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Een vuistregel maakt direct duidelĳk waarom veel veehouders
momenteel kritisch kĳken naar de
jongveebezetting op hun bedrĳf.
Drie kalveren minder aanhouden
betekent één koe meer melken binnen de bestaande fosfaatruimte.
Uitbesteden van de opfok is een
optie, maar op een groot aantal
bedrĳven is al heel veel te winnen
met optimaliseren van het jongveemanagement. Te oordelen naar de
cĳfers heeft de ontwikkeling daarin
de laatste jaren stilgestaan.
tekst Wichert Koopman

Aankondiging fosfaatrechten prikkelt vee

Drie pinken minder
E

en goedkope verzekeringspremie en
een mooi spaarpotje. Zo beschouwden
veel melkveehouders tot voor kort het
extra koppeltje vaarskalveren dat ze jaarlĳks aanhielden zonder het direct nodig
te hebben. De herfstkuil moest ook op en
verkopen kon altĳd nog...
De aangekondigde invoering van een stelsel voor fosfaatrechten zorgde in korte
tĳd voor een omslag in deze benadering.
Vic Boeren, adviseur ﬁnancieel management bĳ DLV, spreekt de laatste maanden

bĳna dagelĳks met ondernemers over
strategische keuzes ten aanzien van de
jongveeopfok. ‘Elke melkveehouder waar
ik kom, begint erover’, vertelt hĳ. ‘Minder jongvee houden is een voor de hand
liggende maatregel om binnen de bestaande fosfaatruimte meer koeien te
kunnen melken’, stelt de adviseur en verklaart daarmee de sterk toenemende
aandacht voor de jongveebezetting. ‘Drie
stuks jongvee produceren ongeveer net
zo veel fosfaat als één melkkoe’, geeft hĳ

Tabel 1 – Ontwikkeling technische kengetallen jongveeopfok in de jaren 2011 tot en met
2014 (bron: Flynth)

jongvee per 10 melkkoeien (stuks)
gestorven kalveren < 14 dagen (%)
gestorven kalveren < 1 jaar (%)
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7,16
9,4
11,4
26,1

7,13
9,6
11,7
26,0

7,11
10,2
12,7
26,2

7,41
10,0
12,5
25,9

aan. En als het gaat om ruwvoerbehoefte,
hanteert de adviseur de vuistregel dat
deze drie stuks jongvee zelfs iets meer nodig hebben dan één melkkoe. ‘Nu de veebezetting op veel bedrĳven toeneemt en
voer duurder is geworden, is dit een ander argument voor ondernemers om nog
eens te rekenen aan het jongvee.’

Groot effect afkalﬂeeftĳd
Henk van Dĳk, medewerker bedrĳfsadvies bĳ Flynth Accountants en Adviseurs,
zette voor Veeteelt cĳfers over de jongveeopfok op een rĳ van ongeveer duizend
melkveebedrĳven over de jaren 2011 tot
en met 2014 (tabel 1).
‘Veel vooruitgang is er de laatste jaren
niet geboekt. De uitvalspercentages lĳken
zelfs nog iets toegenomen’, constateert
Van Dĳk. Ongeveer tien procent van de
kalveren sterft binnen veertien dagen en

houders om kritisch te kĳken naar jongveeopfok

is één melkkoe meer
nog eens twee procent voor het eerste levensjaar. De afkalﬂeeftĳd van de vaarzen
schommelt al jaren rond de 26 maanden.
In de cĳfers is ook duidelĳk te zien dat
veehouders in 2014 anticipeerden op het
einde van de quotering door meer jongvee aan te houden.

