Focus op actualiteiten
in de witblauwfokkerij
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Onze wensen voor 2011? Ik wens elke
vleesveehouder een goede rentabiliteit.
Durf je rekening te maken. Hoeveel groeien je stieren per dag? Hoeveel kost iedere
kilo groei? Kan je het rantsoen niet goedkoper maken? Rundveeconsulent Dirk
Audenaert maakt een leerrijke analyse op
basis van de Boerenbondboekhoudingen.
Leo Fiems van ilvo-Dier geeft ons meer
inzicht in de bijproducten op de markt.
Een andere factor van groot belang voor
de rentabiliteit is de sterfte.
Met Geert Hoflack en Peter Vercauteren
ontdekken we de 7 gekende genetische
gebreken in het Belgisch witblauwras.
Vijf daarvan kennen een dodelijke afloop
voor de kalveren. De fokkers die gebruik
maken van eigen dekstieren moeten die
laten testen, want besmette stieren kunnen al na 2 generaties een groot deel van
de veestapel besmetten.
Voor een verhaal uit de praktijk trokken
we naar het vleesveebedrijf van Patrick en
Ria Vermeulen-Degroote in Langemark.

Erfelijke afwijkingen bij het Belgisch
We moeten actie ondernemen om de fokkerij van het Belgisch witblauwras vrij te
krijgen van een zevental gekende erfelijke defecten. Er zijn eigenlijk maar 2 mogelijkheden. Ofwel gebruiken we recente ki-stieren omdat die vrij zijn van deze gebreken.
– Luc Van Dijck –

op

Welke zijn de 7
gekende erfelijke
afwijkingen?
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dragerstieren wegdoen.
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En als we toch dekstieren gebruiken, dan moeten we die laten testen en de positieve

Fokkerij-adviseur bij crv Peter Vercauteren
gaf op de studiedag een overzicht van de
7 erfelijke afwijkingen die tot op vandaag
bij het Belgisch witblauw aan het licht
gebracht zijn.

Congenitale musculaire dystonie
Kalveren met congenitale musculaire dystonie type 1 (cmd1) vertonen een grote
stijfheid en kunnen niet of moeilijk rechtstaan. cmd1 heeft te maken met een probleem van natrium in de spieren. De aandoening leidt na enkele dagen meestal tot
sterfte. 12 tot 15% van de geteste dieren
zijn drager. cmd2 heeft te maken met een
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Kruising van 2 dragers

m (defect gen)

MM (25% vrij)

Mm (25% drager)
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Tabel 2 Statistisch resultaat van een kruising van een vrij dier met een drager
M

m
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Mm (25% drager)
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MM (25% vrij)

Mm (25% drager)

Het kan snel gaan!
Bij erfelijke afwijkingen zijn meestal
meerdere genen samen verantwoordelijk
voor het al of niet optreden van deze afwijking. Hierdoor is de kans om een erfelijk
gebrek veruiterlijkt te zien bijzonder klein.
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Bij de versmelting van en de genenuitwisseling tussen een zaadcel en een eicel
zijn er 4 mogelijkheden. Een dier vrij van
het gebrek heeft 2 gezonde allelen (MM),
een dier dat drager is, heeft 1 gezond en 1
slecht allel dat hij geërfd heeft van vaders-
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Bij de recent onderkende afwijkingen ligt
de situatie echter anders. Dat komt omdat
we te maken hebben met een genetische
afwijking waarbij er maar 1 gen in het spel
is, we spreken van een monogene afwijking. Wat we uit deze voorbeelden moeten
onthouden, is hoe snel onze veestapel kan
aangetast worden: in amper 1 generatie
kan de helft van de kalveren drager zijn!
Wanneer slechts 1 gen beslist over de toestand van het dier (het kan vrij zijn, drager
of aangetast zijn), dan is een snelle verspreiding in het ras mogelijk. Zo komt het
dat de defecte genen al in sterke mate in
de witblauwpopulatie doorgedrongen zijn.
Uit een onderzoek bij 7500 dieren
(bijna allemaal stieren) blijken volgende
resultaten: cmd1: 15% van de geteste stieren is drager; cmd2: 6% van de geteste
stieren is drager; sqt: 25% van de geteste
stieren is drager; ggg: 28% van de geteste
stieren is drager; overdracht: 15% van de
geteste stieren is drager; arthrogrypose: 2% van de geteste stieren is drager;
hamartoom: 10% van de geteste stieren is
drager. Slechts 32% van de geteste stieren
hebben geen enkel van de 7 gekende erfelijke gebreken.
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kant of van moederkant (dus mM of Mm),
een dier dat de ziekte effectief vertoont
heeft 2 zieke allelen (mm) geërfd, één van
vaderskant en één van moederskant.
Alle diersoorten (ook de mens) zijn
drager van een aantal defecten in het
genoom. Als 2 dieren met hetzelfde gebrek gecombineerd worden, dan kunnen
er problemen ontstaan. Een deel van deze
defecten vererven ‘enkelvoudig recessief’
over. De heterozygote drager met een
defect gen vertoont de afwijking niet maar
kan ze wel doorgeven. Alleen bij de kruising van 2 heterozygote dragers komt statistisch gezien het gebrek tot uiting bij een
vierde van de kalveren. Statistisch gezien
geeft de kruising van 2 dragers (tabel 1)
volgend resultaat: een vierde van de kalveren is genetisch vrij van het gebrek, een
vierde van de kalveren heeft het gebrek
en twee vierde of de helft van de kalveren
is drager van het defecte gen, maar daar
is uiterlijk niets van te merken. Kruisen
we een vrij dier met een drager, dan is de
helft van de nakomelingen vrij, de andere
helft is drager (tabel 2).
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Zaadcel x eicel
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Geert Hoflack van Intervet-ScheringPlough Animal Health en deeltijds werkzaam aan de Faculteit Diergeneeskunde
van de UGent, gaf op een studievergadering voor vleesveehouders in Torhout een
bijzonder verhelderende uiteenzetting
over hoe we in de witblauwfokkerij moeten omgaan met deze nieuwe situatie.

M (gezond gen)

M		
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Wat zijn de gevolgen voor de
witblauwfokkerij?

Zaadcel x eicel

Bo

De laatste jaren werden bij het Belgisch
witblauwras een aantal defecte genen
gedetecteerd die verantwoordelijk zijn
voor ernstige problemen en sterfte bij
de kalveren. Prof. Michel Georges is verbonden aan de Universiteit Luik en een
wereldautoriteit op het vlak van genomisch onderzoek. Het is dan ook niet toevallig dat het onderzoek gestart is bij het
Belgisch witblauw. Prof. Georges werkt
samen met een aantal dierenartsen die
abnormale kalveren bij de geboorte melden, waarna een team ter plaatse komt
om bloedstalen te nemen. Het dna van
deze dieren wordt volledig onderzocht en
het defecte gen opgespoord. De volgende
stap is de uitwerking van een test om het
defecte gen op te sporen, direct of indirect. Voor 7 erfelijke defecten zijn testen
beschikbaar. Op basis van dna-onderzoek
kan uitgemaakt worden of een ouderdier
vrij is van het gebrek of drager.

Tabel 1 Statistisch resultaat van de kruising van 2 dragers

Deze situatie noopt tot een grondige
bezinning over hoe we verder moeten met
de fokkerij van het Belgisch witblauwras.

lende ruggroeve en een kromme staart
naar links of naar rechts. 25% van de populatie is drager. Het economisch verlies is
aanzienlijk omdat de dieren geen hoog
eindgewicht behalen en ook dikwijls vroegtijdig sterven aan banale longinfecties
(door het beperkte longvolume).

