V R U C H T B A A R H E I D

Afkalving op 24 maanden en een tussenkalftĳd van 385 dagen is haalbaar

Werken aan vruchtbaarheid
Op een studieavond rond het onderwerp ‘vruchtbaarheid bĳ
vleesvee’ van het Praktĳkcentrum Rundvee belichtte dierenarts
Hans Van Loo enkele veterinaire aspecten om succesvolle
vruchtbaarheidscĳfers te behalen. Ingenieur Leo Fiems legde
het verband tussen voeding en vruchtbaarheid.
tekst Guy Nantier

‘H

et doel van elk zoogkoeienbedrĳf
zou moeten zĳn om zo snel mogelĳk zo veel mogelĳk en zo goedkoop
mogelĳk vlees te produceren.’ Dat zei
Hans Van Loo van de veterinaire faculteit UGent aan het begin van zĳn betoog
op een studieavond van het Praktĳkcentrum Rundvee rond het thema vruchtbaarheid bĳ vleesvee.
Van Loo citeerde onmiddellĳk ook cĳfers
uit het rentabiliteitsonderzoek van het
Landbouwmonitoringsnetwerk. ‘De 50
procent bedrĳven met het hoogste brutosaldo heeft betere vruchtbaarheidscĳfers, een lagere sterfte, een betere groei,
een lagere prĳs voor krachtvoer en een
hogere prĳs voor de stieren.’
Volgens Van Loo is het wat betreft
vruchtbaarheid het meest economisch
dat de dieren op jonge leeftĳd kalven en
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een korte tussenkalftĳd hebben. ‘Idealiter is de leeftĳd bĳ eerste afkalving in
het witblauwras 24 tot 28 maanden en
vervolgens een tussenkalftĳd van 385
dagen.’

Registreren is weten
Een tussenkalftĳd van 385 dagen is haalbaar, gaf de dierenarts de toehoorders
nog mee. ‘Na een dracht van 285 dagen
heeft een witblauwe zo’n 100 dagen nodig om opnieuw drachtig te geraken.’ De
baarmoeder moet eerst de tĳd krĳgen
om zich te herstellen na de keizersnede.
‘En 50 tot 60 dagen wachten om opnieuw een eerste maal te kunnen insemineren is dan volledig normaal. Met
een inseminatiegetal van 2 tot dracht
kom je dan uit op 100.’
Hans Van Loo rekende de aanwezigen

voor dat een tussenkalftĳd van 440 dagen in plaats van 385 dagen voor een bedrĳf met vĳftig koeien een verlies van
9300 euro betekent. ‘Dat bedrag heb je
toch liever in de eigen zak’, stelde hĳ retorisch.
De dierenarts onderstreepte het belang
van vruchtbaarheidsbegeleiding om goede vruchtbaarheidscĳfers te behalen.
In een bedrĳfsbegeleidingsprogramma
worden de bedrĳfsresultaten structureel
opgevolgd op het gebied van vruchtbaarheid en kalver- en jongveeopfok. ‘De veehouder moet dan wel bereid zĳn om gegevens nauwgezet te registreren, hetzĳ
op papier, hetzĳ op een bedrĳfsbegeleidingskaart, hetzĳ digitaal.’
Registreren betekent voor boer en dierenarts weten. Hans Van Loo somde op
dat het vastleggen van gegevens van eerste tocht bĳ het jongvee, van kalfdata,
van afkalfproblemen zoals het opblĳven
van de nageboorte, van baarmoederontstekingen, tochtdata, ki- of dekdata, van
de resultaten van drachtcontrole, van
abortussen, neosporabesmettingen, bvd,
ibr en zo meer, onmisbaar zĳn voor een
goede opvolging van de vruchtbaarheid.
‘Met deze gegevens kan de dierenarts
een toetsing doen aan de verschillende
kengetallen’, gaf Van Loo aan. ‘Het ophouden van de nageboorte bĳvoorbeeld
mag op een bedrĳf maximaal 10 procent
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zĳn. Ook is door de registratie een vergelĳking mogelĳk over de jaren heen. Een
bedrĳfsprobleem is zodoende sneller te
achterhalen. En dan kan er ook naar oplossingen worden gezocht.’
De dierenarts gaf nog twee belangrĳke
adviezen mee: laat de dierenarts tĳdig
controleren op dracht en laat de dieren
één à twee maanden na de keizersnede
opvoelen op de aanwezigheid van vergroeiingen van de baarmoeder en op de
actviteit van de eierstokken. ‘Witblauw
wordt gekenmerkt door een late puberteit en verminderde vruchtbaarheid als
gevolg van de invloed van de keizersnede. Een nauwgezette opvolging is voor
het behalen van goede vruchtbaarheidscĳfers absoluut noodzakelĳk.’