Volgens Vic Boeren kan op een groot aantal bedrĳven nog veel fosfaatruimte worden gewonnen door verbetering van het
jongveemanagement. ‘Als de gemiddelde
afkalﬂeeftĳd van de vaarzen daalt van 26
naar 24 maanden, scheelt dat op een bedrĳf met 100 koeien bĳ een vervangings-

Tabel 2 – Technische en ﬁnanciële resultaten bĳ lage, gemiddelde en hoge afkalﬂeeftĳd van
de vaarzen (alva) in 2013 (bron: Flynth)

BBOUBMCFESČWFO
BGLBMƁFFGUČE NBBOEFO
WFSWBOHJOHNFMLLPFJFO QFSKBBS
MFFGUČECČBGWPFS NBBOEFO
MFWFOTQSPEVDUJFBGWPFS LHNFMLLPF
NFFUNFMLQFSLPF LHNFMLKBBS
NFFUNFMLQFSIFDUBSF LHNFMLIB
KPOHWFFQFSNFMLLPFJFO TUVLT
TBMEPQFSLPF FVSP

10% laagste alva

gemiddeld

10% hoogste alva

110
23,9
25,7
65,4
29.741
9.146
19.021
6,72
3.662

1045
26,2
25,4
67,8
28.550
8.791
16.770
7,26
3.525

99
30,0
23,6
73,1
26.061
7.803
13.518
7,73
3.120

percentage van dertig al tien stuks jongvee’, zo rekent hĳ voor. ‘Daarbĳ daalt ook
nog eens de kostprĳs van de opfok sterk,
want juist in de laatste twee maanden
vreten de hoogdrachtige pinken veel.’

Jonge vaarzen, veel melk
De cĳfers van Flynth ondersteunen de
redenering van de adviseur van DLV. In
tabel 2 zĳn de resultaten over 2013 vergeleken van bedrĳven waar de vaarzen
gemiddeld een lage en een hoge leeftĳd
hebben bĳ de eerste keer afkalven. De bedrĳven waar de vaarzen relatief jong afkalven, kenmerken zich door een hogere
melkproductie per hectare. ‘Een logische
verklaring is dat deze veehouders krap in
hun ruwvoer zitten en er daardoor bewuster mee omgaan’, stelt analist Henk
van Dĳk. Door de kortere opfokperiode
loopt er op de bedrĳven waar de vaarzen
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Groei tot spenen bepaalt ontwikkeling organen en uierweefsel
Dat de groei van een kalf in de eerste weken van haar leven sterk bepalend is
voor de melkproductie als vaars, is in
een groot aantal studies wetenschappelĳk aangetoond. ‘Maar we hebben nog
onvoldoende inzicht in hoe dit precies
werkt’, vertelt Harma Berends, onderzoeker bĳ Trouw Nutrition. Het moederbedrĳf van de producent van onder andere Sprayfo-kalvermelk investeert veel
in onderzoek naar de relatie tussen de
voeding van jonge dieren en hun latere
prestaties.
In een recent onderzoek dat Trouw Nutrition uitvoerde in samenwerking met
de Amerikaanse universiteit van Cornell
werd de ontwikkeling van twee groepen
kalveren vergeleken. De ene groep kreeg
in de opfokperiode in totaal 33 kilo
melkpoeder, terwĳl de andere groep met

70 kilo poeder op een veel hoger niveau
werd gevoerd. De tweede groep bleek na
54 dagen niet alleen meer dan twee keer
zo snel gegroeid, maar had ook nog eens
veel grotere organen, zelfs als dit wordt
uitgedrukt als een percentage van het
lichaamsgewicht.
Ook het verschil in ontwikkeling van
uierklierweefsel is opvallend. ‘Daarbĳ
was niet alleen de hoeveelheid klierweefsel veel groter, maar het was ook nog
eens van betere kwaliteit door een groter aandeel functionele cellen’, licht
Berends toe.
Eerder onderzoek had al laten zien dat de
ontwikkeling van organen en uierweefsel
alleen kan worden gestimuleerd in de
eerste acht weken. Het voerniveau na spenen heeft bĳvoorbeeld geen enkele invloed meer op de hoeveelheid kliercellen.

