THEMABIJEENKOMST PLATFORM ROODBONT

Roodbont houdt

bestaansrecht
Het gebruik van roodbont mag dan onder druk staan,
toch zit er wel degelijk muziek in de roodbontfokkerij.
Die conclusie trokken de sprekers op de jaarlijkse
studieavond van Platform Roodbont.
TEKST INGE VAN DRIE

Ralph Engelen:
‘De vraag naar
roodbont neemt
internationaal toe’

‘R

oodbonte koeien zĳn ideale melkkoeien met een hoger vet- en eiwitgehalte plus een spiertje extra.’
Met die zin opende Platform Roodbont de
uitnodiging voor de jaarlĳkse themabĳeenkomst in Laren. Toch moet het platform,
een collectief van melkveehouders en adviseurs die de roodbonte koe een warm hart
toedragen, met lede ogen toezien dat het
aantal roodbonte koeien daalt. Het gebruik
van roodbontstieren staat onder druk. Nog
maar één op de zeven eerste inseminaties
in Nederland komt voor rekening van een
roodbontstier, zo bleek uit de jongste kistatistieken. Het vormde voor het platform
een reden om ‘Visie toekomst roodbont’ te
kiezen als thema voor de studieavond.

Eén op drie ingezette stieren rood

Jaap Veldhuisen:
‘Zo’n 25 tot 30
procent van de
inspanningen in
het fokprogramma
is voor roodbont’
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Is er nog toekomst voor roodbont? Zeker,
beaamde Ralph Engelen, een van de drie
sprekers in Laren. De melkveehouder en
eigenaar van KI Samen, ooit nota bene ontstaan vanuit de zoektocht naar betere roodbonte melkverervers, gaf aan dat goede
gehalten steeds belangrĳker worden. Dat
speelt roodbont in de kaart, gaf Engelen
aan. ‘Een op de drie ingezette stieren is bĳ
ons roodbont. We merken dat veehouders
met zwartbontkoeien ook steeds meer
roodbont gebruiken. Een stier als Malando
is ook bĳ zwartbontfokkers in trek. Internationaal zien we eveneens dat de vraag
naar roodbont toeneemt.’
Bĳ KI Kampen zette de stier Taco het roodbontprogramma op de kaart, vertelde foktechnisch medewerker Erik Laarhuis. De
zoon van Sabina 15 stond jarenlang in de
top tien van meestgebruikte stieren. Inmiddels zet de ki elk jaar zo’n tien roodbontstieren in en nemen veehouders – volgens
een grove schatting – zo’n 100.000 doses

af van roodbontstieren, aldus Laarhuis.
Laarhuis liet zich in Laren kritisch uit
over de NVI. ‘Die is mede de oorzaak van
de wisselende resultaten bĳ roodbont. Fokwaarden met een lage betrouwbaarheid
hebben een te grote invloed in de NVI en
exterieur telt bĳna niet mee. Als er te veel
focus ligt op de NVI, krĳg je te veel spreiding’, stelde Laarhuis. Hĳ ziet meer perspectief in een ranking op deelkenmerken,
zoals op exterieur of op productie.
Laarhuis waarschuwde er wel voor om
roodbont- en zwartbontstieren niet in één
klassement op te nemen. ‘We moeten altĳd
een roodbonte ranking nastreven, zodat
roodbont zich kan blĳven onderscheiden.’
In het fokdoel voor de roodbonte holsteinkoe speelt economie de hoofdrol volgens
Laarhuis, maar hĳ hamerde ook op conditiescore. ‘In de wei zĳn de omstandigheden
nooit ideaal. Dan hebben koeien gewoon
conditie nodig’, benadrukte hĳ.

Meer nadruk op frame
Ook CRV legt in het fokdoel voor roodbont
meer gewicht op de framekenmerken dan
bĳ zwartbont. ‘Dan gaat het om voorhand,
inhoud en conditiescore’, legde hoofd foktechniek Jaap Veldhuisen uit. Ook op de
gehalten bĳ roodbont is de afgelopen jaren
meer nadruk gelegd, vertelde Veldhuisen.
Met succes: de in 2017 ingezette stieren scoren voor eiwit gemiddeld 0,05 procent.
CRV zet jaarlĳks vĳftien roodbonte stieren
in. ‘Zo’n 25 tot 30 procent van de inspanningen in ons fokprogramma is voor roodbont bedoeld’, gaf Veldhuisen aan. Wat
hem betreft zit er nog wel muziek in de
roodbontfokkerĳ. ‘Het bestaan van roodbont is nog lang niet in gevaar. Onze hoogste roodbontstier Delta Jacuzzi wordt zelfs
bĳ zwartbont volop gebruikt.’ l
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