Hij was een van de grootste inzenders op Agribex, maar ondanks de
sterke afﬁniteit met fokkerij is hij enthousiast over witblauwe
gebruikskruisingen. Een hoog rendement halen vormt de
voornaamste doelstelling voor Patrick De Vreeze uit Merendree.

‘I

k verkoop enorm graag dure kalveren.’ Patrick De Vreeze uit Merendree
windt er geen doekjes om. Het economische rendement is de voornaamste pijler
van het management op zijn bedrijf. ‘Vaarzen die minder melk geven gaan hier niet
zomaar weg voor de slacht. Die krijgen gewoon een witblauwe partner. Voor dergelijke kalveren heb je meteen een goede

trick De Vreeze (44) samen met zijn vrouw
Christa De Muyt (45) uit. Zoon Tim (19) vult
eveneens zijn vrije tijd op het bedrijf in.
Economisch boeren is hun voornaamste
drijfveer. ‘We richten ons vooral op wintermelk’, vertelt Patrick De Vreeze. Ongeveer
90 procent van het melkvee kalft in de periode van half juli tot half november. ‘De
vaarzen worden meestal niet meer geïnse-

Familie De Vreeze: ‘Meer geduld met oude
koeien’

geschoteld. Ondanks het sterk gegroepeerde afkalfpatroon is geen krachtvoer met
het ruwvoerrantsoen meegeleverd. ‘Anders
is er altijd een deel van de veestapel dat het
niet nodig heeft, maar het toch kan opnemen’, beklemtoont De Vreeze. De krachtvoergift via de automaten loopt op tot
maximum vier kilo standaardbrok en 2,5
kilo eiwitkern.
In de zomer krimpt het eenvoudige rantsoen ﬂink in. ‘We voeren niet veel bij in de
zomermaanden’, verwijst de melkveehouder naar de 20 kilo maïskuil en 5 tot 6 kilo
perspulp. ‘Ik laat liever de hoeveelheid zomermelk wat zakken. Dan leveren we des
te meer wintermelk.’
Naast de teelt van 20 hectare maïs omvat
het bedrijfsoppervlak 20 hectare gras, waar-

Economische een voud
Patrick De Vreeze: ‘Acht op de tien pinken geïnsemineerd met witblauwe stier’
prijs. Trouwens, vaarzen verkopen was tot
voor kort niet echt interessant.’
Het aantal gebruikskruisingen loopt op tot
ongeveer veertig procent. ‘We hebben nu
duidelijk minder jongvee dan vroeger.
Daardoor kwam er meer plaats vrij op het
bedrijf.’ De vrijgekomen ruimte betekende
groeimogelijkheden voor de vleesveetak.
‘Vorig jaar hebben we het aantal uitgebreid
naar 25 dikbillen.’

Weinig problemen
Het gemengde landbouwbedrijf met 120
zeugen en gedeeltelijk afmesten baat Pa-

mineerd na 20 januari. Meestal schuif ik
gewoon op naar het volgende jaar.’
Ook bij de pinken krijgen witblauwe stieren kansen. ‘Acht op de tien insemineer ik
met een witblauwe stier‘, klinkt De Vreeze
stellig. ‘Je weet toch niets over de latere productie of hoe de uier eronder komt. Ik let er
natuurlijk wel op dat die stieren er goed op
passen. Geboortegemak speelt zeker een
rol.’ Goldique en Ubidet zijn de meest gekozen witblauwe stieren bij de pinken. Vincent, Unique, Rabbin en Delasse zijn veelgebruikt onder de koeien.
De echte favorieten komen niet met wit-

