GESPONSORD ARTIKEL IDEALE GRAASKOE

Op graaskoeien
kun je fokken
Hoe ziet de ideale graaskoe eruit? Het exacte
antwoord heeft Tonnie Vissers van CRV niet. Maar hij
weet wel welke eigenschappen volgens graslandboeren van belang zijn om koeien probleemloos en
efficiënt melk uit weidegras te laten produceren.

H

et was een groep fanatieke weiders
uit het Groene Hart die door CRV
tien jaar geleden werd uitgedaagd
om mee te denken over het fokdoel voor
weidebedrijven. ‘We zagen de belangstelling
voor weidegang toenemen en vonden dat
ook wij als fokkerijorganisatie een steentje
moesten bijdragen aan deze ontwikkeling’,
vertelt Tonnie Vissers, specialist veestapelmanagement van CRV. ‘Zo hebben we ons
oor te luisteren gelegd bij onze collega’s in
Nieuw-Zeeland en bij de Ierse fokkerijorganisatie NCBC om te leren van hun ervaringen. En we zijn met graslandboeren in gesprek gegaan over de eigenschappen die zij
in de fokkerij belangrijk vinden’, legt hij uit.

Niet groot, wel ruim
‘Wat een koe precies een goede graaskoe
maakt, is niet helemaal in harde cijfers uit
te drukken’, realiseert Vissers zich. ‘Waarom gaat de ene koe bij de eerste regendruppel aan de draad staan, terwijl de andere
tijdens een bui gewoon doorgraast? En
waarom blijft de ene koe zoeken naar het
lekkerste polletje, terwijl de andere zich in
één keer met de bek aan de grond volvreet?’, herhaalt Vissers vragen die naar
voren komen als hij met graslandboeren
praat over hun ideale koe. ‘Het zijn vragen
waar we nog geen antwoord op hebben en
die we dus nog niet kunnen meenemen in
de fokkerij’, realiseert hij zich.
In de groep van fanatieke weiders kwamen
echter zes bestaande kenmerken voor goede
graaskoeien naar voren. Zo moeten koeien
die veel weiden, beschikken over krachtig
beenwerk en gezonde klauwen, omdat ze
veel moeten lopen. De graslandboeren hechten bovendien veel waarde aan de kenmerken persistentie en conditiescore. ‘Als een
groot deel van het rantsoen uit weidegras
bestaat, is het niet altijd mogelijk om volle-

Hoe kan fokkerij bijdragen aan een
veestapel die vers gras efficiënt omzet
in melk? VeeteeltGRAS stelde de
vraag aan Tonnie Vissers, specialist
veestapelmanagement van CRV.

dig tegemoet te komen aan de energiebehoefte van koeien met hoge piekproducties.
Koeien die minder hoog pieken maar persistent zijn, hebben het gemakkelijker’, legt de
specialist uit. ‘Dat uit zich in een constante
conditiescore en een goede vruchtbaarheid’,
duidt hij twee andere belangrijke kenmerken op het wensenlijstje van de werkgroep.
Ten slotte benadrukten de veehouders – zeker degenen die boeren op grond met een
kwetsbare draagkracht – dat de ideale graaskoe niet te groot en te zwaar is, maar wel
een ruime voorhand heeft.

Selectie op grazing index
Op basis van de adviezen van de werkgroep
ontwikkelde CRV de zogenaamde ‘grazing
index’. Hiermee kunnen eenvoudig de
meest geschikte stieren voor weidebedrijven
worden geselecteerd. Zo zijn binnen het
aanbod zwartbont holstein 23 stieren als
geschikt voor ‘grazing’ aangemerkt. Binnen
roodbont holstein zijn dat er 24 en binnen
het jerseyaanbod nog eens 4. ‘Daarnaast
bieden we sperma aan van Nieuw-Zeelandse
friesianstieren. Maar ook rassen als fleckvieh, brown swiss en mrij beschikken over
eigenschappen die ze geschikt maken voor
weidebedrijven. Zo kunnen deze rassen iets
extra’s toevoegen in conditie en vruchtbaarheid, wat bij kruisen nog versterkt wordt
door heterosies’, vult Vissers aan.
De specialist adviseert graslandboeren om
binnen het segment ‘grazing stieren’ ook
naar andere belangrijke kengetallen te blijven kijken. ‘Ook als het rantsoen voor een
groot deel uit gras bestaat, zetten dochters
van stieren die hoog scoren op CRV Efficiëntie voer efficiënter om in melk, legt hij uit.
‘Veehouders met een extensieve bedrijfsvoering zouden sterker kunnen selecteren op
CRV Gezondheid om een probleemloze veestapel te fokken.’ l
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