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O Manbloed luidde genoomtĳdperk in op
fokbedrĳf van Hendrik en Lutgarde Blomme

Lutgarde en Hendrik Blomme
Sinds de komst van de
genoomfokwaarden zetten Hendrik en Lutgarde
Blomme uit Adegem volop
in op genoomtesten van
het eigen fokmateriaal.
Aantal koeien:
Aantal jongvee:
Aantal vleesvee:
Melkquotum:
Hoeveelheid land:

Groeien op grond
van genomics
Adegem

Op de Agro Expo Dairy Sale was Arums Irenka het hoogste veilingnummer. Achter de Masseytelg schuilt de gouden combinatie
O Man keer Goldwyn. Het genoomtĳdperk zette het fokbedrĳf
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van Hendrik en Lutgarde Blomme definitief op de kaart.
tekst Annelies Debergh

D

e koeien staan allemaal aan het
voerhek netjes te vreten. Drie keer
per dag worden de melkkoeien van Hendrik en Lutgarde Blomme uit Adegem
gevoerd. De melkveehouder is dan ook
meerdere keren per dag in de melkveestal te vinden.
Het meermaals voeren betekent telkens
vers voer aan het voerhek, maar dat is
niet het enige. ‘Door vaker te voeren
krĳg je de koeien in beweging.’ Hendrik
Blomme (60) aanschouwt goedkeurend
de aaneengesloten rĳ melkkoeien aan
het voerhek. Geen koe ontbreekt. ‘Op

die manier kun je al snel zien of er aan
een dier iets mankeert. Een koe die blĳft
liggen is meestal geen goed teken.’

Vleesvee blĳft voorlopig
Het begin van het gesprek typeert de filosofie op dit Oost-Vlaamse bedrĳf waar
nog veel aandacht is voor de individuele
koe. Naast vĳftig melkkoeien en zestig
stuks jongvee telt de veestapel nog tachtig stuks witblauw vleesvee. En ook dat
laatste is weloverwogen. Want ondanks
het feit dat de melkveestapel Hendrik en
Lutgarde duidelĳk nauwer aan het hart

ligt, betekent het niet dat de vleesveestapel de komende jaren zomaar wordt ingeruild voor melkvee. ‘Beide takken passen goed samen’, zegt Lutgarde daarover. ‘Het vleesvee kan het mindere
ruwvoer uitstekend benutten. Zo kunnen we het betere ruwvoer voor de melkkoeien reserveren. Dat is een belangrĳk
voordeel van deze combinatie.’
Maar het melkvee voert duidelĳk de boventoon met ook een ruime schare aan
jongvee. ‘We verkopen elk jaar tien tot
vĳftien vaarzen’, gaat Hendrik verder.
Het bedrĳf melkt gemiddeld vĳftig

Van beloftevol jongvee worden haarmonsters opgestuurd voor genoomtesten
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Standaard drie keer per dag voeren om de koeien in beweging te houden

melkkoeien met een rollend jaargemiddelde van 10.629 kg melk met 4,03% vet
en 3,42% eiwit. De fokkers maken er
geen geheim van veel in te zetten op fokkerĳ. ‘We hebben ons de voorbĳe jaren
steeds meer toegespitst op genoomfokkerĳ. Alles begon voor ons met O Man.’

O Man-fan van het eerste uur
O Man betekende op Arums Holsteins de
start van een nieuwe fase. ‘Die stier deed
onze fokkerĳ er heel anders uitzien’,
legt Hendrik uit. Met zĳn opvallende cĳfers voor duurzaamheid was de belangstelling voor de Manfredzoon van meet
af aan groot ten huize Blomme. ‘Het
sperma was toen vrĳ duur in aankoop,
maar met die spectaculaire cĳfers voor
levensduur hebben we hem toch bewust
volop willen gebruiken.’
Rechtstreeks maar ook onrechtstreeks
via zĳn zonen kreeg O Man serieuze impact op de veestapel. ‘Ik denk dat zowat
tachtig procent van onze koeien O Manbloed in de pedigree heeft. Ik heb ook
nog zes O Mans aan de melk en dat zĳn
toch duidelĳk de betere koeien.’
Van de O Manzonen kregen Dakota, Bogart, Shogun en Man-O-Man kansen. Van
Snowman en Freddie werden respectievelĳk embryo’s en een pink aangekocht.
Waarom de Manfredzoon zo uitgebreid
kansen kreeg is duidelĳk. ‘Hĳ is geen
echte exterieurstier,’ stelt Lutgarde,
‘maar hĳ draagt wel bĳ aan enkele
belangrĳke gezondheidskenmerken. Zo
bracht hĳ verbetering in uiergezondheid
teweeg bĳ onze koeien. Daar is de invloed van O Man toch wel merkbaar.’

Dat de O Mans zo opvielen in de veestapel was de reden om toch maar eens met
genoomtesten aan de slag te gaan. En zo
groeide het idee om bĳ de O Mandochters een TalentScan bĳ fokkerĳorganisatie CRV uit te laten voeren. ‘We waren
vooral zelf benieuwd hoe onze dieren
zouden scoren en of we op die manier
ook verschillen konden zien’, legt Lutgarde uit. ‘We hadden de stier O Man immers doelbewust gebruikt en vroegen
ons vooral af of dat ook effect had op de
fokwaarden.’
De resultaten van de genoomtesten la-

gen in de lĳn van de verwachtingen
waardoor het geloof in de genoomfokkerĳ alleen maar toenam. ‘Toen volgde de
zoektocht naar een goed vervolg voor
O Man. Dan kom je als vanzelf weer uit
bĳ andere hoge genoomstieren’, zegt
Hendrik. ‘Maar genoomstieren zĳn natuurlĳk geen fokstieren. Als we genoomstieren uitzoeken, dan maken we daar
tĳd voor vrĳ en pluizen we de gegevens
helemaal uit. Zo zĳn op den duur nog
weer betere paringen te maken en gaan
we nog weer sneller vooruit.’ Lutgarde
glimlacht. ‘We hebben zo de voorbĳe ja-

Arums Erika, moeder van Arums Herrera (v. Sterngold) en Arums Irenka (v. Massey)
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De bloedlĳnen van ingezette genoomstieren speuren Lutgarde en Hendrik zorgvuldig na

ren toch maar het Stieradviesprogramma laten vallen. Fokkerĳ is voor ons een
uit de hand gelopen hobby. De paringen
maken we erg graag zelf.’

