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d, kind met vele vaders
Jong laten kalven, een korte tussenkalftijd, een laag aantal inseminaties
per dracht. Voor veel vleesveehouders is het de belangrijkste ambitie op
hun bedrijf. Genetica, voeding en een goed gezondheidsmanagement in
de veestapel zijn duidelijke, maar geen eenvoudige invloedsfactoren.
TEKST WIM VEULEMANS

V

ruchtbaarheid krijgt steeds meer aandacht
op vleesveebedrijven in Nederland en Vlaanderen. Daarbij zijn er wel wat verschillen
in aandachtspunten tussen de bedrijven onderling,
maar ook tussen de gebruikte rassen. Zo is de leeftijd
bij de eerste kalving een belangrijk punt bij Belgisch
witblauw, mede door de vroegrijpheid, maar ook door
het feit dat de vrouwelijke dieren na twee of drie kalvingen worden afgezet. Bij andere vleesrassen, maar
ook bij Belgisch witblauw, wordt meer gestuurd op
tussenkalftijd.
Kalven op 24 maand, een tussenkalftijd lager dan 380
dagen, een laag aantal inseminaties per drachtig dier
of een hoge kalvingsindex (hoger dan 1) zijn voor veel
vleesveehouders het doel, maar ook vaak een stevige
uitdaging.‘Vruchtbaarheid is een kind dat vele vaders
heeft’, omschrijft Geert Hoflack, als dierenarts werkzaam bij Merck, de verschillende factoren die een rol
spelen. ‘Het begint met de juiste genetica, maar ook
goede voeding en ziektevrij vee houden zijn cruciaal.’
Daarmee vat hij meteen samen wat er nodig is voor
een optimale vruchtbaarheid op een vleesveebedrijf.
Het belang van het optimaliseren van de vruchtbaarheid is ook te zien in de financiële resultaten van
vleesveebedrijven. Uit recente cijfers (2018) van de
Vlaamse overheid is af te leiden dat bedrijven met het
hoogste saldo – groep 4 in tabel 1 – een lagere leeftijd

eerste kalving, een kortere tussenkalftijd en een hogere kalvingsindex hebben. Opvallend, zeker in vergelijking met melkvee, is het hogere vervangingspercentage. Meer vaarzen, dus een jongere veestapel, zorgt
dus voor het hoogste financiële rendement.
Ook in Focus, het economisch adviesprogramma van
Boerenbond, wordt gewerkt met de kalvingsindex of
het aantal kalvingen per gemiddeld aanwezige koe.
‘Hoe hoger, hoe beter bij vleesvee’, stelt Dirk Audenaert, adviseur bij Boerenbond. ‘Deze index houdt
niet alleen rekening met de tussenkalftijd van de dieren, maar ook met het aantal verliesdagen, zijnde het
aantal dagen dat een dier leeg op het bedrijf loopt,
vooraleer ze verkocht wordt.’
In het kader van een efficiënte bedrijfsvoering is het
ook belangrijk om dieren zo kort mogelijk ‘leeg’ te
laten rondlopen op het bedrijf. Ook bij Boerenbond
werkt men met het percentage vervanging. Dat cijfer
steeg de voorbije jaren tot 52 procent (tabel 2). ‘Bij een
gelijke veestapel is een hoger percentage mogelijk als
het jongvee voldoende groeit’, vertelt Audenaert. ‘Het
jongvee moet als het ware de koeien buiten duwen en
dus jong afkalven en een korte tussenkalftijd hebben.’