Met vier koeien nam De Vreeze deel aan Agribex

blauwe stieren in contact. Erasmus, Faber,
Classic, Regan (Intensiﬁer x Triple Threat),
Encounter en Rampage (September Storm
x Rubens) bevolken het inseminatievat. De
65-koppige melkveestapel omvat dochters
van Faber, Lightning, Erasmus, Cadon en
de oudere stieren Power, BevNick en Clara’s
Orkan. Deze laatste geniet nog altijd veel
respect. ‘Met Clara’s Orkan zijn we destijds
begonnen met Holstein. Dankzij die stier
zijn de koeien op uierkenmerken veel verbeterd en bleef het eiwitgehalte op peil.’
Behalve bij goede koefamilies zweert De
Vreeze bij hoge eiwitgehalten. ‘Ik wil veel
eiwit en weinig problemen bij de koeien’,
concludeert de Oost-Vlaamse melkveehouder streng. Om zijn doel in de fokkerij te
bereiken gebruikt hij de stieren gericht per
koe. ‘Ik wil niet toegeven op het exterieur
en het eiwitgehalte. Ik heb een duidelijke
visie over melkvee. Koeien met gemiddeld
9000 kg melk en 3,6 % eiwit met een bruikbare uier en goede benen zijn in mijn ogen
ideaal.’

van 12 hectare gemaaid wordt. Omwille
van het minder intensieve melken in de zomer viel de keuze op standweiden. ‘De witblauwen zijn er vooral om het restgras te
benutten. Ik laat liever wat dikbillen lopen
dan in dure graspakken te investeren.’

Respect voor leeftijd
De melkveestapel scoort op 332 lactatiedagen gemiddeld 9156 kg melk met 4,13 % vet
en 3,49 % eiwit. ‘Vooral de laatste tijd wordt
veel over eiwit gepraat, maar dat is geen
nieuws voor mij. Ik probeer in de fokkerij al
ruim twintig jaar niet toe te geven op dat
punt. Ik laat liever wat liters liggen. Het is
niet moeilijk om de productie nog met 500
of 1000 liter te verhogen, maar wel om de
kostprijs per liter gelijk te houden. Ik houd
liever vijf melkkoeien meer waar ik een
witblauwe stier op kan zetten. In dat geval
heb je nog altijd de meerwaarde van de kalveren.’
De tussenkalftijd van 395 dagen ziet de fokker graag dalen. ‘Het zou nog korter kunnen zijn, maar met de oude koeien heb ik
vaak wat meer geduld’, geeft De Vreeze volmondig toe. Al snel vallen de namen van de
gewaardeerde koeien Liza (v. Enrico) en

Kora (v. Dakar), goed voor respectievelijk
92.169 en 96.648 kg melk. ‘Liza was in 1997
op de nationale in Brussel. Van haar vertrok een stierkalf voor de zuivere witroodfokkerij.’ Het respect voor leeftijd dringt
ver door op dit bedrijf. ‘Met nieuwjaar afgelopen jaar telden we 21 melkkoeien die vier
keer of meer hadden gekalfd, waarvan 16
koeien vijf of meer lactaties telden.’
Met Vemira (v. Erasmus), Vigonda (v. Faber),
Violeta (v. Cadon) en Witteke (v. Lightning)
nam De Vreeze deel aan Agribex. Witteke
veroverde bij de vaarzen de reservetitel.
Absolute favoriet in de stal blijft niettemin Powerdochter Tila, in haar laatste lijst
goed voor 10.058 kg melk met 4,04 % vet en
3,71 % eiwit. ‘Dat is echt een kast van een
koe. Ze is groot, lang en heeft veel inhoud.
Het is misschien geen koe meer om mee te
doen aan de prijskampen, maar wel eentje
om goed mee te fokken.’ Haar Erasmusvaarskalf loopt al onder het jongvee. ‘Het is
een groot, lang en aansprekend kalf’, besluit de fokker enthousiast. ‘Ze heeft nog
een lange weg te gaan maar het ziet er alvast beloftevol uit.’
Annelies Debergh

Favoriet Tila (v. Power), een kast
van een koe

Focus op wintermelk
Het rantsoen bevat vooral traditionele ingrediënten. Ongeveer 30 kg maïskuil, 9 tot
10 kg graskuil gemengd met 12 kg perspulp, 5 kg draf (bierbostel) en 0,5 kg graszaadhooi krijgen de koeien dagelijks voor-
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