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Inleiding
INLEIDING
Fokken is het bewust, gericht en planmatig inzetten van stieren en koeien op basis van een
fokplan. Hiermee kun je genetische vooruitgang in je veestapel bereiken, niet alleen op basis
van productie, maar ook op basis van duurzaamheid. Het duurt een aantal jaren voordat je je
fokdoel behaalt.
Factoren als voeding en huisvesting zĳn ook van belang voor het uiteindelĳke bedrĳfsresultaat,
maar fokkerĳ kan een enorme bĳdrage leveren in kostenbesparing en efficiëntieverbetering.
Goed doordachte en toegepaste fokkerij is belangrijk voor een gezonde toekomst van de melkveestapel in Nederland.
De module Fokkerij melkvee sluit aan bij Kerntaak 1 van de Profieldelen van het Kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie (veehouderij). De module Fokkerij melkvee behandelt vakkennis en is geschikt voor niveau 3 en 4. Er is zowel een papieren als digitale versie
van de module beschikbaar.
In deze module worden de beweegredenen, de doelstellingen en de methoden voor het fokken
behandeld. Erfelijkheid en de wijze van kruisen zijn belangrijke factoren bij het fokken. Daarnaast komen in de module onderwerpen als de registratie en organisatie van de fokkerij in
Nederland aan bod. In het laatste hoofdstuk wordt de duurzame fokkerij besproken.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum.
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk:
• weet je globaal iets van de geschiedenis van de melkveefokkerij,
• weet je de reden voor het ontstaan van de melkveehouderij,
• kun je de juiste vaktermen te gebruiken rondom het fokken van melkvee,
• kun je een fokdoel opstellen,
• kun je een fokplan opstellen en uitvoeren,
• heb je inzicht in hoe fokkerij de productie van de koe beïnvloedt,
• heb je kennis van fokmethoden,
• weet je hoe je de waarde van een koe of stier kunt bepalen voor de fokkerij,
• weet je welke vruchtbaarheids- en fokkerijtechnieken toegepast worden,
• weet je wat er bij biologische veeverbetering speelt.
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HOOFDSTUK 1

Fokken

1.1

ORIËNTATIE

Fokken is een combinatie van selectie en voortplanting. Door dieren te fokken is het mogelijk
de eigenschappen van toekomstige generaties aan te passen aan de wensen van de mens. Dit
gebeurt door het selecteren van ouders op basis van hun kenmerken.
Fokken is doelbewust (fokdoel) en planmatig (fokplan), en hoort gebaseerd te worden op goede
informatie.
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1.2

GESCHIEDENIS VAN DE FOKKERIJ

VAN WILD NAAR TAM
Een groot deel van de runderen stamt af van de oeros. Deze oeros komt voor
op een wandtekening uit het einde van de ijstijd. In die tijd slaagden mensen
erin om van de dieren huisdieren te maken, niet om te knuffelen maar om te
gebruiken voor vlees en melk. Ook zochten ze de best gevende dieren uit met
het lekkerste vlees en probeerden van deze dieren nakomelingen te krijgen.
De fokkerij was een feit.

Afb. 1.3 Vroeger werd het Fries-Hollandse ras veel ingezet op het boerenbedrijf.
© Wikipedia

SOORTEIGEN GEDRAG
Dieren vertonen van nature gedrag dat gedurende miljoenen jaren is ontNatuurlijke selectie

staan door een geleidelijke aanpassing aan de omgeving: natuurlijke selectie. Door dit gedrag kunnen ze in hun natuurlijke leefomgeving optimaal
overleven en kunnen ze erfelijke eigenschappen aan hun jongen doorgeven.

