’Het is eigenlijk maar een kunstje’
’s Lands bekendste geiteninseminator viert het 10-jarig bestaan
van zijn ki-bedrijf. In dat decennium deed Rinie Emons ongeveer
40.000 inseminaties bij geiten.

E

n hij is niet van plan om het bij die
40.000 te laten. Want Rinie heeft
investeringsplannen om zijn ki-service ook wat meer te kunnen richten op
bedrijfs-ki. Maar uitbreiding in aantal klanten
is niet zijn streven, want met de zeventig
geitenbedrijven waar Rinie komt zit zijn
agenda al wel aardig vol.

In eigen beheer
Toen Rinie per 1 mei 2007 RE Geiten ki-service opzette, deed hij dat vooral om het hele
traject in eigen beheer te hebben. “Dat vind
ik het leuke eraan. Zelf sperma vangen, dat
beoordelen, het inplannen van de geiten en
het insemineren. En voor de GKN ben ik ook
gaan invriezen, dus dan heb je het tracé van
verdunner toevoegen en invriezen erbij.

Alles bij elkaar is het een heel traject en dat
begeleid ik van A tot Z.” Hij begon al in 1988
met geiten insemineren. Door zijn toenmalige
werkgever werd hij opgegeven voor een
cursusgeiten insemineren en van de vier
cursisten was Rinie de enige die er daarna in
de praktijk wat mee deed. “Ik herinner me
nog dat in die beginjaren een vaste klant een
mevrouw in een luxe villa in Velp was, die
twee geitjes hield.” Toen in 1998 GKN is
gestart werd Rinie gevraagd om het inseminatiewerk te doen. Voor veel geitenhouders
is de geslotenheid van het bedrijf en toch
bloedverversing willen hebben, de reden om
voor ki te kiezen. Rinie behaalt een gemiddeld drachtpercentage met vers sperma
van 64 procent, met als laagste uitschieters
30 procent en hoogste scores 90 procent.

Kunstje
Waarom blijft het insemineren van een geit
moeilijk? “Het insemineren zelf is eigenlijk
maar een kunstje. Als je de cervix kunt vinden, en je hebt die goed in beeld, dan kan
het eigenlijk niet missen dat je het sperma
op de juiste plek legt”, zegt Rinie. Maar zelfs
nu 90 procent van de inseminaties met vers
sperma gebeurt, blijkt niet alles ‘raak’. “Het
hangt van veel factoren af, en om maximaal
te scoren moet alles perfect zijn”, aldus
Rinie. “Een geit mag niet te mager zijn en
zeker niet op de top van zijn productie zitten, het sponsschema dient stipt te worden
gevolgd en de mineralenhuishouding moet
op orde zijn. Ik zie dat het bijna altijd dezelfde bedrijven zijn die hoge drachtigheids
percentages behalen.”
Het is gemakkelijk om goede bokken te
vinden, vindt Rinie. De Top 100 geiten die
Elda samenstelt herbergt volgens hem heel
wat goede bokmoeders. Maar bij de keuze
voor de bokken die op het ki-station staan
(maximaal 25), mist hij weleens de praktische
inslag. “Je moet niet naar één lijn kijken,
maar ook weten wat erachter zit.”

Bedrijfs-ki
Nu enkele klanten erover denken bedrijfs-ki
toe te passen, gaat Rinie daarop investeren.
“Maar daar moet je niet te makkelijk over
denken. Je moet de bokken trainen om te
springen, zo’n 5 tot 6 weken voor de inseminaties, en je moet het sperma vangen. Op het
ki-station doen we dat minimaal twee keer
per week. Daarna moet je het sperma
verdunnen en vervolgens beoordelen. Ik snap
dat het voor veel bedrijven een kostenoverweging is, maar het werk wat je ervan hebt
wordt nog weleens onderschat.”
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Rinie Emons heeft zelf een speculumbuis ontwikkeld. Bijzonder hieraan is dat er een uitsparing
is voor het lampje, en het uiteinde is schuin afgerond om hem makkelijk in te brengen.

Handeling
Sponsen inbrengen
Inspuiten met prostaglandines
Inspuiten met eiblaas-stimulatie
Sponzen verwijderen
Kunstmatige inseminatie

Meer over RE Geiten ki-service is te vinden
op: www.geiten-ki-service.simpsite.nl
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