melkpoeder (g/dag)
geboortegewicht (kg)
gewicht na 54 dagen (kg)
groei (g per dag)
gewicht lever (g)
gewicht nieren (g)
uier(klier)weefsel (g)

gemiddeld

hoog

600
39,2
61,0
390
1.350
184
75

1300
39,7
83,2
820
2.350
320
338

Tabel 4 – Ontwikkeling van kalveren op een
gemiddeld en een hoog voerniveau
(bron: Trouw Nutrition)

‘We vermoeden dat de betere ontwikkeling van organen en uierweefsel een belangrĳke verklaring is voor het feit dat
jonge kalveren die hard worden gevoerd
later tot betere prestaties komen. Maar
we zĳn dat nog verder aan het onderzoeken’, vertelt Berends. Vooralsnog biedt

PROFESSIONELE JONGVEEOPFOK: STRAKKE PROTOCOLLEN EN GOEDE COMMUNICATIE
Jantinus Hepping GPUP MJOLT  IFFGU JO 4QJFS JO WPG NFU [ČO WSPVX FFO
NFMLWFFCFESČG NFU  LPFJFO EJF XPSEFO HFNPMLFO EPPS SPCPUT 5PU
 XBT IFU KPOHWFF NFU EF NFMLLPFJFO HFIVJTWFTU JO ÄÄO TUBM m8F
XJMEFOJOEF[FTUBMNFFSLPFJFOHBBONFMLFO NBBSEBU[PVCFUFLFOFO
EBUXFWPPSIFUKPOHWFFNPFTUFOCPVXFOn WFSUFMUEFWFFIPVEFSm8F
CFTMPUFOPNEFPQGPLFFSTUVJUUFCFTUFEFO PPLPNEBUXFLSBQ[BUFOJO
BSCFJEFOHSPOEn
&FOOJFVXFKPOHWFFTUBMJTFSOPPJUHFLPNFOm)FUCFWBMUPOTHPFE[Pn 
HFFGU )FQQJOH BBO 4JOET  XFSLU EF NFMLWFFIPVEFS TBNFO NFU
KPOHWFFPQGPLLFSCorné Selles GPUPSFDIUT JO#FJMFO XBBSIČHFNJEEFME
[PnOEJFSFOIFFGUPOEFSHFCSBDIU4FMMFTOBNJOBGTDIFJEWBO[ČO
NFMLLPFJFOPN[JDIPQ[ČOIFDUBSFHSPUFCFESČGUFTQFDJBMJTFSFOJOEF
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PQGPLWBOKPOHWFF.FU[ČOFJHFOCBMFOQFSTWFSSJDIUIČEBBSOBBTUPPL
MPPOXFSL#PWFOEJFOWFSIVVSUIČ[JDIBMT[[QnFS
(FNJEEFME IFFGU EF PQGPLLFS  EJFSFO PQ TUBM EJF PQ EJU NPNFOU
BGLPNTUJH[ČOWBOESJFWFSTDIJMMFOEFWFFIPVEFST%F[FCMČWFOFJHFOBBS
WBOIVOWFFFOCFUBMFO4FMMFTFFOWBTUFWFSHPFEJOHQFSEJFSQFSEBH*O
FFODPOUSBDU[ČOBGTQSBLFOHFNBBLUPWFSEFWFSEFMJOHWBOSJTJDPnT%F
PQGPLLFSXFSLUWPMHFOTWBTUFQSPUPDPMMFOm8FXJMMFOWBBS[FOBƁFWFSFO
EJF PQ FFO MFFGUČE WBO UXFF KBBS BGLBMWFO FO CČ EF WFFIPVEFST OBBS
UFWSFEFOIFJE QSPEVDFSFOn  GPSNVMFFSU 4FMMFT [ČO EPFM &FO HPFEF
DPNNVOJDBUJFJTEBBSCČWPMHFOTIFNIFFMCFMBOHSČLm%FWFFIPVEFST
LPNFO SFHFMNBUJH LČLFO FO BMT FS CFMBOHSČLF CFTMJTTJOHFO HFOPNFO
XPSEFO EBOEPFOXFEBUBMUČEJOPWFSMFHn