Soorteigen gedrag

Dit gedrag wordt het soorteigen gedrag genoemd en is typisch voor een
diersoort. Tot het soorteigen gedrag hoort het sociaal gedrag: hoe gaan de
soortgenoten met elkaar om. Andere voorbeelden van soorteigen gedrag
zijn hoe de dieren spelen, hoe ze aan eten komen, hoe ze zich voortplanten
en hoe ze hun nakomelingen verzorgen. In het algemeen geldt dat fokkerij
het soorteigen gedrag van dieren beïnvloedt. Zo zal geselecteerd worden op
minder agressie, verminderd vluchtgedrag, makkelijkere omgang en derge-

Domesticatie

lijke. Dit proces heet ook wel domesticatie: de mens verandert dieren door
selectie en fokken zodanig van eigenschappen dat deze dieren steeds meer
aangepast raken aan het leven dicht bij en in dienst van de mens. Toch blijft
hierdoor soorteigen gedrag in de basis onveranderd. Juist daarom moet er
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9

rekening worden gehouden met de behoeften van deze dieren, zodat het
soorteigen gedrag zoveel mogelijk tot uiting kan komen.

FOKKERIJ MET EEN DOEL
Doordat in de loop van de geschiedenis steeds meer mensen in de steden
gingen leven, werden de boeren verantwoordelijk voor de voedselvoorziening van de bevolking. Het aantal dieren dat per boer gehouden werd en de
productie per koe steeg. Door met de dieren te fokken die de beste kenmerken hadden, veranderden de gedomesticeerde koeien naar de wensen van
de mens en de behoefte aan hogere producties. Naast de dubbeldoelrassen
(vlees en melk) kwam er een onderscheid tussen vleestypische koeien en
melktypische koeien.

WIST JE DAT
Het meest gebruikte ras in de melkveehouderij is al lange tijd de
Holstein (officiële benaming is Holstein-Friesian). Dit is een Amerikaans zwart- of roodbont melktypisch ras met weinig bespie-

Afb. 1.4 Holstein zwartbont.

ring. Een van de voorouders van dit ras is het Fries-Hollandse ras.
Amerikaanse fokkers kochten de Fries-Hollandse koeien en selecteerden vooral op melkgift. De Nederlandse veehouders kruisten
vervolgens de nakomelingen met hun eigen koeien. Het Holsteinras staat wereldwijd bekend om de hoge productie van rond de
8500 kg melk per jaar en de goede uiers.

VRAGEN
1.

Hoe heet het proces waarmee de mens dieren (door selectie en
fokken) zodanig van eigenschappen verandert dat deze dieren
steeds meer aangepast raken aan het leven dicht bij en in
dienst van de mens.

A.

domesticatie

B.

genetische modificatie

C.

modificatie

D.

temmen

2.

Het ras Holstein wordt nog steeds gebruikt op Nederlandse
melkveebedrijven. Waarom?
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1.3

DOEL FOKKERIJ

De ene veehouder wil koeien fokken die veel melk geven en een andere veehouder hecht minder waarde aan de melkproductie, maar wil vooral koeien
fokken die probleemloos gezond blijven.

Afb. 1.5 De ideale koe is een koe die moeiteloos veel melk produceert, efficiënt het voer in melk
kan omzetten en dit lang volhoudt.

Tegenwoordig ligt de nadruk op duurzaamheid, dus op koeien die lang meegaan in combinatie met een goede productie, vruchtbaarheid en een goede
gezondheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld goed beenwerk en goede klauwen
ook een belangrijk selectiecriterium vormen. Het lastige is dat je niet kunt
fokken op hoge productie EN op goede vruchtbaarheid. Deze twee dingen
zijn negatief gecorreleerd, dat betekent dat fokken op productie negatief is
voor de vruchtbaarheid en andersom. Je moet daar dus een compromis in
vinden. In de veehouderij is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, niet
alleen door veranderingen in de bedrijfsvoering, maar ook door het fokkerijbeleid op het melkveebedrijf. Bekijk maar eens de onderstaande grafiek over
de melkproductie door de jaren heen.
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Afb. 1.6 Toegenomen melkproductie per koe per jaar.