Gewicht bepaalt eerste bronst
Gewezen onderzoeker bĳ het ILVO Leo
Fiems belichtte tĳdens de studieavond
de relatie van vruchtbaarheid met de
voeding. De geslachtsrĳpheid of eerste
bronst ligt voor de meeste runderrassen
op ongeveer 50 procent van het volwassen gewicht, zo ook bĳ witblauw.
Veehouders kunnen het optreden van de
eerste bronst dus sturen via de voeding
of via voldoende groei per dag. Voor een
witblauwe betekent dat minimaal 750
gram groei per dag om 350 kg te wegen
op een gemiddelde leeftĳd van vĳftien
maanden. ‘Minder dan 600 gram groei
per dag in de eerste vier levensmaanden
haalt een witblauwe nadien nooit meer
op’, waarschuwde Fiems.
Verder is het zaak, aldus de onderzoeker,
om tot de eerste dekking de dieren op
stal te houden en voldoende in energie

Hans Van Loo: ‘Het ophouden van de
nageboorte mag maximaal 10 procent zĳn’

Leo Fiems: ‘Minder dan 600 g groei legt onherroepelĳk een hypotheek op de eerste bronst’

en eiwit te voorzien met bĳvoorbeeld
maiskuil en krachtvoer. ‘Dat leverde in
een proef op het ILVO in het gewichtstraject 190 tot 330 kg een behoorlĳke daggroei op van 810 gram tegen slechts 600
gram in een systeem met beweiding
en bĳvoedering van bietenpulp en sojaschroot. Een significant verschil.’
Vanaf een leeftĳd van drie maanden tot
afkalven op 24 maanden is een groei van
750 gram per dag na te streven, benadrukte Fiems. De laatste drie maanden is
zelfs 850 gram groei per dag nodig (de
toename van de foetus meegerekend).
Dikbilvaarzen moeten in de laatste drie
maanden van de dracht ongeveer 1000
vem per kg droge stof opnemen, zo gaf
hĳ mee. ‘Voor onderhoud, eigen groei en
groei van de foetus. 1000 vem per kg
droge stof is heel hoog en houdt in dat er
de laatste drie maanden van de dracht
kwalitatief goed ruwvoer moet verstrekt
worden.’
Bĳ geslachtsrĳpe, niet-drachtige dieren
blĳkt energie iets belangrĳker te zĳn
dan eiwit. Een energiebeperking leidt tot

een tragere groei van de dominante follikel. ‘Bĳ een aanhoudend tekort aan
energie cycleert het dier niet meer’, vertelde Leo Fiems. Anderzĳds, bĳ een eiwittekort daalt de voeropname en dus
ook de energieaanvoer. Bĳ veel eiwit en
weinig energie (positieve oeb) wordt het
teveel aan energie door het dier omgezet
in ureum. ‘Te veel aanmaak van bloedureum zet een rem op de celdeling van
de vrucht. ’

Oxidatieve stress
Bĳ versgekalfde dieren leidt een tekort
aan energie of een zwakke lichaamsconditie tot zogenaamde oxidatieve stress.
Bĳ dieren in andere vleesrassen wordt
bĳ een tekort het lichaamsvet aangesproken. Een witblauwe daarentegen
die nauwelĳks lichaamsvet bezit, breekt
bĳ een mindere conditie voornamelĳk
spierweefsel af. ‘Dat zorgt voor een verstoring van de vruchtbaarheid. Het interval kalving-eerste bronst neemt toe.
‘Als een witblauwdier bĳ afkalving in
een zwakke lichaamsconditie verkeert
en daarbovenop ook nog eens lichaamsreserve verliest, kan het interval tot de
eerste bronst uitlopen tot 200 dagen.’
Daarnaast onderzocht het ILVO in een
proef de invloed van extra vet (energie)
op de vruchtbaarheid. ‘Met 2,5 procent
extra vet boven de normvoeding gedurende zestig dagen vóór kalving resulteerde dit niet in een verbetering van de
tussenkalftĳd.’
De aanbreng van energie en eiwit moeten in evenwicht zĳn. Dat blĳkt ook uit
verschillende studies over de zogenaamde foetale programmering, gaf Fiems
aan. Foetale programmering is het effect
op de nakomelingen van het maternaal
nutriëntenaanbod tĳdens de dracht. ‘Bĳ
ondervoeding (dertig procent onder de
norm voor energie en eiwit) van de moeder is duidelĳk gebleken dat het corpus
luteum, het geel lichaam, en de eierstokken bĳ de vrouwelĳke nakomelingen
kleiner waren dan bĳ normvoedering.’ l
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