C

probleem van het transport van glycine.
Kalveren met de aandoening kennen een
volledige stijfheid bij de geboorte, in de
baarmoeder. Ze worden dood geboren of
sterven kort na de geboorte. 5 tot 6% van
alle geteste dieren zijn drager.

Krommestaartsyndroom

Proportionele dwerggroei
Foto: Boerenbond

Het krommestaartsyndroom of sqt is een
afwijking die veroorzaakt wordt door een
probleem met de collageen receptoren.
Recent hebben de onderzoekers een variant van sqt ontdekt. sqt wordt gekenmerkt
door een disproportionele dwerggroei. We
zien kleine en brede dieren met een opval-

KI of dekstier?

30% van alle geteste dieren zijn drager van
proportionele dwerggroei. Ook een aantal grote ki-stieren waren drager van het
gen. Slechts 10 tot 15% van de aangetaste
homozygote dieren krijgen na verloop van
enkele maanden na de geboorte t p. 38
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Niet doorfokken
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Op bedrijfsniveau is de impact van een
dragerstier reeds na 2 generaties rampzalig. Op niveau van heel de witblauwpopulatie is de impact echter relatief beperkt
en dat is ook statistisch te verklaren. Wanneer je lukraak een stier en een koe uit de
witblauwpopulatie met elkaar kruist (wanneer binnen die populatie 25% van de
dieren drager is van dit defect – dit is het
geval voor sqt), dan is de kans dat je een
dragerstier kruist met een dragerkoe gelijk
aan 6,25% (1/4 x 1/4 = 1/16). Van de kalveren heeft 1 op 4 het erfelijk defect, dat is
dus 1,55%. Niet erg verontrustend, zou je
denken. Maar nog eens, op bedrijfsniveau
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Nemen we het voorbeeld van een degelijke vleesstier die drager is van sqt en die
we op gentisch gezonde of vrije koeien
gebruiken. Van de kalveren is de helft
volledig vrij en de helft drager. De fokker
ziet niets abnormaals aan zijn kalveren,
integendeel. Hij zal zich gelukkig prijzen
omdat de sqt-dragers dikwijls bevleesder
zijn dan de volledig vrije dieren.
Maar laten we nu eens aannemen dat
de fokker de volgende generatie opnieuw
een sqt-dragerstier gebruikt op die vaarzen. Bij de tweede generatie krijgen we
volgend resultaat: 37,5% gezonde dieren
vrij van het gebrek, 50% dragers en 12,5%
dieren die het gebrek vertonen. Conclusie:
na 2 generaties heb je 12,5% dode of waardeloze kalveren. En die komen bovenop
het ‘normaal’ verlies (12,5%) wegens griep
of diarree of een andere oorzaak.
In een ander voorbeeld gebruiken
we een stier die drager is van 3 erfelijke
gebreken op onze gezonde koeien. Het
resultaat is dat van de kalveren 12,5% vrij
is, 37,5% is drager van 1 defect, 37,5% is
drager van 2 defecten en 12,5% is drager
van de 3 defecten. Na 1 generatie is 87,5%

Laat je dekstier testen

bo

De mathematische modellen die we hiervoor kunnen opstellen kloppen echter
alleen voor grote aantallen waarbij het
toeval wordt uitgeschakeld. Stel dat een
dragerstier 4 niet-dragerkoeien dekt. Statistisch verwachten we dan bij de nakomelingen 2 kalveren zonder het defecte gen
en 2 die drager zijn van het defecte gen.
Maar de 4 kalveren kunnen evenzeer allemaal drager zijn of alle 4 vrij zijn.

op

focusCop...

yr

ig

ht

Niet alle erfelijke defecten zijn per definitie nefast voor de kalveren. Zo zien we bij
dragers van sqt en dwerggroei respectievelijk vaak een betere conformatie en extra
gestalte. Verder fokken met dragers van
de dodelijke defecten (alle defecten behalve sqt en dwerggroei) is natuurlijk af te
raden. De sterfte die bovenop de normale
sterfte (gemiddeld 12,5%) komt, kunnen
we best missen.
Met dieren die drager zijn van defecte
genen die echter gewenste kwaliteiten
vererven, kan men proberen voorzichtig
verder te kweken. Het komt er op aan met
kansberekening op basis van de stamboom de risico’s goed in te schatten. Want
dieren met 2 slechte allelen en die een
afwijking hebben zijn natuurlijk waarde-

Kansberekening en realiteit

van de kalveren drager! Als je de volgende
generatie een stier gebruikt met een van
deze 3 afwijkingen, dan heb je gegarandeerd kalveren die het gebrek vertonen.
Nog een statistisch weetje: zou je een stier
gebruiken die drager is van alle 7 gekende
erfelijke defecten, dan heb je al na de eerste generatie 99,22% dragers.
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Hoe gaan we om met deze
toestand?

loos. Het doel is ofwel een vrij dier of een
dragerdier te krijgen, waarbij men kan
uitgaan van de veronderstelling en hopen
dat een drager van én sqt én dwerggroei
fenotypisch resulteert in een én bevleesd
én groot dier.
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We moeten niet panikeren. De situatie zal
snel verbeteren bij gebruik van ki-stieren
omdat de ki-centra nog enkel sperma
verkopen van dieren die op alle vlakken
negatief zijn en omdat zij ook geen dragers meer aankopen. Even snel als we
monogene afwijkingen in de populatie
kunnen infokken, kunnen we ze er weer
uitfokken. Er zijn nog 32% vrije stieren;
dus heeft de fokker nog keuze genoeg om
zijn gading te vinden.
Veel moeilijker liggen de zaken voor de
fokkers die gebruik maken van dekstieren.
Het is gemakkelijk te zeggen om de stieren te laten testen. Dat kan via het bloed
of een rietje ontdooid sperma. De uitslag
is na 30 dagen bekend. Maar de kostprijs
van deze testen is een handicap. dna-testen kosten veel geld. De prijs is vastgesteld
op 33 euro per test met een prijsvoordeel
voor de 7 testen (een stier volledig testen
kost in totaal ongeveer 230 euro) op 1 staal
met een korting vanaf 16 stalen. Aan de
andere kant weegt de kostprijs niet op
tegen het verlies van ook maar 1 kalf dat al
snel 1000 euro bedraagt.

p. 37 t problemen. Ze zijn te licht en te
klein, hebben een te grote kop en een
te lang haarkleed. Wat we weten is dat
het defecte gen de groei regelt en een
rol speelt bij ontstekingsprocessen. De
immuniteit is slecht en daardoor zien we
bij deze dieren meer infecties en een verhoogde sterfte. De grootte van het economisch verlies is moeilijk te schatten.
Er zijn in de praktijk minder aangetaste
dieren terug te vinden dan we zouden
kunnen verwachten; misschien is er bij
de homozygote dieren meer embryonale
sterfte? Aan de andere kant zien we dat
veel topstieren in de ki-centra heterozy-
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goot drager waren. Het betrof in enkele
gevallen zelfs de grootste en zwaarste
stieren van het ras. Sommige dragerstieren hebben in de praktijk bewezen dat ze
nakomelingen kunnen fokken die gemiddeld groter en zwaarder zijn. Ondertussen gaat men er toch van uit dat er door
dwerggroei en door de verhoogde sterfte
wel degelijk economisch verlies is.

