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Met fokkerij in tien jaar van
7.000 naar 10.500 liter melk
De schoonouders van Irma Scholmande Wit lieten al hun koeien dekken door een
vleesstier. Maar toen de melkproductie dankzij het gebruik van goede stieren met 2000
kilo per koe was gestegen, kreeg Irma
volledig de vrije hand. ‘We zien dat fokkerij
werkt. De jongste generatie vaarzen
produceert weer gemakkelijker melk.’

D

e passie voor de fokkerij erfde ze van haar vader. Die
nam de kleine Irma vaak mee als hij voor CRV op pad
ging, bijvoorbeeld voor het selectiewerk voor dochtergroependemonstraties. Nu bepaalt Irma Scholman-de Wit het fokkerijbeleid op het melkveebedrijf, dat ze samen met haar man
John en schoonouders Hans en Corrie runt. Naast de boerderij heeft ze, net als John overigens, een baan. En ze is moeder
van Jesse (5) en Mick (3).

Niet de gemakkelijke weg
‘We hebben geen gemakkelijke weg gekozen’, erkent de boerin uit Montfoort, als ze terugblikt op de geschiedenis van het
bedrijf. ‘John had wel aardigheid in het machinewerk, maar had
niet zoveel met koeien. Er was dan ook geen duidelijk plan om
de boerderij van zijn ouders over te nemen’, vertelt ze.

MERK HET VERSCHIL
MET FOKKEN OP MAAT
Van een jong kalfje een fokwaarde bepalen met de
betrouwbaarheid van een derdekalfskoe? Het kan
met merkeronderzoek aan de hand van erfelijk
materiaal uit een haarfollikel of een oorbiopt.
Om u te ondersteunen bij de toepassing van merkerfokwaarden heeft CRV Fokken op Maat ontwikkeld. Via de HerdOptimizer-applicatie, die een
belangrijk onderdeel is van Fokken op Maat, houdt
u overzicht over de schat aan informatie die via
merkeronderzoek beschikbaar komt.
Zo volgt u doorlopend of uw fokkerij op koers ligt
en werkt u doelgericht aan een veestapel die maximaal bijdraagt aan uw eigen fokdoel. Met Fokken
op Maat merkt u het verschil.
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‘Toen John en ik besloten dat we het bedrijf toch wilden voortzetten, waren zijn ouders eigenlijk al aan het afbouwen. Ze
molken dertig koeien en werkten beiden buiten de boerderij’,
vertelt Irma. Een ambitieus investeringsplan was nodig om het
bedrijf toekomst te geven. Er werd grond gekocht en in 2015
kwam er een nieuwe stal met een melkrobot. De fosfaatwetgeving betekende voor de jonge ondernemers een flinke streep
door de rekening, maar inmiddels melken ze 60 koeien.

Resultaat van de beste stieren
Met fokkerij hadden de schoonouders van lrma niets. Ze
kochten koeien en lieten alles dekken door een Belgisch-witblauwstier. ‘Toen ik sperma van de beste holsteinstieren wilde
kopen, moesten ze daar best even aan wennen’, herinnert de
veehoudster zich. Tien jaar later bestaat de veestapel grotendeels uit dieren met meerdere goede stieren in de afstamming. En de productie is gestegen van 7.000 kg melk tot zo’n
10.500 kg met 4,20% vet en 3,50% eiwit.
Om in de fokkerij snel vooruitgang te boeken maakt Irma gebruik van Fokken op Maat van CRV. ‘We laten van alle vaarskalveren merkerfokwaarden bepalen en de kalveren die
niet aan onze verwachtingen voldoen, gaan direct weg’, legt
Irma uit. ‘Daarnaast heb ik dankzij Fokken op Maat heel goed
inzicht in de erfelijke eigenschappen van onze dieren. Daar-

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Fokken
op Maat voor uw bedrijf? Kijk op: www.crv4all.nl/service/
fokken-op-maat/ of www.crv4all.be/service/fokken-opmaat/, neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur
of bel met CRV Klantenservice: 088-00 24 440 (Nederland) of 078-15 44 44 (Vlaanderen).

door kan ik beter passende paringen maken’, geeft ze aan.
De pinken, vaarzen en koeien met de hoogste erfelijke aanleg
insemineert Irma met gesekst sperma. Op haar inseminatielijstje staan stieren als Ranger, E-Profit, Moutard, Abundant,
Lunar, Solero en Mauro.

Grafieken tonen vooruitgang
De koeien die niet in aanmerking komen voor de fokkerij,
worden – net als tien jaar geleden – drachtig gemaakt van de
witblauwe stier Précoce.
Met voldoening bekijkt Irma de ontwikkeling van de fokwaarden in het programma HerdOptimizer (zie kader). ‘De oplopende lijn in de grafieken bewijst dat we op de goede weg
zijn’, ziet ze. ‘Dat fokkerij werkt, zie ik iedere dag in de stal. De
jongste generatie produceert weer gemakkelijker melk.’

Irma Scholman-de Wit:
‘Fokkerij werkt.
De jongste generatie
vaarzen produceert
weer gemakkelijker
melk’
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