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Korte lijntjes voor

een vruchtbare veestapel
De lijntjes met CRV zijn kort op het
melkveebedrijf van Hans en Pieter Peters
in Oirschot. Vruchtbaarheidsspecialist
Danny Driessens komt al zeker tien jaar
iedere twee weken op bezoek voor de
vruchtbaarheidsbegeleiding. Hij is voor de
broers ook het vaste aanspreekpunt voor
stieradvies. Stabiele resultaten bewijzen dat
deze totaalaanpak werkt.

M

elkveehouders Hans en Pieter Peters uit Oirschot zijn fanatiek als het gaat om de vruchtbaarheid van hun veestapel. ‘De vruchtbaarheid
van koeien zegt veel over het management’, motiveert
Hans deze strategie. ‘Als de vruchtbaarheid hapert, is
dat een teken dat er iets niet goed gaat in de voeding of
het management’, legt hij uit. ‘Daarbij kost een te lange
tussenkalftijd productie. En koeien die uitlopen, gaan
aan het einde van de lactatie groeien, wat het risico op
gezondheidsproblemen bij de start van een nieuwe lactatie vergroot’, vult zijn broer Pieter hem aan.
De gebroeders Peters beheren met hun moeder Carolien
een bedrijf met 120 melkkoeien en 65 stuks jongvee.
De koeien tekenen voor een rollend jaargemiddelde van
ongeveer 9000 kg melk met 4,47% vet en 3,65% eiwit.
Over de vruchtbaarheid van hun veestapel zijn de Brabantse melkveehouders niet ontevreden. De tussenkalf-

Doelgericht
werken met
‘Vruchtbaarheid
op Maat’
Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV
een service die u ondersteunt bij het
werken aan een betere vruchtbaarheid.
Met uw eigen veestapeladviseur en
vruchtbaarheidsspecialist maakt u afspraken over concrete doelen. En samen bepaalt u welke diensten en producten van CRV u daarvoor in wil
zetten. Zo werkt u samen met CRV
doelgericht aan een betere vruchtbaarheid.
Deelnemers aan Vruchtbaarheid op
Maat betalen uitsluitend voor handelingen die de specialisten van CRV uitvoeren en u krijgt vooraf een schatting
van het bedrag dat u op jaarbasis voor
Vruchtbaarheid op Maat kwijt bent. Dit
wordt omgerekend naar een vast
maandbedrag. Zo weet u vooraf waar
u financieel aan toe bent.
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tĳd ligt stabiel tussen de 390 en 400 dagen en de koeien
hebben gemiddeld twee inseminaties nodig om drachtig te
worden. De afkalfleeftĳd van de vaarzen is 23 maanden.

Intensieve begeleiding werkt
Een koe opgeven vanwege vruchtbaarheid doen de Brabantse
veehouders niet snel. ‘Sommige koeien insemineren we wel
zeven keer. En we zetten ook regelmatig een laatstekansembryo in’, legt Hans uit.
Intensieve vruchtbaarheidsbegeleiding is volgens de veehouders een belangrĳke verklaring voor deze resultaten. Iedere
twee weken krĳgen ze bezoek van hun vaste vruchtbaarheidsspecialist Danny Driessens van CRV. Hĳ scant op dracht en
controleert koeien die niet tĳdig tochtig zĳn gezien.
‘Daarnaast hebben we iedere vier weken bedrĳfsbegeleiding
van onze dierenarts, onder andere om de verse koeien te controleren en zo nodig te behandelen’, vult Pieter aan. ‘Zo zitten
we altĳd kort op de vruchtbaarheid en voorkomen we dat
probleemkoeien te lang blĳven lopen’, legt hĳ uit.

Ook aanspreekpunt voor stieradvies
Naast vraagbaak op het gebied van vruchtbaarheid is Danny
Driessens voor de broers Peters ook het vaste aanspreekpunt
voor stieradvies. ‘Voor het maken van paringen volgen we
het SAP, dat ook bepaalt welke pinken we insemineren met
gesekst sperma en welke koeien met Belgisch-witblauwsper-

Starten met Vruchtbaarheid op Maat in combinatie met stieradvies
via SAP is nu extra aantrekkelijk. Nieuwe deelnemers ontvangen
het eerste jaar 50 procent korting op SAP. Bel voor meer informatie
CRV Klantenservice: 088-00 24 440 (Nederland) of 078-15 44 44
(Vlaanderen) of informeer bij uw veestapeladviseur.
Meer informatie over Vruchtbaarheid op Maat vindt u op:
www.crv4all.nl/service/vruchtbaarheid-op-maat/
en www.crv4all.be/service/vruchtbaarheid-op-maat/

ma’, vertelt Pieter. ‘Omdat Danny iedere twee weken op het
bedrĳf komt, zĳn de lĳntjes kort en kunnen we snel schakelen
als er nieuwe stieren beschikbaar zĳn.’

Totaalpakket voor hogere levensproductie
‘We willen werken aan een hogere melkproductie met behoud
van gehaltes’, beschrĳft Hans het doel voor de komende jaren.
‘Minder vervanging gaat ons daarbĳ helpen, want oudere koeien geven gemakkelĳker meer melk. Nu is de levensproductie
bĳ afvoer gemiddeld ongeveer 35.000 kg melk. We willen naar
50.000 kg melk’, formuleert hĳ de concrete doelstelling. ‘CRV
ondersteunt ons hierbĳ met een totaalpakket van de beste
stieren, merkeronderzoek, stieradvies én Vruchtbaarheid op
Maat. De resultaten bewĳzen dat deze totaalaanpak werkt.’

Hans en Pieter Peters:
‘We zitten kort op de
vruchtbaarheid.
Zo voorkomen we
dat probleemkoeien
blijven lopen’
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