het onderzoek volgens haar alle aanleiding om veehouders te adviseren
om veel aandacht te besteden aan de
verzorging en voeding van de jonge
kalveren. ‘Deze investering verdient
zich dubbel en dwars terug door een
jongere afkalﬂeeftĳd en een hogere
levensproductie.’
‘Op ons proefbedrĳf voerden we probleemloos acht liter melk in twee
voerbeurten’, vertelt de onderzoekster. ‘Nog mooier is het om deze hoeveelheid te verdelen in porties, bĳvoorbeeld via een drinkautomaat. Uit
onderzoek is gebleken dat vaker voeren een duidelĳk positief effect heeft
op de benutting van voedingsstoffen.
Met andere woorden: kalveren groeiden harder op dezelfde hoeveelheid
melkpoeder.’

jong afkalven, gemiddeld één pink per
tien melkkoeien minder rond, ondanks
een iets hoger vervangingspercentage.
De prestaties van de vaarzen die jong kalven, doen zeker niet onder voor die van
de dieren die op latere leeftĳd aan de
melk komen, blĳkt uit de cĳfers. De gemiddelde melkproductie van de koeien is
aanzienlĳk hoger op de bedrĳven met een
lage afkalﬂeeftĳd, al spelen hierbĳ natuurlĳk ook andere factoren een rol. Ook
in de levensproductie onderscheiden de
bedrĳven met jonge vaarzen zich positief
van de bedrĳven met oudere vaarzen.

Vervangingspercentage leidend
Uiteindelĳk is het saldo per koe 140 euro
hoger in de groep bedrĳven die een twee
maanden lagere afkalﬂeeftĳd weet te
realiseren. ‘Deze cĳfers zĳn gebaseerd op
de resultaten van het jaar 2013’, geeft
Van Dĳk aan. ‘De winst van een verlaging
van de afkalﬂeeftĳd zal nu nog groter
zĳn’, verwacht hĳ. ‘Melkquotum vormt
geen beperking meer voor de productie
en grond- en voerprĳzen zĳn verder opgelopen. ’
‘Structureel minder jongvee opfokken is
ﬁnancieel vaak heel aantrekkelĳk’, geeft
Boeren aan. ‘Als er tot nu toe altĳd een
overschot was aan vaarzen, is deze maat-

externe opfok eigen opfok
BBOUBMCFESČWFO
oppervlakte (hectare)
gemiddeld aantal koeien
jongvee per tien melkkoeien
totale melkproductie (kg)
saldo per koe (euro)
aantal vak
saldo per vak (euro)

305
55
102
4,93
897.172
2.183
1,84
121.014

2911
53
91
7,41
806.025
2.350
1,82
117.500

Tabel 3 – Resultaten bedrĳven met en
zonder eigen jongveeopfok, gemiddeld in de
jaren 2011 tot en met 2013 (bron: Flynth)

regel gemakkelĳk uit te voeren door minder kalveren aan te houden. Maar als alle
vaarzen nodig waren om de uitstoot van
koeien op te vangen, zal eerst gewerkt
moeten worden aan verlaging van het
vervangingspercentage. Tot op zekere
hoogte dwingt een beperkte instroom om
zuinig te zĳn op de koeien. Maar drastisch verlagen van het vervangingspercentage lukt vaak niet zonder ingrĳpende
maatregelen op andere onderdelen van
de bedrĳfsvoering.’

