Impressie studiereis Wisconsin mei 2019,
Op 26 mei j.l. zijn we naar Chicago in de ‘Mid-West’ van de Verenigde Staten gevlogen. Vandaar hebben we in
een week tijd 18 interessante bedrijven bezocht, met een groep van liefst 17 man. De groep betrof deze reis
een 11 tal agrarisch ondernemers uit Ukraine en 6 uit Nederland, waarbij er een extra uitdaging was door
verschillen in cultuur en vooral communicatie, welke meest via een ervaren tolk, Yaroslav Pankiv, verliep.
De bedrijven liepen enorm uiteen in omvang (zowel aantal dieren als grond oppervlak), in huisvesting,
melksystemen en management. Rode draad van alle bezochte bedrijven is dat bij ieder bezocht bedrijf een
passie voor hun vak merkbaar was, ondanks de moeilijke economische omstandigheden in de USA (lage
melkprijs) van de afgelopen tijd. Een voelbare passie voor het produceren van kwalitatief hoogwaardig
voedsel door het melken van koeien, en verbouwen van gewassen op een verantwoorde en efficiënte manier
en bij veel fokkers uit bijzonder goede dieren.
Via deze weg willen we alle bezochte bedrijven heel hartelijk bedanken voor hun overweldigende gastvrijheid
en het willen delen van allerlei bedrijfsinformatie om tot een goed beeld te komen hoe het bedrijf in elkaar
steekt en hoe de vaak zeer goede prestaties tot stand komen. Daarbij werden door sommige deelnemers voor
een goede vergelijking met hun eigen omstandigheden regelmatig bedrijfskengetallen tot op de komma
nauwkeurig omgerekend, en genotuleerd.
Hieronder volgt een korte impressie:

Rosy-Lane Holstein farm. Een bedrijf met een heldere focus op efficiëntie en diergezondheid (al meer dan 5
jaar geen antibioticum gebruikt bij melkkoeien in lactatie). Fokkerij vooral op Netmerit$, voor minder grote,
sterke dieren die probleemloos uit elke opgenomen pound droge stof 1,7 pound melk produceren, daarbij
gezond en vooral vruchtbaar zijn. Dit wordt bereikt door goed opgeleide mensen, goed management
(protocollen), stabiel fris stalklimaat, zeer consequente fokkerij-selectie, goede voeding en zandbedding.
Tevens wordt er veel aandacht besteed aan transitie, afkalven en de kalveropfok.

Groepsfoto op het indrukwekkend gemanagede Shiloh dairy, met voornamelijk Holsteins maar tevens een
aantal Brown Swiss koeien, is de fokker van Brown Swiss fokstier ‘Shiloh Brookings Cadence’, (foto is zijn
moeder).

Onder: Ever-Green-View farm, waar op een aanbindstal wereldrecords voor productie worden gerealiseerd
door de combinatie van top genetica en voeding. Tom Kestel (op foto rechts) heeft een heel eigen, boeiende
en heldere visie op deze zaken.

Op Fustead Holsteins wordt fokkerij met een grote F bedreven; veel liefhebberij voor beste maar wel
economische dieren. Links een Montross dochter, 3e lact., die EX 90 is. Rechts een Yoder dochter, die piekt op
90 kg. Melk p/dag bij 3x daags melken.

Bij Selz-Pralle is ook een recordhoudster voor melkproductie te vinden, is nu droog (foto rechts), Selz-Pralle
Aftershock 3918 met: 5.11 365 dgn. 35.489 kg 1405 kg vet en 1086 kg eiwit (true protein). Haar
levensproductie is inmiddels 138.000 kg.

Op Hendel farm wordt fokkerij en goed management op exceptionele wijze gecombineerd, waardoor de
dagproductie bij 2x daags melken op ruim 40 kg melk ligt. Onder grote belangstelling is hierover volop uitleg
en toelichting gegeven. Links: groep in de koeienstal Rechts een 3e kalfs (nét vers) Reflector dochter.

Tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van de KI ABS-global kregen we een mooi beeld van de historie en
technische ontwikkeling rondom kunstmatige inseminatie en alle technische achtergronden rondom invriezen
van sperma en tevens een kijkje in de dek-stal (achter glas). Foto links: alle stieren van ABS welke een miljoen
doses sperma hebben geproduceerd in hun leven. Rechts een indruk van de uitstekende Brown Swiss
veestapel van Voegeli farm, waar vooral op hoge eiwitproductie voor kaas en Swiss Yoghurt wordt gefokt.

Op Jeffrey-Way Holsteins worden een kleine 100 melkkoeien met veel passie voor exterieurkwaliteit en
duurzaamheid op hoog niveau gemolken. De gemiddelde exterieur waardering van álle aanwezige dieren is
momenteel Excellent 90.2! Foto midden: Taleea EX 94, dochter van Talent RC, die op hoge leeftijd nog zeer
vitaal aanwezig is. Levenstotaal tot nu toe: 2775 dgn. 121.076 kg. Met 3.8 vet en 3.5 eiwit (true protein)!

We eindigden de reis door een groot deel van Wisconsin, hoekje van Minnesota en Illinois weer terug in
Chicago, waar we tenslotte een bezoek brachten aan Downtown, de binnenstad, om een mooie rondvaart te
maken en de indrukwekkende gebouwen van het zakencentrum te bekijken.

Wilt u ook ‘ns mee op zo’n leerzame studiereis, meld u dan tijdig aan bij Huub Peek.