FOKDOEL
Fokdoel

Fokken is iets wat je bewust doet. Als veehouder heb je een fokdoel, waarbij
je duidelijk omschrijft wat voor ‘eindresultaat’ je met behulp van de fokkerij
wilt bereiken. Hierin neem je alle waardevolle eigenschappen op die jouw
koeien moeten hebben, en eventueel ook eigenschappen die juist NIET
gewenst zijn. Je moet dit fokdoel langere tijd volhouden om het te kunnen halen. Je kunt niet ineens switchen van fokdoel. Je moet er dus echt goed over
nadenken. Wat past bij jou? Wat past bij jouw bedrijf? Wat past bij de toekom-

Afb. 1.7 Goed beenwerk met
goede klauwen kan een onderdeel zijn van je fokdoel.

stige ontwikkelingen? Wat past bij de (milieu)wetgeving? Over het algemeen
is het fokdoel voor melkvee in de loop van de jaren veranderd van alleen
maar aandacht voor de productie naar aandacht voor productie, levensduur,
gezondheidskenmerken en exterieur.

FOKPLAN
Fokplan

Als je het fokdoel goed hebt omschreven ga je het fokplan opstellen. Hierin
omschrijf je stapsgewijs hoe je je fokdoel wilt gaan halen. Bij elke fokkerijbeslissing houd je je fokdoel voor ogen. Wees hierin consequent.
Het fokplan voer je als volgt uit:
1. Je formuleert een goed onderbouwd fokdoel.
2. Je inventariseert je veestapel: welke koeien hebben de beste fokwaarde
voor dit fokdoel? Dus: met welke koeien ga je verder fokken?
3. Welke sterke punten van deze koeien wil je behouden of zelfs verbeteren?
4. Welke minder goede punten wil je eruit fokken?
5. Welke stier past goed bij welke koe om dit te bereiken?
6. Denk na over de koeien die je niet inzet voor de fokkerij. Hoe kun je hun
kalveren tot meer waarde laten komen? Denk bijvoorbeeld aan inzet van
een vleesstier.
7. Evalueer regelmatig de fokwaarden en indexen van je veestapel.
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STIER EN FOKDOEL
Voor veehouders is het kiezen van de juiste stier bij elke koe een belangrijk onderdeel van de fokkerij. Het fokdoel van de individuele veehouder is
hiervoor het uitgangspunt. Op basis van het fokdoel kunnen veehouders
binnen een ras naar de verschillende eigenschappen kijken, maar kan er ook
naar andere rassen worden gekeken. De veehouder kan, op basis van het
eigen fokdoel, bepalen van welke fokstieren hij nakomelingen aan de melk
wil krijgen. Daarna moet er ook nog voor iedere individuele koe de juiste stier
worden gekozen. Hiervoor is het nodig te weten wat de sterke en zwakke
punten van de koe zijn en op welke punten de verschillende stieren de zwakke punten van de koe kunnen verbeteren.

FOKWAARDE
Bij het selecteren van koeien kijk je bijvoorbeeld naar het aantal benodigde
inseminaties voor drachtigheid, tussenkalftijd en melkproductie. Centraal
staat de vraag: op welke eigenschappen wil ik verder fokken en past deze
koe in dat fokplan? Binnen de fokkerij wordt hiervoor gebruikgemaakt van
fokwaarden. Alle stamboekkoeien en -stieren krijgen een fokwaarde. Dit is
de geschatte erfelijke aanleg van een dier voor een bepaald kenmerk. De fokwaarden worden berekend op basis van de prestaties van het dier en de faFokwaarden

milie. De fokwaarden zijn onderling te vergelijken en zijn daarmee een hulpmiddel voor het maken van keuzes voor de te gebruiken stieren. Als een stier
dochters heeft, is het ook mogelijk om de dochterfokwaarde te berekenen.
Deze wordt berekend op basis van de resultaten van de melkproductieregistratie en de bedrijfsinspectie. Als de keuze voor een koe en een bijpassende
stier gemaakt is, kun je een verwachtingswaarde van het kalf berekenen.
Een melkveehouder kan de fokwaarde ook gebruiken om de eigen veestapel
goed in beeld te krijgen en om bijvoorbeeld het ondereind van de veestapel
in kaart te brengen. Het ondereind van de veestapel kan dan bijvoorbeeld
drachtig gemaakt worden van een vleesstier, om zo meer geld te ontvangen
voor de kalveren die van deze koeien geboren worden.

