Achtergrond

Jongveeopfok bepaalt 17 procent van
kostprijs melk
De jongveeopfok is een forse kostenpost voor het melkveebedrijf. Naar schatting gaat het om circa
17 procent van de kostprijs van een liter melk. Wageningen UR, de faculteit Diergeneeskunde in
Utrecht en DLV Adviesgroep onderzochten, in opdracht van het Productschap Zuivel, mogelijke
kostenreducties (faalkosten) en verbeteringen (winstkansen) bij de opfok van het jongvee.
Frank de Vries
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Tips bij jongveeopfok
1.	Biestregime: binnen twee uur na
geboorte minimaal 2 liter en 5,5 liter
in eerste 24 uur.
2.	Kalveren eerste 1 à 2 weken apart
huisvesten.
3.	Zorg voor een ruime, goed geventileerde
jongveestal.
4.	Meet de groei van het jongvee regel
matig; liefst door weging anders door
borstomvang of hoogte.
5.	Benut de maximale jeugdgroei tot
10 maanden met 825 gram per dag
optimaal en voorkom vervetting.
6.	Voer met krachtvoer bij als je het jongvee
weidt.
7.	Insemineer tijdig: vanaf 380 kg lichaams
gewicht en 1,68 meter borstomvang.
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k zie voldoende mogelijkheden om de
jongveeopfok te verbeteren, omdat de
spreiding van de sterftecijfers bij kal
veren tussen de verschillende bedrijven zo
groot is”, stelt dierenarts Tine van Werven
van de universiteitskliniek ULP in Harme
len. Zij was een van de sprekers op de the
mamiddag over jongveeopfok, georgani
seerd door de universiteit van Wageningen
op 20 juni 2013 in Maarsbergen. Samen
met haar collega’s heeft Van Werven vastge
steld dat in de eerste 24 uur na de geboorte
6 tot 12 procent van de kalveren sterft. In
de periode van een dag tot één jaar leeftijd
is die sterfte 8 procent, vooral in de eerste
vier weken als gevolg van diarree en later
door luchtweginfecties. Van het eerste tot
het tweede levensjaar is de sterfte nihil.
“Hoogstens een gebroken poot.” Volgens
adviseur Edwin van Werven van voeder
bedrijf De Heus staat de jongveeopfok nog
steeds in de schaduw van de
melkveehouderij.

ALVA stabiel
Jaarlijks wordt op de Nederlandse melk
veebedrijven 25 tot 35 procent van de
melkveestapel vervangen. De kern van de
jongveeopfok bestaat daar uit dat tegen
lage kosten hoogproductieve vaarzen
geproduceerd moeten worden. Hoewel
wetenschappers aangeven dat een goede
melkvaars in 24 maanden (ALVA) kan
wordengefokt, is de ALVA in Nederland al
meer dan tien jaar constant met 26 maan

den. Diezelfde wetenschappers en advi
seurs wijzen erop dat het terugbrengen
naar 24 maanden bij afkalven echt geld
oplevert. Zo weet dierenarts Van Werven
vanuit de internationale literatuur dat een
hogere ALVA zorgt voor een lagere levens
productie van melk. En Leo Tjoonk, sector
specialist rundveehouderij bij voederfirma
Agrifirm ziet een verbeterpotentieel van
8300 euro op een bedrijf met 90 koeien
door de gemiddelde leeftijd bij afkalven
terug te brengen van 26 naar 24 maanden.
Onderzoekster Wilma Steenveld van de
Wageningse universiteit calculeerde 90 euro
kostenbesparing door ALVA een maand te
verkorten. Ze merkt daarbij wel op dat het
verlagen van de afkalfleefijd met een maand
wel 90 liter minder melk in de eerste lactatie
oplevert.

Goede zorg
Waarom lukt het dan niet om de gemiddel
de afkalfleeftijd terug te brengen als ieder
een ervan overtuigd is dat dat geld oplevert?
Niet iedere veehouder werkt volgens vaste
routines aan de opfok van zijn jongvee.
En veel veehouders hebben de focus op
de melkkoeien omdat daar de opbrengst
direct zichtbaar is. Het jongvee is soms een
‘sluitpost’ bij de dagelijkse gang op het
bedrijf.
Adviseur Ton Derks van DLV adviesgroep
maakt gebruik van de CVB-normen die
gelden bij de jongveeopfok, maar telt daar
wel 30 tot 40 gram extra groei per dag bij

op. Derks: “Dat is nodig om een afkalfleef
tijd van 24 maanden te bereiken.” In zijn
ogen sluit het Scandinavische groeischema
NorFor nog beter aan op de gewenste groei
van het Nederlandse jongvee. Derks gaat
uit van een gemiddelde groei in de opfok
van 700 gram per dag exclusief de dracht
en 800 gram inclusief het groeiende kalf in
de baarmoeder. Hij pleit voor een vaars van
625 kg op 24 maanden voor het afkalven
en 555 kg erna. Binnen het netwerk jong
veeopfok, bestaande uit dertien melkvee
bedrijven, zag Derks een grote variatie in
daggroei bij het jongvee van 749 tot 883
gram per dag. “Juist de dieren met die lage
re groei mogen pas op een leeftijd van
27 maanden kalven, terwijl de dieren met
de hoogste daggroei al op 23 maanden
kunnen kalven.”
Adviseur Van Werven van De Heus ziet
kansen de ALVA te verlagen door de speen
dip op 11 weken te voorkomen en de pens
goed te ontwikkelen door vanaf de start tot
vijf maanden goed hooi te voeren in com
binatie met krachtvoer. “Het hooi zorgt
voor een verbetering van het pensvolume
en versnelt de groei van de penspapillen.”
Hij calculeert met 100 tot 120 kg hooi per
kalf in de opfok. Van Werven pleit ook
voor voldoende beweging van de drachtige
vaars en adviseert pas in de laatste 5 tot 10
dagen van de dracht de vaarzen in de
close-upgroep te doen.
Adviseur Robert Meijer van mengvoerbe
drijf ForFarmers Hendrix denkt dat er te
laat wordt geïnsemineerd waardoor een 24
maanden-ALVA niet lukt. Hij ziet dat boe
ren soms te weinig kostenbewust zijn bij
de jongveeopfok en ziet een suboptimale
voeding als een andere belangrijke reden
dat later wordt afgekalfd.

Rekenhulp
Onderzoeker Michel de Haan van Wage
ningen UR heeft samen met collega’s een
rekenprogramma voor de jongveeopfok
opgezet: JONKOS. “Met dit model kan de

Regelmatig het jongvee meten geeft een goed inzicht in hun
ontwikkeling.
Foto: Agrifirm feed

veehouder zijn eigen opfokkosten in beeld
krijgen”, aldus De Haan. De onderzoeker
weet dat de rantsoenkosten zo’n 40 procent
van de opfokkosten uitmaken, de arbeid
25 procent, de gebouwkosten 20 procent
en de gezondheidskosten zo’n 3 procent.
Hij berekende dat de opfokkosten tot een
vaars van 26 maanden de boer 1.975 euro
kost, wat omgerekend 17 procent is van de

totale kostprijs van melk die 43 cent per kg
bedraagt (LEI 2013).
De klassieke gezinssituatie is nog steeds de
basis van het melkveebedrijf. Met het toe
nemen van het aantal buitenshuis werkende
boerinnen is wellicht de verzorging van de
kalveren op een lager niveau gekomen.
Wie vult dit gemis op het bedrijf in?
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