Jongvee

Jongveemanagement
rondom de keukentafel
Henk Bosch, redacteur

Deelname aan regionale studiegroepen is een onderdeel van
GD PlusZorg Extra. Dit jaar is het onderwerp van de studiegroepen ‘jongveeopfok’. Het maximum aantal deelnemers is
vijftien. “Dan blijft het overzichtelijk”, zegt GD-coördinator
Toine van Erp. “In zo’n studiegroep zijn we concreet aan de
slag. Hoe vertaal je de theorie naar de praktijk.” Die praktijk
werd onlangs bekeken op het gastbedrijf van Janus Scheepers in Heeze (N-Br.). Maar eerst koffie in de keuken.

Volgens Scheepers barst zijn bedrijf een beetje uit zijn voegen.
Hij houdt er 140 melkkoeien (1,2 miljoen liter) en 850 varkens.
Daarnaast bedrijft hij nog akkerbouw. “Maar de corebusiness is
rundvee”, zegt hij. “Aanvankelijk hadden we een bedrijf waar niet
werd gevaccineerd. We kochten geen vee aan. Dat ging best goed.
Vanwege de uitbreiding hebben we vee aangekocht. We dachten dat
we de boel aardig onder controle hadden, compleet met certifica
ten. Maar dat ging snel mis. We hadden te maken met doodgeboren
kalveren en er bleek IBR onder de veestapel te zitten, en BVD. Daar
hebben we toen uiteraard tegen moeten optreden. Nu hebben we
alles weer aardig onder controle.”
GD-coördinator Van Erp loopt nog even de punten langs die ook
op de najaarsbijeenkomst in Boxtel naar voren kwamen, zoals het
percentage uitval (één op de zes haalt het niet!), kalverdiarree,
luchtwegaandoeningen. Maar ook het verstrekken van biest, wanneer te spenen, het gebruik van de drinkautomaat, de huisvesting.

Rondleiding
Tijdens de rondgang over het bedrijf over het bedrijf valt op dat het
huisvestingsschema er door de forse overbezetting nogal afwijkend
uitziet, dat wil zeggen niet volgens GD-advies.
Eenlingboxen: verblijf van 1-2 dagen
Scheepers: “Als de kalveren uit de eenlingboxen gaan, reinigen we
die met de hogedrukdrukspuit. Ontsmetten doen we met formaline,
en dan wat kalk in de boxen.” De groep reageert dat het beter zou
zijn om zwenkwielen onder de boxen te monteren, en de boxen dan
buiten de stal te reinigen.
Groepshok met stro: verblijf van 10-13 dagen
Scheepers: “De kalveren blijven 10-13 dagen in het groepshok.
Vervolgens proberen we de vaarskalveren zo vlug mogelijk over te
brengen naar de ligboxen.”

Ligboxen: verblijf van 6-7 weken
Scheepers: “We zijn de laatste drie jaar erg gegroeid en daarmee
komt de huisvesting in het gedrang. Alle stalruimte is maximaal
benut. Toch blijven we de kalveren hier opvangen. We hebben daarvoor ook een drinkautomaat gekocht. Als de kalveren goed biest
hebben gedronken gaan ze na twee tot vier dagen naar de drinkautomaat. Eerst liep dat niet zo geweldig. Maar nu hebben we de automaat qua porties wat bijgesteld. De kalveren krijgen vier keer per
dag anderhalve liter kunstmelk en soms ook koemelk. We hebben
een geboortepiek in juni-juli-augustus, met zo’n 25-30 kalveren per
maand. Dat is qua infectiedruk ook maximaal. Dus denken we wel
eens aan ‘all in-all out’. Op dit bedrijf kan dat echter niet. Ook een
kalverdrinkautomaat is daarvoor belemmerend.”

Boerencommentaar
Na afloop van de excursie komen aan de keukentafel de reacties van
de deelnemers los: verbeterpunten, tips, commentaar over dingen
die tegenvielen, ervaringen van eigen erf. Kortom, concrete voordelen voor het bezochte bedrijf van GD PlusZorg Extra.

Factor ‘boer’
Het laatste woord is aan Van Erp: “Het sterke is dat dit overbezette
bedrijf 120 koeien kan melken met een hoog productieniveau. De factor ‘boer’ blijft dus toch het allerbelangrijkste. Ik ken ook bedrijven
die helemaal bij de tijd zijn, ook qua maatvoering, die blij zijn als ze
op 7,5 duizend liter melk zitten. Kortom, een goede manager kan met
een relatief slechte stal nog goede resultaten halen, en een slechte
manager kan dat met een goede stal niet voor elkaar krijgen.”
Wilt u meer weten over het abonnement GD PlusZorg Extra kijk
dan op www.gddeventer.com/rund.
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