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Patriek en Steven De Muer
De familie De Muer uit
Lotenhulle realiseerde
afgelopen jaar de hoogste
productie op basis van
economisch jaarresultaat
in Vlaanderen.

Lotenhulle

Aantal melkkoeien: 60
Aantal stuks jongvee: 40
Productie:
12.653 kg melk met 4,04%
vet en 3,38% eiwit

Monique, Patriek en Steven De Muer

Melkgift stipt gevolgd in de melkput

Patriek De Muer: ‘Koeien moeten gemakkelĳk melk kunnen geven’

Minutieus mengen en melken
Met een economisch jaarresultaat van 2988 euro zijn de zestig
melkkoeien van Patriek en Steven De Muer uit het Oost-Vlaamse
Lotenhulle koploper in de Vlaamse productiestatistieken. Een tot
in de puntjes goed uitgevoerd management staat aan de basis van
de hoge productiekengetallen.
tekst Annelies Debergh

H

elemaal onverwacht was de hoge
prestatie van hun zestig melkkoeien
niet. Vorig jaar al stond het bedrĳf van
Patriek De Muer (53), zĳn vrouw Monique De Brouwer (51) en zoon Steven
(29) in de toplĳst van de hoogste mprbedrĳven van Vlaanderen. ‘We wisten
dat de koeien nog meer melk gaven dan
vorig jaar’, vertelt Patriek De Muer. Met
een rollend jaargemiddelde van 12.653
kg melk met 4,04% vet en 3,38% eiwit
kwam het bedrĳf tot het hoogste economisch jaarresultaat van 2988 euro.
Ondanks de nummeréénpositie blĳven
de Oost-Vlaamse melkveehouders nuchter. Grote woorden komen er niet aan te
pas. Waar ze de hoge productie aan toeschrĳven? ‘Het is een verhaal van voeren
en dan melken. We proberen de koeien
zo goed mogelĳk te voeren met het doel
om zoveel mogelĳk melk uit de koeien
te halen.’

Mengen in het klein
Met het oog op een goed voermanagement kozen de bedrĳfsleiders twee jaar
geleden voor een drastische overstap
naar gemengd voeren. ‘We wilden het in
één keer goed doen’, verwĳst Steven
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naar de zorgvuldige zoektocht naar een
passende voermengwagen. Die eindigde bĳ een Keenan-voermengwagen met
peddelsysteem en horizontale menging.
‘Vroeger werd het rantsoen met de
krachtvoerautomaat in evenwicht gebracht. Met gemengd voer bied je de
koeien al aan het voerhek een evenwichtig rantsoen aan. Gemengd voeren is ideaal: zo kunnen de koeien niet langer selecteren.’
Behalve in een voermengwagen investeerde het bedrĳf ook in een verreiker
met aangepaste uitkuilbak, nieuwe kuilplaten en -muren. ‘We zien nauw toe op
de netheid van de kuilen’, vult Monique
aan. ‘We werken met een effen snede en
vermĳden broei door alle losse delen
mais- of graskuil meteen te verwerken.’
Het winterrantsoen voor de melkkoeien
bevat 26 kg maiskuil, 17 kg voordroogkuil, 8 kg perspulp, 5 kg draf, 300 gram
ccm en 300 gram stro. Daarbĳ komen
ook eiwitkern en mineralen, aangevuld
met krachtvoergiften via de automaat in
de stal. ‘Het voeradvies proberen we
goed op te volgen en laten we ook maandelĳks nakĳken’, benadrukt Patriek.
‘Hoge producties kun je pas realiseren

