CRV ACHTERGROND:

Create maakt exclusieve
topstieren beschikbaar
Om exclusieve jonge InSire-stieren versneld beschikbaar te maken voor
alle veehouders ontwikkelde CRV het programma Create. Met dit
programma komt CRV tegemoet aan de vraag van veehouders die in
hun eigen veestapel maximaal willen profiteren van de snelle
genetische vooruitgang in het fokprogramma.

A

lle grote fokkerijorganisaties in de wereld zetten de hoogste nieuwe stieren uit hun fokprogramma eerst exclusief voor eigen gebruik in als
stiervader. Zo beschermen ze hun dure fokprogramma.
Ook bij CRV wordt het allereerste sperma van jonge InSire-stieren gebruikt voor de productie van embryo’s uit
Delta-donoren. ‘Dit eerste sperma heeft meestal nog niet
de kwaliteit die nodig is om het te kunnen invriezen en
moet daarom vers worden gebruikt. Ook de hoeveelheid
sperma is in de eerste productie-weken meestal beperkt’,
verklaart Jaap Veldhuisen, hoofd van de afdeling productontwikkeling genetica bij CRV.
‘Van veehouders die embryo’s uit het fokprogramma
inzetten, kregen we regelmatig de vraag of ze de jonge
vaders van deze embryo’s ook op hun eigen dieren zouden kunnen gebruiken’, vertelt hij. ‘Tot nu toe moesten
we deze veehouders teleurstellen. Ze moesten geduld
hebben totdat we van deze exclusieve stiervaders voldoende drachtigheden hadden voor het fokprogramma.
Bovendien moest er genoeg diepvriessperma op voorraad
zijn om de stier direct voor alle Nederlandse en Vlaamse veehouders beschikbaar te kunnen stellen’, legt Veldhuisen uit.

Afspraken over merkeronderzoek
Om aan deze vraag naar exclusieve jonge stieren tegemoet te komen ontwikkelde CRV het programma Create.
Veehouders die sperma kopen van een stier uit dit programma, sluiten een overeenkomst met CRV. In deze
overeenkomst worden afspraken gemaakt over de uitvoering van merkeronderzoek bij de nakomelingen en over
de verkoop van dieren. ‘Medewerkers van de afdeling

productontwikkeling screenen de drachten van Createstieren op afstamming en verwachtingswaarde’, vertelt
Jaap Veldhuisen. ‘Bij een foktechnisch interessante
dracht krijgt de veehouder het verzoek om merkeronderzoek uit te voeren zodra het kalf geboren is. Op basis van
deze merkerfokwaarden kunnen we besluiten een dier
aan te kopen. Veehouders die een kalf aan CRV verkopen,
ontvangen een goede prijs, maar in de praktijk zal een
beperkt aandeel van de kalveren hiervoor in aanmerking
komen’, verwacht hij.
‘In een Create-overeenkomst is vastgelegd dat stierkalveren die niet interessant zijn voor CRV, alleen verkocht
mogen worden voor de vleesproductie. De vrouwelijke
dieren kan een veehouder eventueel verkopen als gebruiksvee, maar de Create-overeenkomst gaat met het
dier mee naar de nieuwe eigenaar’, vertelt foktechnicus
Gerbrand van Burgsteden van de afdeling productontwikkeling. ‘Voor de vrouwelijke dieren maken we ook
afspraken over nakomelingen’, vult hij aan. ‘Voor de
nakomelingen van pinken met een Create-stier als vader gelden dezelfde voorwaarden als voor de directe
nakomelingen van de stier. Stierkalveren die niet naar
CRV gaan, mogen dus uitsluitend worden verkocht voor
de vleesproductie en op vrouwelijke dieren mogen geen
contracten worden afgesloten met andere fokkerijorganisaties.’
De afspraken over nakomelingen zijn uitsluitend van
toepassing op de nakomelingen die zijn verwekt voordat de pink achttien maanden oud was. Met later geboren nakomelingen is de veehouder dus vrij om te doen
wat hij wil.‘Alle stieren uit het Create-programma komen op een later moment vrij, dat wil zeggen zonder