Verlengde dracht, arthrogrypose
en hamartoma
Bij verlengde dracht zien we een drachtverlenging tot meer dan 14 maanden. De
afwijking heeft te maken met de afwezig-

heid van de adenohypofyse. De getroffen
kalveren zijn dood bij de geboorte. In de
baarmoeder zijn veelal haarballen terug
te vinden. 15% van de dieren is drager
van het gen.
Arthrogrypose is een erfelijk aangeboren afwijking met dodelijke afloop. 2%
van de populatie is drager van deze erfelijke afwijking. De aangetaste kalveren
hebben kromme gewrichten van de ledematen, zodat de beweeglijkheid van het
gewricht beperkt is, een open gehemelte
en oogafwijkingen.
Hamartoma is een gezwel aan de
onderkant van de onderkaak. De kalve-

Doordat het aanbod van stieren kleiner
wordt, vergroot de kans op inteelt. Dat
kunnen we opvangen door gerichter
gebruik te maken van gesekst sperma
van ‘extreme’ stieren die in de fokprogramma’s anders minder geliefd zijn. De
meeste stieren fokken ofwel groot en lang
(geliefd bij vrouwelijke dieren), anderen
klein en bevleesd (geliefd bij mannelijke
nakomelingen). Het zou bijzonder interessant zijn wanneer de ki-centra van
groot en lang fokkende stieren vrouwelijk
sperma zouden aanbieden en van klein
bevleesd fokkende stieren mannelijk sperma. Dan zouden we heel gericht kunnen
kiezen in een bepaald fokdoel voor stieren
waarvan de mannelijke nakomelingen
klein en goed bespierd zijn of voor stieren waarvan de vrouwelijke nakomelingen groot en lang zijn. Het gebruik van
stieren van andere rassen is heel onzeker.
We weten nog maar weinig van die rassen
en van de vermenging van de genetische
patronen van witblauw met andere rassen.

Foto: Marcel Bekken

doen en inschatten hoe groot het risico
is dat een koe drager is van een bepaald
kenmerk. Daarvoor moeten we de afstamming van alle dieren kennen. Is het risico
groot, dan gebruiken we zeker geen stier
die drager is van dat kenmerk en andersom. In de gevallen waar het risico klein is,
kunnen we dan de oude dragerstieren nog
gebruiken.
Na enkele generaties negatieve stieren
gebruikt te hebben, kan een stier met een
erfelijk gebrek ingezet worden met een
aanvaardbaar risico. Op die manier kan
je oud sperma van topstieren die drager
zijn van een defect, opgeslagen in privékruiken, alsnog gebruiken. Die gerichte
combinaties zijn voorbehouden voor ki.
Dat risico mag je niet nemen als je dekstieren gebruikt. De conclusie is duidelijk:
ofwel gebruik je ki-stieren, ofwel gebruik
je fokstieren die getest zijn en die vrij zijn
van ieder gekend erfelijk defect. r
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KI lukt niet in alle bedrijfsvoeringen
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Hoeveel kosten moet je maken vooraleer
je een stier vrij van gebreken vindt? We
kunnen statistisch berekenen hoeveel stieren we moeten testen om een vrije stier
te vinden. De kans dat een stier vrij is van
de eerste 4 afwijkingen is 43%; we moeten 2,3 stieren testen om een vrije stier
te detecteren. De kans dat een stier vrij is
van alle 7 gekende gebreken is 32%. We
moeten er 3,1 testen om een vrije stier
te hebben. Aan de huidige tarieven kost
het testen van 3 stieren 690 euro. Dat is

bo

Kostprijs

natuurlijk een heel bedrag dat bovenop de
aankoopprijs van een dekstier komt. Maar
kun je daar 1 kalf meer mee overhouden,
dan is die investering al ruim terugverdiend.
De fokkers gebruiken echter meer en
meer volledig negatieve stieren en hierdoor zal de situatie verbeteren. Als je
zeker bent dat de vader van het kalf negatief is, dan halveert het risico dat de afwijking voorkomt. Uit de verdere berekeningen leren we dat de kans dat een lukraak
gekozen stier (waarvan de vader dus zeker
vrij is) dan volledig vrij is, gelijk is aan
60% en dat we dan maar gemiddeld 1,7
stieren moeten testen om een vrije stier te
vinden. We kunnen dus opnieuw snel de
goede richting uitgaan.

en

ziet de toestand er helemaal anders uit.
Stel dat 25% van je koeien drager is en je
gebruikt een dragerstier, dan heb je 6,25%
kans op een kalf dat het defect vertoont.
Op een bedrijf komen de afwijkingen dus
heel snel! Een dekstier die drager is van
een of meer afwijkingen houdt dus een
groot risico in. De risico’s zijn zo groot
dat het zeker de moeite loont, ondanks de
hoge kostprijs, de dekstieren te laten testen.
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Verdunning

C

ren hebben vaak ook een korte kop en
een uithangende tong. Hamartoma bij
kalveren is dodelijk. 10% van de dieren is
drager van het gen.

Testen

“Slechts 30% van de stieren is negatief
voor alle gebreken; dat maakt het voor
de veehouder en voor de ki-centra niet
makkelijk om voldoende vrije stieren te
vinden”, zegt Peter Vercauteren. “Voor
ieder gebrek bestaat er een diagnosetest
om dragers binnen de witblauwpopulatie
op te sporen. Zij kunnen nuttig ingezet
worden bij dek- en fokstieren om de aan-

We kunnen nog verder aan risicoanalyse

wezigheid van erfelijke gebreken bij hun
nakomelingen te voorkomen. De politiek
van de ki-centra is dat ze geen dragers
van een van de 7 aandoeningen meer
aankopen en dat positieve stieren niet
meer vrij vermarkt worden. Evengoed
als de problemen in de populatie ingefokt worden, kunnen ze er ook weer uitgefokt worden. Dat zal zeker lukken als
alle witblauwfokkers nog alleen stieren
gebruiken die vrij zijn van de 7 erfelijke
gebreken. Het is ten stelligste aanbevolen alle dekstieren te laten testen. dnaonderzoek is duur, maar de baten zijn
groter dan de lasten.” De kosten voor

een dna-test bedragen 33 euro voor de
test en 33 euro voor de dna-extractie. De
7 tests samen kosten 231 euro en vanaf
16 stalen is de kostprijs per test 27 euro.
Met de opbrengst van de tests kan men
nieuw onderzoek bekostigen.
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Rentabiliteit in
de vleesveehouderij

Een belangrijke economische factor is
de sterfte. De beste bedrijven hebben
6% sterfte, de zwakste 16% sterfte. Een
verschil van maar liefst 10%.