98014_Fokkerij_Melkvee.indd 12

09-03-18 14:38

13

Fokken

UIT DE PRAKTIJK
FOKWAARDEN
Daar kwamen de kampioenen binnen, met hun trotse eigenaar. En
Afb. 1.8 De kampioenen
©©CRV

daar stond hij dan: Boer Jan en de resultaten van zijn levenswerk. Dit
was het resultaat van 25 jaar consequent selecteren op exterieur. ‘De
basis ligt in hun genen’, vertelde Jan. ‘Mijn favoriete stieren zijn Brutus,
voor kracht in het skelet, en Bertus, voor het toevoegen van stijl. Veel
van mijn koeien gaan de grens over, zo is Mieke 27 in Italië terechtgekomen en Wietske in Zwitserland. Ik ben niet bang om mijn koeien
te verkopen. Ik promoot daarmee mijn fokkerij. Mijn koefamilie is ver
over de grenzen bekend, en ik ben daar trots op!’ ‘Ik kijk kritisch naar
mooie beesten met goede fokwaarden voor benen en uier. Voor mooie
koeien kom ik vroeg mijn bed uit, die melk ik met liefde en plezier. Al
het andere gaat eruit,’ aldus Jan met een knipoog.

Betrouwbaarheid fokwaarde
De fokwaarde van een stier is gebaseerd op het percentage betrouwbaarheid. De hoogte van dat percentage geeft de betrouwbaarheid aan van
de fokwaardeschatting van een stier. De fokwaarde van een stier met een
betrouwbaarheid van 99% is erg betrouwbaar, maar wanneer de fokwaarde
een betrouwbaarheid heeft van 55%, is deze een stuk minder betrouwbaar.
Dit heeft te maken met van hoeveel dochters de gegevens bekend zijn. Een
stier waarvan bijvoorbeeld maar van vijftien melkgevende dochters de gegevens bekend zijn (het minimum aantal nakomelingen om een fokwaarde te
berekenen), is een stuk minder betrouwbaar dan een stier met gegevens van
duizenden melkgevende dochters. Naast het aantal dochters is ook het aantal
bedrijven belangrijk bij de betrouwbaarheid. Een stier met 125 dochters op
120 bedrijven geeft een hogere betrouwbaarheid dan een stier met gegevens
van 125 dochters op 30 bedrijven.

Afb. 1.9 Wat zegt een betrouwbaarheidspercentage precies?
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Lees ook het volgende artikel over de eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een officiële fokwaarde, zodat deze opgenomen kan worden in de
database van erkende stamboekorganisaties.

PUBLICATIEREGELS KOEINDEXEN
INDEX
Een fokwaarde hoort bij een bepaald kenmerk van het dier. De index is een
combinatie van verschillende fokwaarden. Een bekende index is de Inet.

INET
Als veehouder wil je in je fokkerij selecteren op koeien die goed produceren.
Inet helpt je daarbij. Inet staat voor Index netto-melkgeld en wordt uitgedrukt in euro’s. Als je selecteert op een hoog Inet zul je je melkproductie zien
stijgen. De Inet is een getal dat de fokwaarden voor kilogrammen lactose,
kilogrammen vet en kilogrammen eiwit combineert. De Inet geeft aan wat er
van een nakomeling aan extra netto-opbrengsten per lactatie verwacht mag
worden bij een bepaalde paring, bijvoorbeeld als je een stier met 400 euro
Inet paart met een koe met 200 euro Inet. Je kunt dan verwachten dat het kalf
uit deze paring uitkomt op 300 euro Inet, 100 euro meer dus dan de moeder.
Je kunt ook zeggen: de verwachting is dat het kalf aan netto-melkgeldopbrengsten per lactatie ongeveer 100 euro meer opbrengt dan zijn moeder. De
Inet-factoren geven aan wat de netto-opbrengst is per kg vet, eiwit en lactose
als door fokkerij de productie per lactatie voor vet, eiwit en lactose met één
kg verhoogd wordt.
De fokwaardeschatting voor lactose is in april 2015 ontwikkeld. De fokwaarde
Inet speelt zo telkens in op de recentste ontwikkelingen, waardoor de productiefokwaarden steeds beter aansluiten bij de praktijk van de melkveehouder.

