ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN EMMY HEILERSIG

Nieuwe bloedlijnen

naast geliefde koefamilies
naam
leeftijd
woonplaats
aantal melkkoeien
opleiding
parttime werk

Emmy Heilersig
24
Markelo
120
CAH Dronten
(afgerond 2017)
jongvee- en transitiespecialist
bij Gunnewick Mengvoeders

‘De koefamilies die
je opbouwt, zie je
elke generatie groeien’
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Fokkerijliefhebberij zit bij Emmy Heilersig in de genen. Ze
houdt vast aan koefamilies die al generaties lang op het
ouderlijk melkveebedrijf in Markelo staan, maar Emmy is ook
benieuwd wat nieuwe bloedlijnen kunnen doen. Daarom zet
ze sinds 2019 ook embryo’s van CRV Elite in, maar niet op de
koefamilies waar ze zelf mee verder wil fokken.

s

TEKST GRIETJE DE VRIES

V

oor haar afstuderen in Dronten kreeg Emmy
Heilersig (24) een aantal embryo’s van haar
ouders. Zo kwam het bedrijf ook in aanraking met het Elite-programma van CRV, waarvoor ze
jaarlijks 15 embryo’s naar eigen keuze inzetten.
Net als haar ouders heeft Emmy veel oog voor fokkerij en is ze benieuwd hoe de koeien uit Elite het gaan
doen op hun bedrijf in Markelo, vergeleken met hun
eigengefokte koefamilies.

Wat spreekt je zo aan in fokkerij?
‘Fokkerij is het mooiste wat er is. We zijn vrij fanatieke fokkers thuis. De koefamilies die je opbouwt,
zie je elke generatie groeien. Het duurt misschien
wat langer voor je resultaat ziet en er zijn manieren
om sneller verbetering te bereiken. Maar de emotie
die bij het fokken hoort bij de familielijnen die je
opbouwt, is dan minder aanwezig.’
‘Het was daarom ook niet vanzelfsprekend voor ons
om aan het Elite-programma mee te doen. Nieuwe
bloedlijnen zijn wel positief voor genetische vooruitgang, maar kunnen ook de koefamilies verdringen
waar je al generaties mee werkt en gehecht aan bent
geraakt.’

Waarom doen jullie dan mee aan Elite?
‘Na wat overleggen bleek er binnen onze wensen wel
goed mee te werken. We zetten de embryo’s alleen
in op derde- en vierdekalfskoeien, waar we anders
een vleesstier op hadden gezet. Aangezien CRV een
aantal stiertjes en vaarsjes terugkoopt en een vergoeding geeft voor de stierkalfjes die ze niet terugkopen, verdienen we er altijd meer aan dan bij een
Belgisch-witblauwkalf. We kunnen dus gewoon onze
eigen koefamilies behouden en daarmee verder fokken. Gelukkig kunnen we ook kiezen wat voor embryo’s we inzetten, ze moeten wel voldoen aan ons
fokdoel. Welke vaarskalveren we dan uiteindelijk
aanhouden, hangt onder andere af van de uitslag
van merkertesten.’

Waaraan moet een embryo voldoen?
‘Onze veestapel is roodbont en dat willen we zo houden, dus daar is al de eerste selectie. Verder is gezondheid belangrijk en kijken we ook naar exterieur-

kenmerken zoals uier en beenwerk. In het verleden
hebben we duidelijk resultaat behaald met het fokken op kruisbreedte, waardoor we nooit een pinkenstier in hoeven te zetten. Eigenlijk kalven alle koeien
zonder veel problemen af. Waar we nu vooral mee
bezig zijn, is een A2A2-veestapel fokken. Driekwart
van de melkveestapel is dat inmiddels en ook al het
jongvee is A2A2. Dat heeft nu nog geen meerwaarde,
maar ik denk wel dat daar in de toekomst verandering in komt.’

Hoe belangrijk is fokkerij volgens jou?
‘De genetica van een koe is heel belangrijk, en we
beleven ook veel plezier aan fokkerij, maar jongveeopfok is ook ontzettend belangrijk. Nu ik naast het
melkveebedrijf ook werkzaam ben als jongveespecialist bij Gunnewick Mengvoeders, zie ik wat voor verschil dat kan maken. Thuis zijn we daarom ook beter
naar jongveeopfok gaan kijken, vooral in de eerste
drie maanden was er wat te verbeteren. Zo hebben
we de biestvoorziening verbeterd en zit er meer eiwit
en structuur in het ruwvoer voor het jongvee. Het
mooie is dat we in de melkproductie van vaarzen
meteen zien dat het effect heeft. We hebben nu vaarzen met een productie boven de 40 liter. Dat geeft
me echt een voldaan gevoel. Wat ik op mijn werk
leer, kan ik dus thuis in de praktijk brengen.’

Waar werk je als bedrijfsopvolger naartoe?
‘Eigenlijk loopt het perfect zoals het nu gaat, maar
als ik het straks overneem, zullen er toch wat dingen
anders moeten. We melken nu in een 2 x 13 visgraatmelkstal. Mijn vader vindt dat prachtig, maar voor
mij is dat fysiek helaas niet dag in dag uit vol te houden. Op termijn wil ik daarom overstappen op melkrobots. Verder wil ik de looplijnen op het bedrijf
verbeteren en werken aan duurzaamheid. De eerste
verduurzamingsstap hebben we vier jaar geleden
gezet, toen ik de koeien weer naar buiten wilde doen.
Ze stonden binnen om arbeid te besparen, maar we
zien nu dat bij een slim ingerichte huiskavel het
helemaal niet zo’n gedoe hoeft te zijn om te beweiden. Het is allemaal nog zien hoe uitvoerbaar mijn
ideeën verder zijn, maar het is goed om daar nu al
over na te denken en te kunnen anticiperen.’ l
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