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Mpr-gegevens vormen de basis voor doelgerichte fokkerĳbeslissingen

Stierkeuze bepaalt toekomst
van het bedrĳf
Het rietje dat vandaag gebruikt wordt, is verantwoordelĳk voor
wat er over vĳf jaar in de stal loopt. Daarom is een doordachte
stierkeuze van groot belang. Mpr kan een handig hulpmiddel zĳn
in de zoektocht naar de best passende stier.
tekst Hanne Vandenberghe

‘D

e basis van fokkerĳ is een stier
kiezen die perfect past bĳ de koe.
Om tot die keuze te komen moet je eerst
weten over welke eigenschappen een
koe beschikt.’ Ki-dierenarts en vruchtbaarheidsadviseur Nathalie Wullepit
van CRV vraagt zich af of een veehouder
gefundeerde beslissingen kan nemen in
de fokkerĳ zonder mpr-gegevens. ‘Be-

42

V E EV TE EE ET LE TE LJTA N
AU
PR
A IRLI 21 / 22 0 12 60 0 9

drĳfsinspectie en DigiKlauw kunnen informatie geven over exterieur. Maar de
belangrĳkste gegevens, zoals productie,
gehalten of persistentie van een koe worden uit de mpr gehaald’, aldus Wullepit.
‘Op basis van deze gegevens kun je zelf
kiezen welke stier de beperkingen van je
koe compenseert.’
De stierkeuze kan ook via een stierad-

viesprogramma (SAP), gebaseerd op mpr,
bedrĳfsinspectie en eventueel DigiKlauw
en TalentScan. ‘Het grote voordeel hierbĳ is dat inteelt voorkomen wordt.’
Naast een goede stierkeuze is het ook belangrĳk om te beslissen met welke vrouwelĳke genetica verder wordt gefokt.
Volgens Wullepit kan een veehouder
meerwaarde creëren door verder te fokken met de beste vrouwelĳke dieren en
de mindere koeien te kruisen met een
witblauwe stier. ‘Jongveeopfok is duur.
Daarom kun je beter niet te veel, maar
net genoeg vaarzen aanhouden voor de
vervanging.’

Lactatiewaarde als hulpmiddel
Eric Lievens, fokkerĳspecialist bĳ CRV,
gebruikt mpr vooral ter bevestiging van
het genetisch potentieel van de stieren.

Ruim 26.000 koeien getest op dracht via PAG-test op mpr in 2015
Via de PAG-test kan dracht worden getest in individuele melkstalen van lacterende koeien. Deze methodiek om
dracht in melk te meten werd halfweg
2014 ingebouwd in het mpr-circuit, als
MPR Dracht.
‘PAG’s (Pregnancy Associated Glycoproteins) zĳn clusters van eiwitten, die in
aantal stĳgen als een koe drachtig is’,
legt Koen Lommelen van MCC-Vlaanderen uit. ‘Vanaf 21 dagen na bevruchting

kun je via de PAG-test perfect meten of
een koe drachtig is.’ De afbouw van de
eiwitten kan een aantal dagen tot een
week duren. Daarom kunnen koeien die
vroege embryonale sterfte of abortus
vertonen, een tĳdje valspositief testen.
Ook pasgekalfde koeien, tot 40 dagen na
afkalven, vertonen een verhoogd niveau
van deze eiwitten.
Sommige melkveehouders vervangen
het rectaal drachtigheidsonderzoek vol-

ledig door deze PAG-test. Andere melkveehouders gebruiken de PAG-test als
second opinion om te controleren of een
koe nog drachtig is als ze de droogstand
ingaat. In elk geval levert de test arbeidsbesparing op. Koeien hoeven immers
niet meer vastgezet te worden. ‘In 2015
deden we bĳ MCC-Vlaanderen meer dan
26.000 analyses op dracht’, aldus Lommelen. Dit is een lichte stĳging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hoe meer mpr-gegevens van de dochters, hoe betrouwbaarder de fokwaarden
van een stier zĳn. ‘Voor melkveehouders
is mpr zeer nuttig om zelf foktechnische
beslissingen te nemen’, vertelt hĳ. Daarbĳ is de lactatiewaarde veruit het belangrĳkste kengetal. Bedrĳven die geen
SAP hebben, kunnen volgens Lievens gebruikmaken van de volgende stelregel:
‘Koeien met een lactatiewaarde onder de
85 kunnen beter worden verkocht. Bĳ
een lactatiewaarde tussen de 85 en 95
heeft het de voorkeur om te kruisen
met een witblauwe stier. Ligt de lactatiewaarde boven de 95, dan kan een fok- of
teststier gekozen worden.’
Levensduur en gezondheid zĳn volgens
Wullepit bĳkomende redenen om al dan
niet met een bepaald dier verder te fokken. ‘Zieke dieren kosten immers veel
geld, moeite en tĳd.’ Grotere veestapels
maken het moeilĳker om individuele
gezondheidskenmerken bĳ te houden.
Overzichten als MPR Voeding, STO

