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

Maxime Leroy: ‘In genoomtĳdperk is het niet
meer mogelĳk om het risico alleen te dragen’

Melken op het
hoogste niveau
Fabrice en Maxime Leroy streven naar topresultaten. Hun koeien
produceren vlot 12.000 kg melk dankzĳ een optimaal management en uitgekiende genetica. Het gebruik van genoomstieren
op het Franse melkveebedrĳf ligt op tachtig procent.
tekst Annelies Debergh

V

anaf de weg is het melkveebedrĳf
van de familie Leroy uit het Franse
Louvion niet te zien. Door een ruime
groenstrook is het bedrĳf ook van de
achterkant nauwelĳks zichtbaar in het
landschap. Het komende jaar wordt een
deel van de groenstrook gekapt. Want
achter de huidige melkveestal plannen
Fabrice (50) en Maxime (23) Leroy de
bouw van hun nieuwe melkveestal. ‘In
deze regio zĳn veel bedrĳven gestopt
met melken, zowel kleine als grote bedrĳven’, zegt Fabrice Leroy. Het is specialiseren of stoppen. ‘We zitten hier
in een echte akkerbouwstreek en er is
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veel concurrentie tussen akkerbouw en
melkvee. De enige manier om met melkvee staande te blĳven is door te intensiveren en een maximum aantal koeien op
een minimum aan hectaren te houden.’

Melkfabriek als stimulans
Vlakbĳ, in Cambrai, ligt een van de grootste fabrieken van zuivelverwerker Sodiaal. Om over voldoende melk te kunnen
blĳven beschikken, stimuleert de zuivelverwerker jonge veehouders om in de
melkveesector aan de slag te gaan. ‘Ze
ondersteunen de groep van blĳvers
enorm’, legt Fabrice uit. Het zorgt voor

kansen zoals voor zĳn zoon Maxime. ‘De
groei in melkvolume wordt door de
melkfabriek ondersteund. We krĳgen
daardoor extra quotum ter beschikking.’
Fabrice wĳst op zĳn bezoek aan China
vorig jaar waar hĳ zelf zag hoe groot de
zuivelvraag daar is. ‘Ik ben er in een centrum geweest dat enkel op de markt
rondom babyproducten was gericht. Het
is amper te geloven, maar een doos melkpoeder is daar populairder dan tassenmerk Louis Vuitton in Europa.’
Als alles goed gaat, groeit het eigen bedrĳf binnen afzienbare tĳd van 80 naar
140 melkkoeien. ‘Dat is een bedrĳfsgrootte die ook voor een gezin nog haalbaar is’, stelt Maxime nuchter. De koeien geven gemiddeld 12.039 kg melk met
3,90% vet en 3,16% eiwit en komen zo
op de zesde plek in Frankrĳk. ‘De koeien
halen in de piek van hun lactatie tot 65
kg melk. De moeilĳkheid is voor ons bedrĳf niet zozeer om de koeien in de top
van lactatie voldoende te ondersteunen.
De uitdaging ligt veeleer in het droogzetten van onze koeien. Ze hebben de genetische capaciteit om veel melk te geven.’

Uitgebreid teeltplan
Het bedrĳf telt 150 hectare. Daarop
wordt 20 hectare gras, 27 hectare mais,
15 hectare suikerbieten, 7 hectare erwten, 10 hectare koolzaad, 7 hectare
luzerne, 7 hectare wintergerst en 57 hectare wintertarwe geteeld. Dat zorgt
voor een gedifferentieerd en goed uitgekiend rantsoen voor de melkkoeien
met graskuil, maiskuil, ccm, luzernehooi en krachtvoerbestanddelen als soja,
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Maxime en Fabrice Leroy
Met het oog op het postquotumtĳdperk investeren
Fabrice en Maxime Leroy uit Louvion in een nieuwe melkveestal en groeit het bedrĳf van 80 naar 140 koeien.

Louvion

Frankrĳk

Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:

80
12.039 kg 3,90 3,16
150 hectare

lĳnzaadschilfers, koolzaadschroot, droge
bietenpulp en cacaodoppen aangevuld
met krĳt en mineralen.
‘We voegen ook al acht jaar een middel
tegen mycotoxine toe aan het rantsoen’,
zegt Fabrice. ‘We zien dat het bĳdraagt
aan de immuniteit van de koeien. De
koeien kunnen sindsdien beter tegen
ziektedruk en stress. In de voorbĳe warme zomerdagen hebben we geen terugval in de melkproductie gehad.’

