Uw dekstier verdient het
programma van een topsporter!
Voor alle vleesrassen worden volgens het institut de l’Elevage
ieder jaar in Frankrijk ongeveer 60.000 stieren gebruikt als
fokstier. Ook bij het Blonde d’Aquitaineras speelt de fokstier
een belangrijke rol in de genetische vooruitgang. Ongeveer
80% van de bedrijven maakt gebruik van natuurlijke dekking
om de koeien drachtig te krijgen.
De fokkers zijn bewust dat de aankoop van een dekstier een
strategische keuze is voor verbetering van de technische en
economische resultaten van de fokkerij. Maar na de aankoop
verdient het dier een goede follow-up, maar dit wordt vaak
vergeten of verkeerd uitgevoerd.
Met hun ervaring in voeding van dekstieren die geëvalueerd
zijn op het station in Casteljaloux geven EVIALIS en BLONDE
GENETIQUE een advies voor het houden en voeren van een
dekstier.

minder het libido en de kwaliteit van het sperma, maar veroorzaakt ook beenproblemen. Een aanvullend mineralenmengsel
speciaal voor de vruchtbaarheid kan ook gegeven worden.
Vitaminen en sporenelementen spelen een belangrijke rol bij
het functioneren van het geslachtsapparaat (selenium, jodium,
vitamine A en E …). Het is belangrijk om het rantsoen van de
stier in de dekperiode met zijn voedingsspecialist af te stemmen. EVIALIS biedt verschillende dekkende rantsoenen voor
een stier van 2 jaar of ouder. Voor een stier van 1 jaar wordt
aanbevolen een kg krachtvoer per dag extra te geven.
Deze adviezen helpen bij het algemeen verbeteren van de
vruchtbaarheid van de veestapel. Ze helpen ook bij het verbeteren van de levensduur van de dekstier en verbetert daarmee
het rendement op de investering

Neem een aanpassingsperiode in acht
Plaats de stier na aankomst op het bedrijf in een stal die groot
genoeg is, ruim is ingestrooid en met hooi en water tot zijn
beschikking. Ook al is de stier oud genoeg om te dekken dan
nog is het belangrijk om een rustperiode van ongeveer 30
dagen te nemen waarin de stier apart van de rest van de kudde
wordt gehouden. Deze aanpassingsfase is belangrijk bij het
verminderen van de stress na de bedrijfsverplaatsing en het dier
zicht kan aanpassen aan de nieuwe omgeving. Een slechte zorg
in de aanpassingsfase kan schadelijk zijn voor het rendement
van de toekomstige dekkingen maar ook voor de kwaliteit van
zijn gedrag. De fokker is de hoeder van dit gedrag: hij moet
elke onverwachte benadering vermijden en alle factoren van
omgevingsstress wegnemen, om te voorkomen dat het gedrag
van het dier onomkeerbaar beschadigd wordt.
Limiteer het aantal te dekken koeien en plan rustperiodes
Een stier mag niet dekken voor zijn eerste levensjaar om de
groei en de ontwikkeling van het geslachtsapparaat te verstoren. Om het libido te stimuleren en niet voortijdig te verminderen moet het aantal te dekken dieren beperkt worden afhankelijk van zijn leeftijd: 10 tot 15 voor een stier van 1 tot 2 jaar en
20 tot 25 voor een stier van 2 jaar of meer. Het is ook raadzaam
om de duur van de dek perioden te beperken: 60 dagen voor
een eenjarige stier en 90 dagen voor een stier van 2 jaar oud.
Tussen iedere dekperiode moet minimaal 60 dagen rust in acht
worden genomen.

Geef een evenwichtige voeding
In de dekperiode verliest de stier 50 tot 100kg lichaamsgewicht. Het is vaak moeilijk om in deze periode voldoende
voeding op te nemen omdat de stier hetzelfde rantsoen als de
koeien krijgt. Zijn rantsoen mag niet worden verwaarloosd: een
hoogwaardig weiderantsoen of een uitgebalanceerd rantsoen
in de voergoot zijn essentieel voor het resultaat van de
dekkingen.
Daarentegen is de voertijd een mogelijkheid om de stier te
isoleren en een aangepast rantsoen te geven. Het rantsoen
moet voldoende eiwit bevatten, een te energiek rantsoen ver-

Stier van 1 jaar

Stier van 2 jaar

Dieren ter dekking

10-15

20-25

Werkschema

Dekperiode 60 dagen
Rustperiode 60 dagen

Dekperiode 90 dagen
Rustperiode 60 dagen

Ontworming

2 keer per jaar

1 keer per jaar

Op stal

Naast weidegras

Rantsoen met
granen en
aanvullend
krachtvoer

Onbeperkt hooi
Graan 2-3 kg
Aanvullend krachtvoer 1,5-3 kg
Mineralen 100-200 gr

Hooi 2 kg
Graan 1-2 kg
Aanvullend krachtvoer 1-2 kg
Mineralen 100-200 gr

Rantsoen met
compleet
krachtvoer

Onbeperkt hooi
Compleet krachtvoer 5-7 kg
Mineralen 100-200 gr

Hooi 2 kg
Compleet krachtvoer 3-4 kg
Mineralen 100-200 gr

Guillaume GATARD, Market Manager herkauwers, Evialis
Bovenstaand artikel is een vertaling door Marcel Gerritsen van het
artikel in de Blonde Info van juni 2014.
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