VRUCHTBAARHEID

Help, mijn koe
is niet drachtig
1 EEN EERSTE BLIK
In SnelZicht, een onderdeel van het managementprogramma VeeManager, vind je al een belangrijke
aanwijzing over de vruchtbaarheid van de veestapel,
vertelt Jan van Zijtveld. ‘Kijk bij de productie van de
koeien eens naar de verhouding in het vetgehalte
in de melk tussen de groep die 60 dagen in lactatie
is en de groep die 120 dagen in lactatie is. Het verval tussen die twee percentages mag eigenlijk niet
groter zijn dan 0,15 procent. Is dit meer, dan duidt
dit namelijk op een te scherp conditieverval na het
afkalven.’
Deze zogenaamde negatieve energiebalans kan
volgens Jan leiden tot een slechtere vruchtbaarheid
en vroegembryonale sterfte. ‘De koe verbruikt bij een
negatieve energiebalans meer energie dan ze op kan
nemen. Hierdoor blijft er onvoldoende energie over
om vlot weer tochtig of drachtig te worden.’

2 HOE IS DE
TUSSENKALFTIJD?
De negatieve energiebalans bij punt 1 kan dus gevolgen hebben voor de tussenkalftijd, die in SnelZicht en het Bedrijfsoverzicht te vinden is. Jan: ‘De
verwachte tussenkalftijd is de periode in dagen die
er zit tussen de geboorte van twee opeenvolgende
kalveren bij een koe. In het voorbeeldbedrijf ligt deze
op 413 dagen, terwijl het gemiddelde in Nederland op
425 dagen ligt, een mooie score dus voor dit bedrijf.’
Toch kan de tussenkalftijd nog veel scherper, vindt
Jan, want de streefwaarde ligt op 380 dagen.
De tussenkalftijd heeft deels te maken met de gezondheid en daarmee de goede vruchtbaarheid
van de koe, maar ook of je als melkveehouder/-ster
koeien op tijd tochtig ziet bepaalt de tussenkalftijd.
Jan ziet dat bedrijven die overstappen op een automatisch tochtdetectiesysteem, grote sprongen maken
in het verkorten van de tussenkalftijd, tot soms wel
dertig dagen. ‘“Ik miste er te veel”, is een uitspraak
die we vaak horen’, vertelt Jan. ‘Dat is best begrijpelijk. Door de steeds groter wordende koppels koeien
raak je op den duur het overzicht kwijt als je de tochtdetectie alleen op het oog doet.’

22

3 WANNEER KALVEN
DE PINKEN?
‘Het standaardoverzicht (STO) Vruchtbaarheid geeft in
één oogopslag zicht op de vruchtbaarheidsstatus van je
veestapel’, vertelt Jan. ‘Een goede vruchtbaarheid begint
al bij de opfok van het jongvee.’ De verwachte afkalﬂeeftijd van de pinken (ALVA) is daarom een interessant kengetal. Landelijk ligt deze op 27,3 maanden. Volgens Jan is
het echter belangrijk om te streven naar een afkalﬂeeftijd
van 24 maanden, ofwel twee jaar. ‘Tegenwoordig zijn veel
bedrijven zo goed in de opfok dat je pinken al op 24 of
zelfs 23 maanden gezond kunt laten afkalven. Hiermee
start de lactatie op een moment dat een volgroeide vaars
het goed aankan. Hoe langer je de lactatie uitstelt, hoe
langer de opfokkosten doorlopen en hoe later je melkopbrengsten ontvangt.’
Het voorbeeldbedrijf slaagt goed in het streven naar
afkalven op 24 maanden. ‘Dat zegt veel over de groei
en ontwikkeling van het jongvee in het traject ervoor.’
Merk je dat er hier nog voordeel is te behalen, dan kun
je dit bespreken met de jongveeadviseur. ‘Je kunt het
gewicht en de groei bijvoorbeeld goed in de gaten
houden door de borstomvang van de jonge kalveren
te meten.’

4 DRACHTIGE KOEIEN
Er zijn volgens Jan vaak meer koeien drachtig in een veestapel dan de boer of boerin zelf denkt. ‘Maar er is ook
vaker sprake van vroegembryonale sterfte dan we denken.’ MPR Dracht is een extra hulpmiddel dat informeert
over de vruchtbaarheid van de veestapel.
Door een speciﬁek eiwit (PAGs) in de melk te meten
wordt de veestapel gecontroleerd op het aantal drachten.
Jan: ‘Met MPR Dracht weet je 35 dagen na inseminatie of
de koe drachtig is en krijg je inzicht in de redenen waarom een koe onverwacht toch weer tochtig wordt. Mocht
een koe na een positieve drachtcontrole toch weer tochtig worden, dan weet je dat er iets mis is gegaan ná de
bevruchting en niet bij het insemineren zelf.’
Een ander voordeel is tijdsbesparing. ‘Je hoeft de koeien
niet meer vast te zetten aan het voerhek voor het traditionele drachtscannen. Dat voorkomt stress bij de dieren en
werkstress bij jezelf.’

Het is ongetwijfeld een ergernis: koeien die na insemineren toch weer tochtig worden. Of koeien die amper hun tocht laten zien. En je denkt dat dat op jouw bedrijf
nog best vaak gebeurt ook. Maar hoe kom je dat te weten? Adviseur bij CRV Jan van
Zijtveld vertelt welke cijfers veel zeggen over de vruchtbaarheid van jouw koeien.
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