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Genen Friese koefamilie Mars Froukje blĳven ook in genoomtĳdperk gewild

Generaties lang stiermoeder
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Het fokken van ki-stieren staat hoog in het fokdoel van Tsjerk
van Essen. De stieren met de stalnaam Mars komen al generaties
lang uit de Froukjefamilie, een koefamilie die uitblinkt in eiwit en
die gefokt is om te presteren op een rantsoen met weidegras.
tekst Jaap van der Knaap

‘N

iet voor niets presteren onze Froukjes ook goed in Groot-Brittannië en
Ierland en zĳn daar leden uit de koefamilie met hoge fokwaarden. Ze werken daar
veel met weidegang, net als wĳ. Onze
Froukjes zĳn generaties lang gefokt op
een goede ruwvoeropname en op graaskwaliteiten.’ Tsjerk van Essen uit Marssum staat midden in het land en overziet
zĳn fanatiek grazende veestapel, waaronder een groot aantal Froukjes schuilt.
Een paar koeien denken dat Van Essen
ze komt ophalen en ze maken aanstalten
om naar de stal te gaan richting de robot.
‘Sinds 2006 melken we met twee melkrobots. Daardoor is het aandeel weidegang
afgenomen en zĳn we van omweiden
naar standweiden gegaan’, vertelt Van Essen. ‘We willen wel graag blĳven weiden,
omdat het gezond is voor de dieren en het
levert nog wat extra op bĳ de melkfabriek. Maar je moet niet te veel naar het
beeldscherm van de robot kĳken om te
zien of er attentiekoeien zĳn.’
Weidegang bezorgt Van Essen ook arbeidsvreugde. ‘Koeien horen buiten, zo
hebben we het altĳd gedaan. En zeg nu
zelf, koeien ophalen is zulk beroerd werk
nog niet.’

Vier procent eiwit
Tsjerk (38) en zĳn vrouw Petra (35) van
Essen investeerden in melkrobots vanwege arbeidsgemak. ‘Robotmelken is niet
goedkoper, maar we zĳn tevreden zoals
het nu loopt. Je moet ook aan jezelf denken. Wanneer je een robot moet kopen
omdat je lichaam versleten is, ben je tien
jaar te laat’, vindt Tsjerk.
Vier jaar nadat de eerste robot werd geplaatst, breidde Van Essen de uit 1974
stammende ligboxenstal uit met 86
boxen. ‘De nieuwe boxen zĳn langer, er is
meer kopruimte, de looppaden zĳn breder en de luchtinlaat is groter’, zegt Van
Essen. Het verbeterde koecomfort is duidelĳk zichtbaar: de meeste koeien bevinden zich in het nieuwe deel van de stal.
De koeien krĳgen in de zomer naast weiFroukje 520 (v. Snowman), 86 punten
Voorsp. prod.: 305 12.432 3,31 3,22 133 lw

degang nog een flink rantsoen aan het
voerhek. ‘We voeren een eenvoudig rantsoen van een derde deel mais, twee derde
gras en een vrĳe opname van grof hooi.
Met 96 hectare grond en 100 koeien zitten we ruim in het ruwvoer. De focus ligt
hier dan ook bĳ het zo veel mogelĳk ruwvoer omzetten in melk’, aldus Van Essen.
Het melkquotum van 9 ton wordt met
name volgemoken door koeien die luisteren naar de naam Froukje. Vooral de laatste tien jaar is de koefamilie gaan overheersen door een flinke inzet van
embryotransplantatie bĳ stiermoeders
zoals Froukje 277 (v. Novalis) en haar
kleindochter Froukje 376 (v. Shottle). Beide Froukjes behoorden in hun generatie
tot de hoogst geïndexeerde koeien van
Nederland, niet in de laatste plaats vanwege het hoge eiwitpercentage. Novalisdochter Froukje 277 maakte zelfs lĳsten
met meer dan vier procent eiwit en het
hoge eiwitpercentage zit sterk in de familie verankerd.

Gestopt met keuringsdeelname
De Froukjes zĳn al decennialang aanwezig in Marssum. Tsjerks ouders Sĳtze en
Okje fokten er al diverse stieren met de
stalnaam Mars mee en vrouwelĳke dieren waren regelmatig te bewonderen in
de keuringsring. Zo maakte stammoeder Froukje 127 in 1990 deel uit van de
winnende landengroep op de Europese
krachtmeting tĳdens de NRM. Deze excellente Nehlsdochter staat aan het hoofd
van diverse familietakken die nu de stal
bevolken en die populair zĳn bĳ ki-organisaties.
In 2008 toog Tsjerk nog met drie Froukjes
naar de NRM, maar inmiddels is keuringsdeelname verleden tĳd. ‘Deelnemen
aan keuringen is enorm geprofessionaliseerd. Het kost veel tĳd om serieus mee te
kunnen doen’, stelt Van Essen. Maar een
groter obstakel vindt hĳ de veterinaire risico’s van een keuring. ‘Na keuringsdeelname gaat je bedrĳf een paar weken op
slot. Wanneer je dan net een telefoontje
krĳgt dat je een stiertje kunt leveren, dan
kan het dier niet vertrekken. Dat risico is
te groot.’