Op basis van de kostprijs van een jonge stier en de ver-

nd

koopprijs van de afgemeste stier, berekent rundveeconsulent Dirk Audenaert welk bedrag er overblijft om het
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gaat over de groep van bedrijven met een
behoorlijke omvang die professioneel
bezig zijn: de groep van bedrijven met
gemiddeld 60 zoogkoeien en 162 stuks
zoogvee en de (beperkte) groep gespecialiseerde bedrijven met gemiddeld 85 zoogkoeien. Ondanks het belang van de premierechten in de rendementsberekening,
wordt voor 1 op 3 zoogkoeien geen premie
aangevraagd. De gemiddelde bezetting op
deze bedrijven is 3,1 grootvee-eenheden
per ha.
Het verkoopgewicht van de stieren
bedroeg 688 kg. De verkoopprijs per kg
levend bedroeg voor alle dieren samen
2,95 euro/kg (exclusief btw). De voerderconversie ligt voor die gesloten bedrijven
rond 3,3. De groei bedraagt 624 g per dag.
“We zien soms stieren die te mager in het
slachthuis arriveren. Ook in tijden van
crisis is besparen op het voeder uit den
boze”, reageert Dirk Audenaert.
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De vleesveehouderij is in beweging.
Bedrijven stoppen en andere worden
groter. In 2009 werden er 0,5% minder
dieren gehouden dan het jaar voordien.
We zagen ook een licht herstel van de prijzen. De kosten van de bedrijven gaan op
en neer met de prijzen van de grondstoffen en het krachtvoer. Uit cijfers van de
Boerenbondboekhoudingen blijkt dat de
krachtvoerkosten goed zijn voor 29% van
de onkosten. De ruwvoederkosten bedragen 35% (waarvan de helft vaste kosten en
de helft variabele kosten). De voederkosten samen betekenen 64% van de onkosten. De overige kosten zijn: veeartskosten
9%, dekgeld 1%, afschrijvingen 12% en
intresten 14%. Rundveeconsulent bij de
Boerenbond Dirk Audenaert: “Veehouders
gaan op zoek naar goedkopere voedermiddelen die interessant kunnen zijn in de
rantsoenen. Het is op de zwaarste post
dat je het grootste verschil kan maken.
De belangrijkste leveranciers op je bedrijf
moet je kritisch evalueren.”

– Luc Van Dijck –

yr

De boekhoudcijfers hebben betrekking
op de boekhoudingen van gesloten vleesveebedrijven (boekhouding 2009). Het
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Analyse per koe

De cijfers over de economische analyse
per koe leren ons dat de opbrengsten (van
vleesverkopen) 1971 euro bedragen, de
variabele onkosten 1219 euro en de vaste
kosten 800 euro (op basis van een intrest

ig

Bedrijfsstructuur

De krachtvoederwaardeprijzen
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afmestrantsoen te bekostigen.

Met het vrijmaken van de Europese markten volgt de prijs van grondstoffen de
wereldmarktprijs die veel meer onderhevig
is aan schommelingen dan de vroegere
Europese marktprijs. Deze schommelingen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, de wereldvoorraden, de vraag
naar voeding en biobrandstoffen, de koers
van de euro of dollar… Momenteel kent
de grondstoffenmarkt een hausse door
de minder gunstige groei- en oogstomstandigheden van afgelopen teeltseizoen
in verschillende regio’s in de wereld. Hierdoor stijgen de voederprijzen en ook de
voederkosten die op de meeste veeteeltbe-

van 5%). Het saldo per koe bedraagt
728 euro. Het arbeidsinkomen bedraagt
-72 euro en het arbeidsinkomen bij gelijke
prijzen -95 euro. “Al 3 jaar zien we in de
vleesveehouderij een negatief inkomen.
Dat heeft vooral te maken met de hoge
variabele kosten, vooral de kosten van het
voeder”, aldus de analyse van de rundveespecialist. Vleesveebedrijven zijn nog vaak
gemengde bedrijven. Het arbeidsinkomen
wordt opgekrikt door het inkomen uit
andere sectoren en bedraagt 50.000 euro.
Dat komt voor bijna de helft uit de premies (23.000 euro) en voor de andere

drijven de grootste kostenpost uitmaken.
Steeds meer veehouders gaan zelf over tot
de aankoop van grondstoffen om in het
voederrantsoen te verwerken. Zij moeten
dan ook de markt van grondstoffen goed
in het oog houden zodat zij op het juiste
moment (lees: bij een gunstige prijs) kunnen overgaan tot de aankoop van voedermiddelen.

Wat is de krachtvoederwaardeprijs?
Om grondstoffen of voedermiddelen
onderling te kunnen vergelijken en te
beoordelen, kan men steunen op de
krachtvoederwaardeprijs (kwp) van de

duidelijk: niet het aantal dieren is belangrijk, wel wat je daarmee doet. Het gaat
over het aantal zoogkoeienpremies, over
de intensiteit van de uitbating en van de
ruwvoederwinning.”

De productieresultaten
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Een belangrijke economische factor is de
sterfte. Daarin zien we een groot verschil
tussen de topgroep en de staartgroep (tabel
1). Bij de groep beste bedrijven zien we
3,6% doodgeboren kalveren en 5,5% bij
de zwakste groep. Het grote verschil wordt
nadien gemaakt bij de sterfte, de eerste
6 maanden met 2,7% sterfte bij de beste
groep en 10,4% bij de andere groep. Dat
maakt een verlies van 16% tegenover 6%.
De betere groep heeft 17% meer kalvingen. De groei per dag is opmerkelijk beter
bij de beste groep, 730 g per dag per aanwezig dier tegenover 518 g. Belangrijk cijfer is de jaargroei per zoogkoe. De betere
bedrijven halen 769 kg. Ze doen meer dan
200 kg beter dan de zwakste groep. Voor
een bedrijf met 50 zoogkoeien gaat het
over meer dan 10.000 kg vlees!

Tabel 1 Productieresultaten bij de 25% zwakste en 25% sterkste bedrijven - adlo
		

Doodgeboren (%)

Sterfte -250 kg (%)

10,4

2,7

Kalvingsindex

1,03

1,20

Groei/dag (g)

518

730

Jaargroei per zoogkoe (kg)

538

769

Tabel 2 Verkoopcijfers en opbrengsten bij de 25% zwakste en 25% sterkste bedrijven - adlo
		

De beste versus de mindere
bedrijven
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voedermiddelen. De krachtvoederwaardeprijs wordt aan elk voedermiddel toegekend op basis van de energie- en eiwitinhoud van het betreffende voedermiddel en
de energieprijs en eiwittoeslagprijzen, die
berekend worden uit de actuele prijzen van
mengvoedergrondstoffen en mengvoeders.
Krachtvoerwaardeprijzen geven als het
ware aan wat grondstoffen en voeders
waard zijn op basis van hun samenstelling. Maandelijks bepaalt de Universiteit
Wageningen een energietoeslag- (kvem- en
kvevi-prijs) en een eiwittoeslagprijs per kg
dve. Deze berekent men aan de hand van
de actuele prijzen van verschillende meng-

25% zwakste bedrijven

25% sterkste bedrijven

+ 500 kg

Verkoopgewicht (kg)

687

714

Verkoopprijs (euro/kg)

2,60

2,98

Reforme koeien

ig

De 25% beste bedrijven hebben een saldo
(alle vleesinkomsten plus zoogkoeienpremies min de variabele kosten) van
1037 euro per zoogkoe, de 25% zwakste
een saldo van 234 euro. “Die grote verschillen zien we jaar na jaar bij bedrijven
met een vergelijkbaar aantal dieren. Het is

25% sterkste bedrijven
3,6

Bo

helft uit de inkomens van de andere sectoren melkvee, varkens of akkerbouw. Zonder de premies zou de sector in Vlaanderen niet kunnen overleven.

