De koeien van familie Slotman behaalden in het jongste boekjaar met
3013 euro de vijfde plaats van Nederland in de ranking op economisch
jaarresultaat. Kwalitatief hoogwaardig ruwvoer en een gedreven
verzorging van de koeien staan aan de basis van deze prestatie.
Alex en Alberta Slotman: ‘Wij hebben
geen bedrijf, maar een boerderij’

E

en prachtig bloemstuk voorzien van
hartelijke felicitaties siert de keukentafel van Alex (39) en Alberta (28) Slotman
in Dedemsvaart. Het is een van de vele
gelukwensen die familie Slotman de afgelopen weken kreeg. De 46-koppige veestapel realiseerde de nummer 5-productie
van Nederland in het jongste melkcontrolejaar. De gemiddelde productie bedroeg
op een leeftijd van 5.05 jaar 11.942 kg
melk met 4,35% vet en 3,52% eiwit en een
economisch jaarresultaat van 3013 euro.
‘We wisten dat de koeien een hoge productie gerealiseerd hadden,’ vertelt Alberta Slotman, ‘maar dat we zo hoog zouden
eindigen? Het was ook voor ons een verrassing en voor het eerst dat we in de landelijke top tien staan.’

Elke dag temperaturen
Het geheim achter deze hoge productie
zit volgens Slotman in kwalitatief hoogwaardig ruwvoer en een goede verzorging. Wat betreft de verzorging van de
koeien laten Alex en Alberta weinig aan
het toeval over. Ze leven voor en met de
koeien. ‘Maar ook hier gaat wel eens wat
mis hoor’, vertelt Alex uiterst bescheiden.
‘We proberen er alleen wel alles aan te
doen. Een zieke koe kun je niet inplannen, een goede verzorging wel. Met name
de droogstand en het begin van de lactatie zijn erg belangrijk. Het is als bij het
opstijgen van een vliegtuig. Als je de beginperiode maar goed doorkomt.’
Om dit te stroomlijnen temperatuurt
Slotman de verse koeien twee weken lang
iedere dag. ‘Als een koe na afkalven 39,5
graden koorts heeft, spuit ik haar meteen
in met antibiotica. Daar kun je veel problemen in de rest van de lactatie mee
voorkomen. Als een koe in deze periode
door een ontsteking of veel pijn te weinig
eet, heeft ze een verhoogde kans op mastitis, klauwproblemen of een lebmaagdraaiing. Dat moet je voor zijn.’
Na het droogzetten van de koeien gaan
deze in de zomerperiode eerst drie weken
naar buiten. ‘Dat is vooral als therapie bedoeld. Een koe moet in de droogstand
veel bewegen om zo energiek mogelijk
en zonder klauwproblemen aan de nieu-

28

oktober 2 2007

we lactatie te beginnen. Drie weken voor
afkalven halen we de koeien naar binnen
en beginnen we met het opstarten. Ze
krijgen dan voornamelijk kuilgras en een
beetje mais. Ook starten we met het geven van droogstandsbrok oplopend tot
vier kilo per dag net voor afkalven.’
Wanneer een koe in de problemen raakt,
probeert Slotman er alles aan te doen

Slotman hoge eisen. ‘Wij maaien eerst
twee volledige sneden. Daarna gaan de
koeien naar buiten en weiden we ze iedere middag van twaalf uur tot ongeveer zes
uur.’ De koeien krijgen gedurende het gehele seizoen gras aangeboden waarin dat
jaar nog geen koe gegraasd heeft. ‘Wij
doen aan stripweiden en geven de koeien

Stieren als Sunny Boy, Russel en Laurenzo
hebben in het verleden goed gepresteerd
in de veestapel. Slotman maakt gebruikt
van TellusMate-paringadvies en gebruikt
op dit moment onder andere Paramount,
Lemmer, Rocko en Roumare. ‘Maar fokkerij is slechts voor 25 procent verantwoordelijk voor de productie. Veertig procent
is te beïnvloeden door voeding en de rest
valt onder huisvesting, verzorging en management. Een koe kan onder optimale
omstandigheden 15.000 liter melk geven.
Alles wat ze minder geeft, komt ze tekort
aan verzorging’, stelt Alex. ‘Hierin hebben
ook wij nog voldoende uitdaging.’
De familie Slotman heeft overduidelijk
niets met mechanisatie. ‘Trekker rijden is
geen hobby van mij. Daarnaast denken

we dat je er niet veel aan verdient en zelf
de capaciteit niet heb die een loonwerker
heeft. Ik weet niet eens precies meer wat
een nieuwe maaier kost, maar stel 15.000
euro. Wij laten de loonwerker maaien
voor 1500 euro op jaarbasis. Dat is alleen
de afschrijving van de maaimachine en
dan hebben we nog niks voor het gebruik
van de trekker en onze arbeid.’ Onder andere het maaien, harken, hakselen en
mestrijden doet de loonwerker.