Afb. 1.10 Formule voor de berekening van Inet.

NVI
NVI

De Nederlands/Vlaamse index (NVI) is ontwikkeld om stieren te rangschikken op basis van het fokdoel. De NVI is de totaalindex die het fokdoel zo
goed mogelijk benadert. Bij het ontwikkelen van NVI zijn de drie productiekenmerken vet, eiwit en lactose uit de Inet gebruikt en zijn voor de andere
kenmerken wegingsfactoren berekend die het gewenste resultaat opleveren.
Voor levensduur, vruchtbaarheid, uiergezondheid, uier, beenwerk en geboortekenmerken zijn streefwaarden aangehouden voor de gewenste vooruitgang. Het uitgangspunt was het gelijk blijven of een lichte verbetering van de
vruchtbaarheid en andere kenmerken. NVI wordt berekend als Inet officieel
is. Ontbrekende fokwaarden gaan niet mee in de NVI.
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Afb. 1.11 De NVI-formule met: levensduur (LVD), vruchtbaarheid (VRU), uiergezondheid (UGH), uier, beenwerk en geboortekenmerken
(Gin).

De NVI speelt ook continu in op actuele ontwikkelingen. Lees het volgende
artikel maar eens:

BESPAREN OP VOER WAAR DE KOE GEEN MELK VAN MAAKT
Hoe je met behulp van fokwaarden van NVI een goede stierselectie kunt maken om een bepaald fokdoel te halen, wordt uitgelegd in het volgende artikel:

KENGETALLEN E-20 NVI
ERFELIJKHEIDSGRAAD
Een hulpmiddel bij het maken van beslissingen omtrent de inzet van fokdieren en de keuze voor het kenmerk waar je op gaat fokken, is de erfelijkheidsgraad van de verschillende kenmerken. Met de selectie op het ene kenmerk
bereik je namelijk sneller vooruitgang dan met de selectie op het andere
kenmerk. De erfelijkheidsgraad, ook wel h2, is een getal tussen 0 en 1 dat
aangeeft in hoeverre een eigenschap erfelijk wordt bepaald. De erfelijkheidsgraad is voor veel belangrijke kenmerken bepaald. De bouw van het lichaam
heeft bijvoorbeeld een erfelijkheidsgraad van 0,6. Dat wil zeggen dat 60%
van de bouw erfelijk wordt bepaald, en 40% door het milieu. Het heeft veel
zin om op dat kenmerk te selecteren. Vruchtbaarheid heeft een erfelijkheidsgraad van maar 0,1. Dat wordt dus voor 10% erfelijk bepaald. De rest hangt
af van opfok, verzorging, voeding, huisvesting, enzovoorts. Selecteren op het
kenmerk vruchtbaarheid zal veel minder effect hebben.

FOKDOEL HALEN
Hoe lang het duurt voordat je je fokdoel behaalt, hangt af van veel factoren:
•

Hoeveel verschillen zijn er in het kenmerk dat je wilt selecteren? Wanneer
je bijvoorbeeld wilt selecteren op kruishoogte bij koeien, zie je veel meer
verschillen dan wanneer je wilt selecteren op het aantal kalveren per koe
per jaar.

•

Hoe groot is de erfelijkheidsgraad? Hoe groter de erfelijkheidsgraad, hoe
meer zin het heeft om op dat kenmerk te selecteren. Hoe lager de erfelijkheidsgraad hoe meer invloed het milieu heeft en hoe minder zin het heeft
om daarop te selecteren.

•

Hoe lang is het generatie-interval? Dat wil zeggen: wat is de leeftijd van de
koe waarop het eerste kalf geboren wordt?
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