Investeren in genetica
Genetica is dan wel een vrij onzichtbaar gegeven, het
heeft wel degelijk invloed op de vruchtbaarheid. De

Tabel 1 – Kengetallen van een gesloten vleesveehouderij (bron: Vlaamse overheid, afdeling landbouw & visserij, 2018)

kengetallen

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

gemiddeld aantal aanwezige zoogkoeien
totale opbrengsten (euro per gemiddeld aanwezige zoogkoe)
– verkoop mannelijk (euro per gemiddeld aanwezige zoogkoe)
– verkoop vrouwelijk (euro per gemiddeld aanwezige zoogkoe)
brutosaldo
nettobedrijfsresultaat

34,8
1257,9
717,3
645,6
–267,0
–1941,2

59,9
1637,5
881,0
668,3
312,7
–1274,2

79,2
2036,5
942,7
951,1
531,1
–911,62

60,8
2486,5
1213,7
1127,9
972,6
–663,7

35,7
1,05
496,8
0,78
29,2

32,5
1,08
446,5
0,87
32,2

28,2
1,07
421,4
1,04
43,1

27,2
1,14
406,0
1,11
44,4

leeftijd eerste kalving (maanden)
aantal vaarzen per zoogkoe
tussenkalftijd zoogkoeien (dagen)
kalvingsindex zoogkoeien
vervangingspercentage zoogkoeien
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kalvingsindex
doodgeboren kalveren (%)
sterfte voor zes maand (%)
vervanging (%)

2015

2016

2017

2018

2019

1,1
4,5
6,3
46

1,09
4,3
8,4
46

1,09
4,2
7,3
47

1,12
3,7
7,2
50

1,15
3,8
7,1
52

Tabel 2 – Vruchtbaarheidscijfers uit adviesprogramma Focus (bron: Boerenbond, 2020)

Het tochtig zien van de
runderen is vaak geen
eenvoudige opdracht

10

voorbije jaren kreeg vruchtbaarheid meer aandacht in
de witblauwfokkerij. Zo introduceerde het Vlaams
stamboek Belgisch witblauw enkele jaren geleden een
eigen witblauwbasis, waardoor vruchtbaarheidsfokwaarden van de witblauwstieren beschikbaar kwamen
voor de vleesveehouders. Recent werd ook een bwbindex gepubliceerd die stieren rangschikt op basis van
van het Vlaamse fokdoel. Ook daarin hebben vruchtbaarheid en groeikracht een belangrijke rol, beide
hebben een sterke correlatie. Dat blijkt ook bij de
toplijsten met de bwb-index. Vaak gaat het bij de stieren die een hoge bwb-index hebben, om stieren die
zowel in vruchtbaarheid als in groeikracht uitblinken.
Getuige daarvan zijn het aantal zonen van Jackpot ter
Reybroeck in de toplijsten.
De erfelijkheidsgraad van de vruchtbaarheidskenmerken is weliswaar beperkt, maar de spreiding van deze
kenmerken is meer dan voldoende groot. Dat betekent
dat selecteren op vruchtbaarheid wel mogelijk is. Een
voorbeeld hiervan is het kenmerk leeftijd eerste inse-

minatie. Dit kenmerk heeft een lage erfelijkheidsgraad (0,045), maar wel een genetische spreiding van
7,9 dagen per vier fokwaardepunten.
Ook Ruben Bonne, productmanager Belgisch witblauw bij CRV, merkt de groeiende aandacht voor
vruchtbaarheid. ‘De meestverkochte stieren zijn over
het algemeen stieren die een makkelijke opfok en
groeikracht vererven. Vaak zijn dat ook de stieren die
de betere dochtervruchtbaarheid hebben.’ Als voorbeeld noemt hij Matador de Bellefontaine, een zoon
van Falco van Zeldonk. ‘Met Falco, maar ook met Ilot
en Fleuron in zijn afstamming heeft hij groeikracht
en vruchtbaarheid in zijn genen. En daar hebben veehouders aandacht voor. Veehouders durven vandaag
de dag al eens eerder naar het genetisch potentieel te
kijken van een stier in plaats van het excellente fenotype. Genetica is een investering op termijn in je veestapel, met goed voeren en goed management kan je
er meer uit halen.’

