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Op het bedrijf van Guiseppe Quaini kunnen
elk jaar heel wat vaarzen verkocht worden
omdat het vervangingspercentage bij het
melkvee bijzonder laag ligt (21%).
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Twee toonaangevende bedrijven van dezelfde familie
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Aan ondernemerszin geen
gebrek in de familie Quaini

py

De themagroep Rundvee bezocht eind augustus de indrukwekkende melkveebedrijven Castelverdi Holstein en
Barbiselle in de regio Lombardije, vlak bij Cremona. Naarmate je dichter komt bij de monding van de Po, wordt
de grond blijkbaar zwaarder en worden de melkveebedrijven groter. De naam Guiseppe Quaini klinkt
sommigen misschien bekend in de oren, omdat hij regelmatig als jurylid optreedt bij internationale
prijskampen. Zijn nicht Elisabetta Quaini runt het familiebedrijf van hun grootvader en is gekend om haar
ondernemerszin en successen op genetisch vlak.
Dirk Audenaert, landbouwconsulent Boerenbond en Lene Cillen, Groene Kring
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erst bezochten we dus het
melkveebedrijf Castelverdi
Holstein van Guiseppe Quaini.
Guiseppe kreeg al vroeg de smaak van
melkvee te pakken en bracht een stuk
van zijn jeugd door in Canada. Toen hij
zich in 1968 vestigde op het bedrijf in
Cremona, werden 70 koeien uit
Canada geïmporteerd. Ze vormden de
basis voor zijn verdere fokkerij. Het
bedrijf groeide sterk, tijdens en na het
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quotumtijdperk. Momenteel zijn er 470
melkkoeien, inclusief bijbehorend
jongvee bestaat de totale veestapel uit
900 runderen.
Guiseppe werkt met zeven vaste personeelsleden. Ook de drie zonen zullen
mee in het bedrijf ingeschakeld worden.
Eén zoon is herdsman, de tweede zorgt
onder meer voor de biogasinstallatie
(met een vermogen van 100 kWh) en de
derde zoon studeert momenteel nog aan

een universiteit in de VS. Met 10 personeelsleden wordt dit bedrijf gerund.
De volledige teeltoppervlakte wordt
gebruikt voor de eigen ruwvoederwinning: mais , luzerne, gras en geheleplantensilage (GPS) van granen. De
melkproductie per koe varieert rond
11.000 kg met 4,1% vet en 3,6% eiwit .
De totale melkproductie bedraagt
4,6 miljoen liter per jaar. De melkprijs
wordt niet alleen bepaald door het vet-

Veehouderij

Guiseppe Quaini:

nd

In Italië speelt de hitte uiteraard een
grote rol. Koeien zie je er niet in de
weide en in de stallen is er veel geïnvesteerd in ventilatoren. Boven de
melkkoeien zien we 56 helikopterventilatoren draaien – één ventilator per
acht koeien. Bovendien besproeien
sprinklers de koeien elke tien minuten
gedurende 45 seconden. Dit wordt
allemaal via de volle vloer in de
mestopslag opgevangen. Niet te verwonderen dat dit de kostprijs doet verhogen, maar men slaagt er wel in om
de temperatuur met 8 à 10 ° C in de stal
te verminderen.
De productie per koe ligt bijzonder
hoog, maar er wordt ook wel een zwaar
rantsoen gevoederd. Volgens Guiseppe
is robotmelken geen optie voor zijn
bedrijf omdat dit voor grotere bedrijven te duur uitkomt. Hij houdt het bij
twee melkbeurten per dag. De melkproductie blijft nu steken op gemiddeld
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Veel melken bij grote hitte
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“Langleefbaarheid
en vruchtbaarheid
zijn belangrijk in de
fokkerij.”

14 kg mais
7 kg maismeel
4,5 kg krachtvoer
2,2 kg sojabonen
2 kg luzernehooi
1,5 kg graskuil
1,5 kg GPS tarwe
1 kg grashooi
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Het klaarmaken van de prijskampkoeien neemt ook heel wat tijd in
beslag. Er zijn niet alleen 10 ruime
boxen voorzien om de toppers individueel te huisvesten, ook moet er geregeld met de koeien gewandeld worden
om ze mooi te leren stappen. Guiseppe
is echt wel bezeten van deze fokkerij.
Hij heeft er geen problemen mee om de
afstammingsgegevens mee te geven of
om het beloftevolle jongvee aan te duiden in de stal. De belangrijkste aandachtspunten in de fokkerij legt hij bij
langleefbaarheid en vruchtbaarheid.
“Een koe moet in balans zijn”, aldus
Guiseppe. Het voorbije jaar slaagde

Rantsoen voor 37 kg melk

34 kg per koe per dag, maar meestal
kan men 37 kg per dag halen. Op het
bedrijf worden vier rantsoenen gevoederd. Het rantsoen voor de hoogproductieve groep ziet er alvast indrukwekkend (en duur) uit (zie hierboven).
Een laatste opmerkelijke vaststelling
was het recente gebruik van Belgisch
witblauwe kruislingen op de mindere
koeien. Hierdoor kan men de BWBkruislingkalveren verkopen aan 5 euro
per kg (50 kg = 250 euro), terwijl dit bij
de Angusslachtskalveren 3,5 euro per
kg is.
Als het op kostprijs per liter melk aankomt, zal men in Italië geen koploper
zijn. Maar goede verkopers – met de
nodige gebaren en altijd gesticulerend – zijn het alvast wel.
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Fokkerij met langleefbaarheid

men hier in door het vervangingspercentage op 21% te houden. In 2018
konden zo 86 vaarzen verkocht worden
aan een prijs van 1800 à 1900 euro .
Deze vaarzen worden verkocht op een
leeftijd van circa 21 maanden oud,
wanneer ze 6 maanden drachtig zijn.
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en het eiwitgehalte, maar ook door het
caseïnegehalte van de melk. Via de
voeding kan je het caseïnegehalte optimaliseren.

