Fokwaardeschatting
plus of min twee keer de schattingsfout. De
fokwaarde van O-Man wordt op dit moment
geschat op 140 punten NVI en er is dus 95
procent kans dat zijn echte fokwaarde tussen
de 123 en 157 punten ligt. Balisto wordt
geschat op 221 punten NVI. Er is een kans
van 95 procent dat zijn fokwaarde tussen de
138 en 304 punten ligt. Zelfs bij betrouwbare
stieren als O-Man is de marge vrij groot en dat
betekent dus dat de cijfers niet te absoluut
genomen kunnen worden. De schattingsfout
is vaak groter dan de verschillen die berekend
worden tussen de stieren in de ranglijsten.
Voor levensduur is de genetische spreiding
270 dagen en voor Inet 129 euro. Voor stieren
met alleen vaarzen aan de melk ligt de
betrouwbaarheid van de levensduur rond de
50 procent, resulterend in een schattingsfout
van + of –190 dagen. Een stier die 300 dagen
levensduur scoort, zal dan in
68 procent van de gevallen
tussen de 110 en 490 dagen
levensduur uitkomen en in
95 procent van de gevallen
tussen de –80 en 680 dagen.
Maar dat betekent ook dat bij
één op de twintig stieren met
vaarzendochters aan de melk en
een levensduurfokwaarde van
300 dagen, de werkelijke fokwaarde beneden
de –80 of boven de 680 dagen levensduur ligt.
Voor genomicsstieren is de betrouwbaarheid
nog wat lager en de schattingsfout dus groter.
Voor Inet ligt de schattingsfout bij 70 procent
betrouwbaarheid (genomicsstieren) op 71 euro.
Bij een Inet van 200 euro ligt de 68-procentkans
dan tussen de 129 en 271 euro en de
95-procentkans tussen de 59 en 341 euro.

een positieve correlatie bestaat tussen vet- en
eiwitgehalte leek dat een goede oplossing.
Het bleek echter dat veel stieren een
afwijkende vet-eiwitverhouding hadden met
als bekendste voorbeeld Kingway Elevation
Very, die in plaats van een hoge eiwitstier
en ondanks zijn hoge vetgehaltevererving
ronduit slecht bleek te zijn voor
eiwitpercentage. Hoewel de betrouwbaarheid
hoog was (veel dochters in Amerika) bleek de
zuiverheid onvoldoende (verkeerde aannames
in de berekening).
Een ander voorbeeld van het verschil tussen
betrouwbaarheid en zuiverheid is dat toen
nog geen rekening gehouden werd met
laatrijpheid of vroegrijpheid bij de berekening
van de productie-indexen, het vaak voorkwam
dat stieren met vroegrijpe dochters werden
bevoordeeld. Als hun dochters aan de melk

Tekst: Fred Reinders
Beeld: Frank Robinson, Terri Giacomazzi, Gerard Burgers

te staan wat betreft de referentiepopulatie
die gebruikt wordt voor de berekening
van genomicsfokwaarden. Deze worden
berekend door op bepaalde punten in het
DNA (merkers) te kijken welke genen daar
voorkomen. Die genen zijn verantwoordelijk
voor bepaalde effecten (meer of minder
melk bijvoorbeeld). De hoogte van die
effecten wordt bepaald aan de hand van
de referentiepopulatie. Deze bestaat uit
fokstieren die de afgelopen jaren zijn ingezet
bij de KI. Zonder referentiepopulatie is er
geen genoomfokwaardeschatting mogelijk.
Voor elk ras (lees: onverwante bloedlijnen) is
een eigen referentiepopulatie nodig.
Nu is echter sinds de introductie van productieindexen de referentiepopulatie behoorlijk
voorgeselecteerd wat bloedvoering betreft.
In de jaren negentig werden stiermoeders
wereldwijd bijna uitsluitend
geselecteerd aan de hand
van de ‘2 procent’-lijsten.
Dat wil zeggen de hoogste 2
procent van de koeien voor
de toen geldende productieindex (in Nederland Inet)
kwam in aanmerking als
stiermoeder, de andere 98
procent niet. Nu wordt er
in de fokkerij altijd naar gestreefd om met
de top verder te fokken, maar een groot
verschil met de periode daarvoor is dat er
voor de introductie van selectie-indexen niet
één duidelijk kenmerk was waar op werd
geselecteerd en dat er nog veel regionale
KI’s waren, met een veel grotere variatie in
bloedvoering en fokdoel.

Huidige referentiepopulatie is
behoorlijk voorgeselecteerd op
bepaalde bloedlijnen.