Hooi en droogvoer in opfok
De jongste groep pinken krĳgt een rantsoen gebaseerd op hooi en een droge mix
van soja, droge bietenpulp, hooi, kuil-

De veehouders voegen al acht jaar
een middel tegen mycotoxinen
toe aan het rantsoen

Winstondochter Lux Elf won in 2013 de kampioenstitel op de SIA in Parĳs

gras, mineralen en zouten. De eerste drie
weken krĳgen ook de droge de koeien
een rantsoen met een maximaal aandeel
hooi. ‘We geven tot acht kilogram hooi
per koe per dag. In de tweede fase beginnen we opnieuw het rantsoen van de
koeien bĳ te voeren. De laatste twee weken gaan de koeien in een individuele
afkalfbox waar ze nog uitsluitend het
rantsoen van de koeien krĳgen bĳgevoerd. Zo zĳn ze op de beste manier voorbereid om aan de lactatie te starten.’
De pinken kalven op gemiddeld 27
maanden en de tussenkalftĳd bedraagt
jaar na jaar ongeveer 420 dagen. ‘We willen ons niet vastpinnen op een bepaalde
tussenkalftĳd. We hoeven niet per se een
kalf per jaar te hebben’, vertelt Maxime.
Een andere reden voor de iets langere
tussenkalftĳd is het veelvuldige et-werk.
Dat gebeurt deels vanuit de wil om te
groeien, maar ook vanuit de deelname
aan het fokprogramma van Genes Diffusion. ‘We spoelen ongeveer 150 tot 220
embryo’s per jaar. Tot nu verkochten we
elk jaar een twintigtal melkgevende dieren, koeien of vaarzen. Straks verkopen
we niets meer om zelf in de aanfok van
onze melkveestapel te voorzien.’
De nieuwe ligboxenstal wordt uitsluitend
gevuld met eigen vee om geen onnodige
sanitaire risico’s te lopen. ‘We hebben
lang geĳverd voor een veestapel met hoog
genetisch potentieel’, stelt Fabrice. ‘Dat
willen we niet laten verwateren.’
De koers richting topfokkerĳ begon in
de loop van de jaren tachtig. Toen werd
het bedrĳf met tuberculose geconfronteerd en volledig geruimd. ‘Door mĳn
toenmalige job als melkcontroleur kon
ik 35 vaarzen kopen met een gemiddelde
productie van 8000 kg melk. Toen ik in
1989 het bedrĳf overnam, heb ik meteen

de beste koeien gespoeld en ben ik richting de ki gestapt.’
Sinds 1998 maakt Leroy deel uit van een
netwerk van Genes Diffusion dat 130
fokkers verenigt om op hun bedrĳven
aangekochte embryo’s in te zetten. Stiertjes uit ingeplante embryo’s gingen weer
naar de ki, de vrouwelĳke dieren bleven.
Fabrice: ‘Het geeft ons de kans om internationale bloedlĳnen binnen te halen.’

Continu investeren in fokkerĳ
Het bedrĳf investeerde ook zelf in
koefamilies, waaronder die van Hersheldochter Sangria. Ook de Nederlands
gefokte Southland Sharon 13 (v. Shottle)
komt ter sprake. ‘Het is niet genoeg om
één of twee fokfamilies binnen te halen.
Wil je bĳblĳven in fokkerĳ, dan moet
je continu opnieuw investeren.’
Met het genoomtĳdperk wordt het wel
moeilĳker, geeft Fabrice aan. ‘We gaan
nu meer naar vormen van aandelen in
koeien. Het is niet meer mogelĳk om het
geldelĳk risico alleen te dragen. Met het
genoomtĳdperk gaat het veel te snel.’
Voor de fokkerĳ maken Fabrice en Maxime gebruik van tachtig procent genoomstieren. ‘Om op het hoogste niveau mee
te blĳven draaien moet je in de nieuwste
genetica investeren. Als je je voorsprong
vandaag in de fokkerĳ wilt blĳven behouden, dan vraagt dat bovendien tĳd.
Ik besteed elke dag minstens één uur
aan het inwinnen van informatie of het
leggen van fokkerĳcontacten.’
De twintig procent fokstieren gebruiken
de Leroys met name voor topshowkoeien, zoals Lux Elf (v. Winston), in
2013 kampioene op de SIA in Parĳs.
Maxime: ‘Als je in de fokkerĳ bekend
wilt worden, dan hoort keuringdeelname er gewoon bĳ.’ l
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