25% zwakste bedrijven

5,5

Verkoopgewicht in kg

705

746

Verkoopprijs (euro/kg)

2,29

2,49

Vervanging (%)

42

59

Opbrengsten per koe (euro)
Uit vlees

1198

2027

Uit premies(vee)

175

232

Totaal

1401

2265

voergrondstoffen. Uitgaande van deze toeslagen kan men – rekening houdend met
de vem- en dve-inhouden van de grondstoffen en voeders een (kracht)voerwaardeprijs berekenen. De krachtvoerwaardeprijzen kunnen vergeleken worden met de
markprijzen van de producten. Zo kan men
afwegen of een product financieel interessant is om in het rantsoen in te passen.
Het moet evenwel duidelijk zijn dat enkelvoudige grondstoffen niet zomaar geheel
of gedeeltelijk de klassieke krachtvoeders
kunnen vervangen. Je moet controleren of
dergelijke alternatieven passen in het rantsoen en in welke hoeveelheden je ze kunt

inpassen. Aandachtspunten zijn de variatie
in de samenstelling van het rantsoen, de
smakelijkheid, de bewaarbaarheid, de bijkomende opslagkosten, het effect op de
vleeskwaliteit, de beschikbaarheid, de variatie in prijs en de variatie in krachtvoederwaardeprijs.
Regelmatig publiceert Landbouw&Techniek (zie onder meer het nummer van 10
december) een tabel met het overzicht van
de krachtvoerwaardeprijzen voor melkvee
en vleesvee.
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Omgekeerd berekenen we wat er nog rest
voor het rantsoen van de stieren. Het verschil tussen de verkoopprijs (2091 euro)
en de kosten (aankoop van 1250 euro en
vaste kosten van 264 euro; de stal wordt
niet meegerekend) is 577 euro. Dat bedrag
blijft over voor voeding, dat komt neer op
1,6 euro per dag.
Uit cijfers van het ilvo blijkt dat men
het krachtvoer berekent aan 1 kg per
100 kg levend gewicht, dat betekent voor
heel het groeitraject 5,4 kg krachtvoer
aan 0,25 euro. Dit komt neer op 1,35 euro
per dag. Daarbij komt 10 kg maïs aan
0,03 euro/kg (0,30 euro per dag). Totaal
voor dit rantsoen is 1,65 euro per dag.
Conclusie: bij een verkoopprijs van
3 euro per kg is er niets aan verdiend. Bij
een hogere verkoopprijs van bijvoorbeeld
3,25 euro levend (en die prijs komt meer
overeen met de realiteit) blijft er 2,06 euro
beschikbaar en blijft er dus nog (2,061,65) 0,41 euro per dag over. Het komt er
eigenlijk op neer dat, wanneer we uitgaan
van een gemiddelde groei van 1,15 euro
per dag, alleen de groei boven 1 kg per dag
een rendement geeft. Al wat de stier tot
1 kg per dag groeit, heeft hij nodig voor
zijn kostprijs. Alleen de groei boven 1 kg
geeft een inkomen.

Foto: Luc Van Dijck
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Is er iets te verdienen aan de
afmesting van stieren?

Hoeveel ruimte is er voor het
rantsoen?

er

De sterkste bedrijven verkopen zwaardere
stieren en zwaardere reforme koeien en ze
krijgen er bovendien een betere prijs voor.
Een hogere vervanging betekent een
sneller roulement (tabel 2). De beste
bedrijven hebben 864 euro meer opbrengsten per zoogkoe: meer inkomsten uit
vlees en meer inkomsten uit premies. Het
rendement zit in de opbrengsten, want de
beste bedrijven geven meer uit per zoogkoe. De beste bedrijven hebben hogere
kosten voor krachtvoer en voor vruchtbaarheid. Ze betalen meer aan de veearts
en voor de post afschrijvingen-intresten.
Ze geven wel minder uit voor de post ruwvoederkosten.

Bo

Verkoopcijfers

totaal 264 euro zonder
het voeder en de stal te
rekenen.
We rekenen een stal
voor 100 stieren aan
1750 euro per dierplaats. Die stal afschrijven over 25 jaar plus de
intrestkosten geeft een
bedrag van 112 euro per
jaar. Met een rentesubsidie van 20% die nu
ook voor vleesveestallen mogelijk is, komen we aan een bedrag
tussen 90 en 100 euro per stierplaats of
ongeveer 0,25 euro per dag.

nd

Bijproducte
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Rentabiliteitsfactoren
Uit het voorgaande springen enkele cijfers
in het oog. De kostprijs van de jonge stier
of de opfokkosten voor eigen opfok zijn
belangrijk. Een gepast afzetkanaal zoeken
loont. De groei per dag is een belangrijke
parameter en ook de kost van het rantsoen. Wat groeit mijn stier per dag? Wat is
de prijs van die kg groei? Moet ik op zoek
gaan naar bijproducten om het voedersaldo per dag te verbeteren? Het besluit is
duidelijk: durf je rekening te maken! r

Cichoreipulp is een energetisch product, maar eerder arm aan eiwit (vergelijkbaar met bietenpulp).

focus op...
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De vleesveehouderij is het de laatste
10 jaar qua groei niet beter gaan doen,
in tegenstelling tot andere sectoren zoals
melkvee en varkens, waar de vruchtbaarheid en genetica voor heel wat vooruitgang zorgden. Een andere klip die we
moeten nemen, zijn de stijgende prijzen
voor vooral de eiwitrijke krachtvoeders die
50% duurder geworden zijn.
Is er iets te verdienen aan de afmesting van stieren? Nemen we als voorbeeld
een stier die bij aankoop 320 kg weegt en
1250 euro kost. We nemen een groei van
1,150 kg per dag (er zijn al eens stieren die
uit het peloton vallen of noodslachtingen)
en een mestduurperiode van 360 dagen.
We doen die stier weg aan een gewicht
van 734 kg, dat is netto 697 kg uitbetaald.
Aan een slachtrendement van 70% hebben we 488 kg vlees aan de haak. Aan een
prijs van 3 euro/kg levend ontvangen we
2091 euro voor die stier.
De niet-voederkosten bedragen per stier
volgens de boekhouding: 100 euro voor
stro aan 4 kg/dag, 30 euro voor veeartskosten, 45 euro voor sterfte (aankoopwaarde plus een deel voeder), 64 euro voor
rente (4%) en 25 euro diverse kosten zoals
water en elektriciteit. Die stier kost ons in

en in het rantsoen voor het
afmesten van stieren
te maken uit het ruime aanbod
van bijproducten. Niet het minst

en

voederwaarde van deze producten nog relatief onbekend zijn.

