Witblauwfokker Kristof De Fauw uit Tielt is uitermate gedreven
in zijn streven naar het hoogst mogelijke economisch rendement
op zijn bedrijf. Zowel het melken van de witblauwe veestapel als
het zoeken naar krachtvoervervangers past in deze ambitie.

O

p een boogscheut van de WestVlaamse stad Tielt ligt het Caloenhof van vader Frans (62) en zoon Kristof
De Fauw (32). Met ruim 260 stamboekdieren staat de familie vooral te boek als
witblauwfokkers. De combinatie met
een gesloten varkenstak van 160 zeugen
maakt het bedrijf met zijn gemengde
structuur tot een typisch streekproduct
in deze Vlaamse provincie.
‘In totaal tellen we ongeveer honderd
kalvingen per jaar, voor negentig procent witblauw.’ Bij het begin van zijn
verhaal maakt Kristof De Fauw de kanttekening dat ook melken deel uitmaakt
van de bedrijfsvoering. Ongeveer 180.000
kilo quotum is er nu, dankzij groei via
het jongerenfonds. ‘De witblauwen mel-

ken we totdat met zekerheid dracht is
vastgesteld. Door de groei van het quotum is langzaamaan ook wat zwartbontbloed in de veestapel geslopen.’

Voordeel door melken
De melkactiviteiten manifesteren zich
door het hele management heen. ‘Het
begint al bij de kalveren’, geeft Kristof
aan. ‘Krijg ik meer voor de melk, dan
krijgen de kalveren poedermelk. Ik bereken wat economisch het meeste voordeel oplevert. Aan de hand van het quotumplan en de prijs van melkpoeder bepaal ik of ik al dan niet kies voor poeder
in plaats van verse melk.’
Het melken van zijn zoogkoeien is voor
De Fauw een bewuste, vooral economi-

Kristof De Fauw: ‘Door meer bijproducten
te voeren bespaar ik 25 euro per dag’
sche keuze. ‘Met 2000 kilo melk heb ik
al evenveel geld binnen als met het kalf
van een witblauwe zoogkoe.’ Kristof De
Fauw kijkt erg nuchter naar de vleesveehouderij. ‘Een witblauwe zoogkoe kan
de omzet van een zwartbonte melkkoe
nooit halen, ook al eet de eerste veel
minder dan de laatste. Zoogkoeien zijn
sowieso economisch minder interessant
dan melkvee, daar moeten we eerlijk in
blijven. Maar met melken kan ik op jaarbasis toch een flinke meerwaarde per
zoogkoe realiseren.’
Voor de vruchtbaarheidsresultaten van
de witblauwe veestapel levert het melken eveneens voordeel op. ‘Ik kom twee

keer per dag met de pasgekalfde dieren
in contact.’ De witblauwfokker verwijst
naar de potstal en de 2 x 3 tandemmelkstal. ‘Wat tochtdetectie en drachtigheid
betreft leidt dit tot veel betere resultaten. De tussenkalftijd kan ik op die manier net onder de dertien maanden houden.’ De vaarzen kalven voor het eerst af
op een leeftijd van 26 maanden. ‘We proberen wel om ze nog vroeger te laten
kalven, maar het is niet zo eenvoudig
om dat traject nog te verkorten.’
Op het bedrijf is de doelstelling zo veel
mogelijk dieren opnieuw drachtig te
krijgen, maar ook hier zijn de gevolgen
van blauwtong voelbaar in hogere afvoerpercentages. ‘Het liefst heb ik ze
drachtig na maximaal drie tot vier inseminaties. Met slechts een enkeling ga ik
langer aan de slag.’ De melkgift is bepalend voor De Fauws geduld met koeien.
‘Ik laat mijn goede witblauwe koeien
liefst zo veel mogelijk kalven. Een dier
met te weinig melk en een onopvallende
fokfamilie gaat er sneller uit. Het principe is eenvoudig: hoe meer melk, hoe
meer kansen om dragend te worden.’

