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SAMENVATTING
Bij de extreem bespierde Belgisch Witblauwe runderen blijft het hoge percentage abnormaal
verlopende partussen (of dystocieën) een actueel probleem. Dit wordt veroorzaakt door een
wanverhouding tussen het nauwe bekken van het moederdier (dystocia maternalis) en de
overmatige bespierdheid van het kalf (dystocia foetalis). Door enerzijds de selectie op grotere
bekkens bij de moederdieren en anderzijds het verlagen van de geboortegewichten van de
kalveren, zou men kunnen proberen het aantal keizersnedes althans voor een deel terug te
dringen. Daartoe moet men echter een goed beeld hebben van de factoren die het
geboortegewicht van het kalf beïnvloeden, waarbij zowel genetische- als omgevingsfactoren
belangrijk zijn.
Genetisch spelen onder andere het geslacht van het kalf en het al dan niet aanwezig zijn van
homozygotie voor de mutatie in het myostatinegen waardoor de spiergroei niet wordt
geïnhibeerd, een beslissende rol. Daarnaast is het belangrijk de juiste stieren te kiezen; door
bewust te kiezen voor stieren die kleine nakomelingen geven op het moment van de
geboorte, kan men immers gunstige effecten bekomen.
Omgevingsgerelateerde factoren voeren hun effect meestal uit via het moederdier. Hierbij
spelen onder andere de pariteit en conditie van het moederdier een rol. Ook de mogelijkheid
van het moederdier om de foetus van nutriënten te voorzien en de lengte van de dracht zijn
hierbij van belang. De drachtduur wordt mede bepaald door de pariteit van het moederdier,
het geslacht van het kalf en de eventuele aanwezigheid van een meerlingdracht.
Tweelingdracht heeft een sterke verlaging van de geboortegewichten als gevolg, onder
andere door de beperkte uteriene capaciteit en een verkorte drachtduur. Ook de voeding die
aan de moederdieren tijdens de dracht wordt verschaft, kan veranderingen induceren in het
geboortegewicht van het kalf. Finaal zou het klimaat eveneens een rol kunnen spelen, maar
dit wordt bij onze BWB koeien als minder belangrijk beschouwd aangezien de thermoneutrale
zone van de dieren exact binnen onze omgevingstemperaturen ligt.
Key words: Belgisch Witblauw – Geboortegewicht – Genetische factoren –
Omgevingsfactoren

INLEIDING
Het Belgisch Witblauwe (BWB) rundveeras onderscheidt zich van andere rassen in een
aantal belangrijke kenmerken. Enerzijds worden ze gekenmerkt door een buitengewone
spierontwikkeling met een relatief lager vet- en skeletpercentage (Casas et al., 1998), een
hoog slachtrendement (meer dan 70%) en een uitzonderlijke karkaskwaliteit (S en E in de
SEUROP-classificatie) (Belgisch Witblauw stamboek: www.hbbbb.be). Anderzijds kent het
ras ook enkele nadelen: de typische conformatie kan in sommige gevallen leiden tot een
verhoogde

gevoeligheid

voor

specifieke

gezondheidsproblemen

zoals

bijvoorbeeld

pneumonie, er zijn binnen het ras een aantal rasgebonden erfelijke gebreken gekend en ook
de geboorteproblematiek wordt de laatste jaren meer en meer als een belangrijk nadeel
ervaren.
De dubbelgespierdheid van BWB dieren wordt veroorzaakt door een mutatie in het
myostatinegen op het boviene chromosoom 2 (Grobet et al., 1997; Kambadur et al., 1997).
Hierdoor wordt de spiergroei niet geïnhibeerd en ontstaat er een hypertrofie van de
skeletspieren, vooral ter hoogte van de schouder en achterhand. Deze hypertrofie gaat
gepaard met een relatieve afname in grootte van de beenderen, specifiek die ter hoogte van
de schouder en het bekken (Casas et al., 1998). Dit resulteert in een wanverhouding tussen
enerzijds de gespierde achterhand van het kalf en anderzijds het nauwe bekken van het
moederdier. In 99 percent van de gevallen is het kalf te groot om passage door het
bekkenkanaal mogelijk te maken (Prof. Van Zeveren, 2012). Deze koeien moeten dus bijna
standaard verlost worden per sectio caesarea (of keizersnede).
Het standaard uitoefenen van keizersnedes doet een aantal ethische vragen rijzen over de
‘instrumentalisatie’ van dieren en het behoud van een ras dat zich niet meer kan voortplanten
zonder menselijk ingrijpen. Als antwoord daarop wordt er momenteel onderzoek gedaan naar
de bekkenmaten bij BWB moederdieren en de grootte van BWB kalveren, teneinde na te
gaan of het foktechnisch mogelijk is om het aantal dystociëen binnen dit ras terug te dringen .
Een

gelijktijdige

selectie

op

enerzijds

grotere

bekkens

en

anderzijds

lagere

geboortegewichten, zou immers het aantal keizersnedes kunnen terugdringen.
In deze literatuurstudie wordt nagegaan welke factoren een invloed hebben op het
geboortegewicht van het kalf. Deze factoren worden verder uitgediept en er wordt nagegaan
in hoeverre wij deze factoren kunnen beïnvloeden. Het doel daarvan is om te onderzoeken of
er een mogelijkheid bestaat het geboortegewicht van BWB kalveren te verlagen zonder dat er
moet ingeboet worden op conformatie of slachtrendement.
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LITERATUURSTUDIE
Er zijn heel wat factoren die een invloed hebben op het geboortegewicht van een kalf. Naast
de vanzelfsprekende genetische factoren spelen ook tal van omgevingsinvloeden een zeer
belangrijke rol. Enkel de belangrijkste factoren die van toepassing zijn op het Belgisch
Witblauwe ras en de omgeving waarin deze dieren zich bevinden, worden uitgewerkt in deze
literatuurstudie.

1. GENETISCHE EFFECTEN
1.1. HET DIKBILGEN
Runderen van het Belgisch Witblauwe ras worden gekenmerkt door een zeer sterke
bespiering, ook wel musculaire hypertrofie (mh) genoemd. De oorzaak hiervan is een
onvolledig recessieve mutatie op het boviene chromosoom 2, meer bepaald op de mh-locus.
Dit allel ligt nabij het myostatinegen, dat overmatige spiergroei inhibeert (Grobet et al., 1997;
Kambadur et al., 1997). De expressie van dit myostatinegen start net zoals bij ‘normale’
runderen tijdens de foetale ontwikkeling en wordt behouden in de volwassen spieren.
Dikbilrunderen zijn echter homozygoot voor een 11bp-deletie in de coderende regio van het
gen, wat een frameshift mutatie in het cDNA veroorzaakt. Hierdoor wordt een stopcodon
gevormd in de functionele regio van het myostatine-eiwit waardoor de inhiberende werking
van het myostatine op de spiergroei teniet gedaan wordt. Als gevolg daarvan ontstaat er een
‘dubbelgespierdheid’ of musculaire hypertrofie. Bij het Piemontese ras komt dit dikbilgen ook
voor, maar verklaart men de musculaire hypertrofie eerder door een transitiemutatie van
guanine naar adenine in dezelfde regio van het myostatinegen. Hierdoor ontstaat een
substitutie van tyrosine naar cysteïne in de coderende regio van het proteine, wat de werking
ervan belemmert (Kambadur et al., 1997).
Casas et al. (1999) onderzochten of het mh-allel een effect heeft op het geboortegewicht van
Piemontese kalveren. Hierbij werden homozygote dubbelgespierde dieren (mh/mh)
vergeleken

met

homozygote

normale

dieren

(+/+).

Het

geboortegewicht

van

de

kruisingsproducten (mh/+) werd vergeleken met dat van de beide homozygote types. Uit het
onderzoek bleek dat homozygote mh/mh dieren zwaarder waren bij de geboorte. Dit kan
verklaard worden doordat het myostatine reeds geïnactiveerd wordt tijdens de foetale fase en
er dus reeds in de baarmoeder musculaire hypertrofie ontstaat. Homozygote mh/mh kalveren
waren gemiddeld 5,2 ± 1 kg zwaarder bij de geboorte dan homozygote +/+ kalveren. Dit
zorgde voor een duidelijke toename in afkalfproblemen bij de homozygote mh/mh dieren.
Ook de heterozygote (mh/+) dieren waren zwaarder (3.2 ± 0.8kg) bij de geboorte dan de
homozygote +/+ dieren, maar bij deze dieren werd een afkalfgemak teruggevonden dat
vergelijkbaar was met dat van de +/+ dieren (Casas et al., 1999). Men zag in deze studie ook
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dat het afkalfgemak zowel afhangt van het geboortegewicht als van

het genotype. De

heterozygote moederdieren brachten homozygote mh/mh kalveren moeilijker op de wereld
dan heterozygote (mh/+) of homozygote (+/+) kalveren. Men kon dit linken aan de
veranderingen van de lichaamsbouw van het kalf die zichtbaar worden wanneer 2 kopijen van
het mh-allel worden overgeëerfd.
1.2. MATERNALE EN PATERNALE EFFECTEN
Het genoom van het kalf wordt voor de helft bepaald door het moederdier en voor de andere
helft door de vader. Beide ouders oefenen dus in min of meerdere mate een invloed uit op
alle kenmerken van het kalf, bepaald door de erfelijkheid van het kenmerk. Eriksson et al.
(2004) onderzochten de erfelijkheidsgraad van geboortegewicht bij Zweedse Charolais- en
Herefordkoeien. Men constateerde een vrij hoge erfelijkheidsgraad van directe effecten nl.
0,44 voor Charolais en 0,5 voor Hereford (Eriksson et al., 2004). Door deze hoge
erfelijkheidsgraad kan aangenomen worden dat het geboortegewicht voornamelijk genetisch
bepaald wordt. Dit is in overeenstemming met wat Ferrell (1991) vermeldde, namelijk dat
“het foetale genotype de primaire component in de regulatie van foetale groei is”.
Men neemt echter een grote variatie in geboortegewicht waar bij deze erfelijkheidsgraad
(Cundiff et al., 1986). Dit werd door Cundiff et al. (1986) en Bennet en Gregory (2001)
verklaard door additieve genetische effecten. Hieronder verstaat men een cumulatief
geneneffect waarbij een groot aantal loci betrokken zijn. Het geboortegewicht zal dus
verschillen afhankelijk van het aantal gunstige genen dat wordt overgeërfd (Prof. Van
Zeveren, 2010).
Naast het genotype van het moederdier is ook het maternale milieu beslissend voor de groei
van de foetus. Men kan aannemen dat vaarskalveren met een hoog geboortegewicht op hun
beurt ook zwaardere nakomelingen zullen baren (Gregory et al., 1950; Coopman et al., 2004;
Hickson et al., 2006). Op het einde van de dracht (vanaf 232 dagen), kan de grootte van het
moederdier echter de uiting van het foetale genotype voor groei afremmen (Ferrell, 1991;
Gore et al., 1994). Er bestaat dus een negatieve genetische correlatie tussen het maternale
milieu en hoge prenatale groei (Brown en Galvez, 1969). Men denkt dat ten gevolge van dit
antagonisme geboortegewichten binnen gemiddelde grenzen worden gehouden (Brown en
Galvez, 1969).
Het genotype van de stier heeft eveneens een belangrijke invloed op het geboortegewicht
van een kalf. Men kan stieren selecteren naargelang de Expected Progeny Difference (EPD)
voor geboortegewicht. De EPD is een voorspelling van de verwachte prestaties van een
bepaalde stier, vergeleken met de verwachte prestaties van een gemiddelde stier van
hetzelfde ras. Meestal wordt het weergegeven als een positief of negatief getal. Stieren met
een goede EPD voor lage geboortegewichten, in dit geval een negatief getal, worden dus
verwacht lichtere kalveren te geven. Aangezien de erfelijkheidsgraad voor geboortegewicht
4

bij Belgisch Witblauwe runderen 0,33 bedraagt (Coopman et al., 2004), wat matig tot hoog is
(Prof. Van Zeveren, 2010), kan door middel van EPD een goede selectie gemaakt worden
naar geboortegewicht.
In de literatuur is de positieve correlatie tussen een goede EPD voor lage geboortegewichten
van de stier en het geboortegewicht van het kalf veelvuldig bewezen. Anthony et al. (1986)
deden een studie omtrent het effect van de stier op de prenatale ontwikkeling van het kalf. Ze
ondervonden dat het effect van de stier voornamelijk in de eerste 200 dagen van de dracht tot
uiting kwam, nadien beperkte de uteriene capaciteit van het moederdier de foetale groei. Ook
Cook et al. voerden een gelijkaardig onderzoek uit in 1993. Net als Bellows et al. (1971) en
Naazie et al. (1989) konden ze besluiten dat de selectie van stieren met een lage EPD voor
geboortegewicht de incidentie van dystocie kon doen verminderen. De natuurlijke variatie van
geboortegewichten in families blijft echter bestaan (Colburn et al., 1997). Samen met de
omgevingsgerelateerde variatie in geboortegewicht doorheen de jaren is het best moeilijk om
het absolute geboortegewicht te voorspellen (Cook et al., 1993).
Het gebruik van stieren met een lage EPD voor geboortegewicht leidt dus doorgaans tot de
geboorte van lichtere nakomelingen, maar de variatie blijft groot doordat vele andere factoren
hun invloed uitoefenen. Daarnaast is het belangrijk dat de kalveren van deze stieren, hoewel
lichter bij geboorte, toch een normaal volwassen gewicht bereiken. Hickson et al. (2006)
ondervonden echter dat de nakomelingen uit stieren met lage EPD voor geboortegewicht
vaak een lager slachtgewicht hadden. Men heeft wel bewezen dat het mogelijk is om hogere
postnatale groei mogelijk te maken zonder dat daarbij het geboortegewicht moet vergroten
(Bennet en Gregory, 1996). Men moet dus tegelijk selecteren op stieren met een lage EPD
voor geboortegewicht en een goede groei (Lasley et al., 1961; Whittier et al., 1994).
1.3. HET GESLACHT VAN HET KALF
Bij Belgisch Witblauwe koeien is de algemeen aangenomen geslachtsratio van 1:1 voor
vrouwelijke en mannelijke dieren niet helemaal van toepassing. In een studie van Fiems et al.
(2001) bedroeg het percentage mannelijke dieren 52,5%. In plaats van iets meer
vaarskalveren worden dus meer stierkalveren geboren.
Zoals bij de andere rassen wegen mannelijke BWB kalveren meestal meer bij de geboorte
dan vrouwelijke kalveren. Volgens de officiële website van het Belgisch Witblauwe ras
bedraagt het geboortegewicht gemiddeld 47 kg voor stierkalveren en gemiddeld 44 kg voor
vaarskalveren. In een recente studie van Kolkman et al. (2009) hadden de kalveren echter
een gemiddeld geboortegewicht van 49,2 ± 7,1 kg. Het feit dat de selectie verder
doorgedreven wordt en in de studies niet hetzelfde aantal dieren werd opgenomen, ligt
waarschijnlijk aan de oorzaak van het verschil in resultaten tussen deze 2 studies.
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Stierkalveren worden gemiddeld één dag langer intrauterien gedragen dan vaarskalveren
(Reynolds et al., 1990; Bellows et al., 1971). Gedurende de laatste dagen van de dracht
neemt het lichaamsgewicht van de foetus tot 300 gram per dag toe (Reynolds et al., 1980).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat dystocia foetalis meer bij stierkalveren voorkomt (Fiems
et al., 2001). Ongeveer 10% van het verschil in geboortegewicht tussen de geslachten kan
verklaard worden door de langere drachtduur (Burris en Blunn, 1952; Gregory et al., 1979).
Dit wordt verder besproken in partim 2.4.
Ook de testosteronproductie en de conformationele verschillen tussen beide geslachten
verklaren deels de verschillen in geboortegewichten. Door de hoge testosterongehaltes bij
mannelijke foetussen worden de skeletale en musculaire groei immers bevorderd (Sjaastad
et al., 2003, Gardner et al., 2007).

2. OMGEVINGSFACTOREN
2.1. PARITEIT VAN HET MOEDERDIER
De pariteit van het moederdier heeft een belangrijke invloed op de grootte en het gewicht van
het kalf. Brown en Galvez (1969) berekenden een percentage van ± 5,8% voor de invloed
van pariteit op het geboortegewicht. Echter, in een studie van Kolkman et al. (2009) had
pariteit bij dubbelgespierde BWB-koeien geen significant effect op het geboortegewicht maar
wel op de morfologie van het kalf. Multipare dikbilkoeien brengen dus grotere kalveren voort
zonder dat daar hogere geboortegewichten mee gepaard gaan.
De pariteit beïnvloedt in de eerste plaats het gewicht en de conditie van het moederdier, en
oefent zo een invloed uit op het geboortegewicht van het kalf. Daarnaast wijzigen ook de
moedereigenschappen van een dier met toenemende pariteit. Beiden worden uitvoerig
besproken in volgende hoofdstukken.
2.2. GEWICHT EN CONDITIE VAN HET MOEDERDIER
Er werd al veel onderzoek gedaan naar het effect van de body condition score (BCS) van
koeien op het geboortegewicht van hun kalf. Body condition scoring is een subjectieve manier
om vetreserves in het lichaam van een koe te schatten, zonder daarbij rekening te houden
met het lichaamsgewicht van het dier. De schatting is dus “onafhankelijk van pensvulling,
skeletale grootte en het gewicht van de vrucht, indien aanwezig” (Morris et al., 2006). In
België wordt de BCS bepaald met een score van 1: cachectisch, tot 5: obees, waarbij de
zogenaamd ideale score 2,5 – 3 bedraagt. Er zijn eveneens andere scoresystemen
voorhanden, die vaak een score gebruiken van 1: cachectisch, tot 9: obees en waarbij de
ideale BCS tussen 5 en 7 ligt (oa. Wagner et al.,1988; Morrison et al., 1999; Renquist et al.,
2006b; Morris et al., 2006).
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Doorgaans wordt een BCS van 2,5 – 3 als ideaal beschouwd omdat bij deze conditie
verondersteld wordt dat het moederdier over voldoende energiereserves beschikt om de
vrucht van voedingsstoffen te voorzien. Het dier kan dan ook voldoende energie gebruiken
voor de lactatie zonder al te veel in conditie te verminderen (Morrison et al., 1999).
Wagner et al. (1988) onderzochten de relatie tussen lichaamsgewicht en BCS bij Hereford
runderen door middel van het vergelijken van de resultaten van levende dieren met de
karkassen. In hun onderzoek vonden ze slechts een lage correlatie tussen BCS en
proteïnereserves of watergehalte. De BCS is dus voornamelijk een schatting van de
subcutane vetreserves, maar aangezien deze vetdepots tussen 56% en 84% van het totale
vetgehalte in het lichaam bevatten (Wright en Russel, 1984), kan het BCS-systeem gebruikt
worden om de vetreserves subjectief, maar accuraat te beoordelen (Wagner et al., 1988).
Bij vleesvee worden Body Condition Scores door middel van palpatie ter hoogte van de
rechterflank van het dier geschat. Met de linkerhand wordt het ligamentum sacrotuberale
vastgenomen, met de vlakke rechterhand wordt ter hoogte van de 2 laatste ribben
gepalpeerd. Soepelheid van de huid en de mogelijkheid om de huid te bewegen ten opzichte
van het ligament of de ribben zijn de voornaamste parameters bij deze palpatie (Agabriel et
al., 1986).
Fiems et al. (2006) onderzochten de relatie tussen BCS en lichaamsgewicht bij Belgisch
Witblauwe koeien. Aangezien deze dubbelgespierde dieren eerder spieren dan vet opslaan
ter hoogte van ribben, heupen en staart stelde men in vraag of het algemene BCS systeem
wel kon gelden. Men vond een goede correlatie tussen het lichaamsgewicht en de BCS,
waarbij een toename van de BCS met 1 overeen kwam met een toename van gemiddeld
75kg lichaamsgewicht bij multipare BWB koeien. De gemiddelde BCS lag wel lager dan bij
andere vleesrassen. Er kan dus vanuit gegaan worden dat de gegevens uit de literatuur voor
BCS geëxtrapoleerd kunnen worden naar het BWB ras, maar de ideale BCS bij dit ras is
eerder 1,5-2 in plaats van 2,5-3. Er worden wel verschillen waargenomen naargelang de
pariteit van de dieren.
2.2.1. BCS bij primipare dieren
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen BCS bij enerzijds primipare en anderzijds
multipare koeien. Primipare dieren krijgen systematisch een lagere BCS-score toegewezen in
vergelijking met multipare BWB koeien (Fiems et al., 2006). Hoewel tijdens de dracht een
grote gewichtstoename wordt opgemerkt bij primipare dieren, merkt men slechts een kleine
verandering in BCS. Men verklaart dit fenomeen door het feit dat de primipare dieren
gedurende de dracht nog niet volgroeid zijn. Aangezien vetaanzet voornamelijk pas begint bij
volgroeide dieren, kan hierdoor ook de lagere algemene BCS-score bij primipare koeien
verklaard worden (Fiems et al., 2006).
Spitzer et al. (1995) onderzochten het voorkomen van dystocie bij primipare koeien in relatie
met hun BCS en het geboortegewicht van het kalf. In dit onderzoek bestudeerden ze
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runderen van het Angus-, Hereford- en Simmentalras en kruisingen tussen de drie rassen.
Primipare koeien die een BCS tussen 2 en 3 hadden bij de partus, kregen zwaardere
kalveren zonder dat daarbij de incidentie van dystocie verhoogde. Ook Vargas et al. (1999)
merkte een stijging op in geboortegewichten van het kalf bij primipare Brahmankoeien met
een hogere BCS en een grotere lichaamsbouw. Primipare koeien met de optimale BCS
hadden dus voldoende energiereserves om hun vrucht van voedingsstoffen te voorzien,
zonder daarbij in conditiescore te moeten inboeten. Het is duidelijk dat de BCS op het tijdstip
van de partus bij primipare koeien wél een invloed heeft op het geboortegewicht (Spitzer et
al., 1995; Vargas et al., 1999), in tegenstelling tot wat geconcludeerd werd bij multipare
koeien (Vargas et al., 1999; Fiems et al., 2006).
Primipare dieren hebben voldoende voedingstoffen nodig om naast de energie noodzakelijk
voor de groeiende foetus, ook hun eigen groei te kunnen garanderen. Daartoe moeten ze dus
over voldoende energiereserves beschikken. Multipare dieren daarentegen zijn al volgroeid
en kunnen sneller hun eigen energiereserves aanspreken zonder dat de nutriëntenflow naar
de foetus vermindert (Fiems et al., 2006). Daarom is het aangeraden om jonge primipare
koeien met een lage BCS bij te voederen tot de optimale BCS alvorens te starten met
reproductie (Morris et al., 2006). Indien magere primipare koeien toch drachtig worden
resulteert dat in kleinere kalveren met een lager geboortegewicht en een verhoogde
dystociegraad (Spitzer et al., 1995).
2.2.2. BCS bij multipare dieren
Geboortegewichten nemen toe naargelang de leeftijd van het moederdier (Renquist et al.,
2006a). Ook ziet men een stijging in BCS met toenemende leeftijd (Vargas et al., 1999;
Fiems et al., 2006; Renquist et al., 2006a; Renquist et al., 2006b). Zoals reeds vermeld zijn
deze dieren al volgroeid waardoor extra opgenomen energie wordt opgestapeld in vetdepots
die gemobiliseerd kunnen worden wanneer nodig (Fiems et al., 2006). Hierdoor worden
foetussen beter van nutriënten voorzien dan bij primipare dieren. Onderzoek bij Hereford
koeien wees ook uit dat er een significant positieve correlatie bestaat tussen BCS van het
moederdier en drachtlengte (Bellows et al., 1971). Bellows suggereerde dat dit zou komen
doordat de graviede uterus bij koeien in goede conditie een betere nutriëntenverdeling
genieten.
Gedurende de dracht verandert de BCS van het multipare moederdier meer dan bij primipare
dieren (Fiems et al., 2006). Echter, bij multipare koeien heeft het schommelen van de BCS
tijdens de dracht minder effect op het geboortegewicht van het kalf, zolang het moederdier
afkalft bij een BCS van 2 (Lake et al., 2005) tot 2,5 (Morrison et al., 1999).
Renquist et al. (2006b) onderzochten de relatie tussen BCS en productie bij multipare koeien
van Engelse gekruiste rassen. Resultaten hieruit waren dat de verandering in BCS van het
moederdier 3 of 6 maanden prepartum geen effect had op het geboortegewicht van het kalf.
Dit is in overeenstemming met wat Vargas et al. in 1999 concludeerden bij Brahman koeien,
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namelijk dat BCS in het tweede semester van de dracht geen effect heeft op het
geboortegewicht van het kalf. De BCS bij de partus, welke gecorreleerd kon worden aan het
lichaamsgewicht (Wagner et al., 1988; Fiems et al., 2006), had bij multipare dieren eveneens
geen effect op het geboortegewicht (Morrison et al., 1999; Lake et al., 2005; Fiems et al.,
2006).
Wanneer een multipaar moederdier te mager is tijdens de dracht

zijn er niet voldoende

nutriënten aanwezig om aan de behoeften van het groeiende kalf te voldoen (Renquist et al.,
2006b). Koeien met een hoge BCS daarentegen hebben vaak zwaardere nakomelingen. Dit
is echter niet altijd het geval. Ook de kalveren van té vette koeien kunnen licht zijn bij
geboorte, aangezien het nutriëntenpassagesysteem in de foetale fase minder efficiënt
uitgebouwd wordt wanneer er een overvloed aan nutriënten is in het lichaam van het
moederdier (Renquist et al., 2006b).
Aangezien zogende dieren vóór het spenen al opnieuw geïnsemineerd worden, kan de
conditie bij spenen een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van het volgende kalf.
2.2.3. Zogen
Zogende koeien produceren melk voor hun zuigeling, waardoor de energiebehoefte van deze
dieren stijgt naarmate hun kalveren groeien (Sjaastad et al., 2003). Op deze extra
energiebehoefte kan niet altijd voldoende geanticipeerd worden. Hierdoor zullen zoogkoeien
aan conditie verliezen gedurende deze periode en zijn ze dus magerder dan koeien die niet
zogen (Renquist et al., 2006b; Fiems et al., 2006). Aangezien vóór het einde van de
zoogperiode al opnieuw kan worden geïnsemineerd, zal de conditie van het moederdier bij
het spenen (ongeveer zes maanden voor de kalving), het geboortegewicht van het volgende
kalf beïnvloeden (Renquist et al., 2006b). Als een koe een te lage BCS (<1,5) heeft bij het
spenen, zal het volgende kalf een lager geboortegewicht hebben (Fiems et al., 2006). Dit
komt doordat de foetale groeisnelheid al vroeg in de dracht wordt bepaald en gereguleerd
door de nutriëntenflow vanuit het moederdier.
Algemeen kan men het alom aanvaarde BCS-scoring systeem gebruiken bij Belgisch
Witblauwe koeien. De optimale BCS ligt echter lager bij dit dubbel gespierde ras dan bij
andere rassen omdat ze eerder spieren dan vet aanzetten. Bij multipare dieren heeft de BCS
bij de partus geen effect op het geboortegewicht (Fiems et al., 2006). De BCS van
zoogkoeien bij het spenen is echter wel van belang, aangezien een te lage BCS op dit
moment het geboortegewicht van het volgende kalf negatief zal beïnvloeden (Renquist et al.,
2006b). Bij primipare koeien is de BCS bij afkalven wel belangrijk. Wanneer een primipare
koe afkalft bij optimale BCS, zal het geboortegewicht van het kalf hoger zijn dan bij te magere
dieren, zonder de incidentie van dystocie te verhogen (Spitzer et al, 1995). Als een primipaar
dier de optimale BCS nog niet bereikt heeft, wordt het dier best eerst bijgevoederd tot dit wel
het geval is, alvorens het dier drachtig te laten worden (Morris et al., 2006).
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2.3. MOEDEREIGENSCHAPPEN
De mogelijkheid van het moederdier om de foetus van nutriënten te voorzien, beïnvloedt sterk
het geboortegewicht (Wu et al., 2004, Hickson et al., 2006). De uteriene omgeving bepaalt
dus in hoeverre de foetus kan groeien. Grotere koeien zouden nutriënten efficiënter kunnen
verdelen tussen zichzelf en de foetus, waardoor grotere geboortegewichten verkregen
worden (Bellows et al., 1971).
Er bestaat een positieve correlatie tussen enerzijds foetale groei en anderzijds de grootte van
van de uterus en van het aantal (maternale) karunkels en (foetale) cotyledonen (Prior en
Laster, 1979; Echternkamp, 1993). Naar het einde van de dracht toe zal vooral de foetale
cotyledonaire angiogenese exponentiëel stijgen om te kunnen voorzien in de toenemende
nutriëntenbehoefte van de foetus, terwijl de maternale karunkels eerder lineair groeien
gedurende de ganse dracht (Reynolds en Redmer, 2001). Afhankelijk van een hoog of laag
voedingsniveau zullen de foetale cotyledonaire bloedvaten respectievelijk minder of meer tot
ontwikkeling komen (Prior en Laster, 1979). Aldus kan bij een laag energetisch dieet de
nutriëntenvloei naar de foetus gecompenseerd worden door een hogere bloedvloei. Men kan
een foetale groeirestrictie induceren door het voedingsniveau aan te passen, dit wordt
uitgebreid besproken in hoofdstuk 2.6. Men moet er wel uiterst voorzichtig mee omspringen:
de te grote restrictie van foetale groei kan in het leven van het pasgeboren kalf de oorzaak
zijn van de ontwikkeling van diabetes type II en andere metabole problemen (Wu et al.,
2004)!
De mogelijkheid van het moederdier om de foetus van nutriënten te voorzien neemt toe met
toenemende pariteit. Vaarzen baren doorgaans lichtere kalveren omdat ze een groot deel van
de opgenomen nutriënten zelf gebruiken voor behoud van lichaamsgewicht en voor hun
eigen groei, naast de nutriënten nodig voor het behoud en de groei van de foetus (Rumph en
Van Vleck, 2004).
2.4. DRACHTDUUR
Belgisch Witblauwe koeien hebben een gemiddelde drachtduur van 282 dagen, (stamboek
Belgisch Witblauw: www.hbbbb.be). Deze drachtduur kan echter variëren van rond de 270 tot
bijna 300 dagen en bepaalt zo mee de mate van ontwikkeling en het gewicht van het kalf.
De foetale groei verloopt volgens een sigmoidale curve (Gore et al., 1994). Dit impliceert dat
de groeisnelheid toeneemt naarmate de dracht vordert, met een maximale groeisnelheid rond
232 dagen dracht (Prior en Laster, 1979). Aangezien 90 procent van de foetale groei gebeurt
tijdens de laatste trimester van de dracht (Ferrell et al., 1976), stijgt de groeisnelheid van de
foetus exponentieel tijdens het laatste trimester (Reynolds et al., 1980). Dit heeft als gevolg
dat gedurende de laatste dagen van de dracht het foetale gewicht tot zo’n 300 gram per dag
kan toenemen (Reynolds et al., 1980). Kalveren die enkele dagen langer gedragen worden,
zijn dus vaak zwaarder en groter.
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Crews (2006) vond een hoge erfelijkheidsgraad van 0,61 ± 0,02 voor drachtlengte bij
Canadese Charolaiskoeien. Bij Lasley et al. (1961) was deze erfelijkheidsgraad gelijkaardig,
namelijk 0,44± 0,28. Men kan dus besluiten dat door middel van selectie op drachtlengte
goede resultaten bekomen kunnen worden. De lengte van de dracht is echter ook onderhevig
aan andere factoren, zoals de pariteit van het moederdier, het geslacht van het kalf en de
aanwezigheid van meerdere kalveren. De eerste 2 factoren worden hieronder besproken,
tweelingdracht zal uitgewerkt worden in hoofdstuk 2.5.
2.4.1. Leeftijd van het moederdier
Een eerste factor die de duur van de dracht beïnvloedt, is de leeftijd van het moederdier.
BWB-vaarzen kalven voor het eerst op een leeftijd van 24 tot 32 maanden, wat betekent dat
deze dieren relatief vroegrijp zijn (stamboek Belgisch Witblauw: www.hbbbb.be). Het is
gekend dat primipare koeien een kortere drachtduur hebben dan di- of multipare koeien
(Gregory et al., 1990). Vanaf een leeftijd van drie jaar lijkt de leeftijd van de koe echter geen
effect meer te hebben op de drachtlengte (Reynolds et al., 1990).
2.4.2. Geslacht van het kalf
Een tweede factor die de drachtduur beïnvloedt is het geslacht van het kalf. In een studie van
Reynolds et al. (1990) werden stierkalveren gemiddeld 1,1 dag langer gedragen dan
vaarskalveren. Dit is ongeveer in overeenstemming met wat Lasley (1961) bekwam, nl. een
verschil in drachtduur van 0,8 dagen tussen beide geslachten. Ook bij het Belgisch Witblauwe
ras geldt deze variatie in drachtduur. Belgisch Witblauwe stierkalveren worden gemiddeld
282,6 dagen gedragen, terwijl Belgisch Witblauwe vaarskalveren na 281,6 dagen dracht
reeds geboren worden (Stamboek Belgisch Witblauw: www.hbbbb.be). Ongeveer 10% van
het verschil in geboortegewicht tussen de geslachten kan verklaard worden door deze
langere drachtduur (Burris en Blunn, 1952; Gregory et al., 1979).
2.4.3. Tweelingdracht
Bij tweelingen wordt een verkorte drachtduur waargenomen (Gregory et al., 1990). Aangezien
tweelingdracht een belangrijke invloed heeft op de geboortegewichten, wordt dit apart
besproken in hoofdstuk 2.5.
2.5. TWEELINGEN
Ongeveer 2,3% van alle geboortes bij vleesrassen zijn tweelingen (Prof. Van Zeveren, 2012;
Stamboek Belgisch Witblauw, www.hbbbb.be). Tweelinggeboortes gaan veelal gepaard met
een verkorte drachtlengte, zoals eerder vermeld. In studies van De Rose en Wilton (1991) en
Gregory et al. (1990) werd een verkorte drachtlengte van respectievelijk 6,2 en 7 dagen
waargenomen bij tweelingen. Door de beperkte uteruscapaciteit ondervinden de foetussen
sneller plaatsgebrek en wordt de partus bijgevolg vroeger in gang gezet.
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Tweelingdrachten worden ook gekenmerkt door een verhoogde incidentie van dystocie en
lagere overlevingskansen van de kalveren tijdens de partus. De dystocie wordt veroorzaakt
doordat

er

meer

abnormale

liggingen

voorkomen

bij

tweelingkalveren.

