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Ueli Bürkli vier jaar op rij Zwitsers Betriebsmeister

Ueli Bürkli
De kleine omvang van het melkbedrijf compenseert Ueli
Bürkli uit het Zwitserse Schachen door zich toe te leggen op topgenetica en het verhandelen van vaarzen.

Elk jaar verhandelt Ueli Bürkli uit het Zwitserse Schachen ongeveer

Zwitserland

180 stuks vee. Door de handel in topgenetica haalde hij enkele

Schachen

Aantal koeien:
Melkquotum:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:

Verzamelaar
en verkoper
fokkerijparels binnen. De excellente brownswisskoe Winkelried

35
250.000 liter
8500 4,2 3,6
60 hectare

President Samba geldt als het uithangbord.
tekst Annelies Debergh

E

en dichte mist omhult het glooiende
landschap rondom Schachen. Toch
is het bedrijf van Josef en Ueli Bürkli goed te vinden aan de rand van het
dorp, net voor het einde van het dal.
‘Onze veestapel is opgesplitst in twee
groepen’, schetst Ueli Bürkli zijn situatie.
De bindstal telt 35 melkkoeien van het
brownswisstype en verder alleen jongvee

tot een leeftijd van ongeveer zes maanden. De oudere pinken overwinteren
op een bedrijf dat op 900 meter hoogte
in de bergen ligt. ‘Hogerop zijn de weiden
minder toegankelijk en door de grote helling alleen bruikbaar voor begrazing.’
Net iets meer dan 60 hectare heeft Bürkli
ter beschikking voor het voeren van de
veestapel. Een groot deel, 48 hectare, is

natuurweide waarop geen intensief graslandbeheer kan worden toegepast. Dat
wordt aangevuld met 10 hectare intensief
uitgebaat grasland en 2,5 hectare mais.
‘In het weideseizoen krijgen de oudere
pinken toegang tot de hoger gelegen weiden en gaan ook de melkkoeien naar dat
bedrijf om er zuiver op gras melk te produceren.’

De melkkoeien overwinteren op de verzorgde grupstal in het dal, gevolgd door beweiding in de bergen in het weideseizoen

Brownswisskoeien krijgen rantsoen met hoofdaandeel graskuil en hooi naast kleine hoeveelheden maiskuil, soja en geplet graan

Gemiddeld scoren de melkkoeien een
productie van 8500 kg melk met 4,2% vet
en 3,6% eiwit. Het winterrantsoen voor
de koeien bestaat momenteel hoofdzakelijk uit graskuil en hooi, aangevuld met
een kleine hoeveelheid maiskuil en soja
gemengd met geplette granen. ‘Het streven is dat eerstekalfsdieren 8000 kg melk
geven. Vanaf het tweede kalf wil ik ze
richting 10.000 kg melk zien gaan’, beklemtoont de brownswissfokker.

Fokbedrijf in letterlijke zin
De gemiddelde leeftijd van de veestapel is
laag. Ueli Bürkli verklaart dat aan de hand
van het hoge aantal vaarzen in de melkgevende veestapel. ‘We richten ons op de
vermeerdering en verkoop van fokmateriaal. Dat is ons hoofddoel. Vorig jaar hebben we zo 180 stuks vee verhandeld, die
we deels bij andere veehouders gekocht
en weer verkocht hebben. Veel vaarzen
vertrekken kort na afkalven.’
Toen Ueli Bürkli vijftien jaar geleden met
zijn vader Josef ging boeren, sloegen ze de
weg van topfokkerij in. Het doel was er
een extra inkomen uit te halen. Waar
voorheen met natuurlijk dekkende stieren werd gewerkt, besloten de fokkers
Amerikaanse brownswiss-stieren binnen
te halen om de veestapel te verbeteren.
Al in 2000 leverde de omslag in de fokkerij de eerste resultaten op shows op. Zowel met zelfgefokt vee als met aangekochte genetica probeerde Ueli Bürkli
podiumplekken te bemachtigen. Hij
houdt even halt bij de wand aan het eind
van de melkveestal, die is bekleed met talrijke trofeeën en eretekens van showdeel-
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name. Bürkli: ‘Naar shows gaan is in ons
geval een essentieel onderdeel van topfokkerij, zo krijgen we naamsbekendheid.’
Even later tikt de fokker de fraaie en gerekte Winkelried President Samba aan en
spoort de Presidentdochter zo aan om
even te gaan staan. ‘Ze is misschien niet
de fraaiste van de stal,’ matigt hij zijn
woorden over de 93 puntenkoe, ‘maar ze
fokt wel ontzettend persistent. Dat gelijkmatig fokken vind ik minstens zo belangrijk bij goede fokkoeien.’
In vijf lijsten loopt het levenstotaal van
Samba op tot 52.033 kg melk met 4,54%
vet en 3,85% eiwit in 1748 dagen, zo staat
te lezen in de informatie boven haar ligplaats. Naast de Presidentdochter staan
drie van haar vrouwelijke nakomelingen
die de woorden van Bürkli kracht bijzetten. ‘Samba vond ik toevallig bij een fokker in de bergen. Ze komt uit een echt eiwitrijke koefamilie. Zij en haar dochters
doen het nu zo goed dat ik al meer van de
fokfamilie heb aangekocht.’
Het gebruikte lijstje ki-stieren bevat namen als Present, Alibaba en enkele genoomgeteste stieren. Ook van Proud en
Denzo zijn rietjes verspoten. Gemiddeld
vinden er elk jaar ook twee tot drie spoelsessies plaats. ‘Samba hebben we bijvoorbeeld al enkele keren gespoeld. Van haar
zijn al twee zonen naar de ki gegaan.’
Gebruikskruisingen komen er op dit bedrijf helemaal niet aan te pas. ‘De betere
stiertjes vertrekken allemaal tussen een
leeftijd van drie maanden en een jaar om
als natuurlijk dekkende stier te worden
ingezet.’

Het vrouwelijke nageslacht gaat vanaf zes
maanden ouderdom naar het hoger gelegen bedrijf. Opvallend is dat alle kalveren
een ketting om de nek dragen. Navraag
leert dat deze ketting wordt gebruikt om
het jonge vee elke dag bij de melkgift vast
te zetten. ‘Ze kunnen zo na de melkbeurt
niet bij elkaar gaan zuigen en worden ze
ook handmak.’

Fijne showkoeien
Met de staarten hoog aangebonden, een
flink strobed en extra zaagsel in de mestgoot oogt het binnen in de melkveestal
piekfijn. Tussen de rij koeien valt een gespikkelde brown swiss op. Haar bonte vel
roept vragen op. ‘Deze haarkleur verwijst
naar een oude stam van het Zwitserse
brownswisstype’, vertelt de fokker. ‘Een
van deze koeien op stal hebben zou fokkers geluk brengen.’
Ook Blüem (v. Ribisel) valt op met haar
muisgrijze vel en witte rug. Ze is voorzien
van 92 punten, ze is net elf jaar geworden
en gaf onlangs haar tiende kalf. Haar levensproductie reikt tot 65.240 kg melk
met 4,02% vet en 3,65% eiwit. ‘We houden van duurzame koeien, maar willen
vooral scoren op het gebied van goede uiers. Ik fok op fijne showkoeien met kwaliteitsvolle melkklieren.’
De verzorgde bedrijfsvoering en uitmuntende fokkerijresultaten leverden het bedrijf van vader en zoon Bürkli onlangs
nog voor de vierde keer de titel van
Schweizer Betriebsmeister op. Een titel
waar de fokker met reden trots op is. Het
is duidelijk: bij de familie Bürkli is alleen
het beste goed genoeg. l
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