Joris Van Laerhoven, specialist veestapelmanagement:
‘Met Create kunnen veehouders maximaal profiteren
van de genetische vooruitgang in het fokprogramma’
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Fustsyn Parker, veelgevraagde TPI-stier in het Create-programma

Delta Warren P, eerste NVI-stier in het Create-programma

Groeiende belangstelling voor Create-stieren met hoge TPI
Delta Warren P is de eerste NederlandsVlaamse stier in het Create-programma van
CRV. ‘Voor een aantal topstieren uit het
Tabel 1 – Stieren in het Create-programma
van CRV
stier
Delta Warren P rf
Fustsyn Parker
Peak Palomine
Peak Sortudo

fokwaarde (genoom)
416 NVI
3022 TPI
2982 TPI
2984 TPI

Amerikaanse TPI-programma werken we al
langer met Create-overeenkomsten. En we
zien toenemende belangstelling voor deze
stieren’, merkt foktechnicus en Create-coördinator Eric Lievens. ‘Dagelijks melden zich
nieuwe deelnemers.’
De belangstelling voor de Create-stieren uit
het TPI-programma van CRV is voor Lievens
geen verrassing. ‘Ons stierenaanbod is kwalitatief zeer goed en onze prijsstelling beslist
concurrerend’, verklaart hij. ‘Veehouders
die het Amerikaanse fokdoel nastreven en

voorwaarden, beschikbaar’, vertelt Jaap Veldhuisen.
Wanneer dat is, hangt af van de meerwaarde van de
stier voor het fokprogramma.

Create volgt wens uit de praktijk
‘Een handtekening zetten bij aankoop van sperma schrikt
sommige veehouders wellicht af’, realiseert specialist veestapelmanagement Joris Van Laerhoven zich. ‘Maar voor
de overgrote meerderheid van de veehouders heeft een
Create-overeenkomst in de praktijk geen consequenties’,
benadrukt hij. ‘Met fokkers maakten we al langer afspraken over het gebruik van jonge stieren. En voor veehouders die stieren uit het Create-programma benutten voor
verbetering van hun eigen veestapel, verandert er eigenlijk niets. Deze veehouders verkochten toch al nooit fokmateriaal aan fokkerijorganisaties en de meesten van
hen zijn daarin ook niet geïnteresseerd.’
Overigens bindt een veehouder die een Create-overeenkomst tekent, zich niet met handen en voeten aan CRV,
neemt Van Laerhoven een mogelijk misverstand bij voorbaat weg. ‘De afspraken gelden alleen als stieren zijn
opgenomen in het Create-programma. Zodra de stier uit
het programma gaat, is zijn sperma zonder afspraken
beschikbaar. Ook met de nakomelingen van alle andere

steeds de beste nieuwe genetica willen
gebruiken, zijn bovendien vaak al gewend
aan het afsluiten van overeenkomsten bij de
aankoop van sperma. Amerikaanse fokkerijorganisaties werken hier namelijk al veel
langer mee’, legt de foktechnicus uit.
Als voorbeeld wijst Lievens op de Createstier Fustsyn Parker. Deze veelgevraagde
TPI-stier scoort een genoomfokwaarde van
3022 TPI en is beschikbaar voor 36 euro
(conventioneel) respectievelijk 55 euro
(SiryX) per dosis.

CRV-stieren kan de veehouder doen en laten wat hij wil.
Hij blijft bovendien vrij om stieren van andere aanbieders
te gebruiken’, benadrukt de fokkerijspecialist.
‘Met het Create-programma komen we tegemoet aan
wensen vanuit de praktijk’, legt Van Laerhoven uit.
‘Dankzij Create kunnen nu alle Nederlandse en Vlaamse
veehouders die dat willen, gebruikmaken van exclusieve
jonge stieren om maximaal te profiteren van de snelle
genetische vooruitgang in ons fokprogramma.’ l
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Bezoek de website
voor meer informatie
Meer informatie over het Create-programma is te vinden op de
website van CRV. Hier vindt u ook een actueel overzicht van de
beschikbare Create-stieren en een formulier voor het opvragen
van een Create-overeenkomst of meer informatie. Na insturen van
het formulier neemt een medewerker van CRV contact met u op.
Kijk op: https://crv4all.nl/nl/service/crv-create
of https://crv4all.be/be/service/crv-create of scan de QR-code
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