T H E M A B I J E E N K O M S T

Congres legt van riek tot vork zwakke plekken in de vleesveehouderij bloot,
maar reikt tegelijkertijd ook handvatten aan om beter te presteren

Succesvol vleesvee houden
Twee vleesveecongressen in Vlaanderen bieden een

Nog een congresdag

multidisciplinaire aanpak om via een brede bijscholing
het uitbaten van een vleesveebedrijf succesvoller te maken. Van biestbeleid tot het bijhouden van de boekhouding: allerlei onderwerpen kwamen aan bod.

Wilt u ook in één dag uw parate kennis bijschaven? Dat kan nog op het tweede vleesveecongres op woensdag 14 december te Tielt.
Inschrijven kan via de website: www.vleesveecongres2011.be of via de CRV-klantendienst
in Vlaanderen, tel. (+0032) (0)78 15 44 44.

tekst Guy Nantier

U

w parate kennis aanscherpen en zelfs uitdiepen in één dag tijd. Dat kan
via twee vleesveecongressen
die de Vlaamse landbouwoverheid met een aantal toonaangevende bedrijven uit de
vleessector organiseert. Het
programma kent een aanpak
van riek tot vork met lezingen
over marktomstandigheden,
opfok, huisvesting, voeding,
diergezondheid, genetica en
rendabiliteit van het vleesveebedrijf.

Juiste genetica
Het eerste congres vond op
16 november plaats te SintTruiden. Dierenarts Geert
Hoflack van MSD Animal
Health vulde het luik diergezondheid in. Hij behandelde
de preventie van luchtwegaandoeningen bij runderen.
‘Respiratoire problemen zijn
multifactorieel’, stelde Hoflack. ‘De veehouder moet
daarom op zes domeinen succesvol zijn om griep onder
controle te houden: genetica,
biestbeleid, bvd-vrije status,
seleniumstatus, opstalprotocol en vaccinatieschema.’
Over genetica gaf de dierenarts de toehoorders de tip mee
om op de stierenkaart goed
naar de fokwaarde sterfte op
veertien maanden te kijken.
‘Deze fokwaarde geeft een
goede indicatie over luchtweg-
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problemen. Twintig procent
van de kalveren in de opfok
sterft immers door ademhalingsproblemen. De juiste genetica gebruiken zet u dus al
op de goede weg.’
Ook over het vervolgtraject,
het biestbeleid, was Hoflack
zeer helder en kordaat. De
gouden regel ‘vaak, veel, vlug
en vers’ is te verschillend te
interpreteren. ‘Want wat is
vaak, veel of vlug?’, vroeg
Hoflack aan de toehoorders.
‘Beter is het om te onthouden
dat een kalf 200 gram antistoffen of IgC binnen zes uur
na de geboorte moet krijgen
om het kalf van een passieve
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immuniteit te voorzien. Goede biest bevat minstens 50
gram IgC per liter. Haal uw
colostrummeter onder het
stof vandaan.’
Voor de veehouders die hun
biestbeleid willen checken,
bestaat er de zink-turbiditeitstest van DGZ, gaf Hoflack
nog aan. ‘Die test geeft de
afweerstoffen in het bloed
weer. Via serumafname bij
kalveren van 48 uur oud krijg
je zo een goed zicht of je
biestbeleid correct is.’

Geen financiële cijfers
Het is kenmerkend voor de
vleesveehouderij dat er wei-

nig verdiend wordt. ‘Maar is
dit wel zo of is dit slechts een
gevoel?’, vroeg Jan Verkest,
directeur van het Centrum
voor Agrarische Boekhouding
en Bedrijfsleiding CCAB, zich
af. ‘We weten het eigenlijk
niet.’ Verkest verwondert er
zich steeds over dat, in tegenstelling tot de andere dierlijke
sectoren, zo weinig technische cijfers worden gegenereerd op de vleesveebedrijven
tot zelfs geen financiële cijfers. Jan Verkest: ‘Blijkbaar
wordt het bijhouden van een
boekhouding door vleesveehouders als straf gezien.’
Kredietbeoordelaars zijn nu
in vele gevallen aangewezen
op een fiscale benadering zoals die door de overheid wordt
aangewend voor de taxatie,
hield de directeur van CCAB
de toehoorders voor. ‘Het
hoeft dan ook geen verwondering dat kredietverstrekkers zeer voorzichtig vragen
uit de vleesveesector benaderen en zelfs een hogere rentevoet aanrekenen.’
Jan Verkest gaf de aanwezigen als afsluiter nog een
boodschap voor de toekomst
mee: ‘De rendabiliteit van het
huidige vleesveebedrijf moet
in orde zijn alvorens er kan
worden uitgebreid. Het komt
erop neer niet de bruto-opbrengst, maar de nettowinst
te maximaliseren.’ l

