TIP voor een stabiele fokkerij koers….
--NVO reageert op het groot aantal veranderingen in de NVI formule die het GES in de
komende april draai gaat doorvoeren-De NVO heeft besloten om in april geen aanpassingen te doen in de TIP (Totaal Index
Praktijk). Daarmee kan de TIP deze ronde dienen als stabiel baken tegenover de vele
veranderingen die in de nieuwe NVI door elkaar heen lopen.
De TIP beoogt om geduld terug te brengen in de fokkerij en de nieuwe NVI lijkt op dat
punt alles behalve een verbetering. Zo is de inweging voor levensduur en vruchtbaarheid
verlaagd. Dit gaat in tegen de wensen van de veehouders! Het GES verdedigt zich dat de
inweging van voorspellende kenmerken is verhoogd. Tijdens de recente GES dag is
echter geconstateerd dat voorspelling van levensduur matig werkt en dat er ook nog
geen zicht is op verbetering. Voor de TIP houden we vast aan het meewegen van
betrouwbaarheid zodat oudere stieren met een bewezen goede levensduur en
vruchtbaarheid in het voordeel zijn.
In de nieuwe NVI wordt het celgetal vervangen door uiergezondheid. Deze laatste wordt
berekend uit het piekenpatroon in de celgetal gegevens en kent een stuk lagere
erfelijkheidsgraad waardoor ook de betrouwbaarheid van dat gegeven achterloopt. De
inweging is wel verhoogd naar het TIP niveau, dat is op zich goed, maar in de praktijk wil
men het celgetal verlagen en voor de TIP gebruiken we liever de fokwaarde celgetal als
meest betrouwbare en relevante gegeven. Uiteindelijk is dit ook de waarde die door de
melkfabrieken wordt gehanteerd en herkenbaar is voor de veehouder.
De toevoeging van een geboorteindex aan de nieuwe NVI lijkt goed aan te sluiten op een
behoefte uit de praktijk en voor de TIP zullen we kijken hoe dit is uitgewerkt en of we dat
in de toekomst moeten overnemen.
Het GES verhoogt de inweging van uier en benen exterieur (de laatste iets meer) en
hierdoor behoren top-exterieur stieren (zoals Shottle +68, Mr Sam +85, Goldboy +66,
Sanchez +57) tot de hoogste stijgers als gevolg van de nieuwe NVI. Vraag blijft echter of
dit de stieren zijn die de commerciële veehouder massaal zal inzetten? In de TIP is
gekozen voor benen stieren, want die worden in de praktijk gezocht en zijn nog steeds
moeilijk te vinden.
Dan blijft over de belangrijkste aanpassing in de nieuwe NVI, die van de INET. Er is door
het GES gekeken naar de mogelijke effecten van quotumloos 2015+ en het netto effect
is dat eiwitgehalte stieren fors moeten inleveren. Moeten we nu in één klap een
jarenlang gevoerde Nederlandse fokkerij prioriteit overboord gooien en kg water meer
gaan waarderen? Fokkerij is iets van de lange termijn en is de GES analyse gedegen
genoeg om het roer om te gooien? De maatschappelijke trends op de langere termijn
zijn gezondheid en duurzaamheid. Het is dan niet logisch om onze koeien melk te laten
produceren waarbij alles verdund wordt met met meer water. De keten zal er ook niet
efficiënter op worden. Vraag bij deze aanpassing is of Nederland zich gewoon aansluit bij
de internationale markt onder leiding van de USA? Dat is wellicht gunstig voor de GES
deelnemers als internationaal opererende fokkerijorganisaties, maar is dat ook echt zo
voor de Nederlandse melkveehouderij?
Een bijkomend nadeel is de tweemaal hogere spreiding van de nieuwe INET waardoor het
niet meer herkenbaar is ten opzichte van de oude. Voor de TIP wordt de huidige INET

behouden inclusief de toevoeging van 1.5 maal laatrijpheid als stimulans richting hogere
levensproductie.
Nederland zal zich moeten blijven onderscheiden op de kenmerken waar de Nederlandse
veehouder geld mee kan verdienen. Eiwit is en blijft – ook volgens de melkfabrieken –
een verschrikkelijk belangrijk kenmerk. Terugkijkende naar de afgelopen jaren zijn we
met onze gehalten mondjesmaat verbeterd. Door de druk hier weg te halen zal het
eiwit% in de praktijk hard onderuit gaan. Voor een stabiele bedrijfsvoering onder
Nederlandse omstandigheden is het gebruik van de TIP een betere garantie voor succes!

Voor meer informatie over de TIP: www.nvo-veeverbetering.nl onder ‘index’
Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben dan kunt u terecht bij Jos
Hooijer op 06-11380946 of Joop Olieman op 06-51015148.

