PERSBERICHT
Stichting Biologische Veeverbetering – Bio-KI opgericht
Op 28 juni 2012 is te Amersfoort de Stichting Biologische Veeverbetering – Bio-KI opgericht. Deze
Stichting is een vervolg op het project Bio-KI en onderzoek dat is verricht naar de mogelijkheden voor
biologische fokkerij. Het doel van de stichting is:
1. Het opzetten en uitvoeren van biologische fokprogramma’s met behulp van kunstmatige
inseminatie (KI).
2. Het bevorderen van de genetische diversiteit met de inzet van niet verwante dieren.
De activiteiten zijn ten eerste het voortzetten van Bio-KI, de inzet van KI stieren uit de beste koeien
van biologische bedrijven. Het fokdoel daarbij is vooral gericht op koeien die een hoge
levensproductie behalen in hun specifieke biologisch milieu. Dit milieu is met name melk produceren
uit ruwvoer en geen of alleen noodzakelijk behandelingen met medicijnen. Het doel is KI stieren in te
zetten waarmee de biologische melkveehouder passende robuuste koeien kan fokken. Voor de
fokkerij en vermeerdering wordt geen gebruik gemaakt van ET en andere moderne
voortplantingstechnieken omdat deze het welzijn van koeien aantasten, wat niet past bij de
uitgangspunten van de biologische landbouw.
Naast deze activiteiten zet de stichting zich ook in meer algemenere zin in voor het bevorderen van
biologische fokkerij. Zij ondersteunt ondermeer veehouders in het maken van de juiste keuzes,
publiceert haar resultaten, organiseert discussies over fokkerij en stimuleert de sector om ook voor
de aanfok van dieren tot een gesloten kringloop te komen.
Crowd Funding
Veehouders kunnen de stichting op hun beurt ondersteunen door minimaal €100,- te doneren. Met
dit geld worden nieuwe stieren ingezet en de veehouders krijgen in ruil voor de donatie korting op de
aankoop van sperma. Zo ontstaat er een vorm van voorfinanciering, ook wel “crowd funding”
genoemd en hoeft de stichting of een individuele fokker niet zelf de gehele investering van de inzet
van een stier te dragen. Hierover ontvangen de biologische veehouders binnenkort meer informatie.
Maar ook andere personen of instanties die de biologische fokkerij willen ondersteunen kunnen de
stichting ondersteunen door een bijdrage te storten op het rekeningnummer bij de Triodos bank.
De stichting is opgericht door Wytze Nauta (voorzitter), Sytze Kooistra (secretaris) en Douwe
Leenstra (penningmeester). Wytze Nauta zal in eerste instantie de Bio-KI en verdere coördinatie en
promotie in opdracht van de stichting uitvoeren in samenwerking met Ben Meijerink (KI-deToekomst) die de EU gecertificeerde inzet van de stieren en distributie van het sperma verzorgt.
Meer informatie over Bio-KI en de stieren vindt u ook op www.biologischefokkerij.nl .
En natuurlijk, biologische stieren zijn er niet alleen voor biologische bedrijven maar worden ook
steeds interessanter voor gangbare veehouders die immers ook naar robuustere koeien toe moeten
groeien die van vooral gras melk geven en minder met antibiotica behandeld hoeven te worden .
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