Productierecord voor Parlo 21

Koeienbloempjes
wust geworden dat je veel goed,
maar ook veel fout kunt doen, ook
in de rundveeverbetering. Voor
ethische kwesties heb ik meer oog
gekregen.’ (Gr)

Barlodochter snelste honderdtonner van Vlaander en
Ze doet op meerdere fronten van zich spreken: de Vlaamse hondertonner Parlo
21 van Frank en Evelien Verstraete uit Hollebeke. Behalve de titel van snelste
honderdtonner in Vlaanderen pakte de Barlodochter de hoogste plek in de
individuele mpr-statistieken van het voorbije boekjaar.

E

en serie koekaarten inclusief foto van Parlo 21
liggen mooi naast elkaar klaar
op de tafel. Frank Verstraete
(37) en Evelien Taveirne (29)
uit het West-Vlaamse Hollebeke zijn duidelijk in de wolken met de prestaties van hun
Barlodochter. Terecht, want
de nu precies tien jaar oude
nakomeling van de Amerikaanse fokstier Barlo (v. Leadman) bereikte met een mon-

sterlijst van 30.359 kg melk
en 3,68% vet en 3,32% eiwit in
592 dagen de magische grens
van honderd ton melk.
Een bijzondere prestatie, omdat de Barlodochter daarmee
het productierecord van snelste honderdtonner van Vlaanderen op haar naam schrijft.
Met deze laatste lijst tekent de
Barlodochter voor 4106 ejr,
meteen ook goed voor de
hoogste score in de indivi-

Parlo 21 (v. Barlo), snelste honderdtonner van Vlaanderen en
hoogste mpr-koe afgelopen boekjaar

duele mpr-statistieken van de
Vlaamse zwartbonten.

Niet drooggestaan
Een productiekampioene is
Parlo 21 zeker wel, getuige de
305 dagenlijsten van bijna
16.000 en 17.000 kg melk afgewisseld met producties van
ongeveer 12.000 kg melk. ‘Het
is een koe om het land mee
om te ploegen’, illustreert
Frank Verstraete de werklust

en kracht van deze zwartbonte. ‘Ze komt ook uit een echte
melkfamilie. Net als hun moeder destijds deed, realiseren
haar zussen op latere leeftijd
allemaal gemakkelijk lijsten
van 13.000 kg melk en meer.’
De Barlodochter wist zich al
meerdere malen op productievlak te onderscheiden en
haalde eerder al de top vijf
van hoogste mpr-koeien op
basis van kilogram vet en eiwit. Nu doet ze dat weer, met
een koppositie tot gevolg.
Nummer één is ze ook in de
melkput. ‘Ze is altijd als één
van de eerste koeien in de
melkstal’, vertelt Verstraete.
De overgang naar de onlangs
vernieuwde melkput doorstond ze moeiteloos. ‘Al wat
deze koe doet, is eten en melk
geven.’
Het dagelijkse ritme van de
Barlodochter kende de laatste
jaren weinig veranderingen.
‘In de overgang naar haar zevende lijst heeft ze niet drooggestaan’, geeft Frank Verstraete aan. ‘Ze was al lange tijd
aan de melk en produceerde
nog te veel melk om haar vlot
droog te zetten. Het leek me
bovendien een te groot risico
om te stoppen met dertig kilogram melk en haar vervolgens
weer op gang krijgen. Ik heb
deze koe dan ook maar gewoon doorgemolken.’
Verspreid over 592 dagen
komt de Barlodochter op een
dagproductie van 51,3 kg
melk. In haar eerste lijst lag
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dat cijfer nog op 27,7 kg. Torenhoge vaarzenlijsten gaan
volgens Frank Verstraete
meestal niet samen met een
lange levensduur. ‘Dieren met
een vaarzenlijst van elf- of
twaalfduizend kilo melk zijn
sneller uitgerangeerd dan
vaarzen met lagere melklijsten. Koeien met hoge levensproducties zijn vaak trage
starters.’

Jong van geest
Van Parlo 21 heeft Frank Verstraete een Allendochter en
een Stonehamvaars aan de
melk. ‘Deze familie geeft sowieso veel vaarskalveren.
Daardoor zijn de nakomelingen ook breed vertakt.’ Tussen de 65 melkkoeien lopen
ruim tien zussen, dochters en
nichten van Parlo 21. Bij het
jongvee zijn nog meer nakomelingen te vinden. Een Talentnichtje van Parlo kreeg 88
punten en was afgelopen winter op de VRV Koe-Expo tijdens Agriflanders in Gent te
zien. ‘Onder de exterieurkoeien is dat mijn favoriet’, aldus
Verstraete.
De roodfactorstier Talent is
ook de vader van het kalf dat
Parlo 21 momenteel draagt.
Want hoewel de Barlodochter
al wat slijtage begint te tonen,
gaat haar fokker nog met plezier met deze koe aan de slag.
‘Je ziet wel dat al ze veel melk
heeft gegeven maar ze is nog
jong van geest’, looft Verstraete haar doorzettingsvermogen. ‘Als er één koe op mijn
bedrijf ooit tien ton vet en eiwit kan halen, dan is zij dat
wel.’
Annelies Debergh