Zeer de vraag of referentiepopulatie representatief is

Fokwaarde:
hard feit of wilde gok?
Elke indexdraai levert een enorme hoeveelheid fokwaardecijfers op. Cijfers die
vaak heel absoluut worden genomen. Maar wat betekenen die cijfers eigenlijk?

Zuiverheid
Alle reden dus om bij het beoordelen van
fokwaardecijfers de betrouwbaarheid
goed in de gaten te houden en de absolute
hoogte van de getallen te relativeren. Maar
er is meer: niet alleen de betrouwbaarheid
(herhaalbaarheid), ook de zuiverheid van
de fokwaardeschatting is belangrijk. De
zuiverheid geeft aan in hoeverre de schatting
overeenkomt met de werkelijkheid. Zo werd
in het verleden bij het omrekenen van de
eerste Amerikaanse stieren het eiwitgehalte
berekend uit het vetgehalte (in Amerika
waren geen eiwitcijfers bekend). Aangezien er

kwamen als vaars werden ze hoog ingeschat
als productievererver om daarna weg te
zakken als die dochters in de tweede en derde
lactatie kwamen. Op het moment dat echter
hun fokstierdochters aan de melk kwamen,
steeg de betrouwbaarheid van hun index
enorm vanwege de grote dochteraantallen.
Vanwege de vroegrijpheid van hun
dochters was de schatting op basis van deze
dochters echter onzuiver, dat wil zeggen de
productievererving werd overschat. Het kon
echter lang duren voordat dat zichtbaar werd
in de index, omdat deze stieren vaak massaal
werden ingezet en zodoende jarenlang grote
aantallen vaarzen erbij kregen in de index
die verdoezelden dat de oudere dochters
niet voldeden aan de verwachtingen. Dus wel
een hoge betrouwbaarheid door de grote
aantallen, maar geen zuivere schatting door
onjuiste aannames.

Referentiepopulatie
De zuiverheid van een fokwaardeschatting
is dus erg belangrijk en is wel iets om bij stil

Selffulfilling prophecy
De productie-indexen in de jaren negentig
hielden geen rekening met celgetal,
vruchtbaarheid of vroeg- of laatrijpheid. Er
werden maximaal drie lijsten meegenomen in
de indexberekeningen en de eerste lijst werd
het zwaarst ingewogen. Hierdoor ontstond
een selectie op bloedlijnen die vroegrijpe
dochters gaven. Lange tussenkalftijden waren
in deze berekening een voordeel, want door
de betere persistentie van guste koeien
steeg dan de melkvererving. Stieren als Bell,
Cleitus en Rotate deden het erg goed in dit
systeem en de stierenlijsten werden dan ook
gedomineerd door deze bloedlijnen.


Hoe betrouwbaar zijn ze? En wat gebeurt er met de rangorde als er nieuwe
kenmerken worden opgenomen in de index?

Veerkamp: ‘We missen zeker dingen, maar niemand weet wat’
Betrouwbaarheid is een begrip dat veelvuldig
gebruikt wordt als het over fokwaardecijfers
gaat. De algemene gedachte is dat wanneer
de betrouwbaarheid hoog is, het wel goed zit.
Maar wat houdt het begrip betrouwbaarheid
eigenlijk in? Betrouwbaarheid is een maat
voor de herhaalbaarheid van een onderzoek.
Blijft de fokwaarde van een stier bijvoorbeeld
gelijk als er massaal fokstierdochters aan de
melk komen of was de originele steekproef
(proefstierdochters) niet representatief?
Voor een stier als O-Man, waar al meer
dan 5.000 dochters van aan de melk zijn in
Nederland, is de kans dat zijn fokwaarde
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fors verandert wanneer er meer dochters
aan de melk komen natuurlijk veel kleiner
dan bij een stier als Balisto, die 93 dochters
aan de melk heeft. Dit komt tot uitdrukking
in de betrouwbaarheidspercentages van
respectievelijk 99 en 76 als het gaat om de
NVI. Bij elk betrouwbaarheidspercentage
hoort een schattingsfout, de mate waarin
de werkelijke fokwaarde kan afwijken
van de schatting. Die schattingsfout is
afhankelijk van de betrouwbaarheid en
de genetische spreiding voor een bepaald
kenmerk. In formule: schattingsfout = √(1 –
betrouwbaarheid) x genetische spreiding. De

spreiding voor NVI is volgens de website van
het GES 85 punten. De schattingsfout voor NVI
voor O-Man is dan 8,5 punten en voor Balisto
41,6 punten.