door advies in te winnen. Voor het voer
is dat bĳ de echte voerspecialisten. Daarom nemen we voermonsters van alle
voerpartĳen, dus twee keer van de maiskuil, de graskuil en eventuele graspakken. We willen weten wat we de koeien
geven.’
Wat meetelde in de overweging tot aanschaf van een nieuwe voermengwagen
was de mogelĳkheid tot mixen van kleine hoeveelheden voer. ‘Dat is bĳvoorbeeld voor droge koeien handig’, legt
Patriek die keuze uit. ‘In deze voermengwagen blĳft ook amper voer achter; zo
kan het restvoer niet broeien binnenin.
Je kunt er bovendien goed kleine hoeveelheden in mengen.’
‘Zelfs bĳ een groep van slechts vĳf droge
koeien wordt een passend rantsoen gemengd’, zegt Steven. De droogstand telt
gemiddeld 45 dagen en bestaat uit twee
fasen. In de eerste fase bevat het rantsoen van de droge koeien 18 kg mais, 5
kg stro, 0,5 kg eiwit en 170 gram droogstandsmineralen, in de zomer gecombineerd met een beperkte buitenbeloop.
Het vreemdste ingrediënt is 5 kg water.
‘Het water zorgt voor een vlottere opname.’ Patriek voegt er lachend aan toe:
‘Zonder dat water is het een beetje zoals
mensen die droog brood moeten eten.
Dat vlot toch ook niet?’

Conditie als barometer
In de opstartperiode tot kalven krĳgen
de koeien twee weken hetzelfde rantsoen als de lactatiegroep. Daarbovenop
komt anderhalve kilo opstartbrok. De
krachtvoergift aan het begin van de lactatie loopt in 21 dagen op richting zeven
kilo, waarvan één kilo ook propyleenglycol bevat om slepende melkziekte te
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Dagelĳks vers voer zonder broei

Maandelĳks herberekenen van voeradvies

voorkomen. De conditie geldt als barometer voor de gezondheid van de koe.
Dat criterium houdt de familie De Muer
goed in de gaten voor aanpassing van de
krachtvoergift. ‘Ik ben niet bang om
koeien van meer dan vĳftig liter elke dag
een halve liter propyleenglycol toe te

dienen wanneer ik denk dat ze het nodig
hebben. Met een extra energieshot lukt
het hun beter de productie aan te houden.’
Dat hoge producties bĳ De Muer niet
vreemd zĳn, bewĳst de hoogproductieve
Villa. De koekaart van de Weaverline

Eddiedochter Villa, hoogproductief met meer dan 17.000 kg melk in 305 dagen

Nette kuilen door uitkuilbak

Bench Eddiedochter toont torenhoge
305 dagenproducties van 15.801 kg melk
met 3,96% vet en 3,16% eiwit in de vierde lactatie en zelfs 17.289 kg melk met
3,44% vet en 2,81% eiwit over dezelfde
tĳdspanne in de vĳfde lactatie.
Dat hoge productiecĳfers jarenlang aandacht kregen in het fokdoel schept weinig verwondering. ‘Nu staan vooral robuustheid en uierdiepte centraal’,
benadrukt Monique, die dat item volledig voor haar rekening neemt. Bĳ de
koeien lopen dochters van Steven, Orcival, Eddie, Nation, Timer en Win 395, de
jongere generatie telt dochters van
Rocko, Olympic, Lucky Mike en Classic.
Op dit moment krĳgen Paramount, Roppa, Support en Bertil kansen. Het stieradviesprogramma van CRV ondersteunt
de partnerkeuze. ‘Meestal volgen we dat
advies, maar soms wĳzigen we de keuze
op basis van de evolutie van een dier met
het ouder worden.’

Eerste honderdtonner
Vorig jaar had het bedrĳf met Lavadochter Rozanne een eerste honderdtonner.
‘We streven wel naar hoge levensproducties, maar honderdduizend kilo melk is
geen doel op zich’, stelt Steven. ‘Koeien
moeten makkelĳk melk kunnen geven.
Als het met de gewone dagdagelĳkse
zorgen niet lukt en er veel extra zaken
moeten gebeuren, dan houdt het op.’
De vervanging op het bedrĳf ligt al enkele jaren rond de 23 procent. Enkel
rond de afkalfperiode krĳgen koeien
wat meer krediet. ‘Na kalven houden we
de koeien nog wat langer op stro tot ze
weer wat steviger zĳn in het bekken.’
Vaarzen kalven gemiddeld op 24 tot 26
maanden. In de opfokperiode bestaat
het rantsoen uit mais, voordroogkuil en
onbeperkt hooi. Krachtvoer krĳgen de
pinken tot de leeftĳd van insemineren.
Net als de koeien is alle jongvee in ligboxen gehuisvest. ‘Zo leren de kalveren
al vroeg met ligboxen om te gaan. Alles
begint bĳ het jongvee.’ l
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