Door

de

repositiemoeilijkheden daalt ook de overlevingsgraad van de kalveren tijdens de partus
(Gregory et al., 1990).
Tenslotte resulteert de aanwezigheid van meerdere foetussen vaak in verlaagde
geboortegewichten (Gregory et al., 1990). De grootte van de foeti wordt immers beïnvloed
door elkaars aanwezigheid in de uterus (Hafez, 1963). Aangezien bij runderen beide foeti
zich meestal innestelen in twee aparte uterushoornen, spreekt men in het begin van de
dracht eerder van algemene effecten die inwerken op de grootte van de foeti dan van echt
plaatsgebrek (Hafez, 1963). Naarmate de dracht vordert zullen ook lokale effecten de foetale
groei inhiberen. De foetale membranen van beide foetussen zullen zich immers over het
ganse oppervlak van het endometrium proberen spreiden om placentomen te vormen. Vanaf
dag 40 van de dracht zullen tussen beide choriale zakken vaatanastomosen gevormd worden
(Prof. de Kruif, 2011).
Men neemt een daling in geboortegewicht waar van 4 tot 10kg bij tweelingkalveren (Anderson
et al., 1978; De Rose en Wilton, 1991), wat zou overeenkomen met een geboortegewicht dat
ongeveer 78% bedraagt van dat van eenlingen (Schmidt et al., 1995). De gewichten
verschillen ook naargelang het geslacht van de kalveren (Hafez, 1963; Anderson et al.,
1978). Aangezien mannelijke foeti een grotere groeicompetentie hebben dan vrouwelijke
dieren, zal bij dizygote tweelingen van verschillende geslachten de mannelijke foetus beter
uitgroeien (Dickinson, 1960). Na het spenen van tweelingen treedt vaak compensatoire groei
op, waardoor deze dieren slachtgewichten bereiken die vergelijkbaar zijn met die van
eenlingen (De Rose en Wilton, 1991).
Hoewel de gewichten van de individuele kalveren lager zijn, dragen moederdieren met
tweelingen bij de partus wel zo’n 59,9% hoger totaal geboortegewicht dan moederdieren van
eenlingen (De Rose en Wilton, 1991).
2.6. VOEDING VAN HET MOEDERDIER
Tijdens de gestatie moet het drachtige dier steeds een evenwicht proberen te vinden tussen
de energie die voor eigen onderhoud/groei gebruikt wordt en de energie die besteed wordt
aan de ontwikkeling van het kalf. Voldoende energierijk voeder met de nodige eiwitten is dus
van cruciaal belang tijdens elke dracht.
Aangezien bij Belgisch Witblauwe dieren de overmatige bespiering gepaard gaat met een in
verhouding kleiner intestinaal stelsel, hebben deze dieren een lager opnamevermogen
(Arthur, 1995; Prof. Van Zeveren, 2012). Dit heeft tot gevolg dat ze een hoge energie- en
eiwitbehoefte hebben. Daarnaast moet men wel opletten dat het voeder ook voldoende
structuur bevat, zodat pensacidose en tympanie vermeden worden. Men moet dus steeds
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een goed uitgebalanceerd dieet voorzien. Verschillende voorgaande studies onderzochten
dan ook het belang van de voeding tijdens de dracht.
Bellows en Short deden in 1978 een studie bij Hereford x Anguskruisingen in verband met het
voedingsniveau tijdens de dracht. Hierbij merkte men op dat de geboortegewichten hoger
waren als aan de koeien een hoog voedingsniveau werd verschaft tijdens de dracht. Er werd
echter geen voordeel gevonden van een verlaagde incidentie aan geboortemoeilijkheden bij
een laag voerderniveau. Het voederniveau had dus enkel een effect op geboortegewicht en
BCS van het moederdier (Bellows en Short, 1978).
Er

wordt

een

positief

effect

van

energieopname

in

relatie

met

prepartum

lichaamsgewichtveranderingen en geboortegewichten waargenomen. Indien moederdieren
een

hoogenergetisch

dieet

krijgen

tijdens

de

dracht

resulteert

dit

in

hogere

geboortegewichten van de kalveren. Bij een stijging in totale verteerbare nutriënten echter,
bleven de geboortegewichten van de dieren in deze studie constant, enkel het
lichaamsgewicht van de moederdieren nam toe (Boyd et al., 1987). De hoeveelheid
verschafte energie in het dieet had in deze studie geen effect op drachtlengte, hoewel er wel
het gemiddelde van 1 dag langere dracht bij mannelijke kalveren opgemerkt werd. Ook in een
literatuurstudie over factoren die het geboortegewicht van kalveren bepalen, werd het effect
van voeding hierop besproken. Energie- en eiwitopname in de tweede helft van de dracht kan
geboortegewichten doen variëren. Deze effecten zijn echter variabel en meestal gaat het om
kleine verschillen in geboortegewicht (Holland en Odde, 1992). Dat deze effecten zo klein
zijn, wordt verklaard doordat er maternale metabole en fysiologische adaptaties optreden
tijdens de dracht. Zo is er bijvoorbeeld het aanspreken en opgebruiken van eigen
energiereserves en dus opreguleren van het nutriëntentransport via de placenta (Bell en
Ehrhardt, 2002) met als gevolg dat acute veranderingen in nutriënten maar een minimaal
effect op het geboortegewicht hebben (Holland en Odde, 1992). Ook kan de foetus met zijn
foetaal metabolisme reageren en zich aanpassen aan omstandigheden met een lagere
nutriëntenaanvoer. Daarbij komt ook nog dat de foetus allantoïsvocht kan inslikken. Dit
allantoïsvocht is rijk aan glucose, proteinen en elektrolyten, en vormt dus een buffer voor
periodes waarin minder nutriëntenaanvoer voorkomt (Bazer, 1989).
Chronische malnutritie heeft echter wel een groot effect op het geboortegewicht (Wiltbank et
al., 1965). Vooral een tekort aan energie veroorzaakt een depressie van het geboortegewicht
(Holland en Odde, 1992; Wu et al., 2004).
In de literatuur zijn verschillende resultaten omtrent het voederen van een laag of een hoog
energetisch of proteïnedieet tijdens de drie trimesters van de dracht beschreven. Alle studies
werden uitgevoerd in het eerste, het tweede of het derde trimester van de dracht, waardoor
geen globaal zicht kan bekomen worden op welk van de drie trimesters de grootste invloed
heeft op het geboortegewicht van kalveren.
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2.6.1 Eerste trimester van de dracht
Na de fertilisatie zal de bevruchte eicel zich naar de uterus begeven. Ongeveer 10 dagen na
fertilisatie zal het embryo het boviene Interferon-Tau produceren. Dit is een proteine dat de
verandering in het uteriene milieu doorgeeft waardoor luteolyse van het corpus luteum op dag
16-17 van de cyclus wordt tegengewerkt. Dit zorgt ervoor dat het corpus luteum zich
ombouwt tot een corpus luteum persistens. Hierdoor blijven de hoge progesteronwaarden in
het lichaam van de koe behouden. Dit mechanisme staat bekend als de maternale erkenning
van de dracht (Thatcher et al., 1995). Op ongeveer dag 30 van de dracht zal het embryo
inplanten in één van de uteruscorni. Na de implantatie zal het contact tussen moederdier en
foetus geleidelijk aan groter worden door de placentatie. Hierbij worden op de plaatsen van
de karunkels (maternaal deel), cotyledonen (foetaal deel) gevormd om het contact te
vergroten. “Placentale en foetale groei is dan ook het meest kwetsbaar in de periode rond
implantatie en snelle placentale ontwikkeling” vermelden Wu et al. (2004). Omdat ook de
organogenese start in het eerste trimester van de dracht is het in deze fase uiterst belangrijk
dat het moederdier een goede lichaamsconditie heeft en dat het gezond is. Zoniet is de kans
groter dat embryonale sterfte optreedt en het vruchtje geresorbeerd wordt.
Micke et al. (2010a) zijn er van overtuigd dat het geboortegewicht verandert afhankelijk van
de energiestatus van het moederdier in het eerste trimester van de dracht. In hun studie
werden

