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

Intensieve bedrijfsvoering resulteert bij Ierse
familie Barrett in fraaie keuringsvedettes

Rickey Barrett
De familie Barrett grossiert
in excellente koeien. Na de
nationale titel voor Laurelmore Ruben Sassy mikt zij op
een vervolg met de Talentvaars Laurelmore Talent Perfection 1.
Aantal koeien:
Melkleverantie:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:

Kampioene met
jerseybloed

Ierland

Adamstown

Lehenaghmore

200
1,7 miljoen kg melk
305 10.263 4,13 3,39
182 hectare (mais en gras)

L

aurelmore en Laurelelm: twee Ierse fokstalbenamingen met slechts
één eigenaar. De 350-koppige melkveestapel van de Ierse familie Barrett
is opgesplitst in twee afzonderlijke
bedrijfseenheden: Laurelmore te Lehenaghmore, waar vader John en zoon John
jr. 150 stuks melken, en anderzijds Laurelelm te Adamstown, waar zoon Rickey
de touwtjes in handen heeft over de resterende 200 productiekoeien.
Laurelelm is tevens de ‘showroom’ van de
Barretts. Hier staat onder meer de Ierse
kampioenskoe van 2009 gestald, de 93
punten Laurelmore Ruben Sassy, naast
een tiental andere excellent gepunte uitblinkers, zoals de 95 punten Laurelmore
Aaron Ann of de 91 punten Laurelmore
Storm Sky.

Drachtig van jerseystier
Laurelmore Ruben Sassy werd geboren in
januari 2005 en is een dochter van Bosside Ruben uit Laurelmore Sassy. In het
Ierse stamboek staat moeder Laurelmore
Sassy vermeld met 50 procent holsteinbloed en 50 procent onbekend.
‘Eigenlijk moet dit 50 procent jersey zijn,’
verklaart Rickey Barrett (38). ‘We hebben
de moeder van Sassy, Pierstein Rudolph
Sassy, destijds gekocht in Canada. Zij was
een Rudolphdochter uit de bekende Canadese showkoe Howes BC Sassy. Maar
we konden haar hier niet drachtig krijgen. Uiteindelijk lukte dat toch met behulp van een jerseystier. Bijzonder is dat
uit die dracht een tweeling is voortgekoVanaf 1 april worden de koeien op
Laurelelm dag en nacht geweid
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Compacte koeien die melk produceren enkel op gras zijn niet
besteed aan de Ierse familie Barrett. Ze werken zoals collega’s op
het vasteland: ze voeren een intensief rantsoen met krachtvoer.
Met het algemeen én het reserve algemeen kampioenschap
schreven ze in 2009 geschiedenis in het Ierse keuringscircuit.
tekst Guy Nantier

Laurelmore Ruben Sassy (v. Boss) is in 305 dagen voorspeld op
10.819 kg melk met 4,39% vet en 3,65% eiwit

men, een stierkalf en een vaarskalf.’
Als er een tweeling van verschillend geslacht wordt geboren, is er normaal gesproken meer dan 90 procent kans dat
het vrouwelijke dier een kween is en onvruchtbaar is. Rickey: ‘Ondanks de kleine
kans hebben we het vaarskalf laten testen. Ze bleek volkomen gezond. Dat vaarskalf is uitgegroeid tot de 89 punten Laurelmore Sassy. Ze was met gemak
excellent geworden als ze in haar vierde
lactatie niet was verongelukt.’
Haar dochter Laurelmore Ruben Sassy behaalde wel de excellentstatus met 93 punten. Als kroon op de fokkerijactiviteiten
behaalde ze, met een bloedvoering van 25
procent jersey, het nationaal kampioenschap.

Unicum in nationale show
Ruben Sassy is momenteel in haar derde
lactatie. Haar 305 dagenproductie is voorspeld op 10.819 kilogram melk met 4,39%
vet en 3,65% eiwit. De koe liet in de finale
van het Ierse kampioenschap in 2009
haar 94 puntenstalgenote Sprucegrove SK
Illinda achter zich. Deze hoogproductieve
dochter van La-Poe Shark – in de vierde
lactatie goed voor 11.561 kg melk, 4,43%
vet en 3,65% eiwit in 305 dagen – werd
reservekampioene.
‘Met het algemeen én het reserve algemeen kampioenschap zorgden we voor
een uniek feit in het Ierse keuringsgebeuren,’ vertelt Rickey. ‘Dat was nog nooit
eerder gebeurd.’
Dit jaar plant de familie Barrett weer deel
te nemen. ‘Onze hoop voor een nieuwe
nationale titel ligt nu bij Laurelmore Talent Perfection 1’, vervolgt Rickey. ‘Dat is
een Talentdochter uit de excellente Laurelmore Champer Fection. Zij is nu eerstekalfs en werd ingeschreven met 87 punten. Haar 305 dagenproductie is 10.786

