FOKKERIJ SNELSTE HONDERDTONNER

Met 57,7 kilo per dag
naar 100 ton melk

Anoniem en onopvallend is de nieuwe houdster van het Nederlands
record ‘snelste honderdtonner’. Met een daggemiddelde van 57,7 kilo
melk snelde een geïmporteerd ‘werkkoetje’ bij de familie Van Berkum
in Elahuizen naar een levensproductie van 100.000 kilo melk.
TEKST WICHERT KOOPMAN

‘I

s het echt?’ Siemen van Berkum reageert verbaasd
als hĳ wordt gefeliciteerd met een nieuwe Nederlands-recordhoudster. Ja, hĳ wist dat een van de
‘Luna’s uit Duitsland’ onlangs honderdtonner was geworden. En ja, hĳ had geconstateerd dat ze veel melk gaf.
Maar een record? Nog niet zo lang geleden had hĳ haar
geïnsemineerd met een Belgisch-witblauwstier. De familie
Van Berkum houdt weinig jongvee aan en van deze koe
was over fokwaarden niets bekend.

Onopvallende werkkoe
‘Net voor het einde van de melkquotering in 2015 kochten we in Duitsland een koppel van 25 hoogdrachtige
vaarzen’, begint Jan Siemen van Berkum het verhaal
achter de recordkoe. Samen met zĳn vader Siemen beheert hĳ in Elahuizen een bedrĳf met 300 koeien, die de
laatste jaren steevast goed zĳn voor hoge klasseringen in
de mpr-jaarstatistieken. ‘Vee was schaars op dat moment
en daardoor kwam onze veehandelaar in Duitsland terecht. Hĳ wist er een koppel aardige vaarzen op te sporen’, herinnert hĳ zich. De dieren kwamen voor het
grootste deel van één bedrĳf: Agrargenossenschaft Barenthin-Kötzlin uit het oosten van Duitsland. ‘We hebben de vaarzen nooit in het stamboek laten registeren.
Maar op de papieren stond bĳ één van de dieren de
naam Luna. Daarom hebben we ze voor onszelf allemaal
maar deze naam gegeven’, vertelt de veehouder.
‘De vaarzen groeiden uit tot onopvallende werkkoeien’,
vervolgt Jan Siemen zĳn verhaal. De omschrĳving ‘werkkoe’ is beslist ook van toepassing op de nieuwe Nederlands-recordhoudster. Bĳ de inschrĳving als vaars was ze
niet groter dan 1 meter 45 en ze kreeg 81 punten voor
algemeen voorkomen, waaronder 85 punten voor beenwerk en 78 voor uier. Het belette haar niet om (bĳ drie
maal daags melken) in 1749 melkdagen een productie te
realiseren van 100.851 kg melk met 3,26% vet en 2,96%
eiwit, goed voor een daggemiddelde van 57,7 kg melk.

Gemiddeld 116 lactatiewaarde
Als je tussen dieren uit het Delta-fokprogramma – melkveebedrĳf Van Berkum is sinds 2017 Delta-testbedrĳf – en

de eigen doorgefokte Elegaaster Jankes over vĳf lĳsten
een gemiddelde lactatiewaarde van 116 weet te realiseren,
dan kun je wel wat. ‘Ergens moet het er genetisch in zitten’, denkt Jan Siemen. ‘Alle koeien krĳgen hetzelfde tmr
en we behandelen ze allemaal gelĳk’, vertelt hĳ.
De recordkoe staat geregistreerd met een onbekende afstamming. Maar haar eigenaar heeft in de Duitse papieren kunnen achterhalen dat ze een dochter is van de stier
Mainstream Manifold, een extreme productievererver, die
anno 2020 nog bĳna 1800 kilo melk en 345 Inet scoort.
De inseminatie van de honderdtonner met een witblauwe
stier lĳkt te hebben geleid tot een dracht. Jan Siemen kan
er wel om lachen. Maar hĳ denkt dat zĳn vader volgende
keer wel iets langer zal nadenken over de stierkeus ... l

Luna 3 (v. Manifold),
levensproductie:
100.851 kg melk met
3,26% vet en 2,96%
eiwit in 1749 dagen

Luna in beeld
Cameraman Harrie van Leeuwen maakte bewegende
beelden van Nederlands snelste honderdtonner.

Bekijk de film op veeteelt.nl
veeteelt NOVEMBER 2020
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