Opfok van kalveren

Dossier

Om de voortgang van het bedrijf niet in gevaar te
brengen is het nodig om regelmatig nieuwe aanwas
van kalveren te krijgen, als vervanging van de al
bestaande veestapel. Een goed begin van de
kalverenopfok begint bij het afkalven. Een
pasgeboren kalf is erg kwetsbaar voor ziekten. Door
een goede hygiëne is er minder kans op uitval.

Huisvesting
Voor het afkalven is een aparte stal, waar de koe wordt
geplaatst enkele dagen voor het afkalven. Op de bodem
ligt een dikke laag stro, zodat de geboorte probleemloos
kan verlopen. Na het afkalven worden de kalveren en
ouderdieren apart gehouden. De eerste vijf tot zeven
dagen (in de biestperiode) blijft het kalfje alleen. Daarna
worden de kalveren in groepen gehouden, totdat ze tien
tot twaalf weken oud zijn.

Kernpublicaties
Opfok van kalveren in: "Van kalf tot koe"
Gezonde huisvesting voor kalveren
Kalveren houden van een frisse stal
Meer publicaties

Voeding en gezondheid
Ook voeding speelt een belangrijke
rol bij het succes van de opfok. Het
gebalanceerd voeren van kalveren
zorgt voor een snelle groei en
minder voedingsstoornissen. Biest
is van belang in de eerste paar
dagen, vooral vanwege de aanwezigheid van de hoge
concentratie eiwit, en de aanwezige antistoffen. Na de
biestperiode kan er melk worden gegeven, waarbij de
voorkeur naar kunstmelk uitgaat. Dit omdat kunstmelk
aangepast kan worden aan de behoeften van het kalf,
door bijvoorbeeld extra mineralen, of vitaminen toe te
voegen. Daarnaast is kunstmelk vrij van ziekten. Het
afbouwen van de melk kan worden opgevangen door
het voeren van kracht-en ruwvoer.

Opfok is de verzorging van geboorte tot
geslachtsrijpheid van landbouwdieren (paarden,
kalveren, hennen).

Zelf opfokken of uitbesteden?
Vroeger werd het jongvee op de boerderij groot
gebracht. Een veranderende kijk op (voer)kosten,
investeringen in huisvesting, arbeidsintensiviteit en
ruimtegebrek zorgt ervoor dat de opfok steeds meer
wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.

Meer informatie
Kalveren in Veehouderij Techniek
Kalveren in Veeteelt
Expert: ir. W. Ouweltjes
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