De melk van het bedrijf van Elisabetta Quaini wordt opgehaald door de coöpera
tie Latteria Soresina. Grana Padanokaas is hun belangrijkste afzetproduct .

Barbiselle
Van Guiseppe’s bedrijf trokken we naar
Barbiselle, het bedrijf van zijn nicht Elisabetta Quaini. Haar grootvader startte
het bedrijf op in 1918 en teelde in die
tijd voornamelijk druiven, luzerne,
tarwe en tabak. Door de tijd groeide het
bedrijf geleidelijk van 80 tot meer dan
500 melkkoeien vandaag. Haar vader
was dokter en is altijd blijven investeren in het bedrijf, in de hoop dat zijn
dochters zouden gaan boeren. Elisabetta stapte in 1975 mee in het bedrijf.
Zij runt het nu volledig en haar zussen
hebben aandelen in de vennootschap. ->
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Koeien in topconditie
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Het rantsoen van de koeien bestaat uit
mais, raaigras, melasse, luzerne, stro,
1 kg krachtvoeder, soja, mineralen en
extra vet (palmolie). De koeien worden
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In totaal bewerken ze 250 ha grond
(waarvan 70% in eigendom) en hebben
ze ongeveer 1300 dieren.
In totaal zijn er 15 werknemers op het
bedrijf. Ze zijn onder meer afkomstig uit
Macedonië, Egypte en India. Melken
gebeurt met twee personen en een
derde, die de dieren haalt. Alle veldwerk
doen ze in eigen beheer, behalve het
inkuilen van de mais dat wordt uitgevoerd door de loonwerker. Goede werknemers vindt Elisabetta zeer belangrijk.
Ze krijgen een aangename huisvesting
en worden via bonussen gestimuleerd
om goede resultaten te halen.

tenland alvast wel een goede beurt. Er
wordt sterk ingezet op een goede genetica van de dieren en ook worden ze
goed gemonitord op het vlak van
gezondheid.
Doordat ze in de beginjaren veel problemen hadden met agalactie en
mycoplasma-infecties, waardoor er op
een bepaald punt beslist werd om 60
koeien te laten slachten, wordt dit nu
van nabij opgevolgd. Barbiselle heeft
een eigen laboratorium op het bedrijf
waar testen gebeuren om mastitis op te
sporen. Zo speelt men kort op de bal en
wil men ook het antibioticagebruik
terugdringen. Daarnaast wordt fel
ingezet op hygiëne in de melkstal.
Een groot voordeel in de streek is dat
ze er vruchtbare grond hebben. Ze
telen op dit moment vooral mais, gras,
tarwe, luzerne en sorghum. De mais
wordt 2 à 3 keer per jaar geïrrigeerd en
heeft – in een goed jaar – een
opbrengst van ongeveer 75 ton/ha, met
29-35% droge stof. Korrelmais (CCM +
spil) brengt een 18 ton/ha op. Een goed
systeem van teeltrotatie vinden ze zeer
belangrijk. n
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“Sterk inzetten op een
goede genetica van de
dieren.”

twee keer per dag gemolken, om 2 uur
’s nachts en om 14 uur, in een carrousel
met 30 plaatsen én airco. De melkproductie bedraagt 37 liter per koe per dag
en ook hier wordt de melkprijs bepaald
door het vet- (4,1%), eiwit- (3,7%) en
caseïnegehalte in de melk.
De melk wordt geleverd aan coöperatie
Latteria Soresina Scarl, die in de streek
375 miljoen liter melk ophaalt bij 250
leden. Ook de bekende Grana Padanokaas (korrels van de Povlakte) wordt
van deze melk gemaakt. Dit brengt een
aantal beperkingen met zich mee voor
het voeder. Zo mag bijvoorbeeld koolzaad (voor de geur) en alles wat ervoor
zorgt dat het fermenteert, niet. De
melk wordt gekoeld tot 9 °C en een
keer per dag opgehaald.
Voor vaarzen krijgen ze ongeveer
2000 euro (afhankelijk van de melkprijs kan dit ook minder zijn). Stierkalveren blijven 42 dagen op het bedrijf en
wegen ongeveer 60 kg bij de verkoop.
Sinds twee jaar wordt er ook gekruist
met Belgisch witblauw, deze kalveren
leveren 5 euro/kg op. Voor vaarzen krijgen ze 4,5 euro/kg. Als kruisingsras
maakt Belgisch witblauw in het bui-
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Elisabetta Quaini:
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Geniet van onze voordelige prijzen
op onze serieproductie...
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