De vijftig hectare bouwland op het Caloenhof is voor de helft ingekleurd met
gras. Vijftien hectare gaat op aan de
maisteelt, zes hectare aan aardappelen
en vier hectare aan wortelen. ‘En overal
waar het in het teeltplan past, komt er
een tussenteelt raaigras.’ Kristof De Fauw
verantwoordt die keuze feilloos. ‘Vijftien
hectare raaigras vóór de mais levert samen met een eerste snede weidegras op
vijf à tien hectare weiland al snel honderd ton droge stof op, gelijk aan zes
hectare mais.’

Bijproducten niet eenvoudig
Het bedrijf verbouwt inmiddels standaard halfvroege maisrassen in combinatie met een tussenteelt gras. De stelling dat de winst aan gras verloren gaat
in de maisoogst weerlegt de witblauwfokker met klem. ‘Door het intensiever
grondgebruik pik ik de groenbemesterpremie mee, geniet ik derogatievoordeel
en bespaar ik alvast een flink aandeel
ruwvoer uit.’
In de zomer loopt het leeuwendeel van
de vrouwelijke veestapel in de wei. Al-

Kristof De Fauw: ‘Met 2000 kilo melk heb ik al evenv eel als voor een witblauwkalf’

Melken voor de m eerwaarde

leen de pinken worden in de loop van
het weideseizoen bijgevoerd. Weidegras
en mais vormen de basiselementen van
het rantsoen van de lactatiegroep. ‘Witblauwen die gemolken worden, verdienen evengoed krachtvoer als de zwartbonten.’ Per honderd liter melk komt de
fokker op een krachtvoerverbruik van
ongeveer dertig kilogram, vergelijkbaar
met wat zijn zwartbonten gebruiken. De
Fauw beschikt daarvoor over een krachtvoerautomaat. ‘Je moet de koeien als het
ware melk doen geven. Ze kunnen ook
gewoon minder ruwvoer opnemen.’
In de winterperiode vormen gras en
mais de basis van het rantsoen van elke
leeftijdscategorie. Daarbovenop komt
een mengsel van één kilo droge stof
perspulp, een halve kilo bierbostel, een
halve kilo maisgluten en een halve kilo
eiwitkern, al dan niet aangevuld met extra krachtvoer. Ook de toevoeging van
mineralen en krijt behoort tot de standaardprocedures op het bedrijf. ‘Door
meer bijproducten te voeren is het rantsoen er niet eenvoudiger op geworden,
maar bespaar ik wel 25 euro per dag aan
krachtvoer. Na pakweg tweehonderd dagen op stal wordt dat toch een fors bedrag.’

Verkoopdag voor dekstieren
Per jaar verkoopt het Caloenhof gemiddeld 25 tot 30 stieren voor natuurlijke
dekdienst, wat voor die groep meteen
een minder intensieve opfok betekent.
‘Elk jaar hebben we een vaste verkoopdag’, verwijst De Fauw naar 30 maart
aanstaande. Fokkerijkenmerken als voldoende drift en uitschachten testen de
fokkers op voorhand. ‘We maken een
lijst en zetten het aanbod klaar. Een verkoopdag met meer keuze is indrukwekkend voor de klant en praktisch gezien
is het interessant om daarvoor één vaste
dag uit te trekken.’
Empire, Harpon, Accord, Diamant en
Dartagnan zijn enkele van de stieren die
het afgelopen jaar zijn ingezet. Graphite
en Sjaka-Zoeloe vullen het vleesrijkere
assortiment aan. ‘Ik kies voor compensatieparingen, maar we leggen toch meer
nadruk op stieren met gestalte dan op
stieren met meer vlees’, stelt Kristof
vast. ‘De klant vraagt niet langer extreme kwaliteit, maar houdt meer van gestalte en stieren die qua bloedvoering
gemakkelijk zijn in het gebruik.’
Annelies Debergh
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