Curtismill Holsteins richt zich in het Britse Stapleford Abbotts op het

Mtotodochter Hayleys Odyssey 2 staat bij
Cogent onder contract

fokken van excellente koeien die uitblinken in productie en levensrijker dan de deelname aan keuringen’,
noemt hij als reden. ‘We kunnen nu
eenvoudiger dieren verkopen, hopelijk
binnenkort ook weer buiten Groot-Brittannië.’
Torrance laat geen twijfel bestaan over de
criteria waaraan zijn fokvee moet voldoen. ‘Ik wil functionele koeien met sterk
beenwerk en aanleg voor een levensproductie van boven de 50.000 kilo melk.’
Torrance schakelt tegenwoordig vaker
stieren in met goede scores voor levensduur. Namen als Lucente, Outside, Stormatic, Lucky Mike, Atom, Ford, Goldwyn,
Mr. Sam en Titanic komen op het inseminatielijstje voor.
De vaarzen worden geïnsemineerd met
gesekst sperma of dienen als drager voor
de geïnvesteerde embryo’s. ‘Vorig jaar had
het gesekste sperma een bevruchtingsresultaat van 65 procent en had ik
op tien drachtigheden negen vaarskalveren’, roemt Torrance de techniek. Het
systeem is weliswaar kostbaar, maar omdat hij royaler inkruist met vleesstieren
brengen de kalveren gemiddeld meer
op. In Groot-Brittannië is het verschil tussen kruisling- en zuivere Holsteinkalveren
aanzienlijk: 280 euro tegen slechts 5 euro.

duur. Met de inbreng van wereldwijde topgenetica verwacht John
Torrance zich steeds nadrukkelijker op de kaart te zetten.

E

en lange rij vaarzen staat gretig aan
het voerhek. Op het eerste oog zijn
het vaarzen als alle andere, maar het melkveebedrijf dat Robert en John Torrance
runnen, valt op door dieren uit bekende
families. Ze maken hun reputatie waar op
Curtismill Holsteins, waar de gemiddelde
productie boven de 10.000 kg melk per
koe ligt. Op een totaal van 260 dieren telt
het bedrijf 17 excellenten, 115 AB-koeien
en 55 dieren waarvan de productieteller
de 50.000 kg melk inmiddels overschreed.
‘Wij streven ernaar deze reputatie verder
te ontwikkelen, zodat we een goed rendement handhaven. Het economisch kli-

maat in de Britse melkveesector is grillig, dat vraagt om flexibiliteit’, zegt John
Torrance. Met 260 melkkoeien melkt hij
een quotum vol van 2.650.000 kg.
Curtismill Holsteins haalde dieren uit
verschillende koefamilies op stal, onder
meer uit Park-Edge PM TM Bows Lisa (v.
Blackstar), een kleindochter van Mascots
moeder Jackbuilt Chairman Mandy. Via
de embryo’s van de stier Gen-Ace Petrum
LD Elvin (v. Melvin) verkreeg Torrance
van Lisa de excellente Curtismill El Bows
Mandy (91 punten).
De Primrosefamilie kwam in de stal van
Torrance via het kalf Watergate Bluff BS

John Torrance: ‘Het economisch klimaat
in de Britse melkveesector is grillig, dat
vraagt om flexibiliteit’

Groot-Brittannië

Stapleford Abbotts

Ontembare ge estdrift
John Torrance: ‘De prijs van kruisling- en zuivere Holst einkalveren verschilt circa 275 euro’
Primrose (v. Pen-Col Valor Bluff). Via Dynasty Blackstar S Primrose stamt het kalf
af van North Sea Starbuck Primrose (94
punten). Deze in 1992 geboren Starbuckdochter liet in Groot-Brittannië 83 nakomelingen registreren. Naast veel nakomelingen gaf ze ook veel melk. Diezelfde
melkdrang van de koefamilie komt ook
bij Torrance naar voren. Kleindochter
Watergate Bluff BS Primrose produceerde tot nu toe 104.000 kg melk.
Een hoge melkproductie per koe is belangrijk voor Torrance omdat het bedrijf
voor de ‘fluid market’, de consumptiemelkmarkt, produceert. ‘Onze melkfabriek betaalt niets voor vet en eiwit. De
vetreferentie ligt op 3,96 procent, maar
wij willen richting de vereiste ondergrens van 3,6 procent vet. Dan benutten
we het quotum maximaal. De absolute
productie krijgt daarom prioriteit, die
moet richting de 10.500 kilo melk per
koe’, stelt John Torrance. Het gaat volgens
hem in Groot-Brittannië, dat twee miljoen koeien telt op 23.000 bedrijven,

steeds nadrukkelijker richting massaproductie en schaalvergroting.

Spoelkosten vergeten
Met de aankoop van embryo’s en via vijf à
zes jaarlijkse spoelsessies van zijn beste
koeien timmert Torrance aan de fokkerijweg. Een dure hobby? John Torrance kan
een glimlach niet onderdrukken: ‘Spoelen gaat hier met golfbewegingen. Als ik
me realiseer wat de kosten zijn, houd ik
het voor gezien, maar na een jaar of vier
begint het toch weer te kriebelen en vergeet ik de kosten even.’
Investeren in fokkerij, Torrance schuwt
het niet. Waar het zich tot dusver in uitbetaalde? Hayleys Odyssey 2, een met
88 punten ingeschreven Mtotodochter,
waarvoor hij ruim 5000 euro betaalde,
staat bij Cogent onder contract met Braedale Goldwyn. Odyssey stamt uit de Amerikaanse Odyssey Chief Mark Ina.
Ondanks de gedreven fokkerijgeest mijdt
John Torrance de competitie op keuringen. ‘Onze gezondheidsstatus is belang-

Goedkoop TMR
Curtismill Holstein heeft nabij Londen
ruim 400 hectare grond in gebruik. Tarwe,
maïs en koolzaad maken het merendeel
uit van het bouwplan en dienen voornamelijk als grondstoffen voor het TMR-rantsoen. ‘Eigen producten zijn veel goedkoper dan krachtvoer aankopen’, vertelt
Torrance, die aan de hoogproductieve dieren dagelijks ruim 2,5 euro per koe (bijna
zes cent per kg melk) uitgeeft aan voer. Het
menu bestaat naast deze voeders uit graskuil, gehakseld stro, raapzaad, sojameel
en gedroogde bietenpulp. ‘Als pensbuffer
voeren we ontsloten graan’, stelt Torrance,
die een gezonde veestapel beschouwt als
de sleutel tot een goed inkomen. Elke twee
weken krijgt het bedrijf vruchtbaarheidsbegeleiding, waarbij de conditie nauwlettend wordt gevolgd. Maar niet omdat de resultaten tegenvallen, verzekert Torrance:
‘Het is noodzakelijk om scherp te blijven,
onze tussenkalftijd ligt op 410 dagen,
waarmee we bij deze productie en deze
koppelgrootte tevreden kunnen zijn.’
Tijmen van Zessen
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