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Familie Sligman, Markelo
In het Markelosebroek, het buitengebied van Markelo staat het melkveebedrijf van familie Sligman. In 2015
werd de huidige locatie betrokken, waar men eerst dicht bij de bebouwede kom van Markelo gehuisvest
was. Vader Hendrik, zoon Erik en zijn partner Jessica houden circa 95 koeien.

Op het melkveebedrijf helpen verschillende Lely producten de dagdagelijkse werkzaamheden eenvoudiger
en aangenamer maken. In 2017 werd een Discovery stalreiniger in gebruik genomen en hier is, zoals de
familie zelf zegt “het Lely verhaal begonnen”. De Juno voeraanschuiver heeft het bedrijf, na een
testperiode van 3 weken, niet meer verlaten. “Sinds de Juno het voer 24 uur per dag, 7 dagen per week
frequent aanschuift ervaren we meer rust in de koppel en doen de vaarzen het beter. Daarnaast hebben we
minder voerresten, dit is nu maximaal één kruiwagen per week.” Ook werd een Luna koeborstel
aangeschaft: “Met het oog op plannen om aan de eisen van ‘Planet Proof’ te voldoen”. In het verblijf waar
de kalveren staan voert een Calm drinkautomaat twee van de drie groepen kalveren waarbij men aangeeft
dat het gemak en de mogelijkheid om ’s winters vaker kleinere porties te verstrekken als prettig worden
ervaren. Met het oog op de toekomst zijn er plannen om op termijn over te schakelen naar automatisch
melken. Zwager en schoonzoon Johan is werkzaam bij Lely Center Zelhem en wordt actief betrokken in de
plannen en er wordt veel overlegd.
Naast het van dichtbij bekijken van bovengenoemde Lely apparatuur kunt u doormiddel van AR
(Augmented Reality) en een speciale bril ervaren hoe een virtuele simulatie van een melkrobot er in een
bestaande stal uitziet. Hierdoor wordt een levensechte melkrobot ‘geprojecteerd’ in bestaande situaties:
laat u verassen!
Op vrijdag 6 november bent u van harte bij familie Sligman in het Markelosebroek!

Adres gegevens:
Melkveebedrijf Sligman
Visschersdijk 4
7475 PG Markelo
- Gelieve niet in bedrijfskleding te komen.
- Wij nemen de RIVM richtlijnen in acht en vragen u dat ook te doe