Hard voeren, minder problemen
Daarmee is de link gelegd naar een tweede, belangrijke invloedsfactor op vruchtbaarheid, namelijk de
voeding. ‘Eigenlijk is het vrij eenvoudig’, stelt Hoflack.
‘Bedrijven die hard voeren, hebben zelden problemen
met de vruchtbaarheid. Het is immers niet de leeftijd
die bepalend is voor het tijdstip van de eerste inseminatie, wel het gewicht.’
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Ook voor Anne Vandelannoote, productmanager vleesvee bij Aveve, is de afkalfleeftijd van de vaarzen de
hoofdeis in de jongveeopfok. ‘We streven hierbij naar
maximum 24 maanden, met zelfs in de praktijk mogelijkheden tot 22 à 23 maanden. De sleutel hiertoe is
een goede gezondheid en hoge dagelijkse groei tijdens
het eerste levensjaar.’ Als streefcijfer noemt zij een
gemiddelde groei van 900 g groei per dag tijdens het
eerste levensjaar. Om dat te behalen moet men meteen na de geboorte beginnen: voldoende (minimaal 3
liter) en kwaliteitsvolle (Brix-waarde van 24) biest en
dit in de eerste zes uur na de geboorte.
‘Studies hebben aangetoond dat kalveren met een
grotere biestopname ook later een betere groei vertonen’, verduidelijkt Vandelannoote. Ook voor de melkperiode die hierop volgt, of die nu via zogen of via
kunstmelk verloopt, adviseert ze een hoge opname
van nutriënten. ‘Anders vertaald, betekent dit meer
liters melk of een hogere hoeveelheid melkpoeder per
dag. We gaan hierbij tot schema’s van 900 à 1000 g
melkpoeder per dag, gedurende de eerste 8 weken.
Nadien volgt een geleidelijke afbouw van de melk tot
het speenmoment op ongeveer 12 weken, zodat het
kalf ook via de vaste voeding zijn opname aan nutriënten kan verhogen. De voorsprong die de kalveren in
deze fase kunnen behalen qua groei, nemen ze mee in
hun verdere opfok.’
Bij de vaste voeding streeft ze naar een opname van
2 kg krachtvoer bij het spenen. In het eerste levensjaar leidt een hoge opname van energie (950 vem/kg
droge stof) in verhouding tot een voldoende hoog
eiwitniveau (16-17% ruw eiwit) tot een hogere dagelijkse groei. Uiterlijk kenmerkt zich dit ook door dieren die zich in een topconditie vertonen. Tot de leeftijd van 10 maanden mag de voeding zich voor het
jonge dier richten op een hoger aandeel zetmeel, er
is tot dan nog geen sprake van vervetting. Doordat
de kalveren een goede groei behalen, bereiken ze
ook sneller het gewicht waarbij de puberteit op gang
komt, dat ligt rond 300-350 kg.
‘Vanaf 10 maanden verlaagt men het best het zetmeelniveau in het rantsoen, vanaf deze periode kan dit
leiden tot het aanzetten van te veel lichaamsvet’, stelt
de Aveve-adviseur. Rantsoenen die gebaseerd zijn op
veel maiskuil, vormen hier een risico. Het zijn dieren
met dit rantsoen die in een te vette conditie komen,
waarbij er ook meer problemen optreden met het
vertonen van geen of stille bronst of waarbij meerdere
inseminaties nodig zijn eer de vaarzen drachtig zijn
en dus op vrij late leeftijd pas afkalven. Het ideale
gewicht voor eerste inseminatie is 400 kg. Dit is dus al
te bereiken op een leeftijd van 13 à 14 maanden.

Extra supplementen?
Vaarzen ouder dan 12 maanden nemen ondertussen
al meer droge stof op en de verhouding krachtvoer in
het rantsoen daalt dan meestal naar een niveau van
1 tot 2 kg op een rantsoen van ongeveer 8 kg droge
stof. Vanaf dit moment is het goed om zeker in de
voornaamste periodes apart mineralen te verstrekken
of een extra dosering bij te mengen in het krachtvoer.
Eicellen hebben een rijpingsperiode van circa 10 weken, de mineralenstatus van het dier op dat moment
is dus cruciaal.