Koffie in de stal
De hobby ligt voor Alex en Alberta duidelijk bij de koeien en kan het beste omschreven worden als passie. Niets lijkt te
veel als het maar tot nut is van de koeien.
‘Wij durven te stellen dat vijf procent

Melken met i jver en liefde
Topmelkers Slotman: ‘Een zieke koe kun je niet inplannen, een goede verzorging wel’
haar er weer zo snel mogelijk bovenop te
krijgen. ‘Als wij een koe kreupel zien lopen, dan bekappen we haar meteen. Als je
zelf een blaar onder je voeten hebt, prik je
die toch ook door?’ Bij een mastitisgeval
melkt Slotman het ontstoken kwartier
meerdere malen per dag en koelt gedurende twee tot drie maal daags de uier
een uur met koud stromend water. ‘Naast
antibiotica werken wij ook veel met pijnstillers. We doen er alles aan om de koe
aan het vreten te houden.’

Altijd onbegraasd gras
Het rantsoen ziet er met vijftig procent
kuilgras en vijftig procent mais relatief
eenvoudig uit. ‘Alleen als de prijzen het
toelaten en de producten goed in het rantsoen passen, voeren we wel eens wat perspulp of aardappels bij.’
Alle koeien krijgen in de melkstal tweemaal daags een kilo brok. In de krachtvoerbox worden twee krachtvoersoorten
gevoerd met een maximum van in totaal
negen kilogram op de top van de productie. De krachtvoerkosten bedragen ongeveer 5,6 eurocent per kilogram melk. Dat
is inclusief droogstandsbrok, krachtvoer
voor het jongvee en mineralen.
Aan ruwvoer, afkomstig van 8,3 hectare
maisland en 21,7 hectare grasland, stelt

meer verzorging 25 procent meer rendement oplevert’, vertelt Alex. ‘Ook denken
wij altijd: wat kost het als we het niet
doen? We hebben vanuit dat oogpunt
Agrilight-lampen aangeschaft. De energiekosten zijn op jaarbasis 250 euro hoger, maar de koeien zijn veel actiever en
nemen meer voer op.’
Slotman schuift driemaal daags de roosters en strooit de diepstrooiselboxen twee
keer per dag in met vers zaagsel. ‘Wij willen in de stal niet alles automatiseren omdat dan de motivatie om tussen de koeien
te zijn verdwijnt. Maar we beseffen wel
dat dit allemaal niet is te doen met een
groot koppel koeien.’
Alex illustreert hun filosofie nog met een
treffend voorbeeld: ‘Tegenwoordig hebben veel veehouders het over hun bedrijf.
Bedrijven zitten in onze opinie op het industrieterrein, wij hebben een boerderij.’
Alberta vult aan: ‘Het gebeurt vaak dat wij
’s avonds in de stal koffie drinken en genieten van het uitzicht op de koeien. Dat
vinden wij mooier dan het zitten in de
woonkamer.’
Florus Pellikaan

iedere dag een nieuw stuk van 20 tot 25
meter. Hierdoor kunnen we het hele seizoen schoon gras aanbieden. De pinken
en droge koeien weiden we achter de
melkkoeien aan. Ook kuilen we alleen
gras in waarin het hele jaar nog geen koe
gelopen heeft. We doen dit omdat ruwvoer gewoon van super kwaliteit moet
zijn om deze productie te realiseren. In de
kuil van de eerste twee sneden streven we
naar ongeveer vijftig procent droge stof
en 900 vem.’
Slotman voert in de winterperiode twee
tot drie maal daags met de blokkendoseerwagen onbeperkt mais en gras over
elkaar heen. ‘Iedere keer voordat we er
nieuw voer voor draaien, vegen we de
voergang uit en geven we de resten aan
het jongvee en de droge koeien. Ook snijden we iedere dag niet meer gras en mais
van de kuil dan we die dag voeren.’

Trekker rijden geen hobby
Wat betreft fokkerij verkiezen Alex en Alberta benen boven uier. Ook een flinke
melkaanleg, liefst met behoud van gehalten, staat hoog op het prioriteitenlijstje.
Zwaantje 126 (v. Love) produceerde
in haar tweede lijst: 3.03 305 13.220
3,97 3,44 101 lw
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