Van BVD en IBR zijn ze vrij, voor salmonellose onverdacht en voor
para-tbc hebben ze status 10. De koeien van Jos Jenniskens uit Meterik hebben een hoge gezondheidsstatus. Op keuringen is hij daarom niet meer actief, maar zijn zwak voor mooie koeien blijft.
Jos Jenniskens: ’Beloon bedrijven met
hoge gezondheidsstatus door ze vrij te
stellen van PBB’
spijt van Jos Jenniskens: ’Ik vind het jammer dat het niet weer opnieuw is opgepakt. We moeten er toch een keer vanaf.’

Bestrijding para-tbc in KKM

A

an fokveedagen hebben ze al jarenlang niet meer deelgenomen. De laatste keer dateert uit 1996, toen ze met Martydochter Henny 63, inmiddels preferente

Bij een IBR-vrije status bleef het niet. Jenniskens kreeg de smaak te pakken van het
bezig zijn met gezondheid. Met gepaste
trots haalt hij het certificaat van de Gezondheidsdienst tevoorschijn. Zijn bedrijf
is vrij van BVD, salmonellose-onverdacht

PBB’, zo bedenkt Jenniskens al een aantal
motiverende maatregelen.
De Limburgse melkveehouder heeft nog
wel de stille hoop dat de vraag naar zijn vee
zal aantrekken als meer veehouders serieus werk gaan maken van de gezondheidsstatus van hun bedrijf. ’Dat zou mooi
zijn. Het liefst verkocht ik dan koeien via
veilingen. Volgens mij kan dat best weer. Ik
kan wel reclame gaan maken voor mijn eigen bedrijf, maar eigenlijk is dat voor mij
minder veilig dan een veiling. Dan krijg ik
iedereen op m’n erf.’
Ook al zou Jenniskens in principe zijn koeien mee kunnen nemen naar een fokveedag, toch lijkt hij dat voorlopig niet van
plan. ’Je hebt de extra kosten van bloedonderzoek en bovendien loop je de kans
dat je toch een ziekte mee naar huis neemt.’

Van ligbox naar waterbak
Dat Jenniskens niet meer actief is op fokveedagen, wil niet zeggen dat zijn bedrijf
gebrek heeft aan mooie koeien. Integen-

Gezonde koeien met hoog exterieur
Jos Jenniskens: ’Jammer dat verplichting om para-tbc te bestrijden in KKM is opgeschort’
stammoeder, present waren op de jongveekeuring. Henny Jenniskens (48) legt een
foto van die keuring op tafel. ’We vonden
het altijd mooi om naar fokveedagen te
gaan. De jongveekeuringen waren favoriet, ook bij onze vier dochters’, zegt Jos
Jenniskens (51) uit Meterik. Zijn ruim vijftig roodbonte koeien produceren jaarlijks
435.000 kg melk. Het bedrijf omvat 30 hectare land, waarvan 11 hectare maïsland en
de rest grasland.
Ondanks het aanwezige keuringsenthousiasme besloot Jenniskens in 1997 om niet
meer met de koeien naar keuringen te
gaan. Jenniskens wijst op een groot bord in
de hal. ’Vijfduizendste IBR-vrije certificaat’
staat er met grote letters op. ’Dat was de reden om met keuringen te stoppen. We wilden niet het risico lopen om IBR op te
lopen. We dachten dat het een tijdelijke
maatregel zou zijn. Alles wees erop dat
binnen twee jaar alle bedrijven IBR-vrij
zouden zijn.’
Zover kwam het niet. Door het verontreinigde IBR-vaccin kwam het verplichte bestrijdingsprogramma stil te liggen. Tot
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en heeft para-status 10; hoger kan niet. Veel
voordeel van die hoge gezondheidsstatus
heeft de Limburgse melkveehouder tot nu
toe niet gehad. ’Het heeft eigenlijk alleen
nog maar geld gekost. Voor para-tbc bijvoorbeeld ben je vanaf status 6 tot en met
status 10 toch zo’n 400 euro per jaar kwijt
voor onderzoek. Ik had gehoopt dat ik wat
extra zou verdienen door een grotere vraag
naar levend vee met een hoge gezondheidsstatus, maar in de praktijk is dat nog
nauwelijks het geval’, stelt Jenniskens, die
denkt dat zijn dierenartskosten ondanks
de hoge gezondheidsstatus niet onder het
gemiddelde liggen. ’Misschien zijn ze zelfs
wel hoger omdat ik veel geld aan bloedonderzoek uitgeef.’
Jenniskens vindt dat melkveehouders te
weinig worden gestimuleerd om de gezondheidsstatus van hun bedrijf te verhogen. ’Het is jammer dat de verplichting om
para-tbc te bestrijden in KKM is opgeschort. Liever had ik dat ze dat omruilden
met het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB). Of
beloon bedrijven met een hoge gezondheidsstatus door ze vrij te stellen van het

