Videbæk

Kunstmatige inseminatie en vleesvee is een lastige combinatie. De
Deense blondefokker Jens Peter Bojsen heeft met een tussenkalftijd
van 375 dagen en twee inseminaties per koe goede resultaten.
‘Met de staartsticker halen we bijna alle tochtige koeien eruit.’

W

ie door het weiland loopt bij Jens
Peter (38) en Susanne (36) Bojsen,
valt het meteen op. Veel koeien hebben
een verfsticker op hun staartbot. Vanaf
een maand na kalven krijgen alle koeien
deze opgeplakt. De sticker is wit bij het
aanbrengen, maar op het moment dat
een tochtige koe besprongen wordt, verkleurt de sticker door een kleurpatroon
naar rood.
‘Dit is de ideale manier om tochtige koeien te ontdekken’, aldus Jens Peter. ‘De
koeien hoeven maar één keer besprongen
te worden en de sticker verkleurt. Als ik
’s avonds of ’s morgens door de wei loop,
kan ik de tochtige dieren gemakkelijk
herkennen.’ Helemaal honderd procent
waterdicht is dit hulpmiddel bij de tochtigheid overigens niet. Bojsen ontdekt af
en toe weleens een koe die uit een soort
balorigheid besprongen wordt. ‘Maar in
95 procent van de gevallen klopt het.’

Bojsen houdt met zijn gezin dertig blonde
d’Aquitaines op 13 hectare land in het
Deense Videbæk. Een hobby, zo vermelden ze expliciet. ‘We zouden geen fulltimeboeren willen zijn. De afwisseling is
juist erg leuk en het hele gezin beleeft er
plezier aan, samen met de kinderen gaan
we naar de keuring.’ Susanne werkt bij
een bank, terwijl Jens Peter specialist is in
vruchtbaarheid. Hij is inseminator bij de
Deense ki-vereniging Dansire. Al zijn
koeien insemineert hij zelf en de resultaten spreken tot de verbeelding. De tussenkalftijd ligt op 373 dagen en om een dier
drachtig te maken heeft Bojsen twee inseminaties per koe nodig.
En dan te bedenken dat de echtelieden
buitenshuis werken en overdag geen controle uitoefenen op de koeien. ‘Ik heb
mijn werkgebied wel in de buurt’, licht
Jens Peter toe. ‘Als een koe moet kalven,
kan ik gemakkelijk afwijken van de route
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Jens Peter en Susanne Bojsen: ‘We hebben
eigenlijk gewoon een hekel aan stieren. Ze
zijn ons te gevaarlijk’
om even thuis te gaan kijken.’ Daarbij
geeft zijn vrouw Susanne aan dat de koeien elke dag binnen komen om wat hooi
en krachtvoer te vreten. ‘Op die manier
maken we ze heel handzaam en dat is wel
zo prettig bij het insemineren.’

Deense stieren voldoen
Vleesvee drachtig maken met ki is dus
goed mogelijk. ‘Ja, het is natuurlijk mijn
werk, maar ik heb eigenlijk ook gewoon
een hekel aan stieren. Ze zijn me te gevaarlijk.’ Om de tochtigheid beter te signaleren maakt de inseminator dankbaar
gebruik van de staartstickers. ‘Maar je
kunt het ook zonder hulpmiddelen. Je

moet de tochtigheid goed in de gaten
houden.’ Hij kent overigens ook de gevallen waarbij de koeien keurig iedere drie
weken tochtig worden, maar na insemineren keer op keer niet drachtig worden.
‘Dat kan ik echt niet verklaren, dat zie je
bij alle rassen en ook bij melkvee.’
Als goed voorbeeld van een vruchtbare
blonde laat hij Birkelund Tornerose zien.
Dit jaar kalfde ze in januari van een vaarskalf, Birkelund Askepot (v. Landais), en in
maart werd ze alweer geïnsemineerd. ‘Ze
zal volgend jaar weer in januari kalven’,
klinkt het tevreden.
Als stier werd deze keer Nutin uitgekozen. Daarnaast krijgt ook Leprince kansen, maar eigenlijk is Jens Peter meer gecharmeerd van de Deense stieren. ‘De benen zijn beter en ze produceren gewoon
beter.’ Zonder moederland Frankrijk wil

hij overigens ook niet. ‘We moeten nieuw
bloed blijven inbrengen.’
De Deense blondestieren ondergaan een
eigenprestatietest op een onafhankelijk
teststation voordat ze via het stamboek
kansen krijgen in de fokkerij. Hun groeivermogen wordt getest en er komt een
regiment aan cijfers beschikbaar die goede handvatten geven voor de juiste paring. ‘Nog een reden voor insemineren’,
zegt Jens Peter. ‘Ik kan voor elke koe de
best passende stier uitkiezen.’ De Deense
stieren heten in dit geval GG Romeo en
Urban. De laatste zal een flinke invloed
krijgen, want er zijn zeven koeien van
hem drachtig. ‘Hij geeft breedte’, klinkt
het. ‘En bovendien is de voederconversie
laag. Hij gaat efficiënt met voer om.’

Helft in eigen verkoop
Tien jaar geleden begon het echtpaar met
de fokkerij van blonde d’Aquitaines. De
grootmoeder van Tornerose, Bella, was
een van de meest succesvolle aankopen.
‘Vorig jaar hebben we haar geslacht, ze
was twaalf jaar oud.’ De helft van de afvoer op het bedrijf verdwijnt via de slager
naar particulieren. ‘Het levert tien procent meer geld op’, legt Jens Peter uit.
Momenteel liggen de marktprijzen rond
3,50 euro per kilo geslacht. Door de krap-

Verkoop van jonge stieren als vleespakket levert blon defokker in Denemarken meer op

Elke blonde drac htig van ki
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te in aanbod zien de vleesveehouders in
Denemarken met genoegen de prijzen al
zo’n twintig procent stijgen dit jaar.
‘Onze klanten willen vlees van koeien die
eerlijk zijn gehouden en bijvoorbeeld ook
geen antibioticum hebben gehad’, licht
Jens Peter toe. ‘Het verhaal achter het
vlees wordt steeds belangrijker.’
Naast de uitstootkoeien worden ook de
stiertjes geslacht op een leeftijd van elf
maanden. ‘Groter mogen ze niet worden,
want dan wordt de hoeveelheid vlees veel
te groot.’ Zo verdwijnt er steeds meer
vlees in pakketten van vijftien tot zeventien kilo. ‘Dat is genoeg voor een gezin
van vier personen voor een jaar’, weet de
veehouder. ‘Denen eten naast rundvlees
ook graag varkensvlees en kip.’ Bovendien neemt het aandeel gemakkelijk te
bereiden gehakt toe. ‘Ja, ook met gehakt
is het blondevlees onderscheidend. Het
smaakt beter en is minder vet. Bij de slager kopen ze alleen maar bulkvlees uit
het buitenland.’

Veel stieren
In de drie jaar geleden gebouwde stal is de
ruimte voor het fok- en mestvee gescheiden door het voerpad. De zoogkoeien lopen in de potstal, de af te mesten stieren
op de roosters. De verkoop op het bedrijf
staat er het volgend jaar goed voor. Het
aandeel stierkalveren is gestegen. ‘We
hebben nog maar drie vaarsjes’, vertelt
Jens Peter. Als inseminator kan hij veel
aan de vruchtbaarheid doen, maar het
aandeel vaarskalven is niet te sturen.
‘Nee, dat kan niet, als inseminator kun je
niet alles beïnvloeden.’
Alice Booij
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