Gehaltefokkerij
Jos Koopman: ’Goede Inet en DPS blijven nastreven’
Fokken of juist voeren op een hoog eiwitpercentage in de melk?
Foktechnicus Jos Koopman en voedingspecialist Wilfried van Straalen
reageerden op de stelling ’Meer rendement uit gehalten’ op de themaavond van de CR Delta-jongerencommissie in Noord-Nederland.

E

en vergelijking tussen gehaltevererver Woudhoeve Russel en melkplasvererver Etazon Addison stond aan de
basis van de inleiding van Jos Koopman,
tijdelijk manager foktechniek van CR
Delta VRV. Tijdens een thema-avond van
de jongerencommissie van CR Delta
toonde Koopman de werkelijke melkproductie van de Addisonvaarzen, die
met 1428 kg flink hoger lag dan bij de
vaarzen van Russel. De dochters van Russel produceerden minder melk, maar de
gehalten lagen wel 0,66 procent hoger
voor vet, voor eiwit was dit 0,29 procent.
’Fokken op gehalten werkt dus wel degelijk. Via fokkerij kun je op lange termijn
de gehalten beïnvloeden’, sprak Jos
Koopman.
De jongerencommissie had met het
thema ’Meer rendement uit gehalten’
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een aansprekend onderwerp gekozen
gezien de grote belangstelling in het
Groningse Haren. ’Waarom staan de gehalterijke stieren nu zo in de belangstelling?’ zo legde Koopman de zaal
voor. ’Omdat u een aantal jaren stieren
heeft gebruikt die de gehalten onder
druk hebben gezet, zoals Addison en
Cello. Hun invloed is nu duidelijk merkbaar.’
Het rendement van fokken op hoge gehalten was voor Koopman overigens
niet vanzelfsprekend. ’De stieren moeten wel binnen het bedrijfsdoel passen.
Gehaltestieren kun je niet altijd met de
ogen dicht inzetten. Fokken op gehalten
is alleen zinvol wanneer dat samen blijft
gaan met een goede Inet en DPS.’
Koopman vroeg zich via een berekening
af in hoeverre het verstandig was om
stieren in te zetten die een ongunstige
vet-eiwitverhouding, een hoger percentage vet dan eiwit, vererven. Een hoger
vetpercentage maar niet meestijgend
eiwitgehalte zorgt er uiteindelijk voor
dat er minder melk en daarmee minder
kilo’s eiwit geleverd mogen worden
binnen het melkquotum.

Gehalteverlagers
Een grafiek van de gemiddelde verwachtingswaarde van de proefstieren van de
afgelopen jaren ontlokte vragen vanuit
de zaal. Vooral de inzet van proefstieren
met lage verwachtingswaarden voor
percentages vet en eiwit lagen onder
vuur. ’We hebben een paar jaar een aantal stiervaders gehad die de gehalten
flink verlaagden. Die hebben we ingezet
omdat we meer variatie in de afstamming wilden op de stierenkaart en vanwege onze samenwerking met de Ameri-
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kaanse KI-organisatie CRI’, vertelde
Koopman. ’Belangrijk is wel dat we kunnen constateren dat binnen deze groep
proefstieren de stijging in Inet en met
name DPS doorzet.’ Het nam de onvrede
in de zaal over de inzet van proefstieren
met extreem lage gehalten niet volledig
weg. ’Een paar jaar geleden hadden we
soortgelijke discussies,’ zo besloot Koopman zijn verhaal, ’maar toen ging het erom dat we zoveel stiervaders gebruikten
met juist zo’n hoge gehaltevererving als
bij Boudewijn en Apollo.’

Eiwit moeilijk te sturen
Wilfried van Straalen, onderzoeker
rundvee, gaf aan het begin van zijn inleiding te kennen dat hij niet zoveel wist
van fokkerij, maar van het beïnvloeden
van gehalten via voeding des te meer.
Het proefbedrijf op de Schothorst, waar
hij de voeronderzoeken in opdracht van
18 coöperaties uitvoert, gaven de koeien
het afgelopen jaar in 336 dagen 10.752
kg melk met 4,22 procent vet en 3,38
procent eiwit. ’Over de gehalten zijn we
nog niet helemaal tevreden’, zo gaf Van
Straalen aan. Een hoge melkplas combineren met hoge gehalten is volgens hem

moeilijk en hij sloot zich bij
het verhaal van Koopman
aan. ’Eigenlijk produceert
een dier geen percentages,
maar grammen. Dat is veel
belangrijker en daarmee zitten we op de Schothorst op
de goede weg.’
Het eiwitgehalte in de melk
kan via voeding met ongeveer 0,10 procent worden
beïnvloed, terwijl het vetgehalte 0,20 procent via voeding te sturen is, zo vertelde Van Straalen. ’Belangrijk
hierbij is op welk niveau de
gehalten liggen. Zijn de gehalten erg laag, dan kun je
veel vooruitgang boeken,
maar zijn de gehalten al
hoog, dan is het erg moeilijk
om via voeding de gehalten
nog 0,10 procent te verhogen.’
Vetgehalte is makkelijker te
sturen dan eiwitgehalte. ’Er
is binnen het vetgehalte
meer variatie mogelijk. Bovendien is voldoende structuur in het rantsoen de basis
voor een goede vetproductie’, aldus Van Straalen. ’Voedermiddelen die traag reageren in de pens hebben grote
invloed op het vetgehalte.’
Een te laag eiwitgehalte is
dikwijls te wijten aan een te
lage energievoorziening. ’We
zien dat rantsoenen met veel
bestendig zetmeel een positief effect hebben op het eiwitgehalte in de melk.’
Veehouders beseffen volgens
Van Straalen nog lang niet altijd dat de pens het belangrijkste orgaan van de koe is.
Met behulp van voorbeelden
van pensfistelkoeien legde
Van Straalen de voerproeven,
waarmee naar meer kennis
wordt gezocht om voederrantsoenen verder te optimaliseren, beeldend uit. ’Sturen
van de pensfermentatie is
sturen van de gehalten.’
Jaap van der Knaap

