SERIE DAIRY BREEDING CENTER

In het Dairy Breeding Center in Wirdum
brengt CRV de beste vrouwelijke dieren bij
elkaar om embryo’s te produceren voor het
fokprogramma. In een drieluik neemt Veeteelt een kijkje in de keuken. In deze editie
staat de embryoproductie centraal.
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Scherp selecteren

met meer embryo’s
Het Dairy Breeding Center speelt een sleutelrol in het fokprogramma van
CRV. Zo’n driekwart van de stieren die CRV jaarlijks opfokt, komt uit
embryo’s van dieren op het gloednieuwe kernfokbedrijf. Hoe gaat dat
embryoproductieproces precies in zijn werk? Veeteelt krijgt uitleg van
Jakomien Noordman en Jaap Veldhuisen.
TEKST INGE VAN DRIE

‘H

oe meer embryo’s, hoe hoger de selectie-intensiteit,
hoe groter de kans op een topper.’ In een notendop
schetst Jakomien Noordman, hoofd embryoproductie en stierlocaties, waarom het gloednieuwe Dairy Breeding
Center voor het fokprogramma van CRV zo belangrĳk is. Jaarlĳks produceert de fokkerĳorganisatie nu 10.000 embryo’s,
maar de ambitie is om in de toekomst in Wirdum 20.000
embryo’s per jaar te produceren. ‘We brengen hier de vrouwelĳke dieren met de hoogste genetische aanleg bĳ elkaar’,
vertelt foktechnicus Jaap Veldhuisen. ‘We willen zoveel mogelĳk nakomelingen van deze dieren krĳgen, zodat we kunnen
selecteren. Want uiteindelĳk is het doel om de beste stieren
beschikbaar te hebben, zodat elke veehouder zĳn fokdoel kan
invullen. Of dat nu met een zwartbonte, een roodbonte of een
hoornloze stier is.’

Opu/ivp krijgt voorkeur
Hoe ziet dat embryoproductieproces in Wirdum eruit? Per jaar
stromen er ongeveer 160 genetisch hoogwaardige dieren het
kernfokbedrĳf in, ook wel de nucleus genoemd. Gemiddeld
zĳn de dieren ongeveer vĳf maanden oud als ze in Wirdum
arriveren. ‘Lekker groeien en een goede jeugd doormaken is
het belangrĳkste in die eerste maanden’, vertelt Noordman.
‘Hoe beter op een kalf gepast is tĳdens de opfok – en ook al
tĳdens de dracht – hoe beter dat is voor de embryoproductie.’
Als de dieren tussen de tien en twaalf maanden oud zĳn, start
het winnen van eicellen. ‘We kĳken daarbĳ goed naar de ontwikkeling van het dier en letten ook op wanneer ze voor het
eerst tochtig zĳn. Zo kunnen we in de gaten houden wanneer
ze klaar zĳn voor embryoproductie.’
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Twee keer in de week vindt het winnen van eicellen plaats. In
tegenstelling tot vroeger, toen er vooral gekozen werd voor het
spoelen van embryo’s, kiest CRV nu vrĳwel altĳd voor opu/ivp.
Bĳ die techniek worden eicellen gewonnen die vervolgens in
het laboratorium worden bevrucht. ‘In kortere tĳd kunnen we
zo meer embryo’s produceren en we kunnen met ivp ook sneller wisselen van stieren’, zo schetst Noordman de voordelen.
‘Bovendien kunnen we ook tĳdens de eerste maanden van de
dracht nog eicellen winnen.’
Als de donoren zo’n zes maanden drachtig zĳn, verhuizen ze
naar een van de testbedrĳven van CRV. Alleen de allerbeste
donoren – zo’n tien tot vĳftien procent – zet CRV als melkgevende koe opnieuw in als donor. ‘We werken vooral met pinken. Niet alleen omdat ze een hogere genetische aanleg hebben, maar ook omdat we dankzĳ genomic selection van
pinken al net zoveel weten als vroeger van een koe met drie
lactaties’, legt Veldhuisen uit.