‘Voor de verdere ontwikkeling van de (drachtige) vaars
tussen 1 en 2 jaar is een rantsoen gebaseerd op goede
ruwvoeders, waarbij liefst 50 procent graskuil aanwezig is, een goede basis’, aldus Vandelannoote. ‘De groei
in het tweede levensjaar mag met 750 gram per dag
wat matiger zijn dan in het eerste levensjaar. Hier zal
vooral ruwvoeder de belangrijkste basis zijn, aangevuld met nog een hoeveelheid krachtvoer tot aan de
kalving.’
Bij jongvee adviseert Lieve Vandebrouck, consultant
bij Orcovet Nutrition, vaak lijnzaadschilfers aan. ‘Deze
bevatten nog een klein beetje omega 3-vetten. Deze
goede vetten zorgen voor een goed transport van bètacaroteen naar de follikels. Follikels die een goede dikte
(diameter) behalen, hebben betere overlevingskansen
na de bevruchting. Bovendien zijn lijnzaadschilfers
ook een goede aanvullende eiwitbron en de vacht gaat
mooi blinken als teken van een goede gezondheid’,
verduidelijkt Vandebrouck.
Naast de krachtvoergift, die afgestemd wordt op de
ruwvoerkwaliteit, is het vaak goed om aanvullend een
beperkte dosis mineralen te verstrekken tot aan de
kalving. Op dat momenten zouden de vaarzen een
minimum gewicht moeten hebben van 600 kg. Vooral
in de laatste 4 à 6 weken vóór kalven adviseren specialisten om de vitamine- en mineralengift op te drijven.
Het tweede aspect waar een vleesveebedrijf op moet
focussen, is het management bij de zoogkoeien. Bij

Lijnzaadschilfers zorgen
voor een betere
ontwikkeling van de
follikels
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Bedrijven die hard voeren,
hebben minder problemen
met de vruchtbaarheid

deze groep is de opvolging van de status van een dier
cruciaal. ‘De keizersnede moet steeds in de meest
optimale omstandigheden uitgevoerd worden’, stelt
Hoflack. ‘De verdere vruchtbaarheid van het dier
wordt er immers door bepaald. Infecties moeten we
vermijden. Vaak zijn er wel wat dieren die problemen
hebben met het afkomen van de nageboorte. ‘Eigenlijk is dat een immuniteitsprobleem’, stelt Hoflack.
‘Het is immers een afstotingsverschijnsel in het lichaam. Stress kan daarbij een rol spelen.’
Dat geeft ook Vandelannoote aan. ‘Het kalf groeit nog
hard tijdens de laatste maand dracht en de koe moet
voldoende aansterken om zich voor te bereiden op de
kalving en voor een goede biestvoorziening. Bij dieren
die schraal gevoerd zijn voor de kalving, of die te lang
op de weide verbleven, zijn er meer problemen met
moeilijker afkomen van de nageboorte.’ Naast extra
aandacht voor vitamines en mineralen adviseert Vandelannoote ook voldoende selenium en vitamine E te
voorzien. Ook extra bètacaroteen in het rantsoen tijdens de laatste maand van de dracht is een optie. ‘We

weten dat het een positief effect heeft op de eicelontwikkeling en het op gang brengen van het ovuleren
van de koeien na de kalving.’

Bijvoeren op de weide
‘Via bloedanalyses zie ik ook vaak een tekort aan selenium (Se) en vitamine E’, geeft Lieve Vandebrouck
aan. ‘Zeker bij Belgisch witblauw komt dat frequenter
voor, ook als er al mineralen worden verstrekt.’
Volgens Vandebrouck is het grootste probleem dat de
zoogkoeien en soms ook het vrouwelijk jongvee half
april de weide opgaan tot ongeveer 1 november, al
naargelang het weer. ‘Deze dieren komen dan – al dan
niet – drachtig op stal en dan moet het seleniumgehalte heel snel op peil gebracht worden. Het is beter
om selenium, dat toxisch is in grotere hoeveelheden,
het hele jaar door in een kleinere hoeveelheid te geven. De organische vorm is dan de meest aangewezen
vorm, omdat het snel in de bloedbaan en de melk
terechtkomt.
Volgens de Orcovet-consultant is enkel weidevoeding

Genetisch de juiste keuze maken?
Het verschil in de fokwaarde vruchtbaarheid
op leeftijd eerste inseminatie tussen twee
stieren, Falco van Zeldonk (107) en Tahitien de
Centfontaine (85), is met 22 fokwaardepunten
vrij groot. Die 22 punten zorgen bij hun nakomelingen voor een verschil van 21,72 dagen
in de leeftijd bij eerste inseminatie.

