CRV ACHTERGROND

Een fokkerijadvies op maat

voor iedere koe

Ard Gunnink is een van de specialisten van CRV die veehouders
helpt met Fokkerijadvies achter de koe. Dat doen ze in overleg
tussen de koeien in de stal. Zo werken ze samen aan een koppel
koeien waar de veehouder happy mee is.

‘V

oor veel veehouders is fokkerĳ meer dan cĳfers en papierwerk. Er komt ook emotie bĳ
kĳken. Iedere veehouder wil tenslotte een
veestapel waar hĳ elke dag met plezier mee werkt’, constateert Ard Gunnink, foktechnisch accountmanager
bĳ CRV. Hĳ begeleidt een grote variatie aan veehouders
met Fokkerĳadvies achter de koe. Deelnemers aan deze
dienst krĳgen twee keer per jaar bezoek van een fokkerĳdeskundige. Deze loopt met de veehouder langs
alle pinken en koeien die het komende halfjaar geïnsemineerd kunnen worden om ze te voorzien van een
paringsadvies op maat.
Gunnink bezoekt veehouders die kruisen met verschil-
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lende rassen en die daarbĳ begeleiding willen hebben
van een deskundige. Hĳ staat tussen de koeien bĳ keuringsliefhebbers die voor een afgewogen stierkeuze
graag sparren met een kenner. Maar hĳ adviseert ook
boeren die van zichzelf vinden dat ze weinig verstand
hebben van fokkerĳ.

Eigen fokdoel leidend
‘Bĳ Fokkerĳadvies achter de koe is het eigen fokdoel van
de veehouder leidend’, vertelt de fokkerĳspecialist. ‘Iedere boer wil koeien fokken die probleemloos veel melk
met goede gehalten produceren. Maar als je doorvraagt,
blĳkt niet iedereen daar hetzelfde onder te verstaan’,
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merkt Gunnink. ‘De één ziet graag goed ontwikkelde,
ruime koeien die veel voer kunnen verwerken. De ander
wil dat zĳn koeien niet groter worden, omdat ze moeten
functioneren in een oudere stal’, geeft hĳ als voorbeeld.
‘Bĳ een eerste bezoek ga ik vaak samen met een veehouder in het koppel op zoek naar koeien die zĳn persoonlĳke fokdoel het meest benaderen. Met deze koeien in
gedachten lopen we de koeien en pinken langs om te
bepalen wat ieder dier nodig heeft om dichter bĳ dit
fokdoel te komen. Vervolgens adviseer ik welke stier
daar het meest aan kan bĳdragen’, legt Gunnink uit.

Op basis van alle informatie
Om tot de best passende paringen te komen maken de
fokkerĳadviseurs van CRV gebruik van alle beschikbare
informatie, zoals afstammingsgegevens en mpr-cĳfers.
Een deel van de deelnemers aan Fokkerĳadvies achter de
koe is ook deelnemer aan de bedrĳfsinspectie of laat de
dieren analyseren op aAa-code. En – niet in de laatste
plaats – nemen Gunnink en zĳn collega’s de ervaringen
van de veehouder zelf mee in hun advies.
‘Voordat we de stal in gaan, maak ik samen met de veehouder een lĳst van stieren die hĳ zou willen gebruiken’, vertelt Gunnink over zĳn werkwĳze. ‘Met deze
stieren laat ik StierWĳzer draaien om het risico op inteelt, erfelĳke gebreken of geboorteproblemen bĳ pinken uit te sluiten. Uit het zestal stieren dat StierWĳzer
adviseert, kiezen we in de stal de stier die het best
past’, legt de adviseur uit. Aan het eind van het bezoek
krĳgt de veehouder een uitgeprinte lĳst met een paringsadvies per koe of pink. Het paringsadvies is voor
ieder dier ook te raadplegen in CRV Dier. Zo kan de veehouder voor iedere inseminatie in één oogopslag de
stierkeuze bepalen.

Voor kruisers en holsteinfokkers
Fokkerĳadvies achter de koe is een mooi hulpmiddel
voor gebruikers van het kruisingsconcept CrossFit. ‘Veehouders die rassen kruisen, moeten niet alleen inzicht
hebben in de kenmerken van de verschillende rassen,
maar ook in de kwaliteiten van de verschillende stieren

Bent u ook benieuwd naar wat Fokkerijadvies achter de koe voor u kan
betekenen? Uw CRV-veestapeladviseur kan u er alles over vertellen. U
kunt ook informeren bij de klantenservice: 088-00 24 440 (Nederland)
of 078-15 44 44 (Vlaanderen).
Of kijk op: www.crv4all.nl/nl/service/fokkerijadvies-achter-de-koe
of www.crv4all.be/be/service/fokkerijadvies-achter-de-koe.

van deze rassen. Zĳ vinden het vaak prettig als een specialist met hen meedenkt’, ervaart Gunnink.
‘Maar steeds vaker zĳn het ook holsteinfokkers die van
Fokkerĳadvies achter de koe gebruikmaken’, constateert
hĳ. Zo denkt de adviseur mee over een gerichte inzet
van gesekst sperma en welke koeien in aanmerking komen voor inseminatie met een Belgisch-witblauwstier.
En hĳ bekĳkt ook de pinken en verse vaarzen. ‘Voor
deze groep dieren is een paringsadvies op maat extra
waardevol’, merkt Gunnink. ‘Van jonge dieren is nog
heel weinig bekend. De veehouder heeft ze vaak nog niet
in de melkstal gehad en ze zĳn bĳvoorbeeld ook nooit in
beeld geweest bĳ een stamboekinspecteur’, legt hĳ uit.
‘Maar het zĳn wel de dieren met gemiddeld de hoogste
genetische aanleg. Daarmee zĳn ze voor de fokkerĳ heel
waardevol.’

Koppel uniform, veehouder happy
De fokkerĳadviseur kĳkt ieder jaar opnieuw naar alle
dieren. ‘De ontwikkeling van pink naar vaars en van
vaars naar koe kan voor ieder dier verschillend zĳn. Een
vaars waarmee de veehouder niet helemaal tevreden is,
kan soms uitgroeien tot een beste oudere koe. En dat
heeft ook invloed op de stierkeuze.’
‘Het aantal gebruikers van Fokkerĳadvies achter de koe
neemt snel toe’, merkt Gunnink. De foktechnisch accountmanager snapt wel waarom. ‘Door in de stal voor
iedere koe een passende paring te maken werken we
samen gericht toe naar een uniform koppel koeien waar
de veehouder happy mee is.’ l

Lees de praktijkervaringen van Jeroen Los
‘Door samen met een adviseur naar de dieren te
,

kijken maak je nog betere paringen’, stelt melkveehouder Jeroen Los. Samen met Jan en Marc
Dijkhuizen heeft hij in Wilhelminaoord een bedrijf
met 160 koeien. De zwagers gaan bij fokkerijbeslissingen niet over één nacht ijs en zijn enthousiaste deelnemers aan Fokkerijadvies achter de
koe. Scan de QR-code om alles te lezen over hun
praktijkervaringen.

Jeroen Los (midden),
Jan (rechts) en Marc (links)
Dijkhuizen
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