THEMABIJEENKOMST FOKKEN OP WEIDEKOEIEN

De ideale graaskoe

bestaat niet

Veehouders die dachten met een plaatje van de perfecte weidekoe voor ogen naar huis te gaan, kwamen
na een thema-avond in Waarder een beetje van een
koude kermis thuis. Eigenlijk weten we niet goed hoe
zo’n koe eruitziet, moesten de inleiders bekennen.

Frank Lenssinck:
‘Over de beste
graaskoe kunnen
we weinig zinnigs
zeggen’

TEKST WICHERT KOOPMAN

D

e organisatoren van de jaarlĳkse
themabĳeenkomst van de Federatie
Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland
hadden drie sprekers gevraagd om antwoord te geven op de vraag: hoe fok ik
een goede graaskoe? ‘Maar eigenlĳk valt
hier weinig zinnigs over te zeggen’, stelde
Frank Lenssinck, innovatiemanager bĳ het
Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld.
‘We hebben geen data over de weidegrasopname van individuele koeien en het meten
daarvan is duur. We kunnen onze ideeën
dus niet staven met wetenschappelĳk onderzoek’, aldus Lenssinck.
Op Zegveld wordt beweidingsonderzoek
gedaan en lopen jerseys, blaarkoppen en
holsteins. ‘Het zĳn volgens mĳ vooral karaktereigenschappen die bepalen of een koe
een goede graaskoe is’, opperde de onderzoeksboer. ‘Goede graaskoeien zĳn bĳvoorbeeld niet selectief, ze kĳken waar ze lopen
en ze laten zich tĳdens het weiden niet
afleiden. Op dit soort eigenschappen is te
fokken. Maar ja, weidegang speelt al tientallen jaren geen rol meer in de fokkerĳ.’

Graaskoe ook voerhekkoe
‘Misschien is de beste graaskoe wel de koe
die zich het best kan aanpassen aan veranderingen in de bedrĳfsvoering’, citeerde
Lenssinck vrĳ de evolutietheorie van Darwin. ‘We kunnen met fokkerĳ de snelheid
in regelgeving en de gevolgen die dat heeft
voor onze bedrĳfsvoering, nooit bĳhouden’,
sloeg een veehouder in de zaal later op de
avond de spĳker op zĳn kop. ‘En dus hou ik
daar in mĳn fokbeleid ook helemaal geen
rekening mee. Ik blĳf gewoon mĳn eigen
koers volgen’, zo gaf hĳ aan.

Melkveehouder Hielke de Rooĳ uit Wadenoĳen kon zich in de redenering van
deze collega wel vinden. ‘Wĳ willen koeien
fokken die bĳ ons en in ons bedrĳfssysteem
passen. Doordat we alleen gesekst sperma
en Belgisch-witblauwsperma gebruiken,
selecteren we streng in de dieren voor de
fokkerĳ en blĳven de koeien die het allerbest passen vanzelf over. Bĳ de selectie van
dieren waar we mee verder fokken, kĳken
we natuurlĳk ook hoe ze het doen in de
wei. Maar,’ zo relativeerde de ‘Beste graslandboer van Nederland 2018’ zĳn verhaal,
‘ondanks dat we heel fanatiek beweiden,
halen onze koeien op jaarbasis maar zo’n
tien procent van het rantsoen uit vers gras.
Vreetgedrag aan het voerhek is dan ook net
zo belangrĳk. Gelukkig doet een goede
graaskoe het ook goed aan het voerhek’,
stelde hĳ met nadruk.

Jan Schilder:
‘Niet het ras, maar
het fokbeleid
bepaalt hoe
koeien eruitzien’

Holsteins als jerseys
Dat dacht ook Jan Schilder. ‘Koeien die goed
in elkaar zitten, zullen onder alle omstandigheden zelfredzaam zĳn en probleemloos
melk produceren’, stelde de aAa-analyseur,
die over de hele wereld koeien observeerde.
‘In graaslanden als Nieuw-Zeeland en Ierland zien de koeien er echter wel anders uit
dan in een graanland als de Verenigde Staten. Ze zĳn bĳvoorbeeld wat kleiner en hebben meer welving in de ribben’, stelde hĳ
vast. ‘Niet het ras, maar het fokbeleid bepaalt hoe koeien eruitzien’, pareerde hĳ
de discussie over het ras dat het beste zou
voldoen bĳ beweiding. ‘In de Verenigde
Staten lĳken de jerseys op holsteins en
in Nieuw-Zeeland lĳken de holsteins op
jerseys.’ l

Hielke de Rooij:
‘Een goede
graaskoe doet het
zeker ook goed
aan het voerhek’
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