Achtergrond

werd in Moergestel een tweede locatie aangekocht voor 40.000 vleeskalkoenen.
Naast het gewicht van de kalkoenen is ook
de huisvesting door de jaren heen sterk
veranderd. “De stallen zijn sterk verbeterd”,
vertelt moeder Melis. “Dat is vooral te merken
aan de opfok. Eerst hielden wij 400 kalkoenkuikens in een ring. Ieder dacht dat dat het
maximale aantal was. Een kalkoenkuiken
is namelijk tamelijk dom en als je het niet
bij het voer en water opsluit, vindt het kuiken
dat niet. Dankzij de nieuwe stallen met
hun uitstekende klimaat en inrichting,
kunnen er nu veel meer kuikens in een
groep.”

Betere en mindere tijden
De familie Melis maakte betere en mindere
tijden mee. De jaren zeventig waren gouden
tijden voor de kalkoenenhouderij. De sec-

Arie Melis en zijn moeder Annie Melis
bij het bedrijf in Oisterwijk. Hier ligt de
bakermat van de Nederlandse
kalkoenenhouderij.
Foto: GR

38

Veehouder Dierenarts februari 2012

tor floreerde en er werd geld verdiend. Het
jaar 2003 was daarentegen een jaar dat veel
kalkoenhouders liever vergeten: de vogelgriep sloeg hard toe in Noord-Limburg,
de regio waar veruit de meeste kalkoenenbedrijven zitten. Na de gedwongen ruiming
startten velen niet opnieuw op. Het bedrijf
van Melis lag ver verwijderd van de
besmettingshaard en bleef gevrijwaard van
de vogelgriep. Wel blijft er de angst dat
opnieuw een besmettelijke ziekte uitbreekt,
waardoor grenzen worden gesloten. Veel
zuidelijke kalkoenhouders laten hun dieren
namelijk slachten via de BAV (coöperatie
Bevordering Afzet Vleeskalkoenen) in
Duitsland. De BAV en de Duitse slachterij
zijn onder meer ‘het werk’ van vader Melis
en de kalkoenhouders Coolen, Jenniskens
en Vloed. Zij zorgden er in 1993 voor dat
nieuwe slachtcapaciteit en afzet werd

gevonden toen een Belgische firma besloot
tot een afnamestop voor buitenlandse
mesters. Tegenwoordig gaat de kalkoen
dus vooral naar Duitsland. Daar is kalkoen
gewild: de Duitser eet jaarlijks gemiddeld
6 kilo kalkoen per hoofd van de bevolking,
de Nederlander slechts 1 kilo. Ooit telde
Nederland zo’n 150 kalkoenbedrijven, nu
zijn dat er nog 48. En waarschijnlijk neemt
dat aantal verder af. Melis spreekt van een
generatiekloof. “In onze sector zie je de
verschillende generaties nog heel goed.
De eerste generatie boerde in de jaren
zestig, zeventig. De tweede generatie
bereikt nu ongeveer de pensioengerechtigde
leeftijd en draagt het stokje over aan de
derde generatie, voor zover zij een opvolger
hebben.” Verschillende bedrijven hebben
die opvolger helaas niet.

De kerstkalkoen van weleer had een
bescheiden formaatje.

Kalkoen vraagt meer
van management
“Een kalkoen is toch veel mooier dan een kip?”, vindt Adrie Melis.
“Het dier is heel bijzonder en iedere ronde is weer anders.” Omdat
het bedrijf van Melis in een pluimveearme regio ligt, is de ziektedruk
laag en zijn er weinig problemen met de diergezondheid. Toch is er
één ziekte die Melis zorgen baart: blackhead.

geesje rotgers
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iet dat blackhead voorkomt op
het bedrijf, maar de alom gevreesde
ziekte steekt steeds vaker zijn kop
op in de pluimveehouderij. Bij kalkoenen
kan de ziekte zeer hard toeslaan met sterftecijfers tot wel honderd procent. Tot 31 maart
2003 was het middel nifursol toegestaan als
preventief middel tegen blackhead. Dit
middel is echter door de EU van de markt
gehaald vanwege risico’s voor de consument
van dierlijke producten. Sindsdien is er
geen enkel medicijn meer voorhanden
tegen deze ziekte.
Adrie Melis is er zeer beducht op dat hij
geen ziekten het bedrijf insleept. “Daarom
komt niemand de stal in, behalve mijn
dierenarts Marc Heijmans.” Heijmans is
pluimveedierenarts bij dierenartsenpraktijk
Ell (Limburg). Melis is zeer tevreden met
deze dierenarts, ondanks dat hij op een
uur rijden van het bedrijf zit. “Er zijn maar
heel weinig dierenartsen in Nederland met
kennis van kalkoenen. En ik wil beslist een
dierenarts op mijn bedrijf die wél verstand
heeft van deze diersoort.”
Pluimveedierenarts Marc Heijmans houdt
zich al twintig jaar bezig met kalkoenen.
Hij besteedt ongeveer de helft van zijn tijd
aan deze pluimveesoort. Ook komt hij op
kippenbedrijven. “Kalkoenen zijn niet te
vergelijken met vleeskuikens”, benadrukt

Heijmans. “Het gedrag is bijvoorbeeld al
heel anders. Een kalkoen is nieuwsgierig
en komt naar je toe, een vleeskuiken loopt
daarentegen van je weg. Kalkoenen zijn
dan weer veel lastiger te houden, meent
Heijmans. “Het dier komt oorspronkelijke
uit Noord-Amerika en kan slecht tegen
kou, vocht en tocht. Dit maakt de kalkoen
bevattelijk voor ziekten.” De vleeskalkoen
is dus kwetsbaarder dan het vleeskuiken.
Verder doen kalkoenen er 16 (hennen) en
21 weken (hanen) over om op slachtgewicht

