Meer nog dan Ugano van Stavele en zijn nafok spreken de technische
bedrijfsresultaten op het West-Vlaamse vleesveebedrijf van Pascal
Decroos tot de verbeelding. Twee Jerseyzoekstieren blijken een helpende hand te hebben in de jaargroei van 665 kilogram per zoogkoe.

H

et gesprek met Pascal Decroos is nog
maar net goed op gang of het wordt
onderbroken door de melding van echtgenote Karin De Coen dat een kalving nakende is. De dierenarts wordt opgeroepen en
een klein uurtje later ziet een vaarskalf het
levenslicht. De eerste biestmelk wordt gemolken en met de sonde opgegoten aan
het kalf, dat inmiddels de naam Anouk
heeft meegekregen. ‘Zo zijn we altijd zeker dat het kalf de nodige afweerstoffen
binnenkrijgt’, zegt Decroos, de daad bij
het woord voegend.

Ugano van Stavele
Anouk blijkt een dochter te zijn van Ugano
van Stavele, de trots van het witblauwstamboekbedrijf in het West-Vlaamse Stavele. Ugano (v. Brutal SF) ging na het behalen van het kampioenschap op de regionale keuring te Wulpen en een vierde
plaats op de provinciale keuring te Roese-

lare naar de KI. ‘De nakomelingen van
Ugano herken je onmiddellijk’, zegt zijn
fokker. ‘Ze hebben allemaal veel haar in de
oren en een ferme schouderpartij.’
‘Ugano was als kalf probleemloos en van
het vroegrijpe type’, vervolgt Pascal Decroos het verhaal van zijn eigengefokte
stier. ‘Op 18 maanden woog hij reeds 750
kilogram. Op Torrerodochters krijg je van
hem de allerbeste kalveren: vlotte drinkers, goede groeiers met breedte en bespiering. Ugano verbetert het krommere
beenwerk van de Torrero’s.’
Moeder Panama van Stavele (v. Marquis)
blijkt driemaal gekalfd te hebben, telkens
van een stiertje. Ze woog bij opruiming
940 kilogram. ‘Ze was een prima koe in de
voorhand en de rug, maar ze miste wat onderbil.’

Gesteriliseerde Jerseystieren
Slagerszoon Pascal Decroos (36) en boe-

Karin en Pascal Decroos-De Loen: ‘Zo veel
mogelijk kalveren produceren en een
snelle groei realiseren is onze doelstelling’
rendochter Karin De Coen (37), beiden uit
het Brabantse afkomstig, weken in 1987
uit naar de Westhoek in de provincie WestVlaanderen om het bedrijfje van een oom
over te nemen. De veehouderijtak telde
toen een twintigtal niet-geregistreerde
dieren van het Belgisch-witblauwras.
Sindsdien heeft het gezin de veestapel uitgebouwd tot 80 stuks zoogkoeien met bijbehorend jongvee, allemaal stamboekgeregistreerd, op 37 hectare.
Tijdens de rondgang wijst de veehouder
zonder schroom een Jerseystier aan die
tussen een koppel koeien loopt. De Jersey-

Nakomelingen van Ugano zitten ferm in de schouderpartij
stieren zijn gesteriliseerd en doen dienst
als zoekstier. ‘Zo hebben we er sinds een
drietal jaar nu twee in dienst’, vertelt Decroos. ‘Je koopt de stiertjes voor weinig
geld en ze bewijzen je bovendien een geweldige dienst. Met zulke vurige jongens
kun je geen bronst missen. Het idee heb ik
opgepikt bij een collega-fokker. Vroeger
hebben we nog gewerkt met een os, maar
dat lukte niet zo best: ossen hebben een tekort aan mannelijke hormonen.’
De bronstcontrole met de zoekstieren ver-

basis gelegd. Van Torrero hebben we circa
dertig dochters gehad. Stammoeders hebben we nog niet, daarvoor wisselen de generaties elkaar te snel af. We zitten nog in
een opbouwende fase.’