Uitbesteden loont
Ongeveer tien procent van de veehouders
die boekhouden bĳ Flynth, besteedt de
opfok geheel of gedeeltelĳk uit. Het aan-
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De eerste tien tot twintig dagen van de opfok
WFSCMČWFOEFEJFSFOOPHPQIFUCFESČGWBO)FQQJOH
m%F[PSHWPPSEFLBMGKFTCFHJOUBMCČEFESPHFLPFJFO 
EJFXFFOUFOUFHFOIFUSPUBDPSPOBWJSVTWPPSNFFS
BOUJTUPGGFOJOEFCJFTUn MFHUEFNFMLWFFIPVEFSVJU,BMGLPFJFOHBBO
WMPUOBIFULBMWFOEPPSEFSPCPUPNEJSFDUCJFTUUFIFCCFO
m%FFFSTUFLFFSIFMQJLEFLBMGKFTNFUESJOLFO NBBSEBBSOBXFUFO
[FNFFTUBMEFTQFFO[FMGXFMUFWJOEFO%BOIPFGJLFSBMMFFOOPH
NBBS WPPS UF [PSHFO EBU EF TQFFOFNNFS WPM CMČGU ;P LVOOFO [F
POCFQFSLUESJOLFOn MFHUEFWFFIPVEFS[ČOCFMFJEVJU"MMFCJFTUWBO
UFO NJOTUF WJFS NFMLNBMFO WPFSU )FQQJOH PQ  EBBSOB TDIBLFMU IČ
PWFSPQUXFFLFFSQFSEBHESJFMJUFSLVOTUNFML

)FQQJOH CSFOHU EF LBMGKFT [FMG OBBS 4FMMFT  XBBSCČ IČ
FSWPPS[PSHUEBU[FOJFUNFUFFOWPMMFNBBHPQUSBOTQPSU
HBBO #Č EF PQGPLLFS WFSCMČWFO EF OJFVXFMJOHFO EF
FFSTUF UXFF XFLFO JO FFO HSPFQTJHMP  TBNFO NFU EF
KPOHF LBMGKFT WBO FFO DPMMFHBWFFIPVEFS 7PPS EF EFSEF WFFIPVEFS
WFS[PSHU 4FMMFT EF PQGPL QBT WBOBG FFO MFFGUČE WBO OFHFO NBBOEFO
m/JFUBMUČEQSFUUJHWPPSEFCPFS NBBSXFMHPFEWPPSEFEJFSFOn OPFNU
4FMMFT EF IVJTWFTUJOH JO EF CVJUFOMVDIU m%F WFSQMBBUTJOH JT WPPS EF
KPOHFLBMWFSFOFFONPNFOUWBOTUSFTT OFUBMTEFLFOOJTNBLJOHNFUEF
EJFSFOWBOIFUBOEFSFCFESČG%FXFFSTUBOETUBBUEBOPOEFSESVL*OEF
GSJTTFMVDIUJTEFCFTNFUUJOHTESVLMBBH XBBSEPPS[FEF[FQFSJPEFHPFE
EPPSLPNFOFOHF[POEOBBSEFESJOLBVUPNBBUHBBOn [PHFFGUIČBBO
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Hogere kosten maken in de opfokperiode vertaalt
zich niet in meetbaar beter presterende vaarzen

Opfokkosten vormen kwart van productiekostprĳs
De kosten voor de opfok van jongvee bepalen gemiddeld voor meer dan een
kwart de kostprĳs van een liter melk. Dit
is een van de opvallende conclusies uit
een recente studie van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserĳ. De onderzoekers analyseerden data van ruim
tachtig melkveehouders die zelf hun
jongvee opfokten, over de jaren 2009 tot
en met 2012. Gedurende deze jaren namen de opfokkosten met meer dan 25
procent toe tot gemiddeld ruim 1600
euro per afgekalfde vaars in 2012. Dit bedrag is exclusief de kosten voor eigen
arbeid. De berekende levensproductie op
de bedrĳven is vastgesteld op 27.665 li-

ter melk. Daