De komende weken starten AWE in Wallonië en CRV in Vlaanderen
en Nederland met een proefstier-wachtstier-fokstierschema voor
witblauwe ki-stieren. Hoe dit in de praktijk voor CRV moet worden
vertaald, wordt uitgelegd door Ignace Moyaert en Jan de Keyser.
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Ignace Moyaert:
‘Veehouders moeten
af van de “hot bull”gedachte’

n het voorjaar 2006 peilde de spermaproductiegroep Belgian Blue Group
(BBG) in de thuismarkten België en Nederland de gewenste fokkerijkoers onder
zijn klanten. De conclusie van een tiental ontmoetingsavonden was dat de veehouders vitale kalveren wensen die goed
uitgroeien en dat een proefstier-wachtstier-fokstierinzetschema (pwf-schema)

hiertoe de aangewezen weg lijkt. Vanaf 1
oktober 2006 is het zover: BBG start met
zijn partners CRV en AWE het inzetproces. VeeteeltVlees vroeg aan BBG-adviseur Ignace Moyaert en teamleider relatiebeheer VRV Jan de Keyser hoe de vork
in de steel zit.
Vanaf 1 oktober gaat het nieuwe inzetschema van start?
Ignace Moyaert: ‘Inderdaad. Bij de oprichting van de Belgian Blue Group werd in
het businessplan al de mogelijkheid opengelaten om te evolueren naar een pwfschema zoals in de meeste andere rassen
gangbaar is. De ibr-uitbraak te Mons heeft
dit echter naar de achtergrond verwezen.
Het kwam er in eerste instantie op aan

om zo snel mogelijk de spermaproductie
weer op volle capaciteit te krijgen. Dat is
inmiddels gerealiseerd. In het voorjaar
2006 hebben we vervolgens klanten in
België en Nederland benaderd met de
vraag welke fokkerijkoers de organisatie
diende te volgen en hoe dit het beste te
bereiken is. De voor- en nadelen van een
pwf-schema werden uiteengezet. Tachtig
procent van de deelnemers achtte een
snelle invoering van een pwf-systeem
wenselijk. En bovendien moeten we niet
vergeten dat een pwf-systeem een buffer
is tegen nieuwe veterinaire calamiteiten.’
Hoe gaat het schema er concreet uitzien?
Moyaert: ‘Er zullen zo’n 25 proefstieren

kaartjes binnen zes weken na geboorte
terugsturen naar het kantoor en het tweede bezoek in het kader van het nakomelingenonderzoek toe zullen laten.’
Kan iedereen zo’n engagementsverklaring aangaan?
De Keyser: ‘In eerste instantie zullen de
veehouders die nu al registeren en meewerken aan het nakomelingenonderzoek
de mogelijkheid krijgen om in te tekenen.’
Zijn er sancties voorzien als de veehouder zijn engagement niet nakomt?
De Keyser: ‘Nee, er is geen boetesysteem
voorzien. Iemand die zijn belofte niet nakomt, gaat gewoon uit het systeem.’

Pwf st artklaar
Vernieuwd inzetschema ki-stier en witblauw 1 oktober van start
per jaar worden ingezet. Een proefstier
wordt vrijgegeven wanneer een voorraad
van 3000 rietjes is aangelegd. Daarvan
gaan 1500 rietjes naar AWE in Wallonië
en 500 rietjes naar CRV in Vlaanderen
en Nederland. Dit proefstiersperma zal
slechts binnen een periode van maximaal
zes maanden ter beschikking zijn van de
veehouder-testers. Het aantal van 2000
rietjes is normaal gesproken voldoende
om betrouwbare cijfers bij de geboorte te
verkrijgen. Zodra de cijfers als gunstig beoordeeld worden, wordt het sperma vermarkt als fokstiersperma.’
‘De overige 1000 rietjes, 3000 minus
2000, zijn wachtstierrietjes die voor een
hogere prijs bij de niet-testers in de markt
worden gezet.’
Wat moeten we verstaan onder het begrip ‘veehouder-tester’?
Jan de Keyser: ‘Veehouder-testers zijn veehouders die proefstiersperma willen gebruiken en een engagementsverklaring
ondertekenen. Zij zeggen hiermee toe dat
ze het sperma enkel op geregistreerde
koeien gebruiken, de hieruit geboren kalveren zullen registreren, de geboorteDe markt zal bepalen welke stieren op de
stierenkaart zullen blijven en welke niet

Moeten de proefstierrietjes binnen een
bepaalde tijd worden gebruikt?
De Keyser: ‘Nee, oppotten is dus mogelijk. Maar we vertrouwen erop dat veehouders hun verantwoordelijkheid nemen.’
Wie bepaalt welke veehouder welk
proefstiersperma krijgt?
De Keyser: ‘Zeventig procent van de nieuwe stieren wordt op dit moment verspoten via het dierenartsencircuit, dertig
procent via de dhz-bedrijven. Op basis
van historische gegevens zullen de kidierenartsen en dhz-vertegenwoordigers
een quotum toegewezen krijgen dat zij
naar eigen inzicht verder kunnen verdelen onder de veehouders. Er ligt dus een
grote verantwoordelijkheid bij deze medewerkers. Er is geen minimum of maximum per veehouder vastgelegd. Het systeem moet zichzelf reguleren.’
Wat gebeurt er tussen het tijdstip van
inzet als proefstier en de uitkomst als
fokstier?
Moyaert: ‘De stier blijft gewoon doorproduceren en blijft beschikbaar voor de
markt, maar tegen een andere prijs. Er is
met andere woorden geen stop op het
spermagebruik tijdens de proefperiode.’

‘ ’
Jan de Keyser:
‘Het systeem moet
zichzelf reguleren’

Wat zijn de nieuwe spermaprijzen?
De Keyser: ‘Voor een proefstierrietje betaalt de veehouder-tester zes euro. Voor
sperma van een wachtstier betaalt de veehouder vijftien euro. Deze prijs ligt vrij
hoog omdat BBG voorraad wil aanmaken
van de wachtstieren. Wanneer bij gunstige indexen de stier vrijkomt, moet er immers een ruime voorraad sperma zijn.
Het systeem valt of staat met deze uitkomst. De prijs voor een fokstierrietje
zal ergens tussen beide prijzen komen te
liggen.’
Wie bepaalt wanneer een stier gunstig
wordt beoordeeld en als fokstier zal
worden vermarkt?
De Keyser: ‘De vraag in de markt. De
markt zal bepalen welke stieren op de
stierenkaart zullen blijven en welke
niet.’
Moyaert: ‘De veehouders moeten maar
eens af van de “hot bull”-gedachte, dat
stieren vanwege veel aandacht in de
markt meer gevraagd worden. Stieren
moeten eerst afgetest worden. Dat was
ook de conclusie van de ontmoetingsavonden met de veehouders dit voorjaar.
Deze verandering in denkpatroon bij de
veehouders is dus essentieel.’
Zal er zowel in Vlaanderen als in Wallonië als in Nederland getest worden?
De Keyser: ‘Ja, het systeem kan wel verschilpunten vertonen tussen Wallonië
enerzijds en Vlaanderen en Nederland
anderzijds. Er heerst in Wallonië een andere verhouding tussen dierenartsen-ki
en dhz-ki en er is een andere prijzenpolitiek. Maar de geest waarin gewerkt zal
worden, is dezelfde.’
Guy Nantier
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