er

– Luc Van Dijck –

Tabel 1 Behoeften van dikbilstieren
groter is. De veehouder heeft zonder twijfel ook een voorkeur voor
ds (g/kg)
re (g/kg)
dve (g/kg)
vevi (g/kg)
bepaalde voeders. De indirecte
350-460 kg
160
100
1120
kosten hebben te maken met de
145
80
1120
460-570 kg
karkas- en vleeskwaliteit en met
140
70
1200
570-700 kg
inkuilverliezen. Laatste element
Structuur (gemengd rantsoen)
0,60 g per kg ds
is de kostprijs van de voedermid4,5-6 g
Ca		
delen. Dat de vleesveesector, net
P		
3-4 g
als andere sectoren, kreunt onder
Na		
1-1,5 g
de hoge prijs van de krachtvoeders
1-2 g
Mg
is gekend. De trend is dalend voor
de prijs van tarwe en maïs; maar
het ziet er naar uit dat de prijs van soja
We kennen ook vrij nauwkeurig de
altijd op een hoog niveau zal blijven. Wij
behoefte van de dieren inzake structuurzullen in Europa altijd kwetsbaar blijven
waarde (0,6 eenheden/kg ds) en inzake
inzake eiwitvoorziening. Zeker omdat in
mineralen als calcium (4,5-6 g), fosfor
Noord- en Zuid-Amerika meer en meer
(3-4 g), natrium (1-1,5 g) en magnesium
genetisch gewijzigde soja verbouwd wordt
(1-2 g). Ook de behoefte aan vitamine A,
die in Europa niet toegelaten is.
D en E is berekend. Voor vitamine A is
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Er zijn heel wat grondstoffen en bijproducten van de voedings- en biobrandstoffenindustrie op de markt beschikbaar.
Deze producten kunnen het rantsoen
goedkoper maken dan het klassieke rantsoen, bestaande uit krachtvoeder en maïs.
Over dit thema gaf onderzoeker Leo Fiems
van ilvo-Dier tekst en uitleg op een voordracht voor vleesveehouders.
Er zijn enkele aspecten die de voederkosten bepalen. Het gaat niet alleen om
de prijs van de voedermiddelen zelf, maar
ook om het management en de indirecte
kosten. Met management bedoelen we
dat de veehouder zelf beslist welke dieren
hij wil houden (ras, geslacht) en bij welk
gewicht hij zijn dieren wil afzetten. Zwaardere dieren hebben gewoon meer voeder
nodig omdat hun onderhoudsbehoefte

Voor het rendabel afmesten van stieren
moet je rekening houden met de behoeften van de stieren. Wat hebben dikbilstieren nodig bij een bepaald gewicht? Naarmate de dikbilstieren zwaarder worden,
daalt de behoefte aan ruw eiwit (re) en
darmverteerbaar eiwit (dve) lichtjes en
stijgt de behoefte aan energie (vevi) een
beetje. Dat heeft specifiek te maken met
de beperkte opnamecapaciteit door een
gereduceerd verteringsstelsel bij dit ras.
Wat stieren als voedingsstoffen nodig hebben, moeten we met zeer geconcentreerde
voeders doen.

Bo

Foto: Luc Van Dijck

omdat de samenstelling en de
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gemakkelijk om de juiste keuze

Behoeften van vleesvee en
rantsoenberekening

bo

Het is voor de veehouder niet

Canadeze proef met DDGS bij kruislingvaarzen

Foto: Luc Van Dijck
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Bij een proef in Canada met Britse kruislingvaarzen werd een deel van het
basisvoer dat bestond uit graan (gerst) vervangen door tarwe-ddgs. Naargelang meer ddgs aan het rantsoen werd toegevoegd, zagen de onderzoekers een toename van de groei en van de opname. Maar de voederomzet
werd minder goed. Er was ook geen verschil in slachtrendement. De minder goede voederomzet is te verklaren doordat de energiewaarde van de
tarwedraf minstens even hoog is als die van gerst; de vaarzen aten er wel
meer van en groeiden wat meer. Maar ze werden ook vet en vetaanzet is
altijd minder efficiënt. Daarnaast was het eiwitgehalte van het rantsoen met
een hoog aandeel ddgs veel groter dan de behoefte van de dieren. Een
eiwitovermaat vergt extra energie om via de urine uit het lichaam verwijderd te worden en dat is ook nadelig voor de voederomzet.
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Prima eiwit en voederwaarde
Inzake voederwaarde scoren de meeste
bijproducten zeer goed met een vevi van
950 en meer. Het zijn goede en energierijke bijproducten. Het dve is ook goed,
maar voor een aantal producten is de oebwaarde negatief, voor andere positief. De
veehouder moet zelf de goede combinatie
maken in functie van de behoefte.
De bijproducten van de biobrandstoffen
hebben een behoorlijk eiwitgehalte. Wanneer soja een probleem wordt, dan kan de
tarwedraf een alternatieve eiwitbron zijn

en

Aandachtspunten

te hoge temperatuur gedroogd zijn, eerder bijna verbrand, is de verteerbaarheid
geschaad. Sommige bijproducten zijn
maar een beperkte periode tijdens de
oogst beschikbaar. Soms kunnen ongewenste componenten in de bijproducten
zitten. De gehalten van zwavel, natrium
of fosfor kunnen verhoogd zijn (als gevolg
van het proces voor het optimaliseren van
de fermentatie en het controleren van
de zuurtegraad). Te veel fosfor kan bij
dikbilstieren leiden tot nierstenen. Een
overmaat aan zwavel kan ccn (corticocerebrale necrose, een hersenaandoening)
veroorzaken. Als preventieve maatregel
zou vitamine B1 aan het krachtvoer of het
rantsoen kunnen toegevoegd worden, ook
al maken herkauwers in de pens zelf de
B-vitamines aan.

Van 1 proces komen verschillende bijproducten. Soms gaat het over samengestelde
producten. Afhankelijk van de aard van de
producten, van de toevoeging of extractie
van componenten en van de verhouding
van de verschillende producten kan de
samenstelling van het eindproduct schommelen.
Wat zijn de plus- of minpunten? Bij
bietenpulp kan het drogestofgehalte variëren van 10% (natte pulp) tot 90% (droge
pulp). Ook maïsglutenvoer kan gedroogd
worden tot een product van 90% droge
stof (ds). Bij droge producten is de verteerbaarheid iets lager. Bij hoge brandstofkosten zal men minder drogen en het product
natter aan de man brengen. Dat geeft op
zijn beurt hogere transportkosten.
Bij natte producten is er kans op de
vorming van schimmels en mycotoxinen.
Met de sapverliezen gaan er ook nutriënten verloren. Bij producten die onder
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Op basis van de voederwaarden van de
verschillende voeders kunnen we, bij een
bepaald gewicht en met een bepaalde
groeicurve voor ogen, heel precies berekenen of een bepaald rantsoen tegemoetkomt aan de behoeften van een dikbilstier
aan energie, eiwit en structuurwaarde.
Het belang van een goede structuurwaarde kunnen we niet genoeg benadrukken. Laat een voedermengwagen niet te
lang draaien, want het versnijden van het
voeder verkleint de structuurwaarde en
dat weegt op de prestatie van de dieren.
Ook is de samenstelling van maïskuilen
niet constant. De onderste lagen hebben een hoger drogestofgehalte dan de
bovenste en met de tijd is er een zekere
voorvertering in de kuil met een daling
van de structuurwaarde tot gevolg. Je kan
een voor de rest perfect rantsoen hebben,
waarbij de zaken toch in het honderd zullen lopen omdat het fout zit met de structuurwaarde.
Dat het fout gaat, heeft te maken met de
penswerking. De fijne voederdeeltjes en
de vloeistof komen onderaan in de pens
terecht. Bij de vertering komt er gas vrij
dat zich bovenaan in de pens ophoopt.
Het is belangrijk dat er tussen vloeistof en
gas een vezelige laag aanwezig is. Als er
geen dergelijke ‘mat’ aanwezig is, krijgen
we schuimvorming en is het gas gevangen
waardoor we een te grote gasophoping
krijgen. Dat kan leiden tot pensacidose
en oplopen van de pens (tympanie), zaken
die niet wenselijk zijn voor goede prestaties. Voederen op de rand van een structuurtekort kan bovendien de gezondheid
schaden doordat er kans bestaat op een
aantasting van de maagwand (parakeratosis), maagzweren en leverabcessen.

