
Derde lactatie van koeien verdient zwaardere inweging de inetformuletn
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Tabe l ) - veryeli iki nu laattijphetd en

levensduutvan SLhhy Bóy en Mascat

ceqeta Íeraí'dering>+3' 23 101,4 +307

mgeta uerandering< 3' 24 967 +l

'v an.ler rg folwaàÍd. .c g.ti laneeÍstend dÍde
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Waken voor vroegri j pheid
De kenmerken ievensduur, laatrijpheid en celgetal zouden naast

productie a s selectiecriteria moeten gelden in de Íokkerij volgens

Íokkerijanalist l<ees van Velzen. Een vergelijking van 120 Íokstie-

ren door Van Velzen toont aan dat verbetering van de Íokwaarde

ceigetal over de eerste drie lactaties een ster<e indlcator is vaor

levensduur. In de Íokkerij is geduld belangrijker dan snelheld.

I I.r b.linc vin leven\drnrr !n lf,àt
l-l rrtpheLd 

"wordt qe.el(ls Jd besli\t
onvokloende gewàardeerd. (i bedrijveD
baseren hun selectie voorul op dc cerste
làctalie. l(enmerken als laatijpheid eD

de veranderiDg vrD dc fokwaarde celge-
tal vaD eerste naar derde lactltie heb
Den echter een belangijk verbaDd ner

Dat blijkt uÍ een vergelijking van 120

stiereD met ten minste drie laciaties in
hun folffaaÍde. De sele.tie bestaat uit
vpplnFnr r ffê f.ksri.r. f nr.i bêirorwbare
cijíers. De stieren waren adreel in de
periode vrn 1990 lot en net 2005. h de
vcrgeliji.irg is gebuiLgeniaakt van fok-
waadcn uit de iDdexdraai van au$rst].ls

2010. Op basis van levensduur en laàt
rijpheid rs een indeling gemaakt iD drie
categorieën (1àbel 1J. De laatrijpireid
geeÍt aln in hoevere de fokvaarde iret
van stieren verbetef of veNlechtert
over de eerste drie lactatics.

MeeÍ vroêgrïpe stiervaders
op zichzelí is het niet ver!Íonderlijk
dat de mlle vaD laaLdjpheid ecD srerke
aanwUzing is voor levensduur. Verras
send i! hei weldàt de 27 zecrvroegrijpe
stieren (iabel 2 ) wereldw'jd veel invloed
hebbcD gekregeD. Van hen zijn er 17 in
tena[onaa] ing€zet als sticNader, met
M.rscot eD Bellvood als voornaamste
vlaggeudragers. lD de laatrijte groep

zijn slech$ vijf van dc fi{iniig slieren
aaD te nerker als bekelde stiovader.
Hisloris(h is in dirverbaDd het verloof
in wàárdering vaD de grootheden Mas

cot er Sulry tsoy. \A/ie Mascor Í)el sutl_

ny Boy durlde tc vcrgelijken \rerd uitgc
Lachen, Draar zie Du de cijlerri var 2010

Ítabel3).

Ma*ct t.oanandankt een exíeneunakwaade ven 108 neFatcfvoat levensduut
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Íabel I vetseltlkn)g bvet6duut en
laaínipheÈ vàn tledèttardj ."n buitentatÉre

Her ieit dat c. n.c. zoDen zijn gercsr
vaD vroeette uders dan ran taardjD
iokkÈnde !.rdeN is tcteuÍ.ltend Ze.r
hogc yeNangnrgsperceniages

overde vec igproceDt zijr) het gclotg.
Het econoDlisch betaDg vrD iagerc ver-
vargtngsperccnlagcs is onbetwisr. À{.t
nrme in de jareD 2OO3 rr)r eD met 2005
zjj! veel zoDe! getcí vaD sliercn die j.
levcDs(hur en l.lirijpheid uitejl.letjjk
Teer relerusrelden. De sticrvadcrs mer
de grootsic rantalteD i.gezcrle zonen
Ricecksl Ntarshall, \1,d.onc CaÍcr er
Stouder I,Ioq scoren Drer hlrn \ed.Í
landsc docl)lers zeer regariea voor te
lc.sduur (-2r2 dagenr en taal{jpheid
(951. De veevcrbetoiDg r)oei lermlden

dai de hgelse uirdrukkiDg riartll ripe.
elrly ro(reD zich doÈl gci.ren.