Koeiebloempjes
Bas Engelen,
directeur KI Samen:
’Eigenlijk zijn er toch weinig koeien met betere benen dan een
MRIJ-koe.’ (AgD)

Jan Spaans,
biologisch melkveehouder te Broek in Waterland:
’Verschillen in bedrijfsstijl en intensiteit vragen om verschillen
in genetische variatie van de te
houden koeien.’ (O)
Callum Mc Kinvenn,
melkveehouder en jurylid:
’De grootste koe is voor mij niet
de beste. Het moet geen competitie qua grootte worden. Dat is in
het verleden te veel gebeurd en
daar heb ik me altijd tegen verzet. Meestal hebben grote koeien
namelijk problemen met beenwerk en klauwen.’ (Ve)
Cees van Bruggen,
landbouweconoom:
’Je leest vaak dat we met een ecolandbouw teruggaan naar de
middeleeuwen. Dat is onzin. Ik
schat dat we teruggaan naar het
niveau van de jaren zeventig.
Een melkkoe in de biologische
veehouderij geeft nu bijna 7000
liter. Dat was het niveau dat normale bedrijven in 1980 haalden.’
(dV)
Sinus Voskes,
productmanager Y-tec
Systems:
’Veehouders moeten niet vergeten dat je nogal wat vraagt van
een oorflap. Het is niet makkelijk
iets te maken dat lang moet meegaan. Een dier loopt er wel elke
dag mee rond. Bovendien plaatsen wij de flappen niet zelf.’ (O)

Aad Vernooy,
woordvoerder Nederlands
Zuivelbureau:
’Stel dat er meer zuivel wordt geconsumeerd. Is dat dan een gevolg van
de hete zomer, vanwege de prijzenoorlog of is het te danken aan de
Meiden van De Wit?’ (Vp)
Co Alberts,
melkveehouder te Zetten:
’Topfokkerij is leuk, maar je moet je
er niet op blindstaren. Er zijn genoeg
voorbeelden uit het verleden van bedrijven waar de fokkerij op de lange
termijn een hoop geld heeft gekost.’
(Kv)
Johan van Arendonk,
hoogleraar Fokkerij en Genetica te Wageningen:
’Het lijkt lang, 20 jaar Holsteinfokkerij, maar bij rundvee betreft het
slechts 5 generaties. Uit onderzoek
met andere diersoorten is bekend
dat er vele generaties vooruitgang
mogelijk is alvorens er afvlakking
van vooruitgang is.’ (Ve)

Hanneke Groenteman,
tv-presentatrice en schrijfster:
’Ik vond en vind kaas onweerstaanbaar. Nog lekkerder dan snoep misschien, alhoewel...’ (DJ)
Arie van Buuren,
melkveehouder te Leerbroek:
’Een koe die 40 kg melk geeft wordt
niet geïnsemineerd. Die laten we
rustig lopen. Een koe die niet tochtig
is krijgt niet meteen een spuit. TKT is
een begrip dat we niet kennen. We
hebben er bewust voor gekozen onze
koeien niet ieder jaar te laten kalven. Het zijn geen konijnen. Het zijn
koeien en ze mogen ook koe zijn.’ (Kv)

Geart Benedictus,
voorzitter NLTO:
’De opgave voor de fokkerij is een
koe te fokken die past binnen de
schaalvergroting. Dat is in mijn
ogen een koe met weinig problemen op het gebied van gezondheid, die maar vijf minuten werk
per dag kost. Hoornloosheid bijvoorbeeld scheelt een boer tijd en
is bovendien positief voor het dierwelzijn.’ (hL)
Nadezhda Wijenberg-Ilyina,
marathonloopster:
’In Zuid-Limburg, heuvels, groen,
ik voel me er thuis. We hebben al
schapen en kippen. Later, als ik gestopt ben met lopen, nemen we
ook koeien.’ (dV)
Bas Engelen:
’Een topgeit geeft 1500 kilo melk
bij een gewicht van 60 kilo. Dat is
25 kilo melk per kilo lichaamsgewicht. Dan zou een koe met 650 kilo levend gewicht toch 16.250 kilo
melk moeten kunnen geven? En
dat is ook haalbaar. Maar dan
moeten we veel meer op soliditeit
gaan fokken dan op index.’ (AgD)
Geart Benedictus:
’Ik zou graag een ontwikkeling in
de fokkerij zien waarbij de koe langer mee zou gaan.’ (hL)
Jan Spaans:
’Het wordt zo langzamerhand
duidelijk dat het genenpakket
dat ligt opgeslagen in onze oude
melkvleesrassen van grote bedrijfseconomische waarde is. Het
instandhouden dient niet alleen te
geschieden voor kinderboerderijen en uit nostalgische overwegingen.’ (O)

Bronnen: Veldpost (Vp), Doorzakken bij Jamin (DJ), Veehouderij (Ve), de Volkskrant (dV), Koevisie (Kv), Oogst (O), Agrarisch Dagblad (AgD), het Landbouwblad (hL)
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