morfologische

verschillen

opgemerkt

bij

foetussen

uit

koeien

met

een

laagenergetische voeding. Deze foetussen hadden in het eerste trimester een langere kruinneuslengte op dag 68 van de dracht en een grotere thoracale doorsnede op dag 95 in
vergelijking met foetussen van koeien met een hoogenergetisch dieet (Long et al., 2009;
Micke et al., 2010a). De foetussen van de moederdieren met een laagenergetisch dieet
hadden echter een kortere kruin-romplengte en een significant kleinere umbilicale diameter
dan de foetussen uit moederdieren die hoogenergetisch voeder kregen. Bij een
laagenergetisch dieet zullen vooral de organen die essentieel zijn om te overleven, zoals de
hersenen en het hart, alle nodige energie krijgen voor een optimale groei. Hierdoor kunnen
de grotere kruin-neuslengte en de grotere thoracale doorsnede verklaard worden (Vonnahme
et al., 2007; Micke et al., 2010a).
De eiwitopname, meer bepaald het aminozuur arginine, is een determinerende factor voor
specifieke placentale angiogenese en voor embryonale groei (Kwon et al., 2004; Bell et al.,
2005). Indien er dus niet voldoende proteinen verschaft worden tijdens de dracht, zullen de
placentale angiogenese en de embryonale groei in het gedrang komen. Men kan bijgevolg
zien of een moederdier tijdens de vroege dracht voldoende eiwitten gevoederd krijgen aan de
hand van de foetale groei. (Micke et al., 2010a). Door een hoogenergetisch dieet kunnen
echter ook té hoge ureumconcentraties bekomen worden. Deze kunnen de groei van de
embryo’s eveneens belemmeren in de initiële fase van de dracht omdat er dan een minder
optimale intra-uteriene omgeving gecreëerd wordt (Micke et al., 2010a).
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Ook al vindt 90% van de foetale groei plaats gedurende het laatste derde van de dracht
(Ferrell et al., 1976), tijdens de vroege fase van de foetale ontwikkeling vindt een maximale
groei, differentiatie en vascularisatie van de placenta plaats. Deze groei is van kapitaal
belang voor de nutriëntenaanvoer tijdens de volledige drachtperiode (Vonnahme et al., 2007).
Het geboortegewicht van het kalf verhoogt als de koe tijdens de vroege dracht een
energetisch dieet krijgt dat boven de totale energiebehoefte ligt (Vonnahme et al., 2007). Men
maakt hierbij wel de bemerking dat als de koeien in het tweede en derde trimester van de
dracht weer een normaal energetisch dieet krijgen, alle foetale gewichten vergelijkbaar zijn,
en dus binnen de normale Gausscurve liggen (Vonnahme et al., 2007; Long et al., 2009;
Micke et al., 2010a). De maternale voedingsstatus is gerelateerd met ‘foetal programming’:
het grootste deel van de aangevoerde nutriënten tijdens de ontwikkeling van het kalf wordt
benut door de hersenen en het hart. Deze organen krijgen dus absolute prioriteit. Daarom
zullen bij lage nutriëntenaanvoer de dwarsgestreepte spieren minder van nutriënten worden
voorzien waardoor deze minder kunnen ontwikkelen wanneer de nutriëntenrestrictie zou
aanhouden tot het einde van de dracht (Vonnahme et al., 2007).
2.6.2. Tweede trimester van de dracht
Micke et al. (2010a) stelden dat het geboortegewicht van het kalf ook beïnvloed kon worden
door nutriëntengift aan het moederdier in het midden van de dracht. Bij een laagenergetisch
dieet liggen de geboortegewichten lager. Dit werd bevestigd door een volgende studie (Micke
et al. 2010b).
Men vond gelijkaardige resultaten voor het effect van een hoogenergetisch dieet in het eerste
en in het tweede trimester van de dracht op het geboortegewicht (Micke et al., 2010b). Het
geboortegewicht van het kalf verhoogde bij toediening van een hoogenergetisch dieet aan het
moederdier. Dit kon echter niet gerelateerd worden aan de stijging in incidentie van dystocie.
Ook toediening van een hoog eiwitdieet tijdens het tweede trimester kan een verhoging van
geboortegewicht veroorzaken (Micke et al., 2010c).
Men kon aan de hand van de diameter van de navelstreng zien of de moederdieren
voldoende eiwitten gevoed kregen. In tegenstelling tot een kleinere diameter in het eerste
trimester van de dracht zag men dat de diameter groter werd in het volgende trimester
naarmate de malnutritie van eiwitten toenam. Zelfs wanneer de moederdieren geen
lichaamsgewicht verloren omwille van het voldoen in energiebehoeften van het dier, kon het
proteïnetekort in het voeder de umbilicale diameter vergroten (Micke et al., 2010a).
Wanneer na de nutriëntenrestrictie in het eerste of tweede trimester weer naar de behoeften
van het dier wordt gevoederd, zal de foetale groeirestrictie niet langer doorgaan (Long et al.,
2009). Door middel van compensatoire groei, die bereikt wordt door hogere bloedvloei naar
de foetus, wordt dan een normaal geboortegewicht bereikt (Long et al., 2009). Bij schapen
werden in de foetale karkassen echter wel een kleinere spiermassa en een hoger vetgehalte
opgemerkt als gevolg van de energierestrictie in het eerste of tweede trimester van de dracht
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(Ford et al., 2007). Ook al hadden de lammeren in deze studie daardoor een grotere
groeicapaciteit, ze leden significant meer aan hyperglycemie door insulineresistentie voor en
pancreasinsufficiëntie na het spenen.
2.6.3. Derde trimester van de dracht
Gedurende het laatste trimester van de dracht zal de foetus exponentieël groeien. In deze
periode zal de foetus maar liefst 90% van zijn totale geboortegewicht vormen (Ferrell et al.,
1976). Vooral niet-essentiële organen, zoals spieren, zullen optimaal ontwikkelen bij een
evenwichtig dieet van het moederdier (Prior en Laster, 1979).
e

Een laagenergetisch dieet tijdens het 3 trimester van de dracht zou een slechte invloed
hebben op overleving van het kalf post partum (Lake et al., 2005).

Wanneer aan een

moederdier maar 70% van de totale energiebehoefte wordt aangeboden tijdens het laatste
derde van de dracht, dan zullen het geboortegewicht van het kalf alsook de conditiescore van
het moederdier dalen. Deze daling in BCS wordt dan verklaard door de negatieve
energiebalans tijdens de dracht. Indien echter net boven of net onder de totale dagelijkse
energiebehoefte wordt gevoederd, zal het geboortegewicht niet zo veel verschillen. Een
kleine energiedeficiëntie tijdens het laatste trimester heeft dus minder grote gevolgen op het
geboortegewicht dan een ernstige deficiëntie. Hierdoor suggereert men dat de energiebalans
tijdens het volledige laatste derde van de dracht een grotere invloed heeft op het
geboortegewicht dan de conditiescore van het moederdier enkel bij de partus (Lake et al.,
2005). Deze laatste beïnvloedt eerder de hoeveelheid melkgift en de daarbijhorende post
partum groeimogelijkheden van het kalf.
Malnutritie tijdens het laatste trimester veroorzaakt dus verminderde foetale groei en viabiliteit
van de neonaat. Greenwood en Cafe (2007) verklaarden dit fenomeen door het feit dat de
placenta gedurende de dracht onophoudelijk blijft groeien (Prior en Laster, 1979) en dat deze
placentagroei niet afhankelijk is van malnutritie van het moederdier (Anthony et al., 1986). De
uteriene bloedvloei daarentegen stijgt exponentieel in de tweede helft van de dracht
(Reynolds en Redmer, 2001; Greenwood en Cafe, 2007) waardoor bij malnutritie minder
voedingsstoffen dan normaal naar de foetus worden geshunt. In dezelfde studie vond men
dat een energierestrictie tijdens het laatste trimester een ongeveer 30% grotere daling in
geboortegewicht

veroorzaakte

tegenover

een

proteinerestrictie.

