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Sperma-onderzoek natuurlĳk dekkende stier waardevol

Minder gevoel en
meer berekenen
Wie echt wil, kan het rendement op het vleesveebedrĳf nog flink verbeteren, zo bleek op de eerste Boerderĳ Vleesvee Vakdag in Epe. Alert zĳn
op fiscale voordelen, strikt zĳn op vruchtbaarheid en de durf om eens een
hogere prĳs voor een dier te vragen vergen wel een actieve inzet.
tekst Jorieke van Cappellen

D

e eerste Boerderĳ Vleesvee
Vakdag,
georganiseerd door het vakblad
Boerderĳ, mocht met ruim
150 vleesveehouders op veel
belangstelling rekenen. Een
hoger rendement uit vleesvee behalen was het centrale thema. ‘De Nederlandse
roodvleessector is de sector
met het laagste antibioticagebruik. Veel bedrĳven zĳn extensief en passen weidegang
toe’, vertelde vleesveehoudster Anita Heĳdra uit Ĳsselstein. Heĳdra spant zich in
om de vleesveesector bĳ overheid en onderzoeksinstanties
een duidelĳker gezicht te geven. Door versnippering en
het hobbymatige karakter
van de sector ontbreken vaak
harde feiten en cĳfers. ‘Als
sector loop je het gevaar over
één kam geschoren te worden met de melkveehouderĳ of de vleeskalverhouderĳ.
Zo is de dierdagdosering bĳ
antibiotica gebaseerd op het
gewicht van een gemiddelde
melkkoe van 600 kilogram.’
Pas sinds dit jaar kent de
vleesveehouderĳ een eigen
specifieke Maatlat Duurzame
Veehouderĳ (MDV). ‘Door bĳvoorbeeld staldakisolatie en
een reductie van de ammoniakuitstoot, maar ook voor
welzĳnsaspecten als weidegang en een aparte behandelstraat, kunnen vleesveehou-

nieuwsgierig, door bĳvoorbeeld terloops aan te geven
dat je nog een paar fĳne dieren hebt.’
Joost Huĳbregts, vleesveespecialist bĳ ForFarmers/Hendrix
ging in op de noodzaak om
meer te berekenen. ‘In de
vleesveehouderĳ gebeurt er
nog te veel op gevoel’, vertelde Huĳbregts, die het publiek
vroeg of het de tussenkalftĳd
van zĳn dieren kende. Twaalf
van de tachtig aanwezigen
staken hier de hand op. ‘Door
te streven naar een tussenkalftĳd van 385 dagen in
plaats van 440 dagen, heb je
bĳ vĳftig dieren bĳna zes kalveren meer’, gaf Huĳbregts
als voorbeeld. ‘Verkoop je de
kalveren voor 850 euro, dan
heb je ruim 5000 euro verborgen rendement.’ Huĳbregts
adviseert dieren bĳ verkoop
altĳd te wegen voor de juiste
prĳs. ‘Meten is ook hier weten.’

Vruchtbare dieren

Toon van Genugten:

Joost Huĳbregts:

‘Durf ook eens

‘In de vleesvee-

twintig cent meer

sector gebeurt er

per kilo te vragen’ te veel op gevoel’
ders fiscaal voordeel behalen.’
Ook hier ondervindt de vleesveesector nog obstakels. Heĳdra: ‘Er worden nu veel hellingstallen gebouwd, maar in
hoeverre zĳ ammoniak reduceren moet nog wetenschappelĳk onderzocht worden.’
Heĳdra adviseert veehouders
om uit te gaan van de eigen
situatie en wensen bĳ nieuwbouw en vervolgens te kĳken
hoe de MDV kan worden ingepast op het bedrĳf.

Hoe duurder verkopen?
Toon van Genugten, eigenaar
van meerdere varkensbedrĳ-

ven en horeca-ondernemingen, gaf de vleesveehouders
tips mee om hun dieren
duurder te verkopen. ‘De
markt is anders dan vroeger.
We kunnen niet meer vleesveehouden en produceren zoals onze ouders dat deden.’
Volgens Van Genugten moeten vleesveehouders produceren waar de markt naar
vraagt. ‘Wees op de hoogte
van actuele marktprĳzen en
wees overtuigd van de kwaliteit van je eigen product.
Durf ook eens twintig cent
meer voor een kilo te vragen. En maak de handelaar

Vleesveedierenarts van dierenartsenpraktĳk Someren
Brecht Scheirlinck ging in op
het rendement van een goede
vruchtbaarheid en het belang
van vruchtbaarheidsbegeleiding bĳ vleesvee. ‘Door pinken en afgekalfde dieren op
te voelen, weet je hoe het ervoor staat met de vruchtbaarheid en voorkom je teleurstellingen.’
Bĳ de aankoop van een natuurlĳk dekkende stier kunnen veehouders al een inschatting maken van het
bevruchtend vermogen van
de stier. ‘Let op uiterlĳke kenmerken als een zware spieraanzet in de nek en de kleur
en omvang van het scrotum.’
Gezond beenwerk is belangrĳk. ‘Een kreupele stier
springt niet.’ Scheirlinck wĳst
op de waarde van sperma-onderzoek, dat dierenartspraktĳken vaak zelf kunnen uitvoeren. ‘Een stier kan te
weinig of slechte zaadcellen
produceren. Een stier die ziek
is of koorts heeft gehad, produceert tot acht weken erna
nog minderwaardig sperma.’ l
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