Krijg uw verse koeien

snel weer aan
het vreten.

Nieuwe ervaringen. Nieuwe stal. Nieuw rantsoen.
Verse koeien hebben meer dan alleen calcium*
nodig om te herstellen en dat is de reden dat
YMCP® levend gist, magnesium, calcium, kalium
en meer bevat. Meerdere toepassingsvormen
waaronder als poeder, tubes pasta en, nu ook
beschikbaar, onze YMCP Vitall® bolus.

Het

herstel van verse koeien vereist
meer dan alleen calcium.

Magnesium
Levend gist

is nodig om calcium te
metaboliseren

Calcium

helpt de pens en be-moedigt de voeropname

“… onze herkauwmeters laten
een aanzienlijke stijging zien…”
“Verse koeien optimaal laten herkauwen is altijd een
uitdaging. Ons vorige protocol voor verse koeien werd
aangevuld met calcium bolussen en indien nodig, het
drenchen van een koedrank om het herkauwactiviteit van alle
2e kalfskoeien en ouder te verbeteren. Wij gebruiken YMCP
Vitall nu 6 maanden en zijn zeer tevreden met het resultaat!
Wij hebben ons protocol voor verse koeien veranderd, zodat

*M. Al-Qaisi et al., Res. Vet. Sci., 129 (2020), pp. 74-81

wordt gebruikt voor de productie van biest en melk

Kalium

Osmolyten

Niels Erik Haahr
Anderstrup Holsteins
Skørping, Dänemark

we alleen de aanbevolen 1e en 2e behandeling van YMCP
Vitall toepassen in plaats van twee verschillende producten.
Dit is veel eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Bovendien
hebben we goede resultaten en snel herstel gezien met YMCP
Vitall bij zieke koeien. We zien niet alleen het verschil maar ook
onze herkauwmeters laten een verhoogde herkauwactiviteit
zien.” 				
— Niels Erik Haahr

@techmixglobal

ondersteunen de cellu-laire
gezondheid

Niacine verbetert

verantwoordelijk voor een
goede cellulaire vochtbalans

de leverfunctie om de eetlust te stimuleren

YMCP Vitall® HET totaalproduct voor verse koeien

Anderstrup Holsteins

Anderstrup Holsteins:
nieuwe functie voor nr.1
productiestal in Denemarken
Melkveehouder. De naam geeft exact aan wat dit universele vak inhoudt. Of roeping? Hoe dan ook, de familie

in Denemarken
•
•
•
•
•
•
Team Anderstrup: v.l.n.r. herdsman Rasmus Bulow, Christian,
Niels Erik’s echtgenote Anja, Niels Erik, Erik Haahr Pallesen.

Haahr heeft alle noodzakelijke kwaliteiten in de genen. Met een gemiddelde productie van 16.078kg is hun

Gevestigd in Skørping, 30 km zuidelijk van Aalborg
Eigen aan familie Haahr
600 melk- en kalfkoeien, 500 stuks jongvee, 40 stieren
Gemiddelde productie: 16.078kg 3.99% 3.50%
Classificatie: 86.8
Melkkoeien: TMR (29.5kg ds) van mais (30kg), gras (8.5), ontsloten graan (4.2),
melasse (1), soja/raap (5.4), krachtvoer (5.4), mineralen, stro en 12 liter water.
Droge koeien eerste 3 weken 11.5kg ds, laatste 3 weken 14kg ds.
• Stierenkeus: Adaway, Arrow, Eba Davinci, Gigi-Red, Harris, Have It All, Jazz, Kelvin,
Kitami-PP, Moon, Mirand-PP, Otto-Jbt, Palmer, Pairing, Sound System, Stardancer

veestapel de productiefste in Denemarken. Anderstrup Holsteins is vooral bekend als leverancier van talrijke
KI-stieren in heel Europa. Terwijl 4 jaar geleden werd gekozen voor een nieuwe bedrijfsstrategie, veranderde