Schattingsfout
De schattingsfout voldoet aan de kenmerken
van een normale verdeling (zie kader op
pagina 41). Dat betekent dat in 68 procent
van de gevallen de fokwaarde voor NVI van
een stier tussen zijn geschatte fokwaarde en
plus of min één keer de schattingsfout ligt. In
95 procent van de gevallen ligt hij tussen de

„Ik zie wat betreft de zuiverheid van de fokwaardeschatting niet zo veel problemen in de referentiepopulatie. Deze bestaat uit meer dan 30.000 stieren
en daarbinnen is veel variatie aanwezig. De merkers
voor het genotyperen liggen verspreid over het hele
genoom, zodat die variatie ook wordt gemeten.
Tussen de rassen zijn er wel verschillen. Het werkt
beter om voor elk ras een eigen referentiepopulatie
te hebben. De effectieve fokpopulatie bij Holsteins
is feitelijk niet zo groot, zo’n honderd dieren, maar
dat is al twintig jaar zo”, aldus WUR-onderzoeker en
GES-coördinator professor Roel Veerkamp.
„Er worden wel steeds meer vrouwelijke dieren
gegenotypeerd en uiteindelijk opgenomen in de

referentiepopulatie vanwege de betrouwbaarheid. Al
met al denk ik dat de referentiepopulatie een redelijk
beeld geeft van de variatie die aanwezig is in de hele
populatie. Ook kun je met zekerheid zeggen dat we
dingen missen, alleen weet niemand wat. Dit komt
omdat niet alle dieren worden getest en de test nog
geen 100 procent betrouwbaarheid heeft. Vroeger
misten we natuurlijk nog veel meer, omdat we toen
alleen een beperkt aantal proefstieren testten elk
jaar. Om de zuiverheid en betrouwbaarheid van de
schatting van genomicsfokwaarden te waarborgen,
wordt die regelmatig gevalideerd met een door
Interbull voorgeschreven procedure. De correlatie
tussen de gerealiseerde fokwaarden en de oorspron-

kelijke genomicsfokwaarden wordt dan gebruikt om
de betrouwbaarheid van de genomicsfokwaarden te
bepalen voor elk kenmerk. Als die correlatie hoger
wordt, neemt de betrouwbaarheid van de schatting
van genomicsfokwaarden toe.”
„Bij fokkerij is het belangrijk dat je effecten op langere termijn bekijkt. Bij het maken van paringen zit zo
veel ruis op de lijn – stierindexen zijn niet 100 procent
betrouwbaar, koe-indexen hebben vaak maar een
betrouwbaarheid van 30 tot 40 procent en dan is het
nog van toeval afhankelijk welk deel van de genenparen van de ouders daadwerkelijk bij de nakomelingen
terechtkomt – daar moet je niet te veel naar kijken.
Het gaat om de richting op langere termijn.”
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Uiteindelijk betekent dat echter ook dat de
huidige referentiepopulatie voorgeselecteerd
is op deze bloedlijnen. En dan rijst de vraag
hoe representatief die is, want in feite is 98
procent van de uitgangspopulatie buiten
beschouwing gelaten.
Of de merkers bij die andere 98 procent
dezelfde plaats innemen ten opzichte
van bepaalde genengroepen als bij de
referentiepopulatie is niet te achterhalen. Als
dat niet zo is, en onmogelijk is dat niet, heeft
dat een enorme invloed op de zuiverheid van
de fokwaardeberekening. Regelmatig zijn
er geluiden te horen van sire-analysts over
de hele wereld dat het onmogelijk is hoge
genomicscijfers te halen als bepaalde stieren
niet in de afstamming zitten. En aangezien
die hoge cijfers heilig zijn in verband met de
verkooppotentie, worden stieren met ander
bloed niet of nauwelijks ingezet, waardoor de
referentiepopulatie waar ze mee vergeleken
worden minder zuiver wordt. Voor de stieren
met de juiste bloedvoering wordt het systeem
zo een selffulfilling prophecy, waardoor de
cijfers steeds beter lijken te kloppen. De
consequentie is wel dat een steeds kleiner
gedeelte van de populatie wordt benut in de
fokkerij.

Verandering van fokdoel
En dan komen we bij het volgende punt dat
belangrijk is in de fokkerij. Door veranderende
omstandigheden en voortschrijdend inzicht
worden indexen doorlopend aangepast. Zo
wordt er tegenwoordig niet alleen meer
gekeken naar productie, maar ook naar
celgetal, vruchtbaarheid, levensduur en meer.
Dat heeft grote gevolgen voor de waardering
van bepaalde stieren. Laten we even terug
gaan in de tijd. De tijd bijvoorbeeld van de
Starbuck-zonen Aerostar en Stardom. Aerostar
was een van de hoogste stieren op basis
van de toen geldende index (Inet), Stardom
scoorde niet al te hoog en gaf wat kleine, iele
vaarzen die soms wel erg rustig begonnen.
Ze groeiden echter lang door en werden
beste melkkoeien. Aerostar kreeg wereldwijd
gigantisch veel invloed, die van Stardom bleef
beperkt.
Van Aerostar hebben in Nederland 65 koeien
meer dan 100.000 kilo melk gegeven, van
Stardom 58. Duidelijk, Aerostar is de betere
stier. Of toch niet? Er waren 9.136 dochters
aan de melk in Nederland van Aerostar en

