C R V- T E S T B E D R I J V E N

Maatschap Boschloo ziet testen als een unieke
manier om fokkerij en praktijk samen te brengen

In competitie
Uit een soort competitie met de eigen melkveestapel tekende
maatschap Boschloo uit Steenderen in om CRV-testbedrijf te
worden. Het leek een uitgelezen kans om fokkerij en praktijk samen te brengen. Genoomfokkerij komt zo een stapje dichterbij.
tekst Annelies Debergh

Z

e is momenteel de absolute favoriet
van melkveehouder Hans Boschloo
en zijn medewerker Leon Klein Kranenbarg: de 87 punten Boltonvaars met 116
lactatiewaarde uit Etazon Renate (v. O
Man), voorzien van een torenhoge genoomfokwaarde. De vaars Walrich Delta
Riant loopt in Steenderen gewoon tussen
de zeventig melkkoeien. ‘Vanaf de eerste
dag na kalven gaf deze vaars makkelijk
melk’, klinkt het overtuigd. ‘Veel melk
produceren gaat haar zo goed af. Van
zo’n dier geniet ik gewoon elke dag.’
‘Het kan ook zijn dat ze zo weer weg
moet’, maakt Hans Boschloo (45) een
kanttekening. Goed presterende testvaarzen worden geselecteerd tot etdonor en keren dan – volgens de spelregels van het testcontract – terug naar
het et-station in Terwispel. Eerder gingen al een Spencer- en een Ramosdochter retour. ‘Als je voor het testsysteem
kiest, dan weet je dat. De ene komt en de
andere gaat.’
De selectie als donor bekijkt hij vooral
positief. ‘Als je enige tijd een vaars op je
bedrijf hebt die uitstekend presteert en
die promoveert, dan heb je ook een bijdrage geleverd aan de fokkerij. Als het
goed uitpakt, geeft dat wel een kick.’

grom de kans om in het InSire-programma in te tekenen. ‘Uit een soort van competitie met onze eigen koeien leek het
me al snel interessant om mee te doen’,
vertelt Hans Boschloo. ‘Vaarzen testen is
een unieke manier om fokkerij en praktijk op het eigen bedrijf bij elkaar te
brengen. Het hele verhaal rond genomics komt meteen een stapje dichterbij.
Daar zag ik wel een uitdaging in.’
Momenteel zijn in Steenderen vijftien
testvaarzen of tweedekalfsdieren aan de
melk. Samen realiseren alle melkkoeien
gemiddeld 11.179 kg melk met 4,30%
vet en 3,58% eiwit. ‘We verkopen nu eigengefokte drachtige pinken van onszelf
en meer afgekalfde vaarzen. De grootste
selectie gebeurt bij het eigen jongvee.’
Meer koeien houden is nog niet aan de

familie Boschloo en
Leon Klein Kranenbarg
Aantal melkkoeien:
73
Testvaarzen:
15
Bedrijfsareaal:
41 hectare
Roll. jaargem.:	11.179 4,30 3,58
2836 ejr
Naam:

orde, althans niet vóór 2015, zodat veel
vee wordt verkocht. ‘We krijgen nu veel
vrouwelijk vee binnen. Als je daar niets
mee doet, zit het in een jaar tijd bomvol.’
Een voorbeeld volgt. ‘Afgelopen week
zijn zes pinken naar Griekenland verkocht, vrijdag staan weer zes nieuwe
testvaarzen in de stal.’
Een aparte behandeling krijgen de testvaarzen niet, benadrukt de melkveehouder. Boschloo: ‘Ze draaien gewoon mee
in ons systeem en ik behandel ze ook als
mijn eigen vee.’ Eenvoud gaat boven alles, wat ook af te lezen is in het basisrantsoen. Dat bevat voor de helft gras en
de andere helft mais, aangevuld met een
kilo geplette gerst en een derde kilo
koolzaadstro, in combinatie met weidegang. De krachtvoergift volgt de individuele productie. ‘Ik houd niet van veel
bijproducten. Met een eenvoudig basisrantsoen probeer ik moeilijkheden door
hoge producties aan het eind van de lactatie te vermijden.’ l

Al eerdere testervaring
Vijftien jaar geleden testte Hans
Boschloo al één lichting Delta-pinken.
‘Het systeem was toen nog niet als nu.
Het bedrijf was helemaal testbedrijf, of
helemaal niet. Wij wilden wel onze eigen koeien houden dus zijn we na die
ene lichting weer gestopt.’
Door contacten met CRV kregen Hans
Boschloo en zijn vrouw Monique PelStalfavoriet Walrich Delta Riant
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