45 gram bij vleeskuikens, en wordt 17 tot
23 kilo zwaar. Dat maakt de kalkoen extra
kwetsbaar.”
Volgens Heijmans draagt het huidige tweeleeftijdensysteem, waarbij de oude hanen
in hun laatste drie weken samen met de
nieuwe kuikens op het bedrijf zitten, niet
bij aan de diergezondheid. Wegens het
achterwege blijven van ‘all in, all out’ lopen
de jonge kuikens het risico besmet te raken
door de hanen op het bedrijf. “Ideaal is
anders”, stelt Heijmans. Maar de Duitse

Er zijn maar weinig dierenartsen
met kennis van kalkoenen
te komen en zijn kalkoenkuikens duurder
dan kipkuikens. Dit bij elkaar maakt de
kalkoenenhouderij een kapitaalintensieve
sector, waar kleine fouten grote financiële
gevolgen kunnen hebben. Volgens Heijmans vragen kalkoenen nog meer van het
management van de dierhouder dan vleeskuikens. “Het huidige gangbare kalkoenras
is bovendien een zeer snelle groeier. Het
groeit zo’n 145 gram per dag tegenover

afnemer vraagt alleen zware kalkoenen en
de marges zijn gering. Kalkoenhouders
hebben nauwelijks een andere keuze. “Bij
kalkoenen worden relatief te veel antibiotica
gebruikt en het wordt nog een hele dobber
om het gebruik fors te verminderen”, stelt
Heijmans.

Sector vreest blackhead
Net als kalkoenhouder Melis, is ook dierenfebruari 2012 Veehouder Dierenarts

39

arts Heijmans zeer bezorgd over de ontwikkelingen rondom de gevreesde ziekte
blackhead. “Wij zien in toenemende mate
uitbraken van blackhead onder kalkoenen,
waarbij soms het hele koppel sterft. In het
afgelopen jaar is de ziekte al drie keer uitgebroken op een kalkoenenbedrijf. Op een
totaal aantal kalkoenbedrijven van 48 is dat
relatief vaak.” Inmiddels werkt het farmaceutische bedrijf Huvepharma aan het
nieuwe medicijn HistoBloc. De proeven
met dit diergeneesmiddel zijn veelbelovend
en het lijkt erop dat het middel medio 2012
op de markt komt. “Maar of het gebruikt
mag worden, is nog maar zeer de vraag”,
zegt Heijmans. “HistoBloc is namelijk een
antibioticum dat preventief door het voer
moet worden gemengd en onlangs hebben
voerfabrikanten en dierenartsen bij convenant vastgelegd geen antibiotica meer preventief door het voer te mengen. Het lijkt
er dus op dat de tijd de ontwikkeling van
HistoBloc heeft ingehaald. Het middel
ingeven bij het zien van de eerste ziekte-
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verschijnselen is helaas geen optie. Dan
ben je per definitie te laat en werkt het
middel niet meer. Het kan dus alleen maar
preventief worden toegepast. Daar komt
nog bij dat de werkzame stof van HistoBloc,
paromomycine, het eerste keuzemiddel is
tegen aids bij mensen. Om die reden loopt
het middel tevens kans verboden te worden
voor gebruik bij dieren.” Het is een groot
dilemma waarin de veterinaire gezondheidszorg zich bevindt, en Heijmans hoopt
dat middels een streng gebruiksprotocol
toch kan worden bewerkstelligd dat HistoBloc toegepast mag worden op bedrijven
met een sterk verhoogd risico op blackhead.
“Het zijn meestal niet de slechtst draaiende
bedrijven die geconfronteerd worden met
blackhead. In de pluimveehouderij zien we
bijvoorbeeld dat de ziekte ook uitbreekt op
bedrijven met de allerhoogste hygiënestatus.“
Of er andere methoden zijn om de ziekte de
baas te worden, weet Heijmans niet.
“Het idee bestaat dat de ziekteverwekker
die blackhead veroorzaakt (Histomonas

meleagridis) op veel pluimveebedrijven te
vinden is. Waarom sommige koppels er
wel ziek van worden en andere niet is
onbekend. Heijmans betreurt het dat er
wereldwijd maar heel weinig onderzoek
plaatsvindt naar de gezondheidszorg van
kalkoenen. “De Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren is een van de drie Europese onderzoekscentra die zich bezig houden met kalkoenziekten.”
Ondanks de sombere ontwikkelingen ten
aanzien van blackhead en de geringe
onderzoekscapaciteit, is Heijmans optimistisch. “Er moet in deze sector nog wel het
nodige gebeuren om het antibioticum
gebruik terug te dringen, maar dankzij de
flexibiliteit en goede vaktechnische kwaliteiten van onze nieuwe generatie kalkoenhouders, weet ik zeker dat we dit voor
elkaar krijgen. Sommige kalkoenhouders
lukt het nu al om ronden te draaien zonder
antibiotica.”

Dierenarts Marc Heijmans ziet graag dat
het onderzoek voor de kalkoenenhouderij
versterkt wordt.

Of dit buitenplaatje straks nog gemaakt kan
worden is de vraag, nu er geen medicijn meer
is tegen de gevaarlijk ziekte Blackhead.
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