JORDEN STEGINK

V

ele Anderstrup-stieren zijn benut. Neem
de VikingGenetics-stieren Mandel (MOMDidrik; Tirsvad Luke Classic-familie) en
Miracle (Massey-Roumare; Tir-An Calano Kristinefamilie), samen goed voor 40.000 dochters. Of
Anderstrup Clash-P, een Powerball uit opnieuw
de Classic-familie en actueel hoog genoteerd
in de Italiaanse dochtergeteste lijst. Een actuele
jonge topper uit de Anderstrup-veestapel is de
Duitse top-5-stier Carenzo (zie Intriguing Sires in
deze HI-uitgave). Ook in de Red-Holsteinfokkerij
ontwikkelde Anderstrup invloed. Dit via talrijke
zonen uit SPH Croteau Brekem Saigon-Red, zoals
Sting, Gonzales en Marsden-P in Duitsland en
Sky-Red in Scandinavië.

bedrijf aanvankelijk bekend werd door goede
keuringsresultaten. Ondanks de bedrijfsontwikkeling en intensieve topfokkerij ging de passie
voor shows nimmer verloren. In maart werd
Anderstrup Laureen EX-91 (Willsbro MikoshBradnick) verkozen tot Supreme Champion op
de AgroNord-show. Deze regionale show gaf
meer aanleiding om te vieren. Die dag presenteerde de importonderneming AI Total Denmark,
in 2016 door de familie Haahr opgericht, de
winnende collectie melkgevende koeien. Niels
Erik: ‘De keuze voor deze onderneming hangt
samen met onze nieuwe bedrijfsstrategie. Een
aantal jaren na de komst van genomics gingen
steeds meer KI’s hun eigen nucleus-programma

VISIE
Investeren in beste koefamilies uit Europa en
Noord-Amerika en van daaruit KI-stieren verkopen. Dit was het toekomstbeeld dat Niels
Erik Haahr als jonge twintiger voor zich zag
en naderhand heeft verwezenlijkt. Overigens
niet alleen. Belangrijke bijdrages leverden ook
broer Christian Haahr, herdsman Rasmus Bulow
en zwager Erik Haahr Pallesen, naast fulltime
zwemcoach een koeienman in hart en nieren.
Maar vandaag treffen wij Niels Erik, naast een
succesvol stierenfokker tevens een ervaren jury.
Haahr was het die in 2013 gedecideerd SuardRed Jordan Irene haar eerste Europese titel
gaf. In Irene herkende hij de onberispelijke en
duurzame exterieurkwaliteit die hij graag in Holsteinkoeien ziet. Gelijktijdig prijst hij in eigen stal
de nakomelingen van Anderstrup Snow Heaven
VG-87, zonder twijfel één van de extreemste
melkproductietalenten uit de recente Europese
Holsteingeschiedenis. Niels Erik Haahr is letterlijk van alle Holsteinmarkten thuis.

‘Hoge productie
staat of valt met
2 vlekkeloze
opstartweken’

AGRONORD
Denemarken telt nu verschillende bedrijven
met tenminste 1000 melkkoeien. Anderstrup
melkt actueel 600, goed voor liefst 9kg miljoen
melk per jaar. ‘Niet de gemiddelde productie
maar datgene wat onder de streep over blijft,
telt,’ aldus Haahr, die vertelt dat zijn familie98 HI 12/2020

ontwikkelen. Ze kochten sindsdien merkbaar
minder stieren van fokkers. Bovendien: veel van
de fokkerijbeslissingen die we moesten maken
om kans te blijven maken op de afzet van KIstieren, vielen niet samen met de keuzes die wij
zelf zouden hebben gemaakt om de koeien te
fokken waarnaar onze eigen voorkeur uitgaat.
En waarvan wij denken dat ze meest winstgevend zijn binnen ons systeem. Daarom besloten
wij te stoppen met de productie van mogelijke
stieren en embryos voor KI’s. Gelijktijdig kozen
we ervoor het aantal koeien uit te breiden van
300 naar 600 en te gaan focussen op de fokkerij
en verzorging van hoogproductieve koeien met
goed exterieur, met daarbij speciale aandacht
voor geweldige uiers en benen.’

