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Karaktervolle Jocko Besnedochter Teatske 578
gaat in sneltreinvaart over de 100.000 kg melk

Vreten en heel
veel melk geven
Het duurde vijf jaar voordat het oude record van snelste honderdtonner sneuvelde. Teatske 578 heet de nieuwe vaandeldraagster.
Op een rantsoen zonder mais en veel gras snelde ze met een
dagproductie van 56,6 kg naar de honderd ton.
tekst Jaap van der Knaap

In drie lactaties
produceerde Teatske 578
honderdduizend kg melk

‘I

edere veehouder herkent het wel:
eens in de vijftien, twintig jaar heb
je een bijzondere koe in de stal. Bij ons
is dat nu Teatske 578. Ze is een koe die
zorgt voor extra arbeidsvreugde, voor
ons de slagroom op de taart.’
Dirk Stuij uit Ottoland is niet zomaar
trots op zijn Jocko Besnedochter. Samen
met zijn vrouw Corrie en zijn broer en
schoonzus Sjaak en Conny zijn ze de eigenaars van de koe die als snelste in
Nederland de kaap van honderdduizend
kilogram melk slechtte. Teatske 578 produceerde in slechts drie lijsten in 1781
dagen 100.787 kg melk met 3,18 % vet
en 3,24 % eiwit, goed voor een daggemiddelde van 56,6 kg melk. Daarmee
schreef ze het oude record, dat al ruim
vijf jaar standhield, van Jantje 342
(v. Sunny Boy) van de familie Oostra uit
Havelte uit de boeken.
‘Teatske 578 was onze eerste vaars die

Sjaak en Dirk Stuij: ‘Een dagproductie van
90 kg is eigenlijk wel wat te veel’

meer dan 60 kg melk produceerde’, vertelt Sjaak. ‘We hebben een hoge bedrijfsproductie, maar we zagen meteen dat
Teatske 578 wel een heel bijzondere producente was.’ Teatske maakte een eerste
lijst van ruim 23.000 kg melk en in haar
tweede lijst ging ze helemaal ‘los’ en
produceerde in 847 dagen 47.083 kg
melk. Vijftien maanden lang gaf ze meer

dan 60 kg melk, waarvan vier melkcontroles boven de 80 kg. Dat de lijsten veel
dagen hebben, is geen bewuste keuze.
‘Teatske is een echte Jocko Besnedochter, we krijgen haar slecht drachtig’, verduidelijkt Dirk. ‘Hoe vaak ze in haar
tweede lijst geïnsemineerd is, ik weet
het niet meer. Een “laatstekansembryo”
werkte ook niet, maar uiteindelijk werd
ze drachtig van een proefstier. Op de dag
dat de dierenarts haar drachtig verklaarde, hebben we taart gegeten.’

Tweemaal zoveel mest
Een feestje vieren omdat een koe drachtig is geeft wel aan dat de broers veel
waardering hebben voor Teatske. Dirk
windt er geen doekjes om: ‘Ze is echt
apart. Naast haar enorme wil om melk te
geven heeft ze een dominant karakter
en wil ze maar twee dingen: vreten en
melk, veel melk geven.’
Teatske heeft vanwege haar hoge productie een aparte strobox in de stal waar
ze in mag nadat ze is gemolken en mee
heeft gegeten met de rest van het koppel. ‘We zetten de koeien na het melken
aan het voerhek vast om bierbostel en
perspulp te geven. Wanneer we ze loslaten, gaat Teatske op zoek naar restjes en
daarvoor moet iedereen wijken.’
Om zo’n hoge productie te realiseren
moet Teatske wel veel vreten, zo ervaren
de broers. De veehouders telen geen
mais en het rantsoen bestaat daarom
naast onbeperkt (kuil)gras uit 15 kg perspulp, 8 kg bierbostel en 2 kg Nutex. ‘In
de melkstal krijgt ze per melkbeurt 1 kg
brok en daarnaast dagelijks 9 kg in de
krachtvoerbox. Meer heeft ze nooit gehad, ze haalt die extra energie dus met
name uit het gras en soms uit wat extra
hooi voor structuur.’
Tijdens de huidige derde lijst was 90 kg
per dag aan het begin van de lactatie eigenlijk te veel, vindt Dirk. ‘Ze deed de
eerste maanden flink haar jas uit, het is
dan wel balanceren voor zo’n koe. We
hebben haar wel eens geholpen met het
geven van propyleenglycol. Tegen zo’n
productie valt gewoon niet op te eten.’
Teatske 344
(v. Feikje’s van Bentum)
Teatske 395
(v. Skyhawk)
Teatske 520
(v. Addison)
Teatske 578
(v. Jocko Besne)
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Dat Teatske veel vreet, valt ook op te maken uit de mest in het strohok. ‘Ze schijt
twee keer zoveel als een gemiddelde koe.
Als er veel in gaat, komt er ook veel
uit.’

Extreme fokwaarde melk
De hoge productie komt niet uit de lucht
vallen. De Addisonmoeder van Teatske
578, Teatske 520, vervulde maar één
lijst, maar wel een van 25.000 kg melk in
520 dagen. ‘In onze 130-koppige veestapel luistert meer dan de helft naar de
naam Teatske’, vertelt Dirk. ‘Mijn opa
haalde de eerste Teatske uit Friesland.
De koefamilie heeft diverse takken; van
kleinere, gehalterijke dieren tot melkrijke, extreem grote koeien.’
Teatske 578 is niet alleen de productiefste koe in de stal, maar zonder twijfel
ook de grootste. ‘Ze meet ruim 165 centimeter, ze steekt boven iedereen uit’,
aldus Sjaak. ‘Ze kalfde op exact tweejarige leeftijd voor het eerst, maar ze is
zich gewoon blijven doorontwikkelen.’
De broers Stuij laten hun dieren niet inschrijven, maar volgens Dirk zou Teatske
578 wel 83 punten waard zijn. ‘Maar dan
moet je haar niet afstraffen op ontwikkeling. Want eigenlijk is ze voor de echte
praktijk natuurlijk te groot.’ De hoge
productie en haar afstamming wekten
de interesse van CRV en de broers Stuij
zonden een haarmonster op voor een genoomtest. ‘Het is opvallend dat zo’n test
zo overeenkomt met de praktijk’, vertelt
Dirk, wanneer hij de uitslag laat zien.
De productievererving is uitzonderlijk
hoog: 3065 kg melk, –0,75% vet en
–0,24% voor eiwit. ‘Maar ook de exterieurfokwaarden lopen parallel met de
praktijk: haar uier en benen zijn net bovengemiddeld, maar het kruis is breed
en haar vooruier wat kort.’

Slim en vermakelijk
De fokwaarden waren niet voldoende
voor een promotie tot stiermoeder, maar
Dirk zou ook weinig verwacht hebben
van een et-sessie. ‘Haar vruchtbaarheid
is gewoon een probleem.’
Inmiddels is ze een jaar aan de melk en
nog altijd is ze niet drachtig. ’Het zou natuurlijk mooi zijn als dat weer lukt’, zegt
Sjaak. Teatske, de 24e honderdtonner op
het bedrijf, kan een nieuwe lijst nog zeker aan. Met grote happen staat ze te
vreten in haar strobox. ‘Ze heeft karakter, maar is ook slim’, besluit Sjaak.
‘Wanneer je het hek niet goed dicht doet,
staat ze binnen de kortste keren buiten
bij de perspulpkuil te vreten. Ze is voor
ons gewoon een vermakelijke koe.’ l
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