Een fokstier fokken staat hoog op het verlanglijstje van Gré van Gas-

geven’, zoekt Van Gastel naar een verklaring. Het stiergebruik illustreert die nadruk op productie en eiwit treffend. De
huidige inseminatielijst bevat de namen
van Harry, Nevada, Lucky Mike, Orcival en
Jocko Besne.

tel uit Nispen. De Noord-Brabantse fokker spreidt zijn kansen: hij
neemt deel aan twee syndicaten. Met Labellezoon Ganvo Aduard en
Novaliszoon Profit Nicolai was Van Gastel al dicht bij zijn doel.
Gré van Gastel: ‘Als koeienboer heb je te
weinig tijd om embryo’s te vermarkten’

‘W

e hebben weer een barrière genomen. Een kampioen vasthouden op de wintershow is prachtig: al die reacties van mensen, al die felicitaties. We
doen al jaren mee, maar dit hadden we nog
niet eerder meegemaakt.’ Nog zichtbaar
nagenietend vertelt Gré (46) van Gastel uit
Nispen over het vaarzenkampioenschap
dat zijn met 88 punten ingeschreven pupil

Ganvo Lavendel (v. Jesther) behaalde op de
West-Brabantse wintershow in Etten-Leur.
Een echte keuringsfanaat wil de NoordBrabantse fokker zich desondanks niet
noemen. ‘Productie staat voor mij op de
eerste plaats.’ Dat is af te lezen aan het hoge productieniveau van de veestapel, die
jaarlijks 778.000 kg melk met een vetreferentie van 4,19 % aan de fabriek levert. Het

afgelopen jaar kwamen de 75 koeien tot
een gemiddelde productie van 9822 kg
melk met 4,44 % vet en 3,59 % eiwit in 305
dagen. Hoe komt Van Gastel aan die hoge
gehalten? ‘Ik heb altijd geprobeerd stieren
met een hoge productie-aanleg en een positieve eiwitvererving te gebruiken. In eerste instantie zijn de koeien er om melk te

Ganvo en Profit
Koeien als Ganvo Lavendel zorgen ervoor
dat Van Gastel niet met tegenzin in de
melkput staat. Qua gehalten vormt de Jestherdochter geen voorbeeldexemplaar,
maar ze combineert haar fraaie exterieur
met een gulle melkgift. Ze is nu ruim tweehonderd dagen in productie en staat voorspeld op 12.067 kg melk met 3,88 % vet en
3,11 % eiwit. ‘Het is een plezier om zo’n
vaars te melken. Op haar top gaf ze 47 kg

Dromen van een f okstier
Van Gastel zet in op meerdere troeven door deelnam e aan syndicaten
melk en ze kan het gemakkelijk aan’, stelt
Van Gastel bewonderend.
Wellicht kan de Jestherdochter hem nog
een andere dienst bewijzen. Een fokstier
fokken staat namelijk bovenaan zijn wensenlijstje. Om zijn doel te bereiken zet Van
Gastel in op meerdere troeven: hij maakt
deel uit van twee syndicaten. In 1988 zette
de Noord-Brabantse fokker samen met
drie andere Brabantse fokkers het Ganvosyndicaat op. ‘We wilden iets speciaals in
onze stallen. Door samen te werken
spreidden we de risico’s.’ De syndicaatleden kochten in eerste instantie vier dieren
en spraken af de nafok en de opbrengsten
van de aangekochte dieren te verdelen.
Van de vier aankopen van het eerste uur
heeft met name Ned Boydochter Etazon
Flora haar sporen nagelaten. Met haar
vaarzenlijst nestelde ze zich op de eerste
plek in de Noord-Brabantse productietop.
Een aantal vrouwelijke nakomelingen uit
haar uitgebreide nageslacht promoveerde
op het Delta-test- station tot donor, terwijl
een paar mannelijke nazaten als proefstier werden ingezet. Via dochter Ganvo
Fleur (v. Sunny Boy) en kleindochter Ganvo Annemoon (v. Celsius) zorgde Etazon
Jesterdochter Ganvo Lavendel behaalde
eerste kampioenslint voor Van Gastel

