Gezondheidscontrole op mobiele wagentjes

Individuele huisvesting tot één week na spenen

Vijfhonderd kalveren in sneltempo gevoerd

Gemengd rantsoen voor de dragende pinken

Mallén

Ruim vier jaar geleden ging Rancho Las Nieves van start. Inmiddels
huisvest het jongveeopfokbedrijf bijna 6000 stuks vee van 131 verschillende melkveebedrijven. Bedrijfsleider José Ahedo: ‘Jongveeopfok
uitbesteden leidt tot meer tijd voor de koeien en extra groeikansen.’

O
.

p de drukke provincieweg die Zaragoza met Tudela verbindt, valt amper wat te merken van de bedrijvigheid
van het jongveeopfokbedrijf Rancho Las
Nieves. De zanderige zijstraat eindigt bij
een bijna ommuurde burcht, omgeven
door tientallen windmolens, waar een
groot introductiebord de activiteiten toelicht. Het omringende onbewoonde gebied telt driehonderd hectare, het opfokbedrijf zelf beslaat vijfenveertig hectare

overgelaten, zo lijkt het wel op Rancho
Las Nieves. Een groot desinfectiebad
leidt bezoekers niet verder dan een ontvangstruimte. Enkel de vaste medewerkers en verzorgers van het jongvee komen verder. In totaal stelt het bedrijf 24
mensen te werk, onder wie twee vaste
dierenartsen en twee vrachtwagenchauffeurs. ‘Het voorste gebouw fungeert als
een filter’, illustreert Ahedo de strenge
hygiëneprotocollen. ‘Strikt werken is

Spanje

project na vier jaar looptijd geslaagd. ‘De
opfok van jongvee uitbesteden leidt tot
meer tijd voor de melkkoeien en tot extra groeikansen voor bedrijven. Ons doel
is vaarzen op de beste manier op te fokken en het genetisch potentieel van de
dieren nog beter tot uiting te brengen.’
Wekelijks komen in Mallén een zestigtot zeventigtal kalveren aan. Na een
intensieve gezondheidscheck en een
eventuele ziektebehandeling in een qua-

José Ahedo: ‘Strikt toezien op hygiëne’
ten. We hebben er alle belang bij om gezonde kalveren binnen te halen. Zieke
dieren groeien onvoldoende en betekenen extra kosten.’
Kalveren die positief zijn voor kwenen,
bvd of neospora worden uitgesloten in
de loop van het opfoktraject. In 2006 tekende 0,68 procent van de kalveren posi-

José Ahedo: ‘Bij groeiende melkveebedrijven is de toekomst gericht op gescheiden opfok’

Opfokken in gemeen schap
met ruimte voor 6200 stuks jongvee. ‘De
windmolens en hoogspanningslijnen
vormen een soort buffer’, zegt bedrijfsleider José Ahedo (46). ‘Door de windmolens komen hier noch andere bedrijven,
noch andere gebouwen. Daarom kozen
we bij de start van het project in 2002
voor deze locatie.’ Niets is aan het toeval
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met dergelijke aantallen vee een noodzaak.’

Jongvee van 131 bedrijven
De Spaanse opfokentiteit groepeert nu
5803 dieren, afkomstig van 131 verschillende bedrijven. Met een bezettingsgraad
van 94 procent noemt José Ahedo het

rantaineruimte of opvangstal gaan de
kalveren richting individuele hutten. In
2006 arriveerden 3345 kalveren op het
bedrijf waarvan zestien procent ziektesymptomen had. Diarree, navelontsteking en longaantastingen waren de voornaamste. ‘We merken grote verschillen
tussen bedrijven op het gebied van ziek-

tief voor bvd, 5,8 procent voor neospora.
‘Het percentage daalt elk jaar’, wijst Ahedo op een duidelijke trend. De oorzaak
voor die verbetering zoekt hij in het consequente betalingssysteem. ‘Per dag opfok betaalt de eigenaar 2,096 euro. Behandelingen bij aankomst leveren een
meerkost op van 15 euro. Extra kosten

doorrekenen is de enige manier om mindere bedrijven aan te sporen om het op
korte termijn beter te doen.’
Betaling van de opfokkosten geldt alleen
als de dieren ook echt de finish halen en
levend en wel terug op het oorspronkelijke bedrijf staan. In 2006 registreerde
het bedrijf 1,6 procent sterfte. ‘Met uitzondering van bvd- of neosporapositieve
dieren nemen wij bij uitval de kosten
voor eigen rekening. Door die maatregel
hebben wij ook baat bij een maximaal
slagingspercentage.’

Elke twee maanden gewogen
Het gezondheidsprotocol is in een vast
stramien gegoten. Na afloop van de introductie op het opfokbedrijf ontvangt
de eigenaar een verslag. ‘De veehouder
krijgt zo weet van elke behandeling of
ziekte en van resultaten van bloed- en
mestmonsters.’ Het blijft daar niet bij.
‘Via algemene verslagen krijgen veehouders maandelijks alle informatie van
hun vee thuis gestuurd. Dat gaat van
groei- tot inseminatiegegevens. De boer
krijgt inzage in het hele opfoktraject; hij
heeft het vee alleen niet op eigen stal
staan.’
Behalve de gezondheidstoestand houden
de bedrijfsleiders ook de groei stevig in
de gaten. ‘De kalveren wegen bij aankomst gemiddeld 42 kg en worden tijdens hun verblijf een tiental keer gewogen.’ Afhankelijk van het gewicht wordt
ook gestart met het insemineren. Ahedo
stelt drie voorwaarden voor eerste inseminatie: een leeftijd van meer dan 400
dagen, een gewicht van meer dan 390 kg
en een minimale hoogtemaat van 132

cm. Voor de tochtdetectie gebruikt het
bedrijf kleurstofbalkjes op het staartbeen. ‘Die methode werkt voor negentig
procent van de dieren. Als een dier niet
tochtig is tegen de leeftijd van 441 dagen, dan starten we met een hormoonbehandeling.’
Het strikte toezicht op de vruchtbaarheid brengt het inseminatiegetal op 1,6
per dracht. De gemiddelde leeftijd bij
kalven komt net onder de 24 maanden
uit. ‘De veehouder kan zelf de stierkeuze
aangeven voor de pinken. De prijzen
voor doses sperma zijn niet inbegrepen
in de opfokprijs, dat geldt evenmin voor
speciale vaccins en embryosessies.’
Twee maanden voor het kalven gaan de
drachtige pinken terug naar hun moederbedrijf. ‘Gemiddeld wegen de pinken
620 kg en zijn ze 146 cm groot bij hun
vertrek’, weet Ahedo. De klauwen worden bekapt en de dieren worden extra
gevaccineerd tegen rota-corona-virussen
en coli-achtigen.
Ondanks de hoge kosten is Ahedo overtuigd van de voordelen van externe opfok. ‘Als een veehouder alles wil doen
zoals wij het doen, dan komt gezamenlijk opfokken in een jongveebedrijf
goedkoper uit.’ Tijd noemt hij het grote
knelpunt. ‘Zeker bij steeds groter wordende bedrijven is de toekomst gericht
op gescheiden opfok.’ Ahedo trekt de
vergelijking verder door. ‘Het is net als
bij de opvoeding van kinderen, zij zijn
ook gegroepeerd volgens leeftijd en volgens kennis. Dat is ook bij melkvee de
toekomst.’
Annelies Debergh
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