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Veel ‘dikke melk’ van

degelijke koeien
Met de inzet van stieren van drie verschillende
rassen en met paringsadvies van CRV werken
melkveehouders Arjan Tolkamp en Wim
Reijmes aan een robuuste veestapel. ‘We willen
koeien fokken die een hoge productie lang
volhouden en ook nog restwaarde hebben’,
vertelt Arjan. ‘Fokken op dikkere melk past ons
beter dan fokken op veel meer liters.’

‘K

oeien die een hoge vet- en eiwitproductie
halen uit dikke melk hebben het gemakkelijker dan koeien die dezelfde productie
halen uit veel liters’, stelt melkveehouder Arjan
Tolkamp. Samen met Wim Reijmes melkt hij in
Winterswijk-Huppel met robots een 130-tal koeien.
Van oorsprong liep er op het bedrijf een mrij-veestapel, die in de loop van de tijd is ingekruist met rode
holsteins. ‘Een jaar of tien geleden liepen we in de
holsteinfokkerij een beetje vast’, herinnert Arjan
zich. ‘We misten in de holsteinkoeien de robuustheid
die we gewend waren van het mrij-ras.’

Holstien x fleckvieh x brown swiss
Een bezoek aan een bedrijf met fleckviehkruislingen
overtuigde de veehouders van de mogelijkheden van

CrossFit ondersteunt
bij het kruisen
Om veehouders te ondersteunen bij het kruisen
van rassen heeft CRV het programma CrossFit
ontwikkeld. Wilt u de nadruk leggen op het fokken van probleemloze koeien, dan kiest u voor
CrossFit Gezondheid en combinaties van de
rassen holstein, mrij, fleckvieh en brown swiss.
Staat een efficiënte omzetting van voer in vet en
eiwit op het bedrijf centraal, dan kunt u gebruikmaken van CrossFit Efficiëntie en de rassen holstein en jersey met eventueel nog een derde ras.

CROSSFIT Gezondheid

Met CrossFit Gezondheid fokt u gezonde, vruchtbare en zelfredzame koeien die gemakkelijk
afkalven. De dieren hebben een goede conditie
en produceren optimaal onder verschillende
omstandigheden.

CROSSFIT Efficiëntie

CrossFit Efficiëntie staat garant voor compacte
koeien die veel kilo’s vet en eiwit produceren en
lang meegaan. De dieren zetten voer efficiënt om
in vet en eiwit en dragen daardoor maximaal bij
aan de rentabiliteit van uw bedrijf.
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dit ras. Daar kwam twee jaar later het brownswissras bĳ toen
de eerste kruislingpinken op het bedrĳf geïnsemineerd konden worden. ‘We passen nu een rotatiekruising toe van holstein, fleckvieh en brown swiss’, vertelt Arjan. ‘Maar de opeenvolging van rassen is geen ĳzeren wet. We bekĳken, samen
met CRV-fokkerĳspecialist René Buiter en met behulp van het
SAP, per koe welk ras daar het best op past.’

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden van kruisen en heeft
u behoefte aan een goed onderbouwd advies? Kijk voor meer
informatie op: www.crv4all.nl/service/kruisen-met-crossfit/,
neem contact op met uw veestapeladviseur of bel met
CRV Klantenservice: 088-00 24 440 (Nl.) of 078-15 44 44 (Vl.).

Ruim 10.000 liter met 3,7% eiwit
De inmiddels veelkleurige veestapel tekent voor een rollend
jaargemiddelde van rond de 10.500 kg melk met 4,5% vet en
3,7% eiwit. ‘De koeien hebben het in zich om veel melk te geven, maar we hebben liever dikkere melk dan meer liters per
koe’, vertelt Arjan over het fokdoel. ‘Melk met meer vet en
eiwit wordt beter betaald en hoe hoger de gehaltes, hoe meer
kilogrammen vet en eiwit we binnen ons fosfaatquotum kunnen leveren’, legt hĳ uit. ‘Bovendien hebben wĳ de indruk dat
koeien gemakkelĳker eenzelfde vet- en eiwitproductie realiseren op basis van hoge gehalten dan op basis van veel liters.’

SiryX mannelijk
Op dit moment staan op het inseminatielĳstje van Tolkamp
en Reĳmes stieren als Anreli en Moutard (holstein), Haribo en
Morata (fleckvieh) en Cadence en Dario (brown swiss). Ongeveer de helft van de melkkoeien wordt geïnsemineerd met

SiryX-sperma (mannelĳk) van witblauwe stieren. Op het ondereind van de pinken gebruiken de veehouders mannelĳk
SiryX-sperma van de fleckviehstier Haribo. ‘Door het gebruik
van mannelĳk gesekst sperma weet ik zeker dat ik niet in de
verleiding kom om te veel vaarskalveren aan te houden’, verklaart Arjan deze keuze.

Ook omzet en aanwas
De Achterhoekse melkveehouders streven naar een hoogproductieve veestapel met een lange levensduur. Daarbĳ willen ze
niet toegeven op omzet en aanwas. ‘Koeien moeten bĳ afvoer
– ook als dat acuut is – minimaal 300 kilo geslacht gewicht
opleveren. En ze moeten over voldoende ruimte in het kruis
beschikken om vlot af te kunnen kalven van een Belgischwitblauw stierkalf’, legt Arjan uit. ‘Dat lukt ons door rassen te
kruisen. Daar gaan we dan ook absoluut mee door.’ l

Arjan Tolkamp:
‘Koeien realiseren
gemakkelijker
eenzelfde vet- en
eiwitproductie op
basis van hoge
gehalten dan op
basis van veel
liters melk’
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