12

Maar hoe komen we tot die 21 dagen? Voor
deze fokwaarde staan vier fokwaardepunten
voor een genetische spreiding van 7,9 dagen.
Beide stieren verschillen echter 22 fokwaardepunten. Dit getal moeten we dus delen
door vier, wat dan gelijk is aan 5,5 keer de
genetische spreiding. Dit maakt dan 5,5 keer

7,9 dagen, wat uitkomt op een genetisch
verschil van 43,45 dagen. Een stier geeft de
helft van de genen door, wat maakt dat het
werkelijk verschil tussen beide stieren bij hun
dochter 21,72 dagen is. Falconakomelingen
zullen dus gemiddeld gezien drie weken
eerder geïnsemineerd kunnen worden.
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nefast voor de latere vruchtbaarheid. ‘Niet enkel de
Se-waarden, maar ook de waarden van koper (Cu) zijn
in de weide de laatste jaren achteruitgegaan. Bètacaroteen is over het algemeen wel voldoende beschikbaar,
mits de dieren voldoende gras kunnen opnemen.’
‘Ook bij zoogkoeien moet het rantsoen optimaal zijn’,
verduidelijkt Anne Vandelannoote. Een te lage energieverstrekking kan leiden tot tragere groei van de
dominante follikel en tot meer anoestrus. Zo kunnen
dieren die gezoogd worden en veel energie gebruiken
voor de melkproductie (vooral vaarzen), hier last van
hebben. Rantsoenen waarbij er weinig eiwit aangebracht wordt (minder dan 12% ruw eiwit), kunnen
ook leiden tot een opnamedaling en dus onvoldoende
dekking hebben van de energiebehoefte. Andersom
vormen te eiwitrijke rantsoenen (meer dan 18% ruw
eiwit), zoals bij zeer eiwitrijk gras en een te hoog
bloedureum, voor meer risico op embryonale sterfte.
Zolang koeien niet voor de afmest bestemd zijn, is het
belangrijk om het zetmeelniveau van het rantsoen in
het oog te houden. Voor een gezonde penswerking is
de voorziening van graskuil, hooi of stro in het rantsoen steeds positief.
‘De rantsoenen moeten zo samengesteld zijn dat de
dieren goed herkauwen’, stelt Vandebrouck. ‘Dan is
de pens in orde en zullen ook alle nutriënten die in de
pens gevormd worden en de nutriënten die via de
voeding in de pens komen, ook daadwerkelijk opgenomen worden.

Ondersteuning op tochtcontrole
‘Er zijn heel veel aspecten, waardoor de vruchtbaarheid op een bedrijf mis kan lopen’, meent Anke de
Schutter. Als ki-dierenarts bij CRV werkt zij dagelijks
omtrent dit thema. ‘Momenteel merk ik het meest
problemen rond de tochtcontrole. Een aantal dieren
zijn minder in staat om veel springgedrag te vertonen’, stelt de Schutter. ‘En dan is het vaak moeilijker
om de tochten op te merken. Om slijm op te merken
moet de veehouder al van dichterbij kijken. Daarnaast is de duur van tocht ook verkort doorheen de
jaren, wat het nog moeilijker maakt.’
Een groeiend aantal vleesveehouders heeft daarom de
voorbije jaren geïnvesteerd in een tochtdetectiesysteem als Ovalert. Ook de ki-dierenarts begeleidt een
aantal bedrijven die naar tevredenheid met het systeem werken. ‘Koeien die enkel ’s nachts tocht vertonen, worden eruit gehaald en het ontlast de veehouder enorm.’
De ki-dierenarts merkt ook dat op een aantal bedrijven te weinig aandacht is voor drachtcontroles. ‘Er
wordt te vaak vanuit gegaan dat als men het dier niet
meer tochtig ziet, het drachtig is. Maar het tochtig
zien is vaak een probleem, dus zo verlopen veel dieren.’ Door regelmatig te controleren haal je de nietdrachtige dieren er op tijd uit en kunnen ze eventueel
door tochtig te spuiten snel opnieuw geïnsemineerd
worden.
Recent introduceerde CRV hiervoor het nieuwe concept Vruchtbaarheid op Maat, waarmee zowel diensten, advies als begeleiding als één pakket worden
samengesteld op maat van het bedrijf en de wensen
van de vleesveehouder. Door het jaar heen wordt
er zo volgens de gemaakte werkafspraken aan de

