V.l.n.r.: Bedrijfscoach Jan Aalberts van Bles Dairies, bedrijfsleider Jan van der Burg, melkveespecialist Henk Maalderink van
ForFarmers en assistent-bedrijfsleider Henk de Vries

Een jaar na de start van Bles Dairies als bedrijfscoach

Uitdagingen Praktijkboerderij Oenkerk
op de weg naar optimalisatie
Dankzij de synergie tussen de gedreven bedrijfsleiding, bedrijfs
coach Jan Aalberts, dierenarts, kennispartners en het team van
Dairy Academy zijn de eerste stappen naar een hoger saldo
gezet. Wat gaat goed en wat kan nog beter op de weg naar
optimalisatie? Tijd om de balans op te maken met
bedrijfsleider Jan van der Burg en Managing
Director Jurjen Boerrigter van Bles Dairies.
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Kengetallen

Juli 2020

November
2020

Doel juli 2021

Juli 2021

Kg vet en eiwit per koe per dag

2,4 kg

2,6 kg

2,7 kg

2,64 kg

Voersaldo per koe per dag

€ 6,88

€ 6,78

€ 7,60

€ 7,52

20%

21%

23%

25%

Pregnancy Rate

Naar meer saldo door sturing op kengetallen

zijn belangrijke indicatoren voor het samenstellen

In juli 2020 zijn de ambities voor optimalisatie en een

en bijsturen van het rantsoen van de droge koeien.

hoger saldo vertaald naar concrete jaardoelstellingen

Met een rantsoen bestaande uit Spaans gehamerd

voor de kengetallen kg vet en eiwit per koe per dag,

stro, graskuil, maiskuil, magnesium oxide, mineralen

voersaldo per koe per dag en de Pregnancy Rate. Aan

en een brok met anionische zouten wordt de

de hand van de resultaten uit het managementsysteem

melkproductie gestimuleerd. Daarnaast is het huidige

van Uniform-Agri bespreken alle betrokkenen ieder

droogzetprotocol aangepast op basis van de nieuwe

kwartaal de vorderingen. Jurjen: “De gezamenlijke

richtlijn: 'Selectief droogzetten vanaf 50.000 cellen'.

verantwoordelijkheid is een belangrijke randvoorwaarde

Vaarzen worden vanaf 210 tot 215 dagen drooggezet

voor succes. Hoewel we nog niet alle doelstellingen

voor een periode van 5 tot maximaal 6 weken. Oudere

hebben behaald, zijn we trots op de stijgende lijn die we

koeien vanaf 225 tot 230 dagen. Het protocol is in het

hebben ingezet.”

managementsysteem van Uniform-Agri vastgelegd. De
reminders voor droogzetten worden opgenomen in de

Een nieuwe voerstrategie

weekplanning. Jan: “Een vaars moet liever wat langer

Jan van der Burg is in januari 2021 gestart als

droog staan, dat is voor de melkproductie het beste.

bedrijfsleider. Hij spart samen met zijn collega Henk de

Bij te laat droogzetten bestaat de kans dat de vaars

Vries, bedrijfscoach Jan Aalberts en melkveespecialist

gedurende de tweede lactatie minder melk geeft. Als

Henk Maalderink van ForFarmers over de voerstrategie.

een vaars bijvoorbeeld na 22 maanden afkalft en vóór

De focus ligt op meer melk halen uit eigen ruwvoer

de 100e dag weer drachtig is, kun je die vaars beter

en het verminderen van het krachtvoerverbruik. De

een week of twee langer in droogstand laten. Dat is

Praktijkboerderij stapt geleidelijk over naar TMR

beter dan te blijven melken voor die paar laatste liters.

gemengd voeren. Het afgelopen half jaar is de

De vaars groeit dan nog iets en kan dan in de tweede

hoeveelheid krachtvoer gereduceerd van 31 kg naar

lactatie gemakkelijk 500 kg meer melk geven.”