Hoogste veilignummer
Dat Arums Erica als O Mandochter op
Arums Holsteins kwam bovendrĳven, is
geen toeval. Een zoektocht naar een
nieuwe stier eindigde in 1991 op het bedrĳf Hol-Stiens in het Friese Stiens. ‘Daar
liep toen een groep indrukwekkende
Cleitusvaarzen waar we HP Cleitus Fay
uit kozen, een gecontracteerde vaars.
Toevallig kochten we ook haar zoon, de
stier Hol-Stiens Fagot (v. Bell Elton), die
later naar Duitsland ging en een dochtergroep toonde op de NRM.’ Van Fay werd
aan de hand van enkele spoelingen met
Supreme, Blackstar en Tesk Terry uitvoerig gebruikgemaakt. ‘Nog twintig procent van onze koeien stamt uit Fay.’
Dat Arums Beautiful, een 87 puntennazaat van Fay, en haar O Mandochters
Arums Erica en Arums Fay aan de hand
van genoomtesten kwamen bovendrĳven, was voor de fokkers niet helemaal
uit de lucht gegrepen. Intussen is ook
Man-O-Mandochter Arums Happy Fay in
beeld met hoge genoomfokwaarden.
‘We zĳn op een gegeven ogenblik ook gestart met Amerikaanse genoomtesten.
Het geeft ons de kans om ons vee op internationaal niveau te vergelĳken.’
Uit een combinatie van Arums Erica met
Sterngold werd de stier Arums Herrera
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geboren en later aangekocht door CRV.
Op advies van CRV combineerden Hendrik en Lutgarde de O Mandochter vervolgens met Co-Op Bosside Massey. ‘We
hebben Erica gespoeld met Massey en
kregen negen embryo’s waar uiteindelĳk twee stier- en twee vaarskalveren uit
werden geboren’, vertelt Hendrik. De
twee vaarskalveren stonden garant voor
opvallende genoomcĳfers. Met name
Arums Irenka blonk uit.
Het vergde de nodige overredingskracht
om Hendrik aan te zetten de jonge pink
op de Agro Expo Dairy Sale aan te bieden. Masseydochter Irenka vertrok voor
een bod van 15.500 euro naar CRV. ‘Uiteindelĳk zĳn we blĳ dat Irenka bĳ CRV is
terechtgekomen. Zo krĳgt ze veel kansen en hebben wĳ nog zicht op haar fokkerĳresultaten.’
Irenka’s moeder Erica kreeg onlangs een
hoornloos vaarskalf met als vader Chipper P. ‘We gaan nu voluit voor de hoornloze fokkerĳ. Want wat is het meest vervelende werk op een melkveebedrĳf ?
Dat is toch onthoornen? We zetten daarom steeds meer hoornloze stieren in.’
De stierkeuze wordt bĳ Hendrik en Lutgarde altĳd zorgvuldig overwogen. Voor
de embryowinning is de stierkeuze erg
gevarieerd met namen als Halogen, DeSu Jerod, Overtime P en Long P. ‘We gebruiken een variatie aan stieren en zoeken individueel de juiste paring uit’,
klinkt het. Bĳ de pinken zĳn gesekste
rietjes van Twist ingezet. Stiertjes uit

de moeders met betere genoomfokwaarden blĳven op het bedrĳf en worden
te koop aangeboden. ‘Op de betere pinken gebruiken we gesekst sperma, op
de mindere pinken zet ik embryo’s in.’
Om nieuw bloed binnen te halen worden
ook af en toe embryo’s of pinken gekocht. Hendrik wĳst daarbĳ op de aangekochte GS Lynncrest Freddie Fany. ‘Zo
hebben we ook van O Manzoon Freddie
een dochter in de stal gehaald. We konden van haar embryo’s naar Engeland
verkopen.’

Steeds meer op benen letten
Dat het genoomtĳdperk voor het bedrĳf
een andere, meer fokkerĳgerichte koers
betekende, is duidelĳk merkbaar op
Arums Holsteins. Maar wat is dan eigenlĳk het ideaalbeeld in de fokkerĳ? ‘Ik
hoef niet de grootste koe in de stal te
hebben’, begint Hendrik. ‘Een koe moet
voor mĳ wel een goed kruis hebben, voldoende breed zĳn en vlot melk produceren. Ik kies daarbĳ ook nooit extreme
stieren voor gehalten, niet te positief,
niet te negatief in gehalten. En verder
zĳn we de laatste jaren steeds meer op
benen gaan letten.’
De uiers zĳn veel geëvolueerd maar de
benen kunnen altĳd beter, stelt de fokker. ‘Een koe die niet marcheert, daarmee gaat alles fout. Die eet te weinig,
drinkt te weinig, geeft geen melk en
wordt niet tochtig. Zonder goed beenwerk komt een koe nergens.’ l
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