Sterke indicator levensduuÍ
In de íokkÈrij is gcdnld betaDg.ijtcr dJn
snelh€id. lr) de nr.r(bDlrte de basis
\bor d. nvi telteD de eersle driÈ hcta
iics vaD de nakornehrgen van eeD siier.
F. is alles voo. te zeggeD oD dc inet ie
Lre.ekeDen op basis vin ljjf lnciatiès. oí
een ziraadere jlwegjrg toc ie kcnnen
aaD (le dcrde lactarie. N,teer leveDsdlur
is nnmers her strclen.
EeD sLerk. indicaior voor tcvensduur
zou de veranderÍ8 in íot$,aarde cetge
tal vaD de eersrÈ Daar de d.de la.tatie
i(unnÈD zjj!. voor 77 vaD de t2o sti.rcn
Scldt dal de íol{waa.de cetgetal rwec
pulter of m.cr lerbclert, dan we] ver
slc.htert. Dat js blna rwcc derd€ deel
vaD de groep. tr bestaan grore iDdni(t|-
ele vê.scliillên. variëreDd van eeD stjj
gi.gvar +8 (cass,novr siij$ vaD 96 naar
1011 1ot ecn dalilg vaD 7 (Obetisk dartt
van 104 naar 97) \,vie hÈr effc.r lan .te
€rtrcDre vcrbereraa.s 1+3 eD nreer) ver,

ircl :d .ctqor!!Í.r{ rctEi:rtinlr.
1.lncr. le ircl laÍrii:ir. Is t.ct. il. h.r tevol;iirll

!fJrtl!!I!!" +38 ,s0 r03 rLr5 107 +37Ê

Tahel 6 íeryetilkntÊ lev.ns.juut ràn Futute en Aárcn

or1. i È11?r:r:t irsi:j, tícr. tàalriitli Drdns:t{f
r08 28 Írl

iarxrburo l] irsÍaAdo 90 +t! *7g lllll +1i14
Tabel 7 Vc|feliikn! e\te.ieu e. lev.nsdout nn Matuer pn at.tà

gclijla nret drr van de exrreDre datc$
1 :l eD rniDdert, komt tul de .oDctrsie
dar er st).ake is !a. eeD srerk verbard
met levenÍhrr en taar.ijptrèid (iaber 41.
o,ndai tratfiiphcid en lerande.ing in
tbLlaarde cclgetat vnn ecrsre Daa. der
de lactaiie bes.hikbaar koDren gcdureD
de dc derde lactaLje. ziin hct soe.le indi
cltorn voor de hue t.lensduur, dic ror
dal momeDt voorruretijk op voorst.l
lers i! gcbrscc . Door bci.te keD8etal
l.nte.onbinerc!ontstantec!verstcrk
tc seleciie op leve!Íhu abel s)
lcr Lreííend voorbÈeld van dc verschil
leD i! lcv€nsdlru veroorzàrkt door .tc
conibinatle va. laaÍijlhcid en .elgeral
veranderilg, js dat litn HiddeD Iurrre
lv. Ronrld) en Dirie-Ice Aaro. (\, r_ur(el.
Ondrii(s Ietbeterc exrerieur van r\aron
1l07 versus 103) laat Fulrrc zijn rroekl-
r.rmaarde tegeDslrevcr ver achter zich
(iabel6).

Naar êen Nederlandse koers
De lcnnc.ken lefensduur laairijphei.i
e! verandering in tots'aardc cetCeiat
yaD eerstè naa. derde tactrri. zoudeD,
naaÍ nitcraard producrje, rls belangrjj-
lie selectiecriteta in dc Nedcrtn.ií
vlaaniseíoLrerij Docten gcl.ten. !xlelj-
.ur DoÈr dc veeverbetc.ing riet ov..
schalleD. Fiet uitenrdettkc.eslrttaal laD
dè eeDs zo fopulai.e Sourhlar.t M3rt(er
teD opzjchre van d. zeer beschciden Ba
reDbrirg cinsba Áldo is tn .ijr otzichr
veelzeggcnd {rabet 71. Her acccnr 7.,r
miDder op hoogreDraat er) interDalioDa
le trcnds Droeicn tiggÈn.
Dè Ncde.tards. tbl(kcrii zou Tich Deer
besust rnoeie! ziin var harf eiq.D
,rrLht De !"rdet,ns vrn oo^pro.."iqt
ir NedLrllrd {erc\Le srerrr rtn upziLn
te lan d. importstieren met truo in Ne
derlánd verzarnelde segcvens btedr pcr
spectjef loor een Nedrrlándsc koeN
ílibcl 81. Bijna alle.,1l imporlstjerr uit
dc tabcl zijD ovc. de hete $,eret.l als
stieN!der ingczer. Brjjkbaar lyordl buj
ren Nederlnnd nog nreer op basjs van
eerste lactrlies geÍokt. met een n.gnrieí
gevotgvoo.lev.nsduÍ. I

Friu te tca.n haóg vaat ternntut en rcrbàen zi n faktíaadc .e tleta in .lre 1..í.tjè.
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