vruchtbaarheid van de veestapel gewerkt. Tijdens het
hele traject van kalf tot vaars geldt natuurlijk ook dat
de opfok zo gezond mogelijk moet kunnen gebeuren.
Schurft, wormbesmettingen en andere parasitaire
aandoeningen zoals cryptosporidiose of coccidiose
hebben vaak een grote invloed op de groei van het
dier en dus mogelijk ook op haar vruchtbaarheid.
Dat wordt ook bevestigd door professor Edwin Claerebout van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. ‘Uit onderzoek, weliswaar bij melkvee,
blijkt dat een aantasting met gastro-intestinale nematoden de leeftijd bij eerste inseminatie met 10 dagen
kan verlengen, bij leverbot kan dat zelfs om 25 dagen
gaan. Eenzelfde effect blijkt er bij leverbot ook te zijn
op de tussenkalftijd, namelijk 13 dagen langer.’
Ook Hoflack ziet een toenemende invloed van infectieuze aandoeningen op de vruchtbaarheid. ‘In het
verleden was dat vooral bvd en ibr, maar de laatste
tijd merk ik dat vooral neospora voor meer problemen
zorgt. Niet alleen brengt het meer abortussen op het
bedrijf, ook het aantal inseminaties per dracht stijgt
op bedrijven met een neosporabesmetting.’ Tot slot
benoemt de MSD-dierenarts ook Q-koorts als opkomend probleem op rundveebedrijven.
Naast een aantal infectieuze ziekten is het ook belangrijk om ‘schoon’ voer te verstrekken aan de dieren.
Zichtbare schimmels en broei in het ruwvoer moeten
worden vermeden. ‘Deze hebben immers een nadelige
invloed op de penswerking en belasten het lichaam
van het dier om de toxische stoffen weg te werken’,
verduidelijkt Vandelannoote ‘Daarmee kunnen ze een
oorzaak zijn van abortussen of embryonale sterfte.’
Ook mycotoxines in een rantsoen kunnen het best
vermeden worden. ‘Deze zijn dan niet zichtbaar, maar
kan je in beperkte mate controleren in de ruwvoeders
en granen. Bij twijfels of aanwijzing worden er mycotoxinebinders ingezet in een rantsoen om de koeien
extra hulp te bieden om de schadelijke werking ervan
meer af te weren.’
Een laatste factor die invloed kan hebben op de
vruchtbaarheid benoemt Anke De Schutter. ‘Ook
licht speelt een belangrijke rol. Vooral in de winter
en in oudere stallen is dat een probleem. De lichten
’s avonds laten branden kan dan een oplossing zijn’,
besluit de ki-dierenarts. l

Samenvatting
– De juiste keuze maken in genetica staat gelijk
aan investeren in een vruchtbaardere veestapel.
– Hard voeren, ook in de opfok, zorgt voor minder
problemen met vruchtbaarheid. Pas op met een
zetmeelrijk rantsoen bij oudere dieren.
– Aandacht voor tocht- en drachtcontrole is
belangrijk. Ondersteuning hierin kan een goede
investering zijn.
– Gezondere dieren zijn vaak vruchtbaardere
dieren.
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