Uit de dierenartspraktijk John Campe

Aanschaf van fokstier
Meer dan alleen aandacht voor vleeskwaliteit

L

aatst contacteerde een veehouder
mij voor bloedafname en een tuberculosetest van een recent aangekochte
stier. Traditioneel kopen tal van veehouders in de loop van het voorjaar een
nieuwe fokstier. Nogal wat van die veehouders doen hiervoor beroep op een
veehandelaar. Deze veehouder had ook
via een veehandelaar een nieuwe stier
aangeschaft.
Vaak levert aankoop via een veehandelaar geen problemen op. Maar het kan
ook anders. De veehandelaar levert doorgaans wel een dier dat voldoet aan de
vleesconformatie, maar waarbij soms
andere opmerkingen te constateren zijn,
zoals fouten op het vlak van het beenwerk of problemen aan de muil. In dit
geval was er sprake van een correcte
stier met voldoende vleeskwaliteit, cor-

rect en gezond beenwerk en een goede
muil.
De veehouder was bij de aankoop van de
stier met het oog op inteelt ook alert geweest op de afstamming en kon de stamboekpapieren met de bloedvoering van
zijn nieuwe fokstier voorleggen.
Bloedonderzoek en een test op de aanwezigheid van tuberculose brachten
geen bijzonderheden aan het licht. Deze
veehouder kon dus met een gerust hart
aan de slag gaan met de nieuwe fokstier.
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Ook de bloedvoering is belangrijk. Door de verOok de kop en de muil verdienen aandacht. Bij
schillende generaties van de eigen veestapel en
inspectie van de kop is vaak een varkensmuil,
de achtergrond van de stier goed te bestudeeen snoekgebit of een scheve muil te zien. In veel

gevallen gaan die gepaard met een dikke tong.
Ook de grootte van het scrotum is erg belangrijk. Hoe groter de balzak, hoe vruchtbaarder
de stier. Ook op de latere nakomelingen van de
stier heeft dat een positief effect. Stieren met
een grotere balzak fokken gemiddeld vruchtbaarder vee.
Goed beenwerk zorgt voor een lange levensduur van de stier en later ook van zijn nazaten.
Een correcte muil is belangrijk voor het jonge
kalf, zodat het vlotter kan drinken en eten.
Besteed dus voldoende aandacht aan het dier
bij de aanschaf ervan. De hele fokkerij zal er
wel bij varen, want de kwaliteit van een nieuwe
fokstier legt de basis voor de fokkerij van de volgende jaren.
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