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Amazone (v. Stadel), 87 punten
Productie: 3.01 10.984 4,08 3,49 lw 115

Georges Van Laere: ‘De witroden moeten voldoen aan serieuze productie-eisen’

Van alle rassen thuis
Met roodbonte holsteins, witrood vee en witblauwe fokkoeien in
de stal is de familie Van Laere van alle markten thuis. Fokkerij staat
centraal, maar er zijn nuances. Georges Van Laere: ‘De sleutel voor
hoge producties ligt in de verzorging van de dieren.’
tekst Annelies Debergh

Subsidie voor witrood

O

p het eerste oog laat het donkere,
roodbonte vel van de melkveestapel
geen verschil in genetische basis vermoeden. Maar schijn bedriegt. Wie de degelijke roodbonten van dichtbij bestudeert,
merkt al snel dat ruim veertig procent
van de 65-koppige melkveestapel van
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voorlopig blijven we die verhouding aanhouden.’ Georges Van Laere haalt de recente prijsevoluties van melk aan. ‘Met
de hoge melkprijzen dacht ik eraan om
voor een grotere hoeveelheid melk te
gaan en het aantal witroden af te bouwen. Met de huidige melkprijzen ben ik
blij dat ik die stap niet heb gezet.’
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Georges Van Laere (55) en Lutgarde Geirnaert (44) en kinderen Piet en Bart uit
raszuivere witrode koeien bestaat. Het
totale bedrijf omvat ongeveer 280 runderen van zowel het witblauwe als het
witrode als het roodbonte ras.
‘Vorig jaar heb ik even getwijfeld, maar

De witrode dieren zijn op dit bedrijf in
het Oost-Vlaamse Bassevelde een weloverwogen keuze. De hogere omzet en
aanwas van de witroden tegenover roodbonte holsteins haalt Georges Van Laere
als eerste aan. De honderd euro subsidie
per raszuiver dier vormt een andere
meerwaarde. ‘De witrode koeien moeten

hier wel voldoen aan serieuze productieeisen, anders vertrekken ze. Maar het
verschil van de premie, de hogere omzet
en aanwas en het lagere krachtvoerverbruik zorgen er samen voor dat de melkproductie toch ruim tweeduizend kilo
lager mag liggen dan bij de roodbonte
holsteins voor we over een gelijk inkomen praten.’
‘Het is niet zozeer het ras dat het inkomen van de boer bepaalt’, vindt Van Laere. ‘Het is de manier waarop de boer met
zijn vee omgaat die doorslaggevend is
voor het bedrijfsresultaat.’ Nog stelliger
klinkt het: ‘Mocht één ras echt ideaal
zijn voor de melkveehouderij, dan waren
er al lang geen verschillende rassen meer.
Holstein is weliswaar een wereldras en
dat levert het grote voordeel dat je er gemakkelijker mee om kunt gaan.’
Behalve economische overwegingen
ademt het witrode ras ook een vleugje
nostalgie uit. ‘Voor ons bedrijf is de witroodfokkerij traditie.’ Georges Van Laere
heeft met veertig jaar ervaring al een
lange doorloop in de fokkerij en schrijft
de hoge eiwitgehalten op het bedrijf op
naam van de fokbasis witrood. Gemiddeld haalt de veestapel een rollend jaargemiddelde van 9303 kg melk met 4,35%
vet en 3,63% eiwit. Het eiwitgehalte bij
levering aan de zuivelfabriek gaat momenteel richting 39 gram per liter. ‘Met
onze witrode koeien hebben we altijd
goed onze boterham verdiend. We namen vroeger ook deel aan diverse prijskampen en konden daar altijd goed meedraaien.’
Eiwit vormt een belangrijk onderdeel

van de jarenlange consequente fokkerij.
‘Ik heb bewust nooit in de richting van
een zo hoog mogelijke inet gefokt. Eiwit
en een goed exterieur vond ik veel belangrijker.’ Goede benen en voldoende
macht in de koe maken voor Georges Van
Laere deel uit van een degelijk exterieur.
‘De genetica is al zo ver gevorderd en genoeg aanwezig om aanleiding te geven
tot een voldoende melkproductie.’