Tsjerk van Essen
Al decennialang is de Friese
stalnaam Mars een begrip.
Ook in het genoomtĳdperk
blĳven de genen uit de Froukjes van de familie Van Essen
gewild.
Aantal koeien:
Rollend jaargemiddelde:
Hoeveelheid land:
Aantal et-sessies/jaar:

100
8697 4,45 3,54
96 hectare
20

Die telefoontjes krĳgt Van Essen regelmatig, want ki-organisaties en embryohandelaren weten ook in het genoomtĳdperk
de genen van de Froukjes te waarderen.
Nagenoeg alle jonge kalveren worden onderzocht op genetische merkers, waarna
de beste pinken en jonge koeien intensief
worden gespoeld. De onderzoeken vinden
in diverse landen plaats en Van Essen
wĳst in de stal dieren aan die soms een
torenhoge Duitse RZG-genoomfokwaarde
hebben of juist hoge genoomfokwaarden
voor NVI of TPI. ‘Ik gebruik hoofdzakelĳk
nog genoomstieren, meestal maar een
paar rietjes per stier. Dat is niet alleen om
het risico te spreiden, maar ook omdat er
al snel weer een nieuwere stier is die betere genoomfokwaarden heeft’, zo klinkt
het nuchter.
Elke vĳf weken komt de et-specialist twee
tot vĳf dieren spoelen. Vaak worden de
embryo’s verkocht, maar ook veel van de
pinken en de jonge koeien worden benut
als ontvangster.

Stieren fokken als fokdoel
Uit de hoog geïndexeerde Shottledochter
Froukje 376 stamt een van de stalfavorieten van dit moment: Froukje 478. De sterke Fibraxdochter heeft brachyspina van
grootvader Champion geërfd, maar is
met een vaarzenlĳst van 9477 kg melk en
4,12% vet en 3,56% eiwit en 87 punten
wel een voorbeeld van een koe zoals Van
Essen ze graag ziet: robuust, met hoge,
harde klauwen en een enorme ribbenkast
om veel ruwvoer te kunnen verwerken.
Ze blĳkt inmiddels ook al een goede fokkoe: CRV heeft met de brachyspinavrĳe
G-Forcezoon Mars Eldorado een beloftevolle zoon met 272 NVI en 112 exterieur.
De halfbroer van Froukje 478, Giabo (v.
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Froukje 376 (v. Shottle), 88 pnt. Prod.: 2.01 305 11.342 3,80 3,60

Gibor), prijkt ook hoog op de genoomlijsten.
Soms koopt Van Essen een kalf of embryo’s en dat dat succes kan opleveren,
bewijst Mars Yorick. De vroege Atwoodzoon uit de Amerikaanse Barbiefamilie
heeft hoge genoomfokwaarden voor exterieur, waardoor er al veel rietjes van
zijn verkocht. Zelf bezit Van Essen Yoricks volle zuster Mars Blizz, die dankzij
hoge genoomfokwaarden in Amerika
ook weer intensief voor de fokkerij werd
benut.
Een van de nieuwe beloftevolle vaarzen
is Froukje 520. De Snowmandochter
piekte met 50 kg en dat was op papier
eigenlijk al voorspeld. Haar genoomfokwaarde voor melkvererving was niet

Froukje 468 (v. Fibrax), 87 pnt. Prod.: 2.02 305 9477 4,12 3,56

minder dan 2700 kg melk. ‘Snowman is
een grensverleggende stier’, zo prijst Van
Essen. ‘Zowel op papier – hij geeft zijn
hoge genoomfokwaarde gemakkelijk
door – als in de praktijk. Het zijn echte
werkkoeien, de melk straalt van ze af.’
Van Froukje 520 verhuisde al een Cosmopolitanstiertje naar Semex en binnenkort
start Van Essen haar weer op voor nieuwe
et-sessies.
Wat is eigenlijk het fokdoel van Van Essen? ‘Ik wil meedoen in de fokkerij om
stiertjes te leveren aan de ki’s’, zo antwoordt hij. ‘Natuurlijk wil ik sterke koeien met goed exterieur en hoog eiwit,
maar ik luister wel goed naar de stieradviezen van ki-organisaties. Ik wil mezelf
niet uit de markt prijzen.’

Toch geeft Van Essen aan dat hij ook wel
eens wat afwijkende stierkeuzes maakt.
‘We moeten oppassen voor inteelt omdat
iedereen de hoogste topstieren wil inzetten. Een mooi voorbeeld is Fibraxdochter
Froukje 478. Ze heeft net even een andere
afstamming en daarnaast prima genoomfokwaarden. Ze behoort misschien niet
helemaal tot de absolute top, al heeft ze
van alle Fibraxdochters wereldwijd wel
een van de hoogste genoomfokwaarden,
maar je merkt dat er naar een afwijkende
bloedvoering steeds meer vraag komt.’
Van Essen kijkt nog eens naar Froukje
520, die bloedfanatiek loopt te grazen.
‘Een echte harde werkkoe. Dit is ook zo’n
koe waaruit je weer een nieuwe generatie
stieren kunt fokken.’ l

De koeien verblijven bij voorkeur in het nieuwe stalgedeelte vanwege een betere ventilatie en meer ruimte

18

V E E T E E LT

VX14_bedrijfsrep van Essen.indd 18

septe m ber

1

2013

09-09-13 10:33

