B E D R I J F S R E P O RTA G E

Keuringvedettes van Zwitserse La Waebera
kennen de smaak van kuilgras niet

Smullen van hooi
Het totaal exterieur van de oudere koeien van Michel Clément
staat op gemiddeld 90 punten. Tel daarbĳ op een productie van
gemiddeld 10.000 kilo melk en een tussenkalftĳd van 370 dagen
en de interesse voor het fokbedrĳf La Waebera is gewekt.
tekst Tĳmen van Zessen
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en overweldigend heerlĳke geur van
hooi prikkelt de neus als je de stal
binnenstapt bĳ Michel Clément. De Zwitserse melkveehouder uit Le Mouret voert
het hele stalseizoen hooi aan zĳn koeien.
Enerzĳds omdat het een voorwaarde is
van zĳn zuivelafnemer (zie kader), maar
anderzĳds ook gewoon omdat het bĳzonder gezond is voor de koe.
En wie denkt dat je van hooi niet kunt
melken, heeft het mis. De 45 koeien
van La Waebera produceren gemiddeld
10.000 kilo melk per jaar met een tussen-

kalftĳd van 370 dagen. De gehalten liggen op 3,90% vet en 3,30% eiwit. ‘Hooi is
een gezond voer, het maakt een koe bĳ
deze producties minder snel moe’, zegt
Michel beslist. Hĳ is ervan overtuigd dat
de goede vruchtbaarheid bĳ zĳn productieniveau te danken is aan het voeren van
hooi. Ook tĳdens het weideseizoen voert
Clemént steevast drie kilo droge stof hooi
per dag aan zĳn koeien.
Het kunstmatig gedroogde hooi (zie kader) mag dan van goede kwaliteit zĳn,
voor de hoge productiecĳfers van Clé-

ment is meer nodig. Tĳdens de wintermaanden krĳgen de koeien tweemaal
daags een mix van luzerne, gedroogde
mais en perspulp voorgeschoteld (in totaal 4 kilo per koe). Daarnaast kunnen de
dieren in de krachtvoerautomaten nog
twee soorten eiwitrĳke brok opnemen,
tot een maximum van zes kilo per dag.
Van dit krachtvoer mag Clément gemiddeld over de veestapel niet meer dan drie
kilo krachtvoer per koe per dag voeren.
Net als het voeren van hooi is dit een
randvoorwaarde van de zuivelafnemer.

Spoelen met Goldwyn
Het is niet alleen de geur van hooi die de
zintuigen doet prikkelen in de stal van
Clément. Wie een bezoek brengt aan La
Waebera moet ook zeker zĳn ogen de
kost geven. De veestapel staat bekend om
de kwaliteiten in het exterieur. Neem La
Waebera Acme Sublime. De Acmedochter
prolongeerde in januari haar titel op de
Swiss Expo en gaf op het EK in Fribourg
ook acte de présence. Het scheelde een
haar of de met 94 punten gewaardeerde
koe greep er een 1a-positie. ‘Na het EK
ben ik Sublime gaan spoelen met Goldwyn’, vertelt Clement. ‘Het is niet de
jongste genetica, maar Goldwyn en Sublime passen bĳ elkaar, de koe is er breed
en sterk genoeg voor.’ De spoeling is niet
meer vanwege ki-interesse, maar er staat

Hooi vormt de basis in het rantsoen van de koeien
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Michel Clément
Michel Clément melkt in Zwitserland 45 koeien. De
productie- en exterieurstatistieken spreken tot de verbeelding. De helft van het bedrĳfsresultaat komt om die
reden uit omzet en aanwas.