Er zijn heel wat bijproducten. Sojaschroot,
koolzaadschroot, lijnschilfers, sojapellen (olie-industrie); bietenstaartjes, pulp,
melasse (suikerindustrie); vinasse (fermentatie-industrie); whiskydraf (stokerijen); moutkiemen, draf (brouwerijen);
stoomschillen, aardappelvezels, puree,
voorgebakken frieten (aardappelindustrie); maïsglutenvoer en tarweglutenvoer,
maïskiemen en maïskiemkoeken, ingedikte en gedroogde weekwaters (zetmeelverwerkende industrie).
Een nieuwe categorie zijn de biobrandstoffen waarbij zetmeel en/of suiker
omgezet wordt naar ethanol. De bijproducten van dit proces zijn maïsdraf of
tarwedraf, ook wel naar het Amerikaanse
ddgs genoemd (gedroogd gefermenteerd
graan en spoelwater) en tgc (tarwegistconcentraat). Een bijproduct van koolzaad,
dat vooral gebruikt wordt bij de productie
van biodiesel, is koolzaadkoek (zie foto).
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Meten is weten

Wegwijs in de bijproducten
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dat 2000 tot 3000 ie (internationale eenheden) per kg droge stof voor het totaal
rantsoen. Voor vitamine D is dat 300 tot
500 ie en voor vitamine E 25 tot 100 ie.

Alle bijproducten zijn goede energie- en
eiwitaanbrengers. Houd rekening met de oeb
en met de structuurwaarde.
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Foto: Luc Van Dijck

Rantsoen doorgelicht: met en zonder aardappelen
We vergelijken hierna 2 rantsoenen: een getuigerantsoen met alleen
krachtvoer (75% ds) en maïs (25%
ds) en een kostenbesparend (!) rantsoen op basis van krachtvoer (60%
ds) en maïs (15% ds) én aardappelen (25% ds). De rantsoenen hadden
per kg ds evenveel vevi en dve en
dezelfde structuurwaarde. We zien in
de proef dat de stieren, vooral boven
een gewicht van 500 kg, van het aardappelrantsoen meer voeder opnemen
en iets beter groeien. Het slachtrende-

ment is 1% beter. De Seurop-klassificatie is nagenoeg gelijk. Er is weinig
verschil qua malsheid en kleur van het
vlees. De ‘aardappelstieren’ hebben
iets meer vet, goed voor de smaak.
De conclusie voor aardappelproducten (aardappelsnippers, aardappelstoomschillen) in het algemeen
is dat de opneembaarheid ervan vrij
hoog is. De aardappelproducten hebben ook een stabiliserend effect op de
pens-pH. Het zetmeel is veel stabieler
en zal minder snel afbreken. Aardap-

Foto: Luc Van Dijck

in de veehouderij. Tarwegistconcentraat is
ook vrij energierijk, bevat heel wat dve en
is positief voor oeb (onbestendig eiwitbalans). Nadeel is de hoge zuurtegraad met
het gevaar voor pensacidose, al is de lage
pH dan weer goed voor de bewaring.
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Stieren van eigen
fokkerij en
aangekochte stieren
Het vleesveebedrijf van Patrick en Ria VermeulenDegroote in Langemark is een voorbeeld voor de sector: een nette en praktische huisvesting, diergeneeskundige begeleiding, een uitgekiend rantsoen en een
goede opvolging van kalveren, jongvee en stieren.
– Laurence Hubrecht & Walter Willems, Vlaamse overheid, adlo –
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De aanbevelingen voor enkele producten zijn de volgende (in kg per 100 kg
lichaamsgewicht): aardappelpersvezels
(5 kg), aardappelsnippers (1,5 kg), aardappelzetmeel (2 kg), amygold (1 kg), cichoreipulp (2,5 kg, niet overdrijven met cichoreipulp want dat is wat minder smakelijk
en zo kan de opname gedrukt worden),
tarwegistconcentraat (1,5-2 kg), tarwezetmeel (1-4 kg), wortelstoomschillen (2 kg).
Dat zijn benaderende cijfers. Iedere vleesveehouder moet voor zichzelf uitmaken
wat er nog bijkan in het rantsoen. Houd
rekening met de oeb en met de structuurwaarde. Het zijn allemaal goede middelen
maar zorg dat je rantsoen in orde is.
Er zijn een pak bijproducten op de
markt en er komen er nog veel bij. De
veehouder kan zijn keuze maken op basis
van de krachtvoederwaardeprijs (kwp) van
de voedermiddelen. De kwp bepaalt hoeveel het voedermiddel mag kosten volgens
zijn vem/vevi- en dve-inhoud. Als de kwp
hoger is dan de marktprijs, dan kan het
interessant zijn om de aankoop te overwegen. De kennis van de samenstelling
van de nieuwe bijproducten is wenselijk
wegens het assortiment en de grote variatie. Zorg voor voldoende eiwit voor een
goede groei. Hou niet enkel rekening met
de kwp, maar ook met de behoefte van
het dier. Als je andere voedermiddelen
in het rantsoen opneemt, zorg dan voor
een geleidelijke overgang naar het nieuwe
rantsoen. Wees op je hoede dat de bijproducten geen ongewenste stoffen bevatten.
De snel veranderende grondstoffenmarkt
vraagt een grote flexibiliteit van de veehouder om steeds nieuwe bijproducten in het
rantsoen in te passen. r
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Hoeveel bijproducten gebruiken?

C

pelproducten scoren positief wat kostprijs, opname en penswerking betreft.
Bij andere proeven zijn de resultaten
minder sprekend. In een proef met
maïskuilvoer in combinatie met maïsglutenvoer en maïszemelen zagen we
praktisch geen verschil op het vlak
van groei, voederomzet, opname en
slachtrendement.

Patrick en Ria steken hun tijd prioritair in de verzorging van het vee. Het meeste
veldwerk wordt uitbesteed.
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Weegbox en behandelstraat
Patrick en Ria mesten jaarlijks een tweehonderdtal dieren af, hoofdzakelijk stieren. Een deel van de stieren kopen ze aan
bij gekende fokbedrijven in Wallonië; een
deel komt van het eigen fokbedrijf. Patrick
doet het transport met een eigen veewagen. Hierdoor staan de dieren minder
onder stress bij aankomst. Patrick koopt
stieren aan die tussen 10 en 12 maanden oud zijn en rond de 280 kg wegen.
Centraal op het bedrijf heeft Patrick een
behandelstraat met een weegbox geconstrueerd. Direct bij aankomst weegt hij
alle dieren. Hij scheert ze en behandelt ze
tegen wormen en schurft. Ze worden niet
gevaccineerd tegen griep. Een maand na
aankomst worden de stieren onthoornd.
Ter behandeling van schurft wast Patrick
iedere maand de stieren met een hogedrukreiniger. Vanaf 500 kg wordt de groei
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De huisvesting is net en functioneel. De stieren zijn gehuisvest in een openfrontstal met van
elkaar gescheiden boxen die volledig zijn ingestrooid.
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Foto: Luc Van Dijck

Vorige zomer kwamen een honderdtal
vleesveehouders samen op het vleesveebedrijf van Patrick en Ria Vermeulen-Degroote
in Langemark. Dat gebeurde in het kader
van een studiedag georganiseerd door
de Vlaamse overheid en de Boerenbond.
Het vleesveebedrijf met een honderdtal
zoogkoeien en evenveel kalvingen per
jaar is opgedeeld in 2 bedrijven die op een
afstand van 3 km van elkaar liggen. Het
tweede bedrijf heeft het echtpaar in 2005
overgenomen, speciaal voor de huisvesting van de kalveren en het jongvee. “Hier
op het ouderlijk bedrijf worden de stieren en de koeien afgemest. Ook de hoogdrachtige koeien komen ‘naar huis’ om
ze goed te kunnen opvolgen voor, tijdens
en na de kalving. Na de kalving gaat het
kalf onmiddellijk terug naar het andere
bedrijf; de koe volgt een dag later.”
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Centraal op het bedrijf is er een behandelstraat met een weegbox.

