De cijfers voor vruchtbaarheid van fokstieren zijn bij veel veehouders
Non-returnpercentage houdt rekening met bedrijfsinvloeden

onbekend. Wat betekenen de cijfers en waarom besluiten sommige
partijen ze niet te melden? Bovendien, waar ligt de grens om een
stier uit de handel te nemen vanwege matige bevruchtingscijfers?

O

udkerker Reno is met het bevruchtingsgetal van plus vier een van de
best bevruchtende stieren van de stierenkaart van CRV (CR Delta VRV). Met een
score van min vijf vergaat het zijn Duitse
collega Faber, ook op de kaart van CR Delta, een stuk minder. ‘Het getal bevruchting is het percentage dat aangeeft hoeveel het bevruchtend vermogen van de
stier afwijkt van het gemiddelde van alle
stieren’, legt Ite Hamming, NRS-woordvoerder, uit. Meer praktisch vervolgt hij:
‘Neem de voorbeelden Reno en Faber.
Het verschil tussen beide is negen procent. Dat betekent dat na honderd inseminaties van ieder, er 56 dagen later van
Reno negen koeien minder opnieuw aangeboden zijn om opnieuw te insemineren.’
Dat zijn sprekende cijfers. Toch is van
veel stieren het cijfer voor bevruchting
onbekend, tenminste, bij de veehouders.
‘Voor fokwaarden zoals productie is er
een officiële regelgeving omtrent publicatie, maar dat geldt niet voor het kengetal bevruchting’, aldus Hamming. Dat is
namelijk een managementinstrument
en geen fokwaarde. Wanneer je een toplijstje wilt maken van de beste bevruchters zul je bij de verkopende organisaties
moeten aankloppen.’

Variërende cijfers
KI Samen ontvangt de bevruchtingscijfers van hun stieren van NRS, maar publiceert ze bewust niet. ‘We kunnen ons
niet vinden in de rekenformules achter
het kengetal’, beargumenteert de directeur van KI Samen Gerard Scheepens (zie
kader). ‘Er wordt bijvoorbeeld niet gecor-

rigeerd op het aantal KI-ronden. Onze inseminator komt maar één keer per dag
bij de veehouder.’ Scheepens vindt
bovendien dat de bevruchtingscijfers te
veel variëren. ‘Neem onze Belgischeblauwestier Jos van de Ganzenpoel. Op
een gegeven moment had hij een bevruchtingspercentage van plus acht. Dan
melden we dat aan de veehouders die
hem op koeien gebruiken die minder
goed drachtig worden. Dan zie je het
non-returncijfer van zo’n stier tot beneden de nul dalen. Daar kun je dan toch
niets mee.’
Dat het bevruchtend vermogen van een
stier ook te maken heeft met de vraag
naar de stier wil Scheepens wel beamen.
‘Wij stoppen standaard 20 miljoen zaadcellen in een rietje. In de toptijd van Rembrandt was er zoveel vraag naar hem dat
ieder rietje dat hij produceerde werd verkocht. Daar zijn ook wel partijen doorgegaan waar we ons nu van afvragen of dat
wel zo had gemoeten.’
Naar de optimale hoeveelheid zaadcellen per rietje voor een goede bevruchting
zijn volgens Ite Hamming vele onderzoeken gedaan. ‘Organisaties gaan daar pas
aan denken wanneer er schaarste is en
als afgevraagd wordt of er geen sperma
verspild wordt. Meer zaadcellen per rietje hoeft niet per definitie betere bevruchtingsresultaten op te leveren.’
Ook op de VRV-stierenkaart in België
staan geen bevruchtingscijfers. ‘Er zijn
wel non-returnbevruchtingscijfers van
de Vlaamse inseminaties, maar die worden niet gecorrigeerd’, vertelt Jan de Keyser, afdelingshoofd relatiebeheer van
VRV. ‘Wij zien bijvoorbeeld dat stieren