Het

gemiddelde

geboortegewicht bij energierestrictie was 10 kg lager, terwijl het gemiddelde geboortegewicht
7,3 kg lager was indien een proteinerestrictie werd toegepast (Wiltbank et al, 1965). Dit is in
overeenstemming met de literatuurstudie van Holland en Odde (1992).
In een studie van Randunz et al. (2010) werden gekruiste Anguskoeien random verdeeld in
drie groepen. Elke groep kreeg verschillende nutriënten aangeboden tijdens het laatste
trimester van de dracht. De nutriënten waren hooi, mais of gedroogde gedistilleerde granen
(dried distiller grains of DDGS). Het geboortegewicht was hoger bij dieren die DDGS of mais
kregen dan bij dieren die enkel hooi aten. Men verklaarde dit doordat een veranderd
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maternaal metabolisme invloed heeft op de energieverdeling van nutriënten naar de foetus,
en dat dit dus een invloed heeft op de groei van de foet (Radunz et al., 2010). Men steunde
op het feit dat aminozuren de voornaamste moleculen zijn voor foetale groei (Bell et al.,
2005). Wanneer men dus meer eiwitten verschaft aan het moederdier, zullen meer
aminozuren de foetus kunnen bereiken via de placentale bloedvloei, en stijgt de opname
ervan door de foetus. De groep dieren die op het DDGS-stonden, namen meer eiwitten
aangezien deze granen een hoger percentage eiwitten bevatten. Zo konden meer
aminozuren richting de foetus vloeien. Aangezien voornamelijk tegen het einde van de dracht
de spiergroei vervolledigd wordt (Prior en Laster, 1979), en dus veel proteinen noodzakelijk
zijn voor deze hyperplasie, kon men het verschil in geboortegewichten tussen de groepen
verklaren (Radunz et al., 2010). Men kwam eveneens tot de conclusie dat energieopname
van het moederdier een groter effect had op het geboortegewicht dan de energiestatus van
het moederdier zelf tijdens het laatste derde van de dracht (Lake et al., 2005; Radunz et al.,
2010).
2.6.4. Vaarzen
Onderzoek naar malnutritie bij drachtige vaarzen en drachtige multipare koeien wijst uit dat
malnutritie bij drachtige vaarzen grotere consequenties met zich meebrengt dan bij multipare
koeien (Greenwood en Cafe, 2007; Long et al., 2009). Vaarzen moeten namelijk tijdens de
dracht zelf nog groeien, waardoor bij malnutritie een competitie ontstaat tussen
voedingsstoffen voor de foetus en voor het moederdier zelf. Wanneer een vaars ondervoed is
in het laatste derde van de dracht zal ze aan conditie verliezen en zal het dier na de partus
minder lacteren dan normaal gevoederde vaarzen. De ondervoeding veroorzaakt echter geen
incidentiedaling van dystocie, aangezien de vaars zelf niet meer kan groeien, en dus het
geboortekanaal niet kan vergroten (Hickson et al., 2006).
Om het bovenstaande te voorkomen moeten vaarzen dus hoogenergetisch voeder krijgen,
die ze op twee manieren kunnen benutten. De dieren kunnen in de eerste plaats de energie
voor zichzelf gebruiken om hun groei te bevorderen. Indien dit overmatig gebeurt, stijgt echter
de incidentie van dystocie want de vaarzen slaan meer vet op ter hoogte van de pelvische
regio. Vervetting van deze dieren moet dus absoluut vermeden worden, bijvoorbeeld door
deze dieren op tijd (14-15 maanden) te beginnen insemineren. Een tweede mogelijkheid is
dat de energie gebruikt kan worden door de foetus, waardoor hogere geboortegewichten
worden bekomen (Hickson et al., 2006).
Omdat
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vruchtbaarheidsproblemen wordt steeds geprobeerd vaarzen zo te voederen dat ze tijdens de
dracht een minimum aan lichaamsgewicht en dus BCS verliezen. Indien dit niet mogelijk is,
stelden Morris et al. (2006) voor om de stijging in lichaamsgewicht bij vaarzen te stimuleren
naar de tweede dracht toe. Hieruit zouden betere reproductieresultaten voortkomen.
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2.7. OMGEVINGSTEMPERATUUR
Runderen zijn endotherme dieren, wat wil zeggen dat ze zelf warmte produceren door middel
van verbranding van voedingsstoffen. Ze zijn ook homeotherm: ze beschikken, net als
mensen, over mechanismen die ervoor zorgen dat ze hun diepe lichaamstemperatuur
constant kunnen houden. Er bestaat een duidelijk verschil tussen oppervlakkige en diepe
lichaamstemperatuur: de oppervlakkige lichaamstemperatuur is onderhevig aan allerlei
omgevingsfactoren en vormt een buffer voor de diepe inwendige lichaamstemperatuur, terwijl
de diepe lichaamstemperatuur relatief constant is (Sjaastad et al., 2003).
De thermoregulatie wordt gereguleerd ter hoogte van de hypothalamus. De informatie over
de omgevingstemperatuur komt binnen via thermoreceptoren in de huid welke hun informatie
doorgeven aan de hypothalamus, die fungeert als een thermostaat. De hypothalamus kan
dan actie ondernemen via motorische of sympatische zenuwen. Op die manier kan het
lichaam, door warmteverlies of warmteproductie, zijn normale lichaamstemperatuur
behouden (Sjaastad et al., 2003).
Een eerste manier om warmte te produceren is door de activatie van de sympaticus, wat
vooral bij neonaten een belangrijke rol speelt. Ook een verhoging in concentratie van
schildklierhormonen leidt tot een verhoogde warmteproductie; dit is eerder van belang bij
chronische blootstelling aan koude. De meest duidelijke manier om de warmteproductie op
te drijven gebeurt door verhoging van de spieractiviteit, wat uiterlijk gezien wordt als beven.
Dit wordt door het lichaam op korte termijn gebruikt om snel veel warmte te produceren
(Sjaastad et al., 2003).
Warmteverlies wordt voornamelijk sympatisch gemoduleerd door enerzijds de huid en de
haren (pilomotie) en anderzijds de subcutane bloedvaten (vasomotie). Bij een warme
omgevingstemperatuur worden de subcutane bloedvaten tot 5 keer meer doorbloed en de
haren blijven plat op de huid liggen, waardoor de warmteafgifte toeneemt. Daartegenover
worden bij koude de oppervlakkige bloedvaten zo weinig mogelijk doorbloed (door middel van
vasoconstrictie) en komen de haren rechtop te staan waardoor zich een extra isolatielaag
vormt (Sjaastad et al., 2003).
Het interval in de omgevingstemperatuur waarbij een dier geen extra energie nodig heeft om
zijn lichaamstemperatuur te handhaven, wordt de “thermoneutrale zone” genoemd. Deze
thermoneutrale zone wordt begrensd door een onderste- en bovenste kritische temperatuur,
die afhankelijk is van de diersoort, de leeftijd, de productie, de voeding en de relatieve
luchtvochtigheid (Sjaastad et al., 2003). Bij vleesvee ligt de thermoneutrale zone tussen -5°C
en +25°C (Nicks, 1997). Binnen deze thermoneutrale zone kan de lichaamstemperatuur
behouden worden door het warmteverlies via de huid te regelen. Dit gebeurt door vasomotie,
pilomotie en het aanpassen van de lichaamspositie (klein maken, dicht bij elkaar staan, wind
opzoeken, ...). Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de onderste kritische
temperatuur, dan wordt dit echter gedefinieerd als een dier in koudestress. Naast vasomotie,
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pilomotie en aanpassing van de lichaamspositie zal het dier nu ook de inwendige
warmteproductie moeten opdrijven, bijvoorbeeld door middel van beven en opvoeren van het
metabolisme. Wanneer de omgevingstemperatuur daarentegen hoger is dan de bovenste
kritische temperatuur zal het dier, opnieuw naast vasomotie, pilomotie en aanpassen van de
lichaamspositie, bijvoorbeeld meer zweten om zo warmte te kunnen verliezen. Deze extra
maatregelen om de lichaamstemperatuur constant te houden kosten veel energie welke niet
meer gebruikt kan worden voor behoud van lichaamsgewicht of de ontwikkeling van de vrucht
(Sjaastad et al., 2003).
Het effect van klimaat en seizoenen op de omgevingstemperatuur en bijgevolg op de
geboortegewichen wordt hieronder besproken. Nadien volgt de huidige situatie bij Belgisch
Witblauw vee.
2.7.1. Klimaat
Reynolds et al. (1980) vonden in een studie over factoren die ondermeer geboortegewicht
beïnvloeden, dat koeien die in een semitropisch klimaat leven, kalveren ter wereld brengen
met een lager geboortegewicht dan koeien uit het Midwesterse klimaat. Men suggereerde
hierbij dat dit kon komen door de hogere omgevingstemperatuur, de vochtigheidsgraad of de
daglengte. In een studie over geboortemoeilijkheden in de Verenigde Staten werden
gelijkaardige resultaten beschreven: het geboortegemak nam toe naarmate de koeien
zuidelijker gehouden werden. Dit was te verklaren door het feit dat kalveren in de zuidelijke
delen van de VS lagere geboortegewichten hadden (Burfening et al., 1982).
Bij Holstein Friesians werd ook al onderzoek verricht over het effect van hittestress op het
geboortegewicht van kalveren (Collier et al., 1982). Men deelde de proefdieren op in twee
groepen, een groep met en een groep zonder schaduwmogelijkheden. De studie vond plaats
in juni en de dieren waren in het laatste trimester van de dracht (Collier et al., 1982).
Resultaten uit deze studie waren vergelijkbaar met wat Reynolds et al. (1980) en Burfening et
al. (1982) vonden, namelijk dat de koeien die geen schaduwmogelijkheid hadden, en dus in
hittestress verkeerden, nakomelingen hadden met lagere geboortegewichten.
De gedaalde geboortegewichten bij moederdieren in hittestress kan verklaard worden door
de daling in uteriene bloedvloei die optreedt bij chronische blootstelling aan hoge
omgevingstemperaturen (Collier et al., 1982, Holland en Odde, 1992). Het bloed vloeit dan
als gevolg van de subcutane vasodilatatie, meer doorheen de perifere bloedvaten dan naar
de viscerale organen. In aansluiting daarmee stelden Ferrell et al. (1991) dat, als koeien aan
chronisch koude temperaturen worden blootgesteld, de nutriëntenaanvoer naar de foetus
verhoogt en men dus zwaardere geboortegewichten kan verwachten. Holland en Odde
(1992) daarentegen suggereerden echter dat bij dieren in echte koudestress de hogere
geboortegewichten niet meer zouden voorkomen doordat de compensatiemechanismen van
het metabolisme van het moederdier dan teveel energie vereisen.
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Bij Angus, Hereford, Simmental en Gelbvieh werd een 3-jarige studie opgezet om effecten te
bestuderen van onder andere de omgeving op de reproductie van 2 jaar oude koeien
(Colburn et al., 1997). Gedurende de drie jaar merkte men een grote gemiddelde
temperatuurverhoging op tijdens de winter op. De kalveren werden ook lichter geboren bij
een zachtere winter. Men correleerde dit ook met een toegenomen perifere en verminderde
viscerale bloedvloei, en dus verminderde nutriëntenpassage naar de foetus.
2.7.2. Seizoen
Ongeveer 90% van het geboortegewicht wordt tijdens het laatste derde van de dracht
bekomen (Ferrell et al., 1976). Wanneer dit in relatie gebracht wordt met seizoenen en het
effect van omgevingstemperatuur op het geboortegewicht, dan kan men suggereren dat
geboorteproblemen,

die

vooral

gerelateerd

zijn

met

geboortegewicht,

voornamelijk

voorkomen bij kalveren die in de lente geboren worden, na strenge winters (Colburn et al.,
1997). Door de verhoogde viscerale perfusie en dus de hogere nutriëntentoevoer naar de
foetus tijdens de koude wintermaanden zal een groter geboortegewicht bereikt worden. In de
studie van Colburn et al. (1997) hadden de strenge winters geen effect op de drachtduur dus
de hogere geboortegewichten konden daar zeker niet door verklaard worden. Zoals reeds
vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk zullen erg strenge winters immers geen verhoging
van het geboortegewicht teweeg brengen, aangezien het moederdier het metabolisme voor
het constant houden van haar lichaamstemperatuur moet opdrijven (Sjaastad et al., 2003).
De energie die hiervoor aangesproken wordt kan niet gebruikt worden voor de foetus.
2.7.3. Belgisch Witblauwe koeien
Bij de Belgisch Witblauwe koeien hebben seizoenen of het klimaat geen invloed op het
geboortegewicht van kalveren (Coopman et al., 2004; Kolkman et al., 2009). Waarschijnlijk
komt dit doordat deze dieren voornamelijk in een intensief systeem gehouden worden,
waarbij er heel weinig variatie is in nutriëntenopname doorheen het hele jaar (Kolkman et al.,
2009). Ook liggen de temperaturen in België meestal binnen de thermoneutrale zone van de
dieren (Nicks, 1997; Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, 2011), zodat de
bloedtoevoer naar de uterus redelijk constant is.
Belgisch Witblauwe runderen zijn enorm gevoelig aan hittestress (Prof. Van Zeveren, 2012).
Door de hogere warmteproductie die het gevolg is van de extreme bespierdheid, is dit ras dus
niet geschikt om uit te baten in (sub)tropische gebieden.
Concluderend kunnen we stellen dat het klimaat een invloed kan hebben op het
geboortegewicht van een kalf, vooral wanneer extreem hoge of lage temperaturen bereikt
worden.