Koeien blinken in hun vel
Op het bedrijf in Stavele kalven de dieren
het jaar rond met een kleine piek in maartapril. De eerste twee levensdagen krijgen
de kalveren de koemelk met de sonde toegediend. Tot één maand ouderdom blijven
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Jaargroei van 665 kilogram

Fraaie managem entcijfers

Gesteriliseerde Jerseystieren helpende
hand in goede cijfers jaargroei

klaart de fraaie cijfers die de veehouder
voor vruchtbaarheid bij zijn zoogveekoppel kan voorleggen. De gemiddelde tussenkalftijd voor de gekalfde vaarzen en de
koeien bedraagt 394 dagen.
Het vrouwelijk jongvee wordt geïnsemineerd op een gewicht van 450 kilogram, de
koeien gemiddeld op 60 dagen na afkalving. Operateur de Fontena, Genièvre de
Saint Fontaine, Vilmar van het Stalijzer,
Occupant du Fond de Bois en Ugano van
Stavele zitten in het inseminatiepakket.
‘Bloedvoering en een probleemloze opfok
zijn mijn eerste criteria bij de stierkeuze’,
legt Decroos uit. ‘Daarna gaat mijn aandacht naar individuele compensatieparing. Bruegel en Torrero hebben hier de

staande uit maïs, perspulp, voordroogkuil
en GPS van triticale.
Op de vraag naar de energie- en eiwitinhoud van het rantsoen moet de veehouder het antwoord schuldig blijven. ‘Die is
mij niet bekend,’ zegt hij, ‘maar de koeien
blinken wel in hun vel. Dat is een teken dat
het goed is. En het voer komt allemaal uit
één kuil’, preciseert de veehouder nog.
‘Het is wel veel werk om steeds de kuil
open en dicht te maken, maar het vergemakkelijkt het voeren in de winter. Maar
toegegeven, we kunnen bij het definitief
sluiten van de kuil geen autobanden meer
zien.’

de kalveren bij de koe. Daarna en tot op
speenleeftijd worden de moeders tweemaal per dag bij de kalveren gelaten om ze
te zogen. Op deze manier is een goede controle over de gezondheidsstatus van moeder en kalf mogelijk. ‘En de kalveren schakelen veel vlugger over op kalverkorrel en
ruwvoer’, luidt het uit monde van Decroos.
Het spenen gebeurt op drie à vier maanden ouderdom. ‘Dan is het hier volle bak
muziek’, zegt Karin lachend.
Na de eerste kalving op 23 à 24 maanden
ouderdom krijgen de kalfvaarzen ruwvoer. Daarnaast worden ze bijgevoederd
met circa drie kilogram krachtvoer om de
verdere groei niet te breken. Koeien krijgen enkel nog ruwvoer voor de kiezen be-

Stieren die niet in aanmerking komen als
fokstier en de reforme koeien worden ter
plaatse afgemest en verkocht aan een veehandelaar. ‘Voorheen heb ik nog onder
twee labels verkocht’, vertelt Decroos. ‘De
superieure dieren kregen van de aankoper
een beste prijs, de mindere dan weer niet.
Finaal houd ik er financieel met de huidige
werkwijze evenveel aan over.’
De jaarresultaten van de rendabiliteitsberekening worden moeiteloos op tafel gelegd: 665 kilogram jaargroei per zoogkoe
prijkt op het uitslagformulier 2004, bijna
93 procent levend geboren kalveren en
2,7 kilogram krachtvoer per kilogram afgemest vlees. Zo veel mogelijk kalveren
produceren en een snelle groei realiseren
om rap te kunnen afleveren luidt klaar en
duidelijk de doelstelling van de bedrijfsleider. ‘Reforme koeien moeten 850 tot 900
kilogram kunnen wegen, afgemeste stiertjes 700 kilogram op 16 maanden.’
Guy Nantier
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