Verf van invloed op embryoproductie
De donoren uit de nucleus produceren jaarlĳks zo’n 10.000
embryo’s. Daarnaast koopt CRV nog ongeveer 1500 embryo’s
aan bĳ fokkers in binnen- en buitenland op basis van afstamming, genoomfokwaarde en eigen prestatie van de moederdieren. Dat de nucleus het merendeel van de embryo’s levert, is
een bewuste keus, geeft Noordman aan. ‘Voor melkveehouders
is het produceren van melk hun kerntaak, voor ons is dat het
produceren van embryo’s. Er is geen veehouder die op deze
schaal embryo’s produceert. Wĳ kunnen ons daar volledig op
concentreren. Met optimale voeding, gezondheid en huisvesting proberen we factoren die het proces van embryoproductie
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belemmeren, zoveel mogelĳk uit te sluiten. Ook
stress beperken we tot een minimum.’
Want de productie van embryo’s is een delicaat
proces, geeft Noordman aan. ‘Zelfs de verf op de
muur in het laboratorium kan al een negatief effect hebben op de embryoproductie. Als er iets niet
in orde is, bĳvoorbeeld het rantsoen, merken we
dat meteen aan de embryoproductie.’
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De lat ligt hoog in Wirdum. ‘We willen uiteindelĳk
graag naar honderd embryo’s per dier’, geeft Veldhuisen aan. Dat is een verdubbeling ten opzichte
van het huidige aantal embryo’s per dier. ‘Nog niet
zo lang geleden produceerden we 25 embryo’s per
pink. Als je uitgaat van vĳftig procent dracht, houd
je misschien tien kalveren over. De vraag is of je
dan voldoende kunt selecteren’, zegt Veldhuisen.
Met een voorbeeld maakt hĳ duidelĳk hoe belangrĳk het verhogen van de embryoproductie is voor
een scherpe selectie. ‘Delta Rora en Esmonique 38
zĳn twee van de allerbeste G-Forcedochters met
een gelĳk foktechnisch niveau. Van Rora hadden
we tot en met augustus 2015 28 embryo’s gewonnen, wat resulteerde in vier getypeerde vaarskalfjes en vĳf getypeerde stierkalfjes. Van Esmonique
hadden we 269 embryo’s, goed voor 37 getypeerde
vaarsjes en 45 getypeerde stiertjes. Uiteindelĳk
scoorde van Rora maar één stiertje hoger dan 300
voor de selectie-index van CRV, tegenover dertien
van Esmonique. Bovendien scoorde de hoogste
nakomeling van Esmonique – Weelder Esperanto
– 390 voor de selectie-index van CRV in vergelĳking
met 304 voor de hoogste nakomeling van Rora.’
Inmiddels heeft Rora overigens ook 118 embryo’s
geproduceerd en haar zoon Delta Treasure (v. Finder) is de hoogste stier in opfok bĳ CRV.

Driekwart stieren uit nucleus
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De 11.500 embryo’s die CRV inzet op de Delta Satellietbedrĳven, resulteren in ongeveer 2500 vaarsen 2500 stierkalveren (zie illustratie). Naast al deze
kalveren typeert CRV ook zo’n 5000 vaars- en 1000
stierkalveren die bĳ fokkers in binnen- en buitenland worden geboren. Uit die 7500 vaarskalveren
selecteert CRV er 160 die instromen in Wirdum.
Van de 3500 stierkalveren kiest CRV er jaarlĳks
110 uit
om op te fokken. Driekwart daarvan komt uit de
embryo’s die in Wirdum zĳn geproduceerd.
Dat dat aandeel hoog is, komt ook doordat het
genetisch niveau in de nucleus hoog is, geeft Veldhuisen aan. ‘In de top 500 NVI voor vrouwelĳke
dieren in februari 2017 was een op de vĳf dieren
rechtstreeks afkomstig uit de nucleus. Gemiddeld
scoorden zĳ 320 NVI. Nog eens 38 procent was
afkomstig van de satellietbedrĳven, de bedrĳven
die de embryo’s afnemen van CRV. Deze dieren
komen dus ook grotendeels uit de donoren in Wirdum. Zĳ scoorden gemiddeld 304 NVI. De dieren
van andere bedrĳven, die 42 procent van de top
500 voor hun rekening namen, kwamen eveneens
gemiddeld uit op 304 NVI.’ l
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