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‘Fokken op gehaltes

is consequent zijn’
‘Dikke melk’ leveren is goed voor de
portemonnee. Vanuit deze overtuiging fokt
Wim van de Venne al 25 jaar op vet- en
eiwitpercentage. Zijn koeien tekenden
afgelopen boekjaar voor een rollend
jaargemiddelde van 10.818 kg melk met
4,90% vet en 3,78% eiwit.

H

oge gehalten zijn al lang het handelsmerk van
de veestapel van de familie Van de Venne uit het
Limburgse Haler. Dat was al zo toen de dieren
nog zuiver mrij waren en toen red-holsteinstieren hun
intrede deden, koos Wim consequent voor eiwitverervers zoals Pigeonwood en Marty. Met Sunny Boy, Celsius
en Labelle maakte hij de overstap naar zwartbont, maar
met de inbreng van eerst Kian en nu onder andere Jacuzzi en Mauro duikt steeds vaker weer de rode kleur op.

Geld en gemakkelijk produceren
‘Hoge gehalten leveren via een hogere melkprijs gewoon
geld op. En koeien produceren gemakkelijker veel kilo’s

Stierenkaart
voor dikke melk
helpt bij stierkeuze
CRV heeft een ruim aanbod van stieren met hoge fokwaarden voor percentage vet en eiwit. Zowel rood- als
zwartbont en zowel genoom- als dochtergetest. Om de
stierkeuze gemakkelijk te maken is een speciale stierenkaart voor ‘dikke melk’ samengesteld. Alle stieren
op deze kaart combineren een hoge gehaltevererving
met uitstekende fokwaarden voor levensduur en efficiëntie. Daarbij zijn alle stieren op de kaart geselecteerd op prima gezondheidskenmerken. Met stieren
van de dikkemelkstierenkaart fokt u dan ook koeien die
probleemloos een hoge melkproductie met een prima
vet- en eiwitgehalte realiseren. Ze staan daarmee garant voor een hoog rendement uit uw veestapel.
U ontvangt de speciale dikkemelkstierenkaart als bijlage bij deze Veeteelt.
Bent u de bijlage kwijt? De stierenkaart is ook te downloaden van:
crv4all.nl/nl/service/stierenkaart-dikke-melk of
crv4all.be/be/service/productbrochure-dikke-melk
Of scan de QR-code:
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vet en eiwit uit melk met hoge gehalten dan uit veel liters
melk. Extreme melkkoeien hebben vaak toch een paar kilo
krachtvoer extra nodig’, motiveert Wim zĳn strategie.
‘Voeding is minstens zo bepalend voor het vet- en eiwitpercentage in de melk als fokkerĳ’, stelt de veehouder. ‘Dat
merk ik deze winter weer, nu ik moet melken op een graskuil van mindere kwaliteit. Waar de koeien vorig jaar lange
tĳd ruim boven de 5 procent vet zaten, komen ze nu zeker
een tiende lager uit. Maar wat er niet in zit, komt er nooit
uit’, benadrukt hĳ. ‘Je kunt voeren wat je wilt, als koeien de
genetische aanleg niet hebben, zullen ze nooit melk met
hoge gehaltes produceren.’

SAP voorkomt extremen
Overigens staart Wim zich in de fokkerĳ niet blind op veten eiwitpercentage. Zo houdt hĳ bĳ de stierkeuze een ondergrens aan van +500 kg melk. ‘Ik heb een krappe huiskavel, houd de koeien jaarrond op stal en wissel land uit met
akkerbouwers. Dit betekent dat het ruwvoer jaarrond voor
ongeveer de helft uit mais bestaat’, vertelt de veehouder.
‘Ik voer een rĳk rantsoen en dan is het belangrĳk dat de
dieren ook voldoende melkaanleg hebben. Koeien die te
weinig liters produceren, groeien te veel in conditie, met
alle problemen van dien’, legt hĳ uit. Om extremen te voor-

Bent u nieuwsgierig geworden naar het volledige aanbod van ‘dikkemelkstieren’ van CRV?
Bezoek dan de webshop: shop.crv4all.nl/nl of shop.crv4all.be/nl.
Hier selecteert u stieren eenvoudig op fokwaarden voor vet- en
eiwitpercentage. Natuurlijk kan ook uw CRV-veestapeladviseur
met u meedenken over de best passende stieren voor uw bedrijf.

komen vertrouwt de veehouder voor het maken van paringen bovendien al minstens 25 jaar op het StierAdviesProgramma (SAP).

Consequent zijn en blijven
Het huidige stierenaanbod van CRV biedt de dikkemelkfokker, die met een robot 60 koeien melkt, ruime keus. Op zĳn
actuele inseminatielĳstje staan namen als Launch PP, Nippon P, Powerlift, Endless rf en Wake Up.
‘Als je wilt fokken op hoge gehaltes, moet je bĳ de stierkeuze consequent zĳn en blĳven’, benadrukt Wim. ‘Als je vet en
eiwit een paar generaties laat versloffen, ben je de hoge
genetische aanleg ook zomaar weer kwĳt.’ l

Wim van de
Venne:
‘Als de aanleg
voor dikke melk
er niet in zit,
komt het er ook
nooit uit’
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