deel, tijdens de laatste bedrijfsinspectie noteerden de tien vaarzen een gemiddelde exterieurscore van 84,8 punten. Voor de benen scoorden ze zelfs gemiddeld 85,5. ’Drie
jaar geleden zaten we gemiddeld op 83,3
punten. Er zit nog steeds een stijgende lijn
in.’ Hoe komt Jenniskens aan dat hoge gemiddelde? ’Een beetje geluk is er wel bij’,
klinkt het aarzelend. ’Maar ik heb ook altijd bewust stieren gebruikt met een plus
voor beenwerk en uier. Met een uier werk
je twee keer per dag, maar ook beenwerk is
ontzettend belangrijk. Koeien gaan van ligbox naar waterbak, van voerhek naar de
wei en weer terug. Steeds heen en weer. Bovendien houd ik alle vaarskalveren aan en
kan ik vaarzen met een goed exterieur beter verkopen.’
Een plus voor eiwit staat als derde op het
verlanglijstje. Ook dat lijkt Jenniskens consequent te hanteren getuige zijn rollend
jaargemiddelde. Dat ligt momenteel bij 52
koeien op 8234 kg melk met 4,72 % vet en
3,63 % eiwit. Een ingewikkeld rantsoen
voert Jenniskens niet. De koeien krijgen
gras en maïs aangevuld met krachtvoer.

Schadijkerhof Frieda 24 (v. Stadel), 88 pnt.
Prod.: 2,00 305 7146 5,10 3,85 LW 113
’Misschien zou ik door het voeren van bijproducten m’n productie kunnen verhogen, maar toch zou ik dat niet snel doen.
Het zorgt voor veel extra kosten en de vraag
is of het veel extra opbrengt.’
Het gros van de koeien wordt drachtig gemaakt van Stadel, Koerier 114 en Kian. ’De
kalveren van Kian vallen me hard mee. Ik
had verwacht dat ze kleiner zouden zijn’,
stelt Jenniskens, die ook een aantal koeien
met Faber heeft geïnsemineerd. ’Dat doe ik
niet te veel, want de score voor de meeste
gebruikskenmerken van hem is niet bekend.’

Geluk met nafok Marty
De koeien blijven vanwege de hitte overdag binnen en gaan in plaats daarvan ’s
nachts naar buiten. ’Dan zijn ze in ieder geval uit de zon’, stelt Jenniskens. Loom bewegen de koeien zich door de stal. Over de
nakomelingen van Jubel, Reyno en Solhill
spreekt Jenniskens positief. Bij de jongere
generatie zijn het de dochters van Stadel en
Koerier 114 die goed werk leveren. Minder
enthousiast toont Jenniskens zich over de
nazaten van Subliem Tulip. ’Ze krijgen te
snel problemen met het beenwerk.’ Meer
geluk heeft hij gehad met de nafok van
Marty, zoals met preferente stammoeder
Henny 63 en de met 87 punten ingeschreven Henny 50. ’Die hielden het tenminste
vol. We melken nog steeds een aantal Martydochters.’
De gemiddelde leeftijd van de koeien ligt
momenteel boven de vijf jaar. De dertienjarige Red Mitcheldochter Truus 16 helpt het
gemiddelde een flink eind omhoog. ’Ze
moet nog ongeveer 3000 liter, dan is ze aan
de 100.000 kg.’
Aan het voerhek meldt zich de tweedekalfs
Schadijkerhof Frieda 24, een Stadeldochter met 88 punten. ’Ook al ga ik niet meer
naar keuringen, mooie koeien heb ik altijd
in de stal willen hebben’, zegt Jenniskens,
die Frieda als een van zijn meest aansprekende koeien beschouwt. Dat komt niet alleen door haar fraaie exterieur, maar ook
door haar melklijsten van boven de 110 lactatiewaarde. Zij lijkt het fokdoel van de
Limburgse melkveehouder het dichtst te
benaderen: een gezonde melkkoe met een
goede uier, prima benen en een hoog eiwit.
Inge van Drie
Schadijkerhof Gieni 99 (v. Kibo), 87 pnt.
Prod.: 2,01 252 6405 4,02 3,56 LW 97
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