Het jaarrond opstallen van de koeien vormt, net als het gecentreerde afkalfpatroon, een belangrijke pijler
in het management bij Kees Christianen en Wieza Aerts uit Meerle. Beide maatregelen dienen slechts één
doel: het behalen van een maximale melkprijs. ‘We zullen in de toekomst nog economischer moeten
werken’, aldus Kees Christianen. ‘De tijd van veel tierlantijntjes is nu wel voorbij.’

‘G

isteren hadden we er vier en vandaag zijn al drie koeien gekalfd.’
Het is druk op het erf van Kees Christianen (57) en Wieza Aerts (55) in het Antwerpse Meerle. Half juni startte het nieuwe kalfseizoen en tot nu toe schonk
ruim de helft van de zeventig koeien
nieuw leven. Het aantal jonge kalveren
dikt dag na dag flink aan, zo getuigt het
kalverhok, waar een reeks vaarskalfjes
de ruim ingestrooide kalverboxen twee
aan twee bevolkt.
De drukke en gegroepeerde afkalfperiode in de zomer past volledig in het
nastreven van zo veel mogelijk wintermelk. ‘Vaarskalveren houd ik ook gewoon aan in functie van ons afkalfpatroon.’

Massaal afkalfpatroon
Het ijveren voor een massale hoeveelheid wintermelk is alles wat de klok slaat
ten huize Christianen. Het hele management staat dan ook in dat teken. ‘Een
verse koe goed onderhouden op dit tijdstip van het jaar vraagt gewoon om een
winterrantsoen’, stelt Kees Christianen
resoluut. De zeventig melkkoeien blijven bijgevolg jaarrond in de stal. ‘Je kunt
nog wel beweiden, maar wil je de koeien
in de zomer goed laten starten, dan kun
je weidegang slechts gedeeltelijk inpassen. Wij hebben er dan maar niet voor
gekozen.’
Het gegroepeerde management levert
volgens de melkveehouder diverse voordelen op. Eén daarvan is de hogere melkprijs die ze op deze manier beuren. Het
uitbetalingssysteem van zuivelfabriek
Campina levert bijna 3,75 euro extra per
100 liter geleverd van begin augustus tot
en met december. Voor leveringen van
februari tot en met juni geldt 1,25 euro
per 100 liter korting, terwijl januari en
juli doorgaan als neutrale maanden zonder supplement of aftrek. ‘Iedere liter
melk die we kunnen verschuiven van juni naar augustus brengt dus 5 euro per
100 liter extra melkgeld op.’
Door het afkalven in groepen ontstond
ook de mogelijkheid het rantsoen te optimaliseren naargelang de lactatiestadia.
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Kees Christianen en Wieza Aerts: ‘Iedere
liter melk die we kunnen verschuiven van
juni naar augustus brengt 5 euro per 100
liter extra melkgeld op’
Veel verse koeien op een gelijk ogenblik
aan de melk hebben betekent dus de hele groep anders voeren. Naast de traditionele gras- en maïskuil past Christianen
tijdelijk maïskolvenschroot in om meer
energie in de koeien te krijgen. Ook de
combinatie van traditioneel krachtvoer
en een extra soort brok in de afkalfperiode past in dat kader.

Het tweede voerstation van de krachtvoerautomaat schakelt deze melkveehouder sinds kort in voor het geven van
een energierijker krachtvoer op basis
van onder meer propyleenglycol. De eiwitkern wordt sindsdien met het gemengde rantsoen verstrekt. ‘Door die
maatregelen hebben we duidelijk minder problemen met slepende melkziekte. Weet je, als de koe beter draait, dan
zie je dat op elk vlak.’
Nadeel van het gecomprimeerde afkalfpatroon is het ontstaan van arbeidspieken. Met de kalfjes is dat goed op te
vangen, want ook in dit nadeel ziet
Christianen positieve punten. ‘Als je in
dezelfde periode veel koeien aan de
melk krijgt, heb je veel restmelk van verse koeien op eenzelfde ogenblik. Het
voordeel is dat er nu ook veel kalveren
zijn waar je die aan kunt geven. Anders
kun je die melk niet wegwerken.’ Dat de-

Maximaal twee keer twee liter melk per dag voor de jongste kalveren
ze restmelk per definitie slecht is voor
kalveren, betwijfelt de veehouder. ‘Het
belangrijkste is dat je de kalveren niet te
veel melk geeft. Twee keer twee liter per
dag is hier meer dan voldoende.’

Sobere lagekostenfokkerij
Het bedrijf ligt in een vrij intensieve
streek waar tuinbouw- en kassenteelten,
zoals de teelt van aardbeien, veelvuldig
aan bod komen. Zelf hebben de bedrijfsleiders 38 hectare ter beschikking, waarvan ongeveer 18 hectare gras, terwijl de

overige 20 hectare dienst doet voor de
maïsteelt. Met het continu voeren van
een winterrantsoen wordt jaarlijks vooral meer gras ingekuild. ‘Als je dan toch
de machines al hebt, is het inkuilen van
een paar extra hectare gras geen meerkost.’
De sobere 2-x-8-visgraatmelkstal met enkel automatische afname vormt net zo
goed een kenteken op dit bedrijf. De eenvoud trekt immers door in alle stallen,
die niettemin ruim zijn opgezet. ‘De tijd
van veel tierlantijntjes is voorbij’, denkt

Kees Christianen: ‘Verse koe goed on derhouden vraagt om winterrantsoen’

Gegroepeerd management

Christianen hardop. ‘We zullen ook in de
melkveehouderij naar de toekomst toe
nog economischer moeten werken.’
Om extra financieel resultaat te behalen
koos het bedrijf het afgelopen jaar voor
witblauwkruisingen. Na de eerste kalveren staat de beslissing vast: deze weg
wordt in de toekomst niet verder ingeslagen. Met name het risico op een beperkte hoeveelheid vervangingsjongvee
schrikt deze melkveehouders af. Kees
Christianen: ‘Het alternatief is hier een
jonge stier bij de koeien laten lopen om
de uitlopende inseminaties op te vangen. Achteraf kun je dan nog altijd kiezen of je die vaarskalveren wel of niet
wilt houden. Zo beperk je het risico als er
te weinig vaarskalveren geboren worden. Onze ervaring leert dat producten
van een eigen stier het meestal ook niet
slecht doen.’
Vanwege de kosten maken Kees en Wieza al jaren gebruik van alleen teststieren
voor het insemineren van de koeien. ‘We
hebben wel een iets hogere vervanging,’
stelt de veehouder, ‘maar onze inseminatiekosten liggen een stuk lager dan
het gemiddelde. Door die lagere kosten
is het veroorloofd om wat meer te insemineren en vooral om vroeger te starten
met het inseminatieseizoen. Zo houden
wij het kalfseizoen bijeen.’ De pinken
krijgen vanwege het afkalfgemak geteste fokstieren als partner. Laurenzo en
Cello kregen het afgelopen jaar kansen.
‘De keuze is dan meteen al een flink stuk
beperkter. Maar wanneer ik stieren
moet kiezen, dan kies ik altijd in functie
van de melkproductie. Daar draait het
tenslotte om.’
Annelies Debergh
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