DE GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN

Tekst: dr. Thomas Dijkstra

Het eerste certificaat voor spermakwaliteit werd, samen met een grote bos bloemen, uitgereikt aan Gerrit ter Harmsel van Dierenkliniek en Dekstation
Enterbrook. “Het certificaat geeft aantoonbare kwaliteitsborging voor de merriehouder, dat is voor mij een belangrijke meerwaarde”, aldus Gerrit.
(V.l.n.r: Thomas Dijkstra (GD), Gerrit ter Harmsel, hengst Donnerbube I en Margriet van der Lei (GD)).

Eerste GD-certificaat
voor spermakwaliteit
uitgereikt
De GD heeft een nieuw certificaat voor spermakwaliteit geïntroduceerd dat toegekend
wordt in drie gradaties: goud, zilver en brons. Aanleiding voor deze certificering is het
opheffen van het Productschap Vee en Vlees (PVV) per 1 januari 2015, waardoor ook
de PVV-regelgeving voor spermakwaliteit niet meer bestaat. Op donderdag 22 januari
werd het eerste nieuwe certificaat feestelijk overhandigd aan Dierenkliniek en Dekstation Enterbrook.
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DE GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN
INSTRUCTIES VOOR INZENDEN SPERMAMONSTERS

Voor nationale winstations zijn de wettelijke
eisen voor ziektes bij hengsten (CEM en EVA)
per 1 januari 2015 aangescherpt, maar aan
spermakwaliteit worden niet langer wettelijke
eisen gesteld. Dit heeft te maken met het
wegvallen van de Productschappen. De
certificering Hengstenhouderij, waar ook
sperma- en CEM-onderzoek onder vielen,
stond jarenlang onder toezicht van het PVV. Nu
het PVV niet meer bestaat, vallen de nationale
winstations onder toezicht van het ministerie
van Economische Zaken (EZ), de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit heeft de controlerende taak. Wat wel gelijk is gebleven, is dat
de regelgeving voor EU-stations onder EZ valt.
Om ervoor te zorgen dat hengstenhouders toch
garanties kunnen afgeven, kunnen zij een
onafhankelijk certificaat voor spermakwaliteit
aanvragen bij de GD.

concentratie en houdbaarheid tijdens het
dekseizoen.
• Zilver: spermaonderzoek en bacteriologisch,
schimmel- en gistenonderzoek bij aanvang
van het dekseizoen (identiek aan de
werkwijze die bij de Certificering Hengstenhouderij werd gehanteerd).
• Brons: spermaonderzoek bij aanvang van het
dekseizoen, hierbij vervalt het bacteriologisch, schimmel- en gistenonderzoek.
Net als eerder worden de namen van goedgekeurde hengsten gepubliceerd, nu met de
vermelding goud, zilver of brons. Nieuw is dat
de hengstenhouder een certificaat ontvangt
als de uitslag van het spermaonderzoek goed
is. De morfologie (vorm van de zaadcellen) die
in het spermarapport wordt beschreven, kan
tevens gebruikt worden voor de berekening van
het TNB-getal (Totaal Normaal Bewegende

GD-analiste Margriet van der Lei brengt het
sperma aan onder de microscoop.

spermacellen) van de spermadosis tijdens het
dekseizoen.

WERKWIJZE
Net als voorheen wordt men verzocht de
spermamonsters in te sturen naar de GD (p/a
Stellingenweg 10, 8474 EA, Oldeholtpade).
Hierop zijn de instructies in bovenstaande tabel
van toepassing. Inzendformulieren zijn te
downloaden via www.gddiergezondheid.nl/
formulieren. De inzender ontvangt altijd de
uitslag van het gevraagde laboratoriumonderzoek, het certificaat wordt toegezonden indien
het sperma van goede kwaliteit is.

KWALITEITSBORGING
Deelname aan de GD-certificering is vrijwillig.
Het benodigde onderzoek vindt plaats in het
GD-laboratorium in Oldeholtpade. Voor goede
vruchtbaarheid is het belangrijk dat sperma
van goede kwaliteit is en geen ziekteverwekkers bevat. De GD onderzoekt het sperma
daarom op kwaliteit en aanwezigheid van
bacteriën, schimmels en gisten. Met het
toekennen van een certificaat is het sperma
van de betreffende hengst als kwaliteitsproduct door zowel de hengstenhouder als de GD
geborgd. Het certificaat is gebaseerd op het
spermarapport.

BRONS, ZILVER OF GOUD
Er zijn drie keuzes voor het certificaat:
• Goud: spermaonderzoek en bacteriologisch,
schimmel- en gistenonderzoek bij aanvang
van het dekseizoen, inclusief bepaling van de

Gouden certificaat voor spermakwaliteit.
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