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De kracht van partnerschap
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Samenwerking ForFarmers en Dairy Academy Oenkerk
brengt innovaties sneller naar het boerenbedrijf

kunnen A-ware-melkveehouders en

samenwerking van het praktijkbedrijf

onze klanten het hele jaar deelnemen

met de partners. “De betrokken partners

aan workshops die we organiseren in

wisten elkaar gemakkelijk te vinden en

Oenkerk.”

konden hierdoor in korte tijd een professionele proef opzetten en uitvoeren.”

Gezamenlijke praktijkproeven
Niet in de laatste plaats voeren partners

Bij DAO is men zeer te spreken over het

goed draaiende melkveebedrijf verder

bij DAO ook gezamenlijk praktijkproeven

partnerschap met ForFarmers. De Jong:

vooruit helpen. Zo komt op DAO snel

uit. Zo is onlangs een voerproef afge-

“Net als ForFarmerswil Dairy Academy

kennis vrij waar onze klanten direct

rond met Shredlage gehakselde mais

Oenkerk bijdragen aan een hoger ren-

wat aan kunnen hebben. Daarnaast is

(zie kader). Dit is een gezamenlijk

dement voor melkveehouders en hen

het uniek dat we met andere partners

project van Kamps de Wild (Shredlage

helpen om steeds beter grip te krijgen

van DAO, zoals Lely, Kamps de Wild en

hakseltechniek), Semex (sensor-

op de kostprijs, met oog voor koeien,

Semex kunnen sparren over innovatie.

metingen koegedrag), DAO melkvee-

milieu en omgeving. Inmiddels hebben

Zo leren we van elkaar en kunnen we

bedrijf (proefkoppels melkkoeien) en

we op DAO al diverse innovaties getest

elkaar versterkenin het streven om

ForFarmers (proefopzet, rantsoen-

waaraan ForFarmerseen belangrijke

de efficiency en het rendement van

samenstelling en analyse resultaten).

bijdrage heeft geleverd. De kennis en
ervaring die we hiermee opdoen delen

de melkveehouder te verhogen. De
opgedane kennis delen we via onze

Annemarie de Jong, projectleider bij

we graag met A-ware-melkveehouders

melkveespecialisten en ons netwerk van

DAO noemt deze proef een goed voor-

en ForFarmers-klanten.”

dealers overal in Nederland. Hiernaast

beeld van de meerwaarde van de

Dairy Academy Oenkerk.

Melkveehouders hebben baat bij

Royal A-ware en de Nieuw-Zeelandse

schil is wel dat de partners van DAO hier

innovaties die het rendement en de

zuivelcoöperatie Fonterra. Zij ontwik-

continu nieuwe concepten en technieken

duurzaamheid van de bedrijfsvoering

kelden de praktijkschool door tot wat nu

in de praktijk testen, alleen of in samen-

versterken. Hoe sneller innovatie en

Dairy Academy Oenkerk (DAO) heet: een

werking met andere partners. De kennis

kennis beschikbaar komen voor de

wereldwijd kenniscentrum voor melk-

die hieruit voortkomt wordt gedeeld met

praktijk, hoe beter dus. Precies om die

veehouderij en zuivel. In 2014 sloot DAO

de melkveehouders die leveren aan Royal

reden hebben ForFarmers en Dairy

een samenwerkingsverband met andere

A-ware en de klanten van ForFarmers en

Academy Oenkerk onlangs besloten om

partners in de keten, waaronder Lely

andere partners. Het melkveebedrijf wordt

de in 2014 gestarte samenwerking met

(agrotechniek), Kamps de Wild (mecha-

intensief begeleid en geadviseerd door

vijf jaar te verlengen.

nisatie), Semex (genetica), Kromwijk

onder meer specialisten van ForFarmers

Electro, BP, Dairy Training Centre en

en ForFarmers-dealer Weidse Blik.

Het Friese ‘Oenkerk’ is een begrip in

ForFarmers, met als doel om de ontwik-

‘Nederland - zuivelland’, maar ook ver

keling en overdracht van kennis een

Samenwerking met meerwaarde

buiten onze landsgrenzen. In 1962 ging

extra impuls te geven.

“De samenwerking met DAO heeft voor
ons zijn meerwaarde bewezen”, zegt

in Oenkerk de ‘Praktijkschool voor de
Veehouderij en het Weidebedrijf’ van

DAO melkveebedrijf

Théjan Benders, verkoopleider melkvee

start. De praktijkschool maakte wereld-

In de samenwerking tussen ForFarmers

voor ForFarmers in Friesland. “Naast

wijd furore en kreeg in 1987 een officiële

en DAO staat het melkveebedrijf van DAO

alles wat ForFarmers doet op het gebied

erkenning voor internationaal onderwijs.

centraal. Met 190 melkkoeien en 95 stuks

van innovatie en praktijkonderzoek, kun-

De laatste belangrijke mijlpaal is de

jongvee is dit een normaal praktijkbedrijf

nen we op het melkveebedrijf van DAO

overname van Praktijkschool Oenkerk

dat net als ieder ander bedrijf financieel

continu testen of nieuwe concepten en

door de noordelijke zuivelonderneming

de eigen broek moet ophouden. Het ver-

productvernieuwingen het technisch al

Voerproef Shredlage: melkproductie gelijk bij rantsoen met laag maisaandeel
Shredlage mais heeft bij een laag

Geen verschil in melkgift, lager ureum

melk, pens-pH, herkauwtijd, mest-

aandeel mais in het rantsoen (vijf

De voerproef is uitgevoerd met twee ver-

score en pensvulling. Wel resulteerde

kilo drogestof) geen significante

gelijkbare groepen melkkoeien. Aan het

het rantsoen met Shredlage gehak-

voordelen voor de melkproductie,

einde van de voerproef was tussen beide

selde mais in een significant lager

herkauwtijd, pens-pH, mestcon-

groepen geen significant verschil te zien

ureumgehalte in de melk van 1 mg per

sistentie en pensvulling. Wel is het

in productieresultaten en gehaltes in de

100 gram melk.

ureumgehalte in de melk significant
lager. Dit blijkt uit de eerste professionele voerproef in Nederland met
Shredlage gehakselde mais die
afgelopen winterseizoen plaatsvond op de Dairy Academy Oenkerk
(DAO). De voerproef was een initiatief van ForFarmers en is uitgevoerd
in samenwerking met DAO, Kamps
de Wild (distributeur van o.a. Claas
landbouwmachines) en Semex (genetica en sensortechniek).