In

West-Europa

is

dit

echter

minder

belangrijk,

aangezien

de

omgevingstemperaturen binnen de thermoneutrale zone van koeien liggen. Bovendien zorgt
de intensivering van de veeteelt ervoor dat een aantal omgevingsinvloeden naar de
achtergrond verdwijnen.
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BESPREKING
Om de geboortegewichten binnen het BWB ras te verlagen kan men, naast een nauwkeurige
selectie, ook inspelen op omgevingsfactoren die hier een invloed op hebben. Vooral
rantsoenaanpassingen en het al dan niet aanwezig zijn van een negatieve energiebalans
tijdens de dracht kunnen hierbij een rol spelen.
Aangezien de erfelijkheidsgraad voor geboortegewicht bij BWB koeien 0,33 bedraagt
(Coopman et al., 2004), kan men door middel van selectie van de ouderdieren op een laag
geboortegewicht

gunstige

resultaten

bekomen.

Door

de

natuurlijke

variatie

in

geboortegewichten is het echter moeilijk te voorspellen wat het absolute geboortegewicht van
de nakomelingen zal zijn (Cook et al., 1993). Coopman et al. (2004) en Grobet et al. (1997)
suggereerden ook de mogelijkheid om de hypertrofie van de spieren uit te schakelen tijdens
de foetale fase, zodat de dubbelgespierdheid pas postnataal tot expressie komt. Het
onderzoek hieromtrent staat echter nog in zijn kinderschoenen.
Door de hoge erfelijkheidsgraad voor drachtlengte (0,61 ± 0,02 (Crews, 2006); 0,44 ± 0,28
(Lasley et al., 1961)) zou men eveneens kunnen selecteren op een kortere drachtduur.
Kolkman et al. (2009) stelden voor om dit te doen in combinatie met de selectie naar lagere
geboortegewichten. Het is daarbij ook belangrijk niet té fanatiek te werk te gaan in de
selectie: indien het geboortegewicht onder 35kg komt, zal dat een negatieve invloed hebben
op de viabiliteit van de neonaat (Holland en Odde, 1992; Bennet en Gregory, 1996).
Men ziet ook meer geboorteproblemen bij stierkalveren tegenover vaarskalveren (Fiems et
al., 2001). Om het aantal dystociegevallen te verlagen bij primipare koeien, kan het een optie
zijn om deze dieren te insemineren met gesext vrouwelijk sperma. Vrouwelijke foeti hebben
een lagere groeicompetentie in vergelijking met mannelijke foeti en veroorzaken bijgevolg
minder geboorteproblemen.
Wat de omgevingsfactoren betreft, blijken vooral de voeding en de daarbijhorende conditie
van het moederdier een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling en het geboortegewicht
van het kalf. De opname van voedingsstoffen door de foetus en zijn mogelijkheid om te
groeien hangen immers af van de capaciteit van het moederdier om een goede nutriëntenflow
naar de uterus uit te bouwen (Prior en Laster, 1979). Het is dus van groot belang dat
moederdieren in een prima conditie verkeren tijdens de dracht. Vooral bij primipare dieren is
dit belangrijk, aangezien deze dieren zelf nog groeien (Greenwood en Cafe, 2007). In de
eerste plaats insemineert men primipare dieren best in optimale conditie (Morris et al., 2006).
Daarnaast moeten vaarzen tijdens de dracht hoogenergetisch gevoederd worden, zodat ze
over voldoende energie beschikken voor hun eigen groei én energie over hebben voor de
groei van de foetus (Hickson et al., 2006). Multipare dieren (zeker vanaf 3

de

pariteit) hebben

slechts een beperkte hoeveelheid energie nodig voor eigen groei en kunnen bovendien beter
compenseren voor een verminderde energieaanvoer door het mobiliseren van hun eigen
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lichaamsreserven. De voeding tijdens de dracht heeft bij deze dieren dus een minder grote
invloed op het geboortegewicht van het kalf. Zoogkoeien vormen daarop een uitzondering
aangezien zij heel wat energie verliezen door het zogen van hun kalf, terwijl ze ondertussen
al opnieuw geïnsemineerd kunnen worden. Bij deze dieren is de conditie dus vaak lager, wat
kan resulteren in lagere geboortegewichten van het daaropvolgende kalf. Dieren laten zogen,
zodat de opgenomen energie van het moederdier wordt verdeeld over melkproductie en de
groei van de foetus, zou een manier kunnen zijn om geboortegewichten te verlagen (Renquist
et al., 2006b). Van de extreme negatieve energiebalans postpartum die bij melkvee wordt
waargenomen, is bij dit ras niet van toepassing, waardoor het geen probleem zou moeten zijn
om de dieren drachtig te krijgen bij een lagere BCS.
Voedingsgewijs zou vooral de energieopname tijdens het laatste derde van de dracht het
geboortegewicht van de foetus beïnvloeden (Lake et al., 2005; Radunz et al., 2010). Het
verschaffen van een iets minder energetisch voeder aan de drachtige koe leidt immers tot
een gedaalde energie-opname door de foetus en zo tot een verminderde groei. Men mag de
energie- of eiwitopname echter niet té veel beperken, zeker niet in het begin van de dracht,
aangezien dan de foetale viabiliteit in het gedrang kan komen (Lake et al., 2005, Kwon et al.,
2004). Ook na de geboorte kunnen de kalveren die voortkomen uit koeien die tijdens de
dracht een nutriëntenrestrictie ondergingen, een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen
van gezondheidsproblemen. Vooral orgaandysfunctie, hormonale imbalans zoals verlaagde
insulinegehaltes en metabole stoornissen zoals insulineresistentie worden beschreven (Wu et
al., 2004).
Het klimaat en de seizoenen hebben in onze streken weinig invloed op het geboortegewicht
van pasgeboren kalveren (Kolkman et al., 2009), aangezien de omgevingstemperatuur bijna
heel het jaar binnen de thermoneutrale zone van de runderen blijft (KMI België, 2011). Door
dieren permanent in een te warme omgeving te plaatsen, kunnen theoretisch verlaagde
geboortegewichten bekomen worden. De dikbillen kunnen echter zeer gevoelig zijn aan
hittestress (Prof. Van Zeveren, 2012), waardoor het niet ethisch verantwoord is om een hoge
omgevingstemperatuur te induceren. Ook economisch gezien zal men er geen baat bij
hebben.
Aangezien de conditie van het moederdier, en dan vooral de energiebalans tijdens de dracht,
de belangrijkste manipuleerbare omgevingsfactor blijkt te zijn met een invloed op het
geboortegewicht van het kalf, zou het interessant zijn om drachtige dieren op te volgen. Zo
zou men eventuele conditieveranderingen tijdens de dracht kunnen correleren aan de grootte
van het pasgeboren kalf. Om de conditie van de dieren op te volgen kan, naast het wegen
van de dieren, een BCS-systeem gebruikt worden. Zo kunnen de dieren op een eenvoudige
en snelle manier opgevolgd worden. Het bepalen van de conditiescore is wel een subjectieve
manier om de conditie in een kudde op te volgen, dus dit moet bij voorkeur steeds door
dezelfde persoon gebeuren.
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Aangezien dieren van het BWB ras een volledig andere conformatie hebben dan ander vleesen melkvee, moet nog verder worden onderzocht of de conditiescoring ook bij dubbelgespierd
vleesvee wetenschappelijk goed onderbouwd is. Enkel Agabriel et al. (1986) hebben een
methode ontwikkeld om de BCS bij zwaardere vleesrassen in Europa te bepalen. Door deze
BCS-methode te vergelijken met bijvoorbeeld een echografische meting van de hoeveelheid
subcutaan vet ter hoogte van de laatste ribben, zouden we kunnen kijken in hoeverre de BCS
een accurate schatting weergeeft van het opgeslagen vet. In een studie van Lake et al.
(2005) werden gebruik makend van deze methode positieve correlaties gevonden tussen de
verandering in vetdikte ter hoogte van de ribben en de veranderingen in BCS. Meer
onderzoek is echter noodzakelijk bij Belgisch Witblauwe runderen.
Ter besluitvorming kan men stellen dat, door op bepaalde omgevingsfactoren in te spelen, de
geboortegewichten van BWB kalveren kunnen gedrukt worden. Zo kan men bijvoorbeeld
multipare dieren insemineren bij een iets te lage BCS, die kan bekomen worden door het
zogen van het vorige kalf. Een andere mogelijkheid is het verlagen van de energievoorziening
tijdens het laatste trimester van de dracht. Men moet er zich wel steeds van bewust zijn dat té
veel inspelen op deze parameters ook de algemene ontwikkeling en bijgevolg de latere
gezondheid van het kalf kan schaden.
De voorkeur wordt nog steeds gegeven aan het selecteren van de ouderparen op lage
geboortegewichten en eventueel kortere drachtlengte. Inspelen op het geboortegewicht door
middel van rantsoenering en verlaagde energiebalans mag wel gebeuren, maar met mate!
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