Gerda Verburg,
minister van LNV:
‘Ik ben opgegroeid op een boerderij, ik kan een beetje handmelken. Maar wat er de laatste jaren op het terrein van landbouw
en voedsel is gebeurd – dat is
enorm.’ (VM)
Ruud Spil,
koeienschilder:
‘Een landschap is niet af zonder
een roodbonte of een blaarkop
erin.’ (Kd)
Jan Haandrikman,
melkveehouder te Beilen:
‘Kracht in de koe, dat spreekt
me enorm aan. Een koe moet
vierkant op de poten staan met
veel ruimte tussen de voorpoten.’
(NO)
Jan Spaans,
voormalig melkveehouder
te Broek in Waterland:
‘Bij koeien is het net als met
vrouwen: showgirls worden
schromelijk overgewaardeerd.’
(NO)

Henk Lommers,
dierenarts:
‘In Nederland is er geen mooier
dier dan de koe, echt.’ (Hv)
Folkert Beekman,
secretaris Productschap
Zuivel:
‘Dit jaar zal de uiteindelijke melkprijs misschien niet meevallen ten
opzichte van de huidige prijs,
maar volgend jaar wordt het pas
echt leuk.’ (AgD)
Ad Gooijers,
inseminator:
‘Ik kan mijn kennis en ervaring op
het gebied van de vruchtbaarheid
en de fokkerij met veehouders delen. Ik ben met iets bezig waar ik
volledig achter sta. Dat voelt
goed.’ (Gr)

Jean-Paul Decoster,
ki-dierenarts:
‘Hoewel we altijd dezelfde handeling uitvoeren biedt elke dag
een veel grotere variatie dan
men zou denken. We praten
over stieren, vruchtbaarheid, de
mogelijkheden van de informatieproducten, over SAP en over
het lief en het leed van het bedrijf.’ (Gr)

Mensje van Keulen,
schrijfster:
‘Ooit schrapte ik vlees van mijn
menu uit piëteit met de dieren.
Ook met vis wordt er op een verkeerde manier omgegaan. Ik zou
wel willen dat ik kon stoppen met
vis eten. Maar ik vind het lekker
en ik moet toch ook bepaalde eiwitten binnenkrijgen. Het blijft
altijd moeilijk om uit te leggen
dat ik geen vlees eet en wel vis.’
(VN)

Theo van den Berg,
afscheidnemend
et-deskundige:
‘Ik heb vroeger veel lezingen gehouden over embryotechnologie
en de ethische vragen die dat oproept. Daardoor ben ik me be-

Gerda Verburg:
‘De boeren willen graag produceren wat de consument vraagt. De
klant is koning. Maar dan moet
die klant zich ook koninklijk gedragen en niet in de winkel kiezen
voor de artikelen met de laagste

prijs. Boeren moeten een redelijke boterham kunnen verdienen.’
(AgD)
Jan Haandrikman:
‘Ik zit te denken aan twee stromen binnen mijn veestapel:
showkoeien en koeien met hoge
gehalten.’ (NO)
Gert van de Langemheen,
melkveehouder te Putten:
‘Ik koop het liefst uit Nederlandse koefamilies. Die zijn hier getest en hebben bewezen onder
onze omstandigheden betrouwbaar te produceren. Ze vallen
nooit tegen.’ (NO)

Theo van den Berg:
‘Er is een dierbeeld in de maatschappij ontstaan, waar wij mee
zullen moeten leren werken. De
druk op onze dierhouderij en
fokkerij vanuit de omgeving
wordt steeds groter, waardoor
we tijdig zaken van vertechnologisering van het productiedier,
inteelt en het extreem fokken op
melk of op vlees moeten aanpakken.’ (Gr)
Jan de Groot,
voorzitter fokveedag
Hoornaar:
‘Jammer dat onze nieuwe minister van LNV, de in het Groene
Hart geboren Gerda Verburg, al
in maart heeft laten weten niet
op deze grootste agrarische dag
van Midden-Nederland aanwezig te kunnen zijn. Een gemiste
kans voor de nieuwe minister.
Dus nu maar hopen op een herkansing in 2008.’ (CH)

Bronnen: Koeien op doek (Kd), Agrarisch Dagblad (AgD), Nieuwe Oogst (NO), Vrij Nederland (VN), Hartsvrienden (Hv),
Volkskrant Magazine (VM), Graas! (Gr), catalogus Hoornaar (CH)
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