Groei en afzet

Er is een duidelijk verschil in groei tussen de stieren uit de eigen fokkerij en de aangekochte stieren. De aangekochte stieren werden in 2009 afgezet op een leeftijd van
22 maanden en 3 weken aan een gewicht van 730 kg levend uitgevast. Die stieren
hebben een gemiddelde groei van 1,2 kg per dag. De stieren uit de eigen fokkerij werden verkocht op een leeftijd van 22 maanden en 2 weken met een gewicht van 793 kg
levend uitgevast, wat resulteert in een groei van 1,4 kg per dag voor de periode vanaf
12 maanden ouderdom tot aan de slacht.
Alle stieren worden afgezet onder een label (Carrefour, Meritus, …). De stieren
worden betaald volgens geslacht karkasgewicht. De prijs per kg tussen de aangekochte witblauwe stieren en de gekruiste stieren van eigen kweek bedroeg 1 eurocent
in het nadeel van de gekruiste stieren. Het transport van de slachtrijpe dieren naar
het slachthuis gebeurt met eigen transport. De koeien worden verkocht op basis van
levend gewicht.
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nauwkeurig opgevolgd en worden de stieren regelmatig gewogen.

Nette functionele huisvesting

Kalveropfok

ig
op

yr

nd

Praktijkcentrum Rundvee

Foto: Luc Van Dijck

C
Veehouders kunnen veel van elkaar leren. De
grote belangstelling op het bedrijf van Patrick en
Ria Vermeulen voor de voorstelling van Laurence
Hubrecht mag dan ook niet verbazen.
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De totale bedrijfsoppervlakte bedraagt
43 ha waarvan 26 ha grasland, 12 ha maïs
met als voorvrucht gras en 5,5 ha gerst
die op het bedrijf zelf vervoederd wordt.
Ook tarwe wordt soms geteeld voor eigen
gebruik. Gezien het intensieve landgebruik en de grootte van de veestapel is er
elk jaar een mestoverschot dat via burenregeling of langeafstandstransport wordt
afgezet. Al het werk met betrekking tot
het vee, zoals de verzorging en het voederen, doen Patrick en Ria zelf. Het veldwerk wordt uitbesteed aan de loonwerker,
behalve het onderhoud van de weiden en
het schudden van het gemaaide gras.
Het rantsoen van het jongvee bestaat uit
een basis van maïskuil en draf aangevuld
met een mengeling van tarwe (15%), gerst
(30%), spelt (7%), lijnschilfers (15%), soja
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De kalveren worden gedurende 8 weken
opgefokt in individuele kalverboxen. De
eerste dag krijgen zij in 4 beurten telkens
1 l biest afkomstig van een naburig bedrijf.
De tweede dag krijgen zij verse melk en
vanaf dag 3 kunstmelk. Vanaf 4 weken
krijgen ze ook kalvervlokken met koeken
en op de leeftijd van 8 weken worden ze
gespeend.

Eigen voeders in het rantsoen

(25%) en droge pulp (7%). Gedurende het
weideseizoen van mei tot oktober worden de vaarzen met hetzelfde ruwvoederrantsoen bijgevoederd, aangevuld met 1
kg graan (twee derde gerst en een derde
tarwe).
Het rantsoen van de stieren is deels
samengesteld uit voedermiddelen van
het eigen bedrijf zoals maïskuil, tarwe en
gerst, aangevuld met aangekochte producten zoals frietsnippers en draf. Iedere
week worden frieten en draf geleverd om
vers te vervoederen. Het rantsoen van
de stieren ziet er in detail als volgt uit:
maïskuil (20%), frietsnippers (40%), draf
(40%) aangevuld met (in kg verse stof )
0,5 kg eiwitkern van 32% ruw eiwit en 1 kg
per dag van een mengeling die bestaat
uit geplette gerst (54%), gemalen tarwe
(27%), pulp (5%), lijnschilfers (5%), paardebonen (5%), melasse (2%), mineralen
en kalk. De kostprijs van dit rantsoen is
1,06 euro bij een gemiddeld ruwvoederverbruik van 25 kg verse stof per dag. Het
rantsoen van de koeien is hetzelfde als dat
van de stieren maar dan zonder de eiwitkern; in de plaats van de eiwitkern wordt
er 2 kg graanmengeling verstrekt. r
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De veestapel is een kruising tussen Belgisch witblauw, Main Anjou, Blonde
d’Aquitaine en Charolais. Er zijn 3 dekstieren op het bedrijf waarbij 2 witblauwe en
een Charolais. De witblauwe stieren zijn
ingeschreven stamboekstieren. De stieren die momenteel gebruikt worden zijn
zonen van Bijoutier et de Roupage en Diable als vader en Inesces de Croisc de Mer
en Complice d’Ochamps als moedersvader. De vruchtbaarheid van de zoogkoeien
is zeer goed met een tussenkalftijd van
383 dagen en een leeftijd bij eerste kalving
van 2 jaar en 2 maanden. De koeien kalven gemiddeld 3 keer.

In tegenstelling tot de aangekochte stieren, worden de stieren en koeien van het
eigen fokbedrijf wel en op regelmatige
basis gevaccineerd tegen rsv, ibr en bvd.
Het gaat hier om 12 vaccinaties in 1 jaar.
Op de leeftijd van 4 maanden zijn de dieren al 8 keer gevaccineerd.
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Kruislingen

Foto: Luc Van Dijck

De stieren zijn gehuisvest in een openfrontstal met van elkaar gescheiden boxen
die volledig zijn ingestrooid. De boxen
waar een strozolder boven zit worden met
de hand ingestrooid, de boxen zonder strozolder met een stroblazer. Iedere maand
mest men de boxen uit. Onder het stro
wordt een laag zagemeel gestrooid om de
vloer droger te houden. De dieren krijgen
het voeder voorgezet in 2 voederbakken.

De veestapel is een
kruising tussen Belgisch witblauw en
Franse vleesrassen.
De klemtoon ligt
op duurzame zoogkoeien; deze kalven
gemiddeld 3 keer.

Het praktijkonderzoek in de dierlijke productie is belangrijker dan
ooit. Met het oog op een betere samenwerking op het vlak van
praktijkonderzoek en voorlichting, werden 5 praktijkcentra in de
dierlijke sector opgericht. De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (adlo) is samen met het ilvo verantwoordelijk voor
de coördinatie van de praktijkcentra. Een 25-tal organisaties zijn
werkzaam binnen het praktijkcentrum Rundvee. Het praktijkcentrum moet gezien worden als een overlegplatform waar de betrokken onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen samenwerken,
hun onderzoeksactiviteiten kunnen coördineren en de communicatie naar de sector kunnen afstemmen. Op deze manier kunnen
de aanwezige competenties, de bestaande infrastructuur en de
beschikbare onderhoudsbudgetten optimaal aangewend worden.
De studiedagen van het praktijkcentrum Rundvee, die op regelmatige tijdstippen worden georganiseerd, zijn een mooi voorbeeld
van deze geslaagde samenwerking en natuurlijk een aanrader
voor iedere rundveehouder.
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