de inhoud van hetzij (links) het 
basisrantsoen, hetzij (rechts) het basisrantsoen en krachtvoeder en/of 
eiwitkern 

 
Mineralenbalans 

 
Hier zien we in welke mate de mineralenbehoefte wordt voldaan 
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d.m.v. het totale rantsoen. Wanneer er vinkje staat bij ontbreekt wil 
dit zeggen dat dit bestanddeel niet is ingevuld bij één van de 
componenten van het rantsoen. 
Door een andere hoeveelheid RV melk in te voeren en op de knop 
“melk” te klikken, kunnen we zien in welke mate dit rantsoen zou 
voldoen aan de minerale behoefte voor deze andere hoeveelheid 
melk. 

 
 

17. Rantsoenberekening 
 

Een rantsoenberekening kan enkel op vandaag of in de toekomst uitgevoerd worden. Normalerwijs zal 
enkel de ranstoenberekening op vandaag dan ook enige nut hebben. 
Op het moment dat we een rantsoenberekening willen uitvoeren hebben we drie mogelijkheden: 
 
 
Definitief rantsoen: Bij het uitrekenen van dit rantsoen zal het rantsoen worden weggeschreven en de 
vorige rantsoenberekening overschrijven. Herinner U dat er een correctie in de K9 zal plaatsvinden die 
gebaseerd is op de vorige rantsoenberekening. Het is dus van groot belang wel degelijk een testrantsoen 
(enkel op de dag van vandaag)  dat goed bevonden werd nog eens te laten bereken als definitief rantsoen. 
Anders zal de K9 niet juist werken. Het is dus ook af te raden twee of meermaal per dag een definitief 
rantsoen te berekenen. In dit geval zal het vorig rantsoen op dezelfde dag berekend, gebruikt worden om 
K9 toe te passen. 
 

- Nieuw basisrantsoen: Indien u hiermee rekent zal al het voorgaande gewist en overschreven 
worden zonder rekening te houden met de correctie uit K9. Dit is nodig indien men een nieuw 
basisrantsoen heeft met nieuwe krachtvoeders met een ander samenstelling( bv. energierijker) 
waardoor er normalerwijs een andere hoeveelheid moet gegeven worden om toch aan dezelfde 
behoeften te voldoen. K9 zou deze (grote) verandering (+/-) van hoeveelheid anders 
belemmeren. 

 
 
Wanneer we een rantsoen eerst willen uittesten, gebeurt dit via de knop “indiv” bij het basisrantsoen. Deze 
berekening wordt niet  officieel geboekt tot je 1 van de 2 bovenstaande berekeningen doet. 
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Principe van een rantsoenberekening: Een rantsoenberekening verloopt in verschillende stapjes die voor de 
gebruiker zelf niet te zien zijn. 
 

1. In eerste instantie gaan we kijken wat de opnamecapaciteit voor het basisrantsoen van het dier is. 
De manier waarop we dit gaan berekenen hangt af van de methode die we gekozen hebben (zie 
vroeger basisrantsoen) 

 
2. Vervolgens wordt er gekeken wat het DS-, VEM-, DVE-, OEB- en SW –aanbod bij die hoeveelheid 

opgenomen basisrantsoen inhoud. 
 

3. Nadien wordt de behoefte berekend van de dieren. 
VEM-behoefte = VEM-onderhoud + VEM-productie – VEM-uit reserve + VEM-groei 
DVE-behoefte = DVE-onderhoud + DVE-groei + DVE-productie 
 

4. Het tekort wordt berekend  
VEM-tekort = VEM-behoefte –VEM-aanbod 
           DVE-tekort =DVE-behoefte – DVE-aanbod 
 
 

5. Rantsoenberekening 
 
 

• Als er een VEM-tekort is, een eiwitbrok aanwezig is en er een eiwittekort is dan 
Stap 1:  berekenen hoeveel krachtvoeder en eiwitbrok er moet toegediende worden om het VEM-tekort en 
DVE-tekort op te vangen (d.m.v. twee vgln. en twee onbekenden). 
 
Indien het VEM-tekort met de berekende adviezen nog meer dan 2% bedraagt van het initieel tekort of het 
advies van KV of het advies van EB < 0 wordt het advies herrekent. 
We bepalen hoeveel evenwichtig KV er nodig is voor het dekken van het VEM-tekort. Vervolgens wordt er 
gecorrigeerd op het DVE-tekort door een gedeelte van de hoeveelheid evenwichtig KV te vervangen door 
identiek dezelfde hoeveelheid eiwitbrok. 
 
Indien vervolgens  het VEM- verlies door het voldoen van een deel van de VEM-behoefte door eiwitbrok 
i.p.v. evenwichtig krachtvoeder meer bedraagt dan 2% van het initieel VEM-tekort, laten we het 
evenwichtig KV terug stijgen tot het verlies wordt weggewerkt. Vervolgens wordt er gecorrigeerd op het 
DVE-tekort door een gedeelte van de hoeveelheid evenwichtig KV te vervangen door identiek dezelfde 
hoeveelheid eiwitbrok. 
 
