Een cijfer voor geboorte gemak
Eerste BBG-kruisingsstieren krijgen fokwaarden

Om sneller gegevens te krijgen over geboortegemak
startte de Belgian Blue Group (BBG) met het testen
van een aantal stieren voor de gebruikskruising. De
eerste stieren kregen in november fokwaarden.

D

e vraag blijft stijgen. Zowel Vlaamse als Nederlandse melkveehouders kiezen er steeds vaker voor om
het ondereind van de veestapel te insemineren met een
vleesveestier. In Nederland
wordt inmiddels één op de
tien inseminaties uitgevoerd
met een witblauwstier. ‘In
Nederland zette CR Delta afgelopen boekjaar 300.000 doses
af voor de gebruikskruising,
VRV in Vlaanderen 100.000’,
vertelt Eric Lievens, adviseur
witblauwkruisingen in de fokkerijraad.
Om sneller over de gegevens
over geboortegemak te beschikken, startte BBG, waarin
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CRV voor een derde participeert, in 2003 met testen
van een aantal stieren voor
de gebruikskruising. ‘Vroeger
duurde het langer voor cijfers
bekend waren en bovendien
werd er niet specifiek gekeken naar kruisen met melkvee. Dat gebeurt nu wel.
Daardoor zijn er minder onplezierige verrassingen’, geeft
Lievens aan.
Vijf van de vijftien geteste stieren uit het eerste jaar hebben
inmiddels hun eerste fokwaarde voor geboortegemak.
De resultaten van de vijf stieren staan in tabel 1. De cijfers
van de veelgebruikte Emu en
Bourgeois en veteraan Damo-

cles dienen als vergelijkingsmateriaal.
Het kenmerk geboortegemak
noemt Lievens het belangrijkste onderdeel. ‘De Belgischwitblauwpopulatie scoort gemiddeld tachtig. Een cijfer
boven de tachtig geeft aan dat
nakomelingen van een bepaalde stier gemakkelijker
dan gemiddeld geboren worden.’ Voor geboortegewicht
geldt dat een hoger getal een
zwaarder kalf oplevert. Gemiddeld scoren de witblauw-

stieren 120 op dat onderdeel.
‘Aan de ene kant wil een veehouder een kalf dat gemakkelijk wordt geboren, aan de andere kant wil hij het kalf duur
verkopen. Gewicht is daarbij
belangrijk.’ Een hoger cijfer
voor drachtduur betekent een
langere dracht.
Veehouders die gegevens van
andere witblauwstieren dan
de stieren uit tabel 1 zoeken,
kunnen het beste terecht op
internet. Via de site van CR
Delta (www.cr-delta.nl) en

Tabel 1 – Fokwaarden Belgisch-witblauwstieren

naam

afstamming

Goldique
Pomellato
Orion
Unique
Victor
Damocles
Emu
Bourgeois

Goldorak x Finaud
Radar x Luron
Torrero x Opticien
Goldorak x Marquis
Bruegel x Guliver
Millords x Riant
Diabolo x Camphvre
Ubidet x Opium

geboortegemak

geboortegewicht

drachtduur

91
82
83
83
84
84
83
86

117
120
120
122
116
116
120
116

97
99
105
99
99
101
100
103

VRV (www.vrv.be) is de functie
stieren zoeken beschikbaar.
Hoe komt BBG aan de cijfers?
Van elke proefstier worden
1500 doses verspreid, 1200 in
Nederland en 300 in Vlaanderen. Veehouders krijgen een
geboortekaart
toegestuurd
voor het registreren van het
geboorteverloop en het geschatte geboortegewicht. Voor
het insturen van de kaartjes
krijgen de veehouders een premie van drie euro.
In de toekomst zal BBG eerder
meer dan minder stieren gaan
testen, denkt Lievens. ‘Niet alleen in de thuismarkt, maar
ook internationaal neemt de
afzet toe. Hoewel in een land
als Frankrijk genoeg vleesrassen rondlopen, ontdekken
ook steeds meer melkveehouders daar de voordelen van het
kruisen van melkveekoeien
met witblauwstieren.’
Inge van Drie
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