Flora ook voor achterkleindochter Ganvo
Lavendel.
Een fokstier heeft het syndicaat nog niet
opgeleverd, al scheelde het met Ganvo
Aduard weinig. De Labellezoon – achterkleinzoon van Etazon Flora – scoort 312
DPS en 106 exterieur, maar zijn positieve
CVM-ververving staat de fokstierstatus in
de weg. Ook het Profitsyndicaat, dat Van
Gastel sinds 1995 vormt met Skalsumerfokker Minne Blanksma, bezorgde hem
tot nu toe geen fokstier. Novaliszoon Profit
Nicolai kwam dichtbij met 340 DPS en 108
exterieur, maar evenals Aduard is hij drager van CVM. De spil waar het om draait in
het Profitsyndicaat is Shortsdale Jetti 68.
Van haar stammen alle Profitstieren af. Deze door Van Gastel zelf gefokte Sunny
Boydochter stond ooit zevende in het koeindexenklassement. In tegenstelling tot
de matige embryoproducerende Ganvokoeien – ‘de luxe om Ganvo-embryo’s te
verkopen hadden we nauwelijks’ – blonk
de met 88 punten ingeschreven Jetti op dat
onderdeel juist uit. Haar embryo’s verkochten Van Gastel en Blanksma naar allerlei landen. ‘Minne heeft voor mij duidelijk toegevoegde waarde. Ik pluk de
vruchten van zijn enorme netwerk. Bovendien ben ik geen echte handelaar. Als
koeienboer heb je te weinig tijd om embryo’s te vermarkten.’
Van de nakomelingen van Jetti springt een
aantal Russelkleindochters momenteel in
het oog. Twee ervan zijn naar het Deltatestbedrijf gegaan en twee staan in Nispen.
De meest opvallende daarvan is Profit Reika. Ze is ingeschreven met 87 punten en
produceerde als vaars 8228 kg melk met
5,52 % vet en 3,90 % eiwit in 305 dagen. Holland Genetics heeft een volle broer van het
viertal ingezet als proefstier.

Vroege weidegang
De invloed van de syndicaatvorming is op
de stallijst duidelijk zichtbaar. Ruim dertig
dieren dragen het voorvoegsel Profit,
twaalf stuks zijn getooid met het Ganvoprefix en de overige hebben de eigen stalnaam Shortsdale. Die laatste groep wordt
steeds kleiner, denkt Van Gastel. ‘Genetisch hebben de Ganvo- en Profitdieren
een voorsprong.’
In de stal lopen de 75 Profit-, Ganvo- en
Shortsdaledieren kriskras door elkaar;
voorkeursbehandelingen zijn niet aan de
orde. Stuk voor stuk zullen ze het de komende maanden moeten stellen met minder krachtvoer dan in het verleden. ‘Het afgelopen jaar zijn m’n krachtvoerkosten te
veel gestegen. Ik wil de kostprijs goed in de

gaten blijven houden, zeker nu de melkprijs daalt.’
Om de krachtvoerkraan verder dicht te
kunnen draaien lopen de koeien momenteel dagelijks al drie uur buiten. ‘Gemiddeld liggen ze nog geen kwartier’, zo benadrukt Van Gastel het fanatisme waarmee
de koeien grazen. Voor de vroege weidegang gebruikt hij acht hectare Italiaans
raaigras dat vorig jaar is ingezaaid na de
bollenoogst.
Van Gastel heeft 42 hectare grond in gebruik en verhuurt daarvan jaarlijks ongeveer zes hectare voor bollen en drie hecta-

Volle broer van Russeldochter Profit
Reika ingezet als proefstier
re voor aardappelen. Maïs telt voor ongeveer tien hectare, terwijl grasland de resterende oppervlakte in beslag neemt.
Behalve door de koeien nu al te weiden,
wil Van Gastel ook op een andere manier
proberen de krachtvoergift te reduceren.
‘Doordat we de laatste jaren minder stikstof mogen strooien zit er minder eiwit in
het gras. Door eerder te maaien wil ik een
betere graskwaliteit binnen halen en een
hogere smakelijkheid. Structuur komt er
wel op een andere manier in.’
De koeien zullen moeten wennen aan de
verminderde krachtvoergift, Van Gastel
zelf niet minder. Het drukken van de
krachtvoergift druist enigszins tegen zijn
eigen gevoel in: ‘De melkmeters houd ik
altijd goed in de gaten. Ik blijf een liefhebber van veel melken.’
Inge van Drie

april 1 2004

19