vruchtbaarheid en celgetaloverzicht zĳn
interessant om te bepalen of een koe op
basis van gezondheid en vruchtbaarheid
voldoende scoort om mee door te gaan.
‘Zo kan een koe een hoge lactatiewaarde
hebben, maar altĳd een attentiewaarde
krĳgen voor een hoog celgetal. Dan kan
een veehouder beslissen om geen dochters aan te houden. Of hĳ kiest voor een
stier die heel hoog scoort voor uiergezondheid.’

van een nakomeling ten opzichte van de
referentiepopulatie.
Lievens verwĳst ook naar de NVI, een totaalindex opgebouwd uit de indexen
voor productie en vruchtbaarheid en de
fokwaarden voor levensduur, celgetal,
uier, beenwerk en geboortegemak. De
fokkerĳspecialist vergelĳkt de NVI met
de motor van een wagen. ‘Iemand die
een gemiddelde productie realiseert van
11.000 kg melk met koeien met een gemiddelde genetische aanleg, moet niet
verwachten dat hĳ het gaspedaal nog
harder kan indrukken om nog hogere
producties te realiseren. Als het management top is, dan is de grootste stĳging te
realiseren door een grotere motor. Dus
door een hogere genetische aanleg te
verkrĳgen door de hoogste NVI-stieren
te gebruiken.’
Mpr helpt melkveehouders de beste
koeien in de veestapel te onderscheiden.
Gekoppeld aan de beste stieren bouwt
een bedrĳf zo aan de toekomst. l

Evalueer ook Inet en NVI
Eric Lievens adviseert om naast de mprgegevens ook het fokkerĳoverzicht voldoende te benutten. ‘Het toont de actuele genetische aanleg van de veestapel.’
Hĳ raadt aan om rekening te houden
met de Inet. Het economisch getal, uitgedrukt in euro’s, is een combinatie van
de fokwaarden voor kg vet, kg eiwit en
kg lactose. Inet geeft aan hoeveel extra
netto-opbrengsten (opbrengsten min
kosten) per lactatie te verwachten zĳn

Bart Van de Vloet: ‘Mpr onmisbare schakel voor het SAP’

Bart Van de Vloet uit Zoersel is glashelder als het gaat om de vraag hoe belangrĳk mpr voor hem is. ‘Het is voor mĳ
onmisbaar. Het is namelĳk een perfect
controlemiddel. Hoe presteert mĳn veestapel? Dat vertelt mpr mĳ.’ Ook voor de
fokkerĳ vindt Van de Vloet mpr onmis-

baar. Hĳ maakt in zĳn fokkerĳkeuzes
gebruik van het stieradviesprogramma
SAP. ‘Zonder mpr heb je niks aan SAP.’
Hĳ heeft duidelĳk in beeld waar hĳ met
zĳn bedrĳf naartoe wil. Drie jaar geleden
lag de productie op 9100 kg melk. Nu is
dat 10.117 kg. Maar hĳ wil binnen twee
jaar naar 11.000 kg per koe. ‘Dan kan ik
de melkrobot optimaal benutten. Ik kan
wel groeien in aantal koeien, maar dan
moet ik een tweede robot kopen. Dan
heb ik meer werk, terwĳl ik het grotendeels in mĳn eentje moet rondzetten. En
ik vraag me af: verdien ik dan meer?’
Van de Vloet is ook deelnemer aan FokkerĳData Plus, waarbĳ het jongvee genetisch getest wordt. ‘Zo weet je al een
maand nadat het kalf is geboren wat de
genetische potentie is.’ Hierdoor kan de

Vlaming gericht keuzes maken met betrekking tot de jongveeopfok. ‘Ik wil alleen met de top van mĳn veestapel verder fokken. Dat is de snelste én de beste
manier om koeien te krĳgen die veel
produceren, maar dat ook aankunnen.’
Van de Vloet besluit: ‘Vroeger had de genetische vooruitgang de snelheid van
een trein. Maar door SAP, mpr en genomic selection hebben we de snelheid van
een TGV. En daar zie ik écht winst in!’

Video
Bekĳk een video waarin
Bart Van de Vloet over mpr
vertelt in de Veeteelt-app of via
www.meerwaardeuitmelk.be
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