F O K WA A R D E N

K O E PA D

Interval eerste tot laatste inseminatie

GES gebruikt vaarzengegevens voor fokwaardeschatting geboorteverloop

Onderhoudsbeurt indexen
Geboortegemak bij vaarzen, een nieuw vruchtbaarheidskenmerk, geen robuustheid voor buitenlandse stieren. In april voert de stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) een aantal aanpassingen door in de fokwaardeschatting. Veeteelt zet ze op een rij.
tekst Inge van Drie

Wat zijn de echte pinkenstieren?
De fokwaarden voor geboorteverloop
en afkalfgemak laten voortaan zien
hoe de prestaties van stieren zijn bij
vaarzen. Tot nu toe baseerde GES de
fokwaarden hoofdzakelijk op kalvingen van tweedekalfsdieren.
Tot een paar jaar geleden ontvingen
veehouders bij vaarzen die drachtig
waren van een proefstier, een registratiekaartje waarop ze het geboorteverloop konden aangeven. Inmiddels beschikt GES voor de fokwaardeschatting
over veel meer gegevens. Via voice-response, Veemanager of andere managementprogramma’s geven veel veehouders het geboorteverloop door. Een
groot voordeel daarbij is dat ook van
vaarzenkalvingen informatie beschikbaar is. In 2009 noteerden veehouders
Tabel 1 – Het effect van een fokwaarde
van 104 ten opzichte van een fokwaarde
van 100

geboorteverloop (%)
afkalfgemak (%)

vaarzen

koeien

–1,8
–1,7

–0,9
–0,7

van bijna 108.000 vaarzenkalvingen en
ruim 318.000 koeienkalvingen het geboorteverloop.
Juist bij vaarzen komen veel meer
moeilijke geboorten voor dan bij koeien. Bij vaarzen ligt het percentage
moeilijke geboorten op 10 à 11, bij oudere dieren op zo’n 5 à 6 procent. Het
GES publiceert daarom voortaan een
fokwaarde geboortegemak én afkalfgemak bij vaarzen, omdat zich daar de
meeste problemen voordoen. Bij de berekening maakt het GES gebruik van
alle informatie bij vaarzen en koeien.
De nieuwe manier van berekenen
brengt beter in beeld wat de echte pinkenstieren zijn. De rangschikking van
stieren voor geboorte- en afkalfgemak
kan licht veranderen.
Een voordeel van het gebruik van vaarzeninfo is dat stieren een jaar eerder
een fokwaarde afkalfgemak krijgen.
Het gebruik van een stier met een fokwaarde van 104 voor geboorteverloop
ten opzichte van een stier met fokwaarde 100 resulteert in 1,8 procent
minder moeilijke geboorten (tabel 1).

Levensvatbaarheid
Nieuw kenmerk indicator voor succes eerste inseminatie

Bij de fokwaarde levensvatbaarheid geldt
dat het aantal doodgeboorten bij vaarzen
veel hoger ligt dan bij koeien. Het fokdoel is minder doodgeboorte bij vaarzen.
Daarom publiceert het GES voortaan de
fokwaarden levensvatbaarheid bij vaarzen, zowel bij geboorte als bij afkalven.
De fokwaarde levensvatbaarheid is gebaseerd op i&r-gegevens van vaarzen en
koeien. Jaarlijks registreert het stamboek zo’n 850.000 kalvingen per jaar.
De erfelijkheidsgraad van levensvatbaarheid bij geboorte ligt op 8,5 procent. De
erfelijksgraad van levensvatbaarheid bij
afkalven bedraagt 4 procent.
Een vier punten hogere fokwaarde voor
levensvatbaarheid bij geboorte resulteert
in 3,2 procent minder doodgeboren kalveren bij vaarzen (tabel 2). Bij de fokwaarde voor levensvatbaarheid bij afkalven gaat het om 4,8 procent minder
doodgeboren kalveren. Het effect bij
koeien is lager, omdat het percentage
doodgeboorte al lager is.
Tabel 2 – Het effect van een fokwaarde van
104 ten opzichte van een fokwaarde van 100