Ascol, Inseme, Intermizoo, Xenetica Fontao)
sperma importeert. Zodra we zijn gegroeid naar
750 melkkoeien, kalven hier jaarlijks 325-350
vaarzen. Dit komt overeen met 10-15 dochters
van de 25-30 beste stieren uit die programma’s.
Op deze manier kunnen onze klanten hier
komen om de resultaten te zien van onze fokkerijfilosofie, terwijl fokkers die een voorkeur
hebben voor dochtergeteste stieren de mogelijkheid hebben om dochters van stieren te zien.’
Naast het opdoen van dochterimpressies
kunnen veehouders op Anderstrup ook leren
over top-management. Niels Erik, die elke dag
de pasgekalfde en behandelkoeien melkt, vat
de belangrijkste opdracht samen. ‘Een hoge
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productie staat of valt met 2 vlekkeloze opstartweken. En in de aanloop daar naar toe een
goede droogstand. Onze koeien krijgen in de
laatste 3 weken van de droogstand krachtvoer
in het rantsoen voor extra energie. Vervolgens
krijgt iedere tweedekalfskoe of ouder binnen
12 uur na kalven een TechMix YMCP Vitall-bolus.
De resultaten zijn geweldig; koeien beginnen
eerder met vreten en vervolgens herkauwen.’
WENS
Op Anderstrup Holsteins wordt evenmin
voorbijgegaan aan de rol van de fokkerij. ‘Vruchtbaarheid is in onze stal afvoerreden nr.1. Het is
telkens weer spijtig wanneer een productieve
en gave koe vanwege vruchtbaarheidsproble-

men haar carrière moet staken. We gebruiken
bij voorkeur hoog geteste stieren met bovenal
een gebalanceerd en foutloos profiel. Een positieve vruchtbaarheid hoort daar zeker bij. Soms
heb je Holsteins die veel melk blijven produceren, ook al worden ze niet drachtig. Echter,
de meesten lukt dat niet. Die kun je het beste
na 150 lactatiedagen drachtig hebben. Daarna
wordt dat, vanwege de conditietoename,
alleen maar moeilijker.’
Eén van de uitzonderingen waar Haahr op doelt,
is een Boss-dochter uit de eerder genoemde
Snow Heaven. Terwijl deze Boss slechts 2x
heeft gekalfd, gaf ze al 80.000kg melk. ‘Ik denk
zelfs dat ze de 100.000kg vol kan maken.’ Haahr
rekent de extreem melkrijke Heaven-familie,

ondanks de ondergemiddelde vruchtbaarheid,
tot de beste koefamilies op Anderstrup. Grote
waardering heeft hij ook voor de beproefde
Classic-familie en de recent ontwikkelde Bynke
Myself-familie waaruit, naast genoemde gRZGtopper Carenzo, stieren als Jerez, Kensington,
Myway en Stronghold zijn gefokt. Haahr noemt
verder expliciet de Laurie Sheiks, de familie
waartoe AgroNord-kampioen Laureen behoort.
‘Ik houd ervan om mooie koeien te melken, met
de nadruk op “mooi”. Ik wil de combinatie van
exterieur en index.’ Aan Niels Erik’s diepste wens,
uitgesproken in de eerste bedrijfsreportage over
Anderstrup Holsteins (HI 08/1999) is 2 decennia
later geen letter veranderd. l

Exterieur is nooit vergeten op Anderstrup, zo bewijst deze tweejarige Anderstrup Ilsa
VG-89 (Emilio-Windbrook). Haar voorspelde productie: 305d 13.821kg 4.2% 3.4%.
CHRISTINE MASSFELLER

aan de onderliggende passie niets. ‘Mooie koeien melken vinden wij geweldig,’ benadrukt Niels Erik Haahr.

TRANSITIE
De nieuw gekozen strategie beïnvloedt de stierenkeus op Anderstrup direct. Haahr: ‘Vanaf
januari 2020 gebruiken wij uitsluitend stieren
van de 5 KI’s waarvan AI Total Denmark (AI Total,
HI 12/2020 99