Le Mouret

Keuringstopper
La Waebera Acme Sublime
scoort 94 punten excellent

Zwitserland

Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Tussenkalftĳd:

45
440.000 kilo
60 hectare
370 dagen

al wel een Destryzoon (Destry Supreme)
van Sublime bĳ de ki.
Tĳdens de veiling in Fribourg sprong ook
La Waebera Destry Tinette in het oog. Een
stĳlvolle Destrydochter uit de belangrĳkste koefamilie van La Waebera: die van
Océanie. Tinette verwisselde voor bĳna
12.000 euro van eigenaar en was daarmee
het op drie na duurste veilingnummer.
Niet helemaal verwonderlĳk als je bedenkt dat de moeder van Tinette, La Waebera Ralstorm Tina, in 2011 het reservekampioenschap van Expo Bulle op haar
naam zette en in 2013 op de Swiss Expo
een eervolle vermelding opstreek. Tina is
een Ralstormdochter van Océanie (v. Gla-

cier), de koe die eerder deel uitmaakte
van een Zwitserse landengroep op het EK.

La Waebera in Nederland
De resultaten op keuringen geven de omzet en aanwas van Clément een flinke
boost. Grofweg vĳftig procent van zĳn inkomen komt uit omzet en aanwas. De
genen van La Waebera zĳn ook in Nederland verspreid. Van de stier La Waebera
September Harlequin zĳn in Nederland
137 dochters aan de melk gekomen. De
September Stormzoon komt uit de met
89 punten opgenomen Tulipdochter JB
Haiti. In Nederland scoort Harlequin 106
voor totaal exterieur.

Haiti en Océanie zĳn beide ‘homemade’,
zoals Michel het noemt. Maar hĳ koopt
ook interessante genetische producten in
het buitenland. Daarmee blĳft zĳn veestapel voor kopers aantrekkelĳk. Zo
kocht hĳ een nakomeling van Madisonkampioene Blondin Redman Seisme. Alles bĳ elkaar resulteert het in een veestapel waarvan de oudere dieren (meer dan
twee kalvingen) met gemiddeld 90 punten zĳn ingeschreven. De vaarzen staan
op 84 punten, met daarbĳ de opmerking
dat een vaars in Zwitserland maximaal 87
punten krĳgt. ‘Ik wil meetellen in de veeverbetering, dan zĳn mooie koeien en
een hoge productie onmisbaar.’ l

Kuilgras in de ban voor productie van gruyèrekaas
Michel Clément produceert melk voor de
bekende Zwitserse gruyèrekaas. Deze
kaas staat bekend om zĳn authentieke
smaak, laat zich prima gebruiken in uiensoep en smaakt vooral bĳ brood, in tosti’s
en in de kaasfondue.
De kaas wordt gerĳpt bĳ een hoge luchtvochtigheid (94 tot 98 procent) en een
hoge temperatuur (13 à 14 graden Celsius). Een onberispelĳke melkkwaliteit is
daarom extra belangrĳk. Melkveehouders
die produceren voor deze speciaalkaas,
zĳn verplicht om te weiden en mogen
geen kuilgras of maiskuil voeren, want de
melk wordt niet gepasteuriseerd. Hooi is
het voornaamste ruwvoerproduct op de
menukaart van de ‘gruyèrekoeien’.
Het oogsten van hooi is in Zwitserland
echter nog lastiger dan in Nederland. In

de Alpen kan het weer razendsnel veranderen en daarmee de ruwvoerwinning
verstoren. Bovendien valt er in veel gebieden ook meer neerslag dan in Nederland.
Om toch hooi te oogsten, laten de meeste
melkveehouders het hooi kunstmatig
drogen, in elk geval de eerste snede. Michel Clément heeft in zĳn stal ook een
drooginstallatie, waar het gras op rekken
ligt uitgespreid. Ventilatoren blazen er
lucht onderdoor en drogen zo het gras.
‘Het kost veel energie en ik kan er maximaal twintig hectare tegelĳk mee drogen,
maar het is voor ons de enige manier om
voldoende hooi te maken.’ Een goede
melkprĳs moet de hoge energierekening
goed maken. De melkprĳs van Clément
lag in maart op 82 Zwitserse frank per
honderd kilo melk (65,60 euro).

V E E T E E LT

VX07-bedr.rep.la waebera.indd 43

AP R I L

2

2 0 1 3

43

22-04-13 12:07