levensvatbaarheid
GES neemt vanaf april ook
vaarzenkalvingen mee
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bij geboorte
bij afkalven

vaarzen (%) koeien (%)
3,2
4,8

0,7
0,7

Het GES publiceert vanaf april een
nieuw vruchtbaarheidskenmerk: het
interval tussen de eerste en de laatste
inseminatie. De definitie is het aantal
dagen tussen eerste en laatste inseminatie. Het kenmerk verklaart een deel
van de verschillen in tussenkalftijd en
heeft een sterk verband met het percentage afkalvingen uit eerste inseminatie. Ofwel, het is een goede indicator
hoe succesvol de eerste inseminatie is.
Het gemiddelde ligt op 44 dagen.
Het nieuwe vruchtbaarheidskenmerk

maakt nog geen deel uit van de berekening van de vruchtbaarheidsindex. Het
GES gebruikt daarvoor momenteel de
kenmerken non return – of er een herinseminatie is binnen 56 dagen na de
eerste inseminatie – en tussenkalftijd.
Het GES bekijkt het komende jaar hoe
het nieuwe kenmerk gebruikt kan
worden voor de berekening van de
vruchtbaarheidsindex.
De erfelijkheidsgraad ligt tussen de 3
en 4,5 procent, afhankelijk van de lactatie.

Publicatie-eis: 30 procent betrouwbaarheid
Vanaf april 2011 publiceert het GES al
fokwaarden bij een betrouwbaarheid
van dertig procent. Tot nu toe was de
publicatie-eis een ondergrens van 35
procent betrouwbaarheid.
Vooral jonge en buitenlandse stieren
krijgen straks een meer complete nvi. Bij
hun eerste publicatie ontbrak bij deze

stieren soms nog een fokwaarde voor levensduur of exterieur. Die ontbrekende
fokwaarden, die zwaar meewegen in de
nvi, werden bij de nvi-berekening tot nu
toe meegenomen door ze op het gemiddelde te stellen. Vanaf april zijn ze eerder bekend, waardoor een meer reële
vergelijking tussen stieren mogelijk is.

Geen robuustheid voor buitenlandse stieren
Buitenlandse stieren krijgen vanaf de
aprildraai geen fokwaarde robuustheid
meer. Dat gebeurt op verzoek van de importeurs. Het gaat alleen om stieren die
nog onvoldoende dochters in Nederland
en Vlaanderen hebben voor een GES-fokwaarde. Buitenlandse stieren met voldoende dochters aan de melk in Nederland en Vlaanderen krijgen wel een
fokwaarde robuustheid.

Voor buitenlandse stieren gebruikt het
GES daarom ook een andere weging om
het totaal exterieur te berekenen. Frame
telt voor buitenlandse stieren voor 26
procent mee, uier voor 36 procent en benen voor 38 procent.
Robuustheid weegt normaal gesproken
voor tien procent mee in totaal exterieur, frame 20 procent en uier en benen
beide 35 procent.
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Albert Prins

van Henk Prins en melkt in Hasselt
180 koeien. De nieuwe voorzitter is
naast veehouder ook bekend als jurylid. Tot twee maal toe won Albert
Prins het Nederlands kampioenschap veebeoordelen. Als jury trad
Albert Prins op tijdens de CRV KoeExpo en de NRM.
Na afloop van de kerkdienst in
Welsum kreeg Ep Menkveld een
Koninklijke onderscheiding opgespeld. Hij was decennialang actief
voor kerk, dorp en gemeente. Ook
was Menkveld in het oostelijke mrijveld een man van gezag. Bij de kivereniging van Heino en KI Oost
gold hij als een foktechnische deskundige. Op grote roodbontkeuringen werd Menkveld uitgenodigd als
jurylid – zijn stem gold zwaar bij beslissingen. Tien jaar geleden werd de
waardevolle mrij-veestapel – zijn bedrijfsgroep won in 1984 nationaal
een 1a-prijs – geruimd tijdens de
mkz-uitbraak. Menkveld is een van
de boeren die moeilijk konden wennen aan hun nieuwe roodbonte
koeien en met heimwee terugdachten aan de mrij-koeien van weleer.
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