  
Anders is de hoeveelheid evenwichtig krachtvoeder die moet verstrekt worden = VEM-behoefte/ inhoud 
VEM van het evenwichtig KV 
 

• In stap 2 gaan we controleren of de maximale hoeveelheid van de totale KV-gift niet 
overschreden werd. 

 
• In stap 3 gaan we nagaan of de structuurwaarde wel hoog genoeg ligt. 

 
• In stap 4 testen we op eiwitrijk krachtvoeder. Indien de EB-gift hoger is dan toegelaten, wordt 

er op de EB afgetopt. De afgetopte hoeveelheid wordt bijgeteld bij de KV-gift. 
 

• In stap 5 wordt er doorgerekend op DVE. Dit gebeurt niet wanneer er in geen EB aanwezig is. 
Wanneer er reeds afgetopt werd vanwege de SW of KV is de totale gift bekend en zal men herrekenen om 
de DVE behoefte te voldoen d.m.v. een hogere EB-gift (ev. tot de maximum toegelaten hoeveelheid). De 
stijging van de hoeveelheid EB zorgt voor een gelijkaardige afname van de KV-gift. 
Anders wordt er een totale herberekening gedaan waarbij de totale KV-gift kan stijgen. Er wordt vervolgens 
een nieuwe controle op de maximale KV-gift en SW toegepast en eventueel afgetopt. 
 

• In stap 6 wordt er doorgerekend op de OEB. Dit gebeurt niet wanneer er geen EB aanwezig is. 



Ceres - rundveehouderij 

 

 
CERCO Soft nv  74 

 

Wanneer er reeds afgetopt werd vanwege de SW of KV is de totale gift bekend en zal men herrekenen om 
de OEB behoefte te voldoen d.m.v. een hogere EB-gift (ev. tot de maximum toegelaten hoeveelheid). De 
stijging van de hoeveelheid EB zorgt voor een gelijkaardige afname van de KV-gift. 
Anders wordt er totale herberekening gedaan waarbij de totale KV-gift kan stijgen. Er wordt vervolgens een 
nieuwe controle op de maximale KV-gift en SW toegepast en eventueel afgetopt. 
 

6. Kolommensysteem: zie vroeger 
 

7. Correctie op conditiescore 
 
Enkel toepassen indien er geen individuele opbouw, afbouw of wijziging is gebeurd. 
 

18. Test rantsoenberekening 
 
Test rantsoenberekening heeft de gebruiker een overzicht van de gebruikte parameters in de 
rantsoenberekening per dier. We krijgen de hoeveelheid krachtvoeders uit de rantsoenberekening (K0). 
 

19. Overzicht koeien en krachtvoeders 
 
Alle koeien aanwezig op het bedrijf worden hier aangeboden met de krachtvoeders en hun hoeveelheden. 
Van hieruit wordt tevens de krachtvoederautomaat gestuurd. 
De belangrijkste kolom is de kolom voeder, waar we vier keuzes kunnen maken. 
0. rantsoenberekening: voor deze dieren wordt er een rantsoenberekening uitgevoerd. De hoeveelheden 
krachtvoeders die hier terug te vinden zijn worden automatisch ingevuld 
1. geen voeder: deze dieren zullen geen voeder krijgen via de krachtvoederautomaat. 
2. geen berekening: Hier kan men ieder dier afzonderlijk krachtvoeder geven zonder rekening te houden 
met de rantsoenberekening. 
3. kolom 10: Is identiek aan het voorgaande met dit verschil dat na één rantsoenberekening het dier 
automatisch terug op rantsoenberekening komt te staan. 
 
Opm: Alle hoeveelheden kunnen steeds manueel gewijzigd worden, maar vanaf het moment dat we 
rantsoenberekening uitvoeren zal  het weer overschreven worden voor de dieren met 
0.rantsoenberekening. 
 

20. Analyse individueel rantsoen  
 

Heeft hetzelfde weer als  bij het basisrantsoen. Hier staat alles echter naast elkaar waardoor er 
beter kan gefilterd en bestudeerd worden. 
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 Bijlage 1: Communicatiemap aanmaken 
 
 
Een map aanmaken kan je best doen via de ‘Windowsverkenner’ die terug te vinden is onder ‘Start – 
programma’s – windowsverkenner’.  
Nog vlugger kan je de Windowsverkenner bereiken door met de rechtermuisknop te klikken op de START 
knop. Klik op ‘Verkennen’ om het scherm te openen. 
 

 
 
Klik met de muis op de C-schijf (Lokaal station C), op het rechterschermgedeelte verschijnen alle 
bestaande mappen van de C-schijf. 
Klik met de rechtermuisknop op een blanco plaats op het rechter schermgedeelte van de 
windowsverkenner. Er verschijnt een menu waarop gekozen wordt voor ‘Nieuw’. 
Er verschijnt een submenu waarin je kiest voor ‘Map’. De voorgestelde naam (Nieuwe map) wijzig je in 
‘Vrvcom’. 
 

                              
 
 
Er wordt een nieuwe map gecreëerd met de naam ‘Nieuwe map’; deze wijzigen we onmiddellijk in 
‘Vrvcom’. 
 
 

  
. 
 