Steracteur Stadel
Stadel is de steracteur in de stal van de
familie Van Laere. ‘We hebben tussen de
melkkoeien wel een tiental dochters van
Stadel lopen. Een aantal heeft nu acht
keer gekalfd en dat blijven echt goede
koeien.’ De favoriete Stadeldochter Amazone – reservekampioene bij de oude
koeien op de CRV Koe-Expo – levert een
belangrijke getuigenis. ‘Stadel was en is
voor mij de beste roodbonte holsteinstier
aller tijden. Hij is het bewijs dat inet niet
de enige formule is om tot goede koeien
te komen.’
De resolute voorkeur voor Stadel komt
nog beter naar voren: ‘We hebben onlangs nog een aantal Stadelrietjes op de
kop getikt. We hebben er nog genoeg in
het vat.’ Twister, Thunder, Savard, Pickel
en Classic zijn andere namen die vallen
bij het doorlopen van de selectie. ‘Ik fok
liever met gevestigde genetica. De allernieuwste stieren krijgen hier niet zo snel
een kans, tenzij er een echt goede fokfamilie achter zit.’
Bij witrood is de keuze beperkter. Ator
ten Doorn, de eigengefokte Arges, Umbo
en de nieuwe stier Lisco krijgen kansen
op de witroden. De beperkte selectiemogelijkheden bij de stierkeuze spelen het
witrode ras in zijn geheel wel parten.

Barinka (v. Cools), prod.: 2.00 360 8331 3,97 3,34, belangrijk witrood voorbeeld in de stal

Familie Van Laere
De familie Van Laere liep zich
met StadeldochterAmazone in
de kijker tijdens de CRV KoeExpoopAgriflanders.Fokkerij
vormteenbelangrijkonderdeel
in het totale bedrijfsmanagement.

Bassevelde

Aantal koeien:
65
Melkproductie:
9303 kg melk 4,35% vet 		
		 3,63% eiwit
Bedrijfsoppervlakte:
55 hectare

‘Het fokprogramma beperkt zich tot een
instandhoudingsprogramma. Het ras is
te klein geworden om nog een echt pwfprogramma vol te houden en dat bemoeilijkt de vooruitgang in het ras.’

Vem-waarde én smakelijkheid
Ondanks de aandacht voor een degelijk
fokbeleid geeft Van Laere evenveel gewicht aan het management. ‘De sleutel
voor hoge melkproducties ligt vooral in
de verzorging van de dieren. Het draait
erom de dieren zo veel mogelijk te laten
eten. Dat kan alleen door ruwvoer van
een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te
bieden. Kwaliteit betekent meer dan alleen een hoge vem-waarde, smakelijkheid is bijvoorbeeld net zo belangrijk.’
Vroeg maaien is hier uit den boze, stelt
de melkveehouder. ‘Bij vroeg maaien
loopt de kostprijs per kg droge stof hoger
op en daarom maaien we liever iets later.
Dan is de fractie geoogst product groter.’
De kwaliteit bewerkstelligt Georges Van
Laere door het gebruik van toevoegmiddelen in de kuil. ‘We werken met een bewaarmiddel en voegen voederzouten toe
in de kuil om de smakelijkheid van het
gras te verhogen.’
Het aandeel gras in het rantsoen loopt op
tot 45 procent, aangevuld met maiskuil
en tien tot twaalf kg perspulp. ‘Ik houd
van een ruim aandeel gras om voldoende
herkauwactiviteit te hebben en voederstoornissen te vermijden.’ Door de aanwezigheid van verschillende diersoorten
past gemengd voeren minder. Het voer
komt dus in laagjes voor de koeien terecht. Een krachtvoerautomaat voorziet
de dieren van standaardkrachtvoer, een
eiwitcorrector en eventueel een lactatiestarter. l
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