2.920 van Stardom. Dat betekent dat 0,71
procent van de Aerostar-dochters de 100.000
heeft gehaald en maar liefst 1,99 procent van
de Stardom-dochters. Ter vergelijking de drie
meest gebruikte stieren ooit in Nederland: van
Sunny Boy heeft 0,82 procent dochters meer
dan 100.000 kilo melk gegeven, van Cash 0,70
procent en van Tops 1,29 procent.
Opvallend genoeg is de huidige NVI van
Stardom de hoogste van deze vijf stieren,
gevolgd door Tops, Aerostar, Sunny Boy en
Cash. De manier waarop we deze stieren nu
waarderen, is dus duidelijk veranderd ten
opzichte van eerder. Op dit moment wordt
overal druk gewerkt aan het opnemen van
nieuwe kenmerken, zoals bijvoorbeeld
voerefficiëntie in het fokdoel. Dat gaat
ongetwijfeld gevolgen hebben voor de
manier waarop we in de toekomst de stieren
van nu beoordelen. Maar door de hierboven
beschreven versmalling van de fokkerij wordt
de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen wel steeds kleiner. Dat
geldt zo mogelijk nog meer voor erfelijke
gebreken. Door de vooruitgang in technieken
om erfelijke gebreken op te sporen zullen
er steeds meer erfelijke gebreken bekend
worden. Als zo’n erfelijk gebrek voorkomt
bij een invloedrijke bloedlijn kan dat grote
gevolgen hebben. Ook hier is het belangrijk
dat er voldoende spreiding in bloedvoering
blijft om deze erfelijke gebreken uit te
kunnen bannen.

Genetische vooruitgang
Een fokwaarde is zeker geen wilde gok,
over de hele populatie genomen zullen
de schattingen behoorlijk goed kloppen.
Fokwaarden van individuele stieren zijn echter
geen absolute waarheden en het is dus niet
raadzaam om op basis van kleine verschillen
stieren uit te sluiten of juist volop in te zetten.
De statistische schattingsfout overtreft vaak
de verschillen tussen de stieren.
Rangordes van stieren kunnen drastisch
veranderen door het opnemen van nieuwe
kenmerken in een fokwaarde. En hoe meer
fokwaarden gebaseerd zijn op indirecte
voorspellers en aannames, hoe groter de
kans dat de zuiverheid van de berekening
ervan lager is. Door te wachten tot meer
directe informatie beschikbaar is, gaat tijd
verloren, maar nemen de betrouwbaarheid en
zuiverheid van de fokwaardeschatting toe.

De fokwaarde van O-Man wordt op dit moment geschat op 140 punten NVI,
statistisch gezien bevindt zijn werkelijke fokwaarde zich met 95 procent
zekerheid tussen de 123 en 157 punten.

Door veranderende omstandigheden en voortschrijdend inzicht, worden
indexen doorlopend aangepast. Zo bleef de invloed van Hanoverhill
Stardom relatief beperkt, omdat hij wat kleine, iele vaarzen gaf die soms
wel erg rustig begonnen. Ze groeiden echter lang door en werden beste
melkkoeien, hij gaf dan ook veel honderdtonners.

De genetische vooruitgang wordt
bepaald door de selectie-intensiteit, de
nauwkeurigheid van selectie, de genotypische
variatie en het generatie-interval. In formule:
genetische vooruitgang = (selectie-intensiteit
x nauwkeurigheid x genetische variatie) /
generatie-interval. Hierbij krijgt meestal
het verkorten van het generatie-interval de
meeste aandacht. De genetische vooruitgang
is echter ook te vergroten door de selectieintensiteit en/of de nauwkeurigheid van
de fokwaardeschatting te verhogen. Een
keuze tussen snel met meer variatie of iets
langzamer en weten wat je krijgt. 

Normale verdeling
Een normale verdeling is een kansverdeling die symmetrisch is en waarbij de meeste variabelen voorkomen rond
het gemiddelde. De kans op uitschieters wordt steeds
kleiner, maar wordt nooit nul. 68 procent van de waarden
ligt tussen de -1 en +1 keer de standaardafwijking. 95 procent tussen de -2 en +2 keer de standaardafwijking. Een
normale verdeling wordt als een goede benadering gezien
voor veel natuurlijk voorkomende verschijnselen.
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