NRS berekent iedere maand van alle stieren
die de voorgaande zes maanden minimaal
350 inseminaties achter hun naam kregen het
non-returncijfer. Landelijk schommelt dit al
jarenlang rond de 68 procent. Dat betekent
dat 68 procent van alle geïnsemineerde koeien na 56 dagen niet opnieuw aangeboden is
voor inseminatie.
Voor het berekenen van het non-returncijfer
werkt NRS met een zogenoemde rollende basis. Daardoor worden steeds de nieuwste cijfers gebruikt. De oudste informatie, van meer
dan een half jaar terug, wordt niet meer meegenomen in de berekeningen. ‘Met deze rekenmethode zorg je ervoor dat de non-returncijfers zo dicht mogelijk bij het gebruik van de
rietjes staan’, vertelt NRS-onderzoeker Arnold Harbers. ‘Je hebt immers weinig aan de
informatie dat een stier een jaar geleden goed
bevruchtte. Je wilt juist weten hoe hij het nu
doet. Door een andere afvulling van het rietje
of het ouder of ziek worden van een stier kan
het bevruchtend vermogen in korte tijd veranderen.’
Tijdens de berekening wordt rekening gehouden met allerlei milieu-effecten. De reden dat
een stier lager scoort voor bevruchting kan immers ook aan de leeftijd van koe liggen, haar

die voornamelijk op pinken worden gebruikt op papier altijd de beste non-returncijfers krijgen.’ Daarom bieden volgens De Keyser de gecorrigeerde cijfers
vanuit Nederland meer houvast, al worden die niet vermeld op de Vlaamse stierenkaart. ‘Dat heeft te maken met de perceptie door de Vlaamse veehouder, het
blijven toch Nederlandse cijfers. We merken wel dat veehouders de bevruchtingscijfers belangrijk vinden, maar of nu
echt het gebruik ervan afhangt, daarbij
zet ik mijn vraagtekens.’
Zijn Nederlandse collega Arjen Dijkstra,
manager marketing Benelux bij HG,
merkt juist dat Nederlandse veehouders

Moment van insemineren beïnvloedt
non-returncijfer
productieniveau, het interval tussen afkalven
en inseminatie, het inseminatienummer.
Maar ook de inseminator, het seizoen en de
dag van de week kunnen verschillen veroorzaken in bevruchtingspercentage. Het non-returncijfer bevat geen informatie van DHZ-KI.
Dikwijls verloopt de verwerking van deze gegevens vertraging op en dat zou het non-returnpercentage flink kunnen beïnvloeden.

wel degelijk interesse tonen in vruchtbaarheidscijfers. ‘We zien dat veehouders reageren op bevruchtingscijfers.
Het zijn belangrijke cijfers en we publiceren ze al vele jaren en dat blijven we zeker ook doen om open te communiceren.’

Eigen voelhorens
Importeur Koole en Liebregts heeft ervoor gekozen om de non-returncijfers
van hun stieren niet aan te vragen bij
NRS. ‘Wij kennen de cijfers niet. Je moet
voor die cijfers betalen en daar heb ik een
hekel aan’, vertelt Walter Liebregts. ‘Op
jaarbasis loopt dat bedrag voor ons totale

‘Veehouders vragen heel weinig naar stieren met goede bevruchtingscijfers’
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Koepad
Wat te doen met een fokstier met een slechte vruchtbaarheid?
Delta Stilist werd dit jaar van de HG-stierenkaart gehaald toen de eerste non-returncijfers aangaven dat zijn bevruchtingcijfers op
min vijf uitkwamen. Toch staat op de huidige
stierenkaart wel de stier Faber, die eveneens
min vijf scoort. ‘Je kunt het niet zwart-wit
zien’, vertelt Arjen Dijkstra, manager marketing Benelux bij HG. ‘Voor Faber was de afweging anders. Hij behaalde al langer minder
goede cijfers voor bevruchting en is nu iets verder teruggezakt. Daarom is hij op reserveren
gezet. Daardoor zullen de veehouders hem bewuster gebruiken.’
‘Op bedrijfsniveau zul je niet zo snel merken of
een stier min twee of juist plus twee scoort
voor bevruchting’, vertelt Arjan Bom, verkoopleider van Alta, die de bevruchtingscijfers op de stierenkaart vermeldt zodra ze
bekend zijn. In tegenstelling tot de meeste importeurs vermeldt hij ook de cijfers van een
aantal buitenlandse stieren. ‘De cijfers zijn
voorhanden en betrouwbaar en hoe meer er
bekend is van een stier, hoe beter je hem kunt
gebruiken.’ Bom geeft aan dat ze nog geen
reden hebben gehad om vanwege een matige
bevruchting een stier van de kaart te halen.
‘Wanneer een subtopper min vijf scoort voor

pakket stieren aardig op. Bovendien hebben we onze eigen voelhorens om te peilen of een stier wel of niet goed bevrucht.’
Liebregts beaamt dat goede bevruchtingscijfers een verkoopargument kunnen zijn, maar merkt op dat daar nauwelijks naar gevraagd wordt door veehouders. ‘Jocko Besne bijvoorbeeld is een
stier die minder bevrucht dan gemiddeld, dat weten we en dat vertellen we erbij. Maar of hij nu een min drie of min vijf
scoort, dat interesseert geen veehouder,
zolang je er maar verstandig mee omgaat
en veehouders eerlijk adviseert. Je kunt
zulke stieren beter niet inzetten op koeien die al twee keer zijn geïnsemineerd.’
Cijfers voor vruchtbaarheid vanuit het
land van herkomst vindt Liebregts niet
geschikt om te vermelden. ‘We hebben
stieren uit verschillende landen en die
cijfers kun je niet met elkaar vergelijken.
Bovendien zijn die bedrijfssituaties anders, gaat het vaak om cijfers uit de proefperiode waarvan je de betrouwbaarheid
onvoldoende kent en kan de manier van
spermaverwerking variëren.’ Mochten
de Nederlandse bevruchtingscijfers ooit
gratis beschikbaar komen, dan wil Liebregts ze wel vermelden. ‘Maar dan al-
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Vruchtbaarheidscijfers Delta Stilist
leidden tot stopzetting actieve
vermarkting
vruchtbaarheid, denk ik dat het sowieso moeilijk wordt om hem te vermarkten. Maar wanneer het een topstier is, zullen we dat eerst
goed moeten overleggen. In ieder geval zullen
we eraan werken om de cijfers weer positief te
krijgen.’ Dat heeft ook CRV (CR Delta VRV) gedaan en Dijkstra hoopt dat Stilist weer terug
op de stierenkaart komt. ‘De dekfrequentie
van Stilist is aangepast en uit een praktijkproef zal moeten blijken of de bevruchtingscijfers nu weer beter worden.’

leen van de actuele stieren die er echt toe
doen, zoals Jocko nu.’
Importeur Semex betaalt wel voor de
non-returncijfers maar vermeldt ze
evenmin op de stierenkaart. ‘We hebben
regelmatig nieuwe stieren op de kaart.
Dan staat er geen non-returncijfer bij de
nieuwe stieren, terwijl bij de oudere stieren wel cijfers staan. Dat wekt verwarring en argwaan’, geeft teamcoördinator
Cornee van Zandwijk aan. ‘Overigens
vragen veehouders maar zelden naar de
bevruchtingscijfers. Onze spermakwaliteit is gewoon goed.’ Van Zandwijk denkt
dat hun stieren niet specifiek worden gekozen vanwege vruchtbaarheid. ‘We zitten in een ander segment. Onze rietjes
worden veelal de eerste of de tweede inseminatie ingezet. Wanneer koeien dan
nog niet drachtig zijn pakken veehouders een goedkopere stier of een proefstier. Vruchtbaarheid is volgens mij pas
echt een verkoopargument wanneer je
een stier voor bijvoorbeeld elf euro kunt
aanbieden met een vruchtbaarheid van
plus vijf.’
Jaap van der Knaap

In Heerenveen is overleden
Julius Huistra. In de glorietijd van de Friese zwartbontfokkerij was hij een vertrouwde commissionair, die
hechtte aan goede overeenkomsten en ook aan stijl.
Daarvan werd bij gelegenheden graag gebruikgemaakt:
toen hij stalmeester was bij
de presentatie van topkoeien in Frieslands Wintertuin
van 1971 en ook in Frank-

Julius Huistra

rijk, waar hij de Friese importkoeien van stamboekbestuurder Pierre Mercier naar
het kampioensschavot leidde. Julius Huistra is 78 jaar
geworen.
In Wageningen is Joan Somers (30) gepromoveerd op
zijn onderzoek naar klauwaandoeningen. In zijn proefschrift gaat hij in het bijzonder in op de invloed van
vloersystemen op de klauwgezondheid en welke gevolgen dat heeft voor het welzijn van de koe. Volgens
Somers is het slecht gesteld
met de klauwgezondheid.
Vooral op betonvloeren
kampen de koeien met problemen, waarbij de ziekte
van Mortellaro en stinkpoot
de grootste boosdoeners
zijn. Volgens de promovendus, geboren in Vorstenbosch, kan de toepassing van
zachte, dempende stalvloeren een structurele bijdrage
leveren aan de klauwgezondheid en daarmee aan
verbetering van het welzijn.

