Opstaller Jos van de Hurk geeft zijn mening over de reacties van de groep Kleine Huiskavel
tijdens het bezoek op zijn bedrijf op 12-4-2007.
Om de discussie rond weiden en opstallen te verdiepen is de groep versterkt met twee opstallers.
De beide opstallers Jos van de Hurk uit Heesch en Gerard Nabuurs uit Boekel voelden zich al snel in de
groep thuis. Ze deden goed mee in de discussie en legden uit waarom ze de koeien opstallen.
Uit de groep kwamen na de rondgang op het bedrijf van Jos diverse vragen.
In onderstaand stukje staat de reactie van Jos.
Reacties naar aanleiding van de rondgang op het bedrijf door de groepsleden:
- Hoge arbeidsefficiënte
- Mooie grote huiskavel
- Veel eigen mechanisatie
- Goed grasbestand, al veel gras in de wei
- Basisrantsoen aan de hoge kant
- Koeien in goede conditie
Aanbevelingen:
- Leuke huiskavel, jammer dat je niet beweidt
- Weinig ruimte voor zieke en kalvende koeien Æ maak ergens achter in de stal een groot
Stro-hok voor de close-up koeien
Vragen:
- Zie je mogelijkheden voor een weiderobot of weiden met robot binnen?
Reactie van Jos van de Hurk hierop:
Ik heb inderdaad een mooie huiskavel om te beweiden, alleen het opstallen bevalt me erg goed.
Vooral arbeid en de robot spelen daarbij een grote rol.
Als het economisch interessant wordt ( met name de melkprijs) om te beweiden gaan de koeien zeker
naar buiten.
Ik zal dan wel een selectie-poort aan de deur moeten zetten, ook is eventueel te overwegen om in 2
groepen te gaan werken en alleen de laag-productieven te gaan beweiden. Maar dan ben je geen
echte beweider. Weide-robot is die al op de markt?
Ik houd van orde en regelmaat, dat is met deze bedrijfsopzet en arbeidsinzet mogelijk.
Te weinig ruimte voor zieke en kalvende koeien, daar hebben jullie helemaal gelijk in. Het klinkt flauw,
maar zieke koeien heb ik weinig en als ik ze heb, zo kort mogelijk. Maar jullie hebben wel helemaal
gelijk dat de huidige ruimte zeer beperkt is. Dit kwam zo uit met de plaatsing van de robots en we
wilden graag zo veel mogelijk boxen in de stal. Als er nog een keer een uitbreiding of iets komt, dan
moet ik hier zeker meer aandacht aan besteden.
De suggestie achter de stal is wel een goede, maar dan staat hij wel weer in de weg als ik eventueel
ooit de stal langer maak.
Vorige zomer heb ik wel de close-up koeien net achter de stal een klein weitje gegeven voor
beweging. Ze konden vrij in- en uitlopen.
(dus toch beweider?!) Dit doe ik na de eerste snede wellicht weer.
Toen we in de wei stonden werd de opmerking gemaakt dat er behoorlijk wat gras stond. Afgelopen
zaterdag (21-4-07) heb ik alles gemaaid, vandaag is het geduind, morgenvroeg hakselen. Er zat mooi
gras op maar niet overdreven, is denk 2500-3000 kg DS.
Jos v.d. Hurk