26 kg per 100 kg melk. De melkproductie is daarbij op
een acceptabel niveau gebleven. Jan van der Burg:
“We halen krachtvoer uit de robot weg en voegen een
enkelvoudige grondstof zoals bijvoorbeeld raap toe
aan het voerhek. We halen nu 14 kg melk per koe per
dag uit eigen ruwvoer en zorgen voor een homogeen
rantsoen. We accepteren 10% tot 15% restvoer van het
rantsoen aan het voerhek. Met smakelijk krachtvoer in
de robot behouden we de loop op de robot en dankzij
de GEA FRone voerschuif hebben de koeien 24/7 de
beschikking over voer aan het voerhek voor optimale
ruwvoeropname.”
Aandacht voor droge koeien
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Het optreden van melkziekte, het afkalfgemak, het aan

Melkveespecialist Henk Maalderink van ForFarmers (links)

de nageboorte blijven staan en de hoeveelheid biest

en bedrijfsleider Jan van der Burg

Praktijkboerderij Oenkerk Royal
A-ware
Bedrijfsleider: Jan van der Burg (47)
Assistent-bedrijfsleider: Henk de Vries (51)
Aantal koeien: 185 en 110 stuks jongvee
Land: 109 hectare, waarvan 89 grasland en
20 hectare mais
Rollend jaargemiddelde: 10.568 kg melk per koe per
jaar met 4,18% vet en 3,48% eiwit

Jan van der Burg (links) en bedrijfscoach Jan Aalberts van
Bles Dairies

Optimaliseren vruchtbaarheid
Voor het optimaliseren van de vruchtbaarheid wordt
gewerkt aan de hand van een reproductieprotocol. De
vrijwillige wachtperiode is 50 dagen en de dierenarts
komt iedere 14 dagen voor drachtcontrole. Jan van der
Burg: “Ik ben zelf gaan insemineren, voor mij een routine
en we besparen daarmee jaarlijks zo’n € 6.000,-. De
Insemination Rate (IR) is 65%. Dit percentage willen we
nog wel verhogen. We hebben namelijk nog 35% aan
potentie openstaan. Gemiddeld is 1,7 rietje nodig per
dracht voor het jongvee en 2,2 rietje voor de melkkoeien.
De Conception Rate (CR) is 40% en de Pregnancy Rate
(PR) is 25%. Zowel de IR, CR en PR zijn gemiddelde
jaarcijfers. Als ik een jaar aan de slag ben, kan ik exact

Investeren in ventilatie en ligcomfort

het verloop en de progressie aangeven op het gebied

Time-lapse beelden hebben de indruk bevestigd dat de

van vruchtbaarheid. Verschillende factoren spelen een rol

koeien te weinig liggen en dat de vrije loopruimte beperkt

zoals: Hoe kalft een koe af? Hoe schoont de baarmoeder

is. In plaats van de gewenste 14 uur liggen ze gemiddeld

op? Zijn er rantsoenwisselingen en hoe is het comfort en

11 uur per dag. Lang staan leidt onder andere tot schade

het klimaat in de stal?”

aan de klauwen. Jan van der Burg: “Als we de stalinrichting
optimaliseren en het ligcomfort verbeteren, verwachten we
- in combinatie met het nieuwe klauwbekapprotocol - dat

Droogzetprotocol Praktijkboerderij
Oenkerk per 1 april 2021
• Vaarzen: vanaf 210 tot 215 dagen droogzetten
• Oudere koeien: vanaf 225 tot 230 dagen droogzetten
• Koeien onder de 100 celgetal: droogzetten met
een sealer

de koeien meer gaan liggen en minder klauwproblemen
hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we ook de levensduur
aanzienlijk kunnen verlengen.” Jurjen: “Het ligcomfort
verbeteren staat hoog op het prioriteitenlijstje. We hebben
offertes aangevraagd voor het optimaliseren van de
stalinrichting. Een investering in ventilatie en ligcomfort
draagt bij aan de gezondheid van de koppel.”

• Koeien boven de 100 celgetal: toepassen van een
droogzetter met een sealer
• Koeien met regelmatig verhoogd celgetal:
droogzetten met dry cow
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