Sprucegrove SK Illina is in de vierde lactatie goed voor 11.561 kg
melk met 4,43% vet en 3,65% eiwit in 305 dagen

kg melk met 4,17% vet en 3,39% eiwit.’
Onder de eerstekalfskoeien lopen behalve
Talentdochters ook dochters van Duplex,
Damion en Mr Samuelo rond. Onder de
oudere melkgeefsters zijn vooral Boss, Leduc, Aaron, Champion en Storm nadrukkelijk aanwezig. ‘Wij gebruiken voor negentig procent ki’,wvertelt Barrett.
‘Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld
Damion, Mr Sam, Durham Ross en Autumn-Ridge Durham Matson gebruikt.
Wij nemen liever geen risico: geen proefstieren dus en evenmin een eigen stier.’
Zijn stierkeuze vat Rickey Barrett als volgt
samen: ‘De Ierse totaalindex EBI moet positief zijn, ik wil geen min voor het eiwitgehalte en meer dan twee punten voor
type, uier en beenwerk. Wij proberen
productie en exterieur zo goed mogelijk
te combineren. Maar melk produceren
blijft wel het hoofddoel.’
Laurelelm produceert onder contract
voor de drinkmelkmarkt jaarlijks 1,7 miljoen liter melk. ‘Drinkmelk levert een hogere melkprijs op dan grondstoffenmelk,’
geeft de melkveehouder aan. ’De basisprijs voor drinkmelk ligt momenteel op
33,6 eurocent per liter. Dat is tien eurocent per liter hoger dan de grondstoffenmelk. Met toeslagen voor vetgehalte, laag
celgetal en een bonus omdat het bedrijf
tbc-vrij is, komen wij uit op 36,80 eurocent per liter. Bij totale voerkosten van
15 cent per liter houd ik 21 eurocent
over om de structurele lasten, zoals
grond, gebouwen en leningen, te betalen
alsook de arbeid te vergoeden. Daar valt
mee te leven.’
De 3+2-rijige ligboxenstal voor de 200
koeien is vrij recent opgezet. De ligboxen
zijn voorzien van een mat waarop geregeld een laag zaagsel wordt aangebracht.
Een maal per dag worden de ligplaatsen
bekalkt. Een automatische mestschuif

gaat om de twee uur over de dichte loopvloer.
De melkinrichting bestaat uit een
2x20 zij-aan-zij swingovermelkstal. In de
wachtruimte bevindt zich een automatisch opdrijfsysteem met mestschraper.
‘Op deze manier melken werkt makkelijk
en efficiënt voor één persoon’, vindt Barrett. ‘In twee uur tijd zijn alle koeien gemolken. En het melksysteem is niet eens
zo duur.’

Niet enkel gras
Vanaf 1 april worden de koeien op Laurelelm dag en nacht geweid. Vanaf 1 september tot het opstallen gaan de dieren
enkel overdag het weiland in. De vierentwintiguurs opstalperiode duurt gewoonlijk twee maanden. Rickey Barrett: ‘In de
lente en de zomer voeren we de koeien na
het melken buiten aan een voerhek een
gemengd basisrantsoen goed voor 25 kilogram melk. Hogere producties worden
beloond tijdens het melken via de krachtvoerautomaat in de melkstal en de rest
halen de koeien uit het weidegras.’
In de herfst en de winter voert het bedrijf
een basisrantsoen van mais, graskuil, bieten, stro en bierbostel en zeven kilogram
krachtvoer, goed voor 35 kilogram melk.
Net als in de zomer stuurt de familie Barrett bij hogere melkgiften bij via de
krachtvoerautomaat. ‘Doordat de krachtvoerautomaat in de melkstal staat en niet
in de ligboxenstal, kunnen we het rantsoen zo jaarrond bijsturen.’
De koeien op Laurelelm produceerden in
2009 gemiddeld 10.263 kg melk met
4,13% vet en 3,39% eiwit op 305 dagenbasis. ‘Hiervoor voeren we ongeveer 2,5
ton krachtvoer per koe per lactatie. In tegenstelling tot veel collega’s zijn wij er
hier niet vies van om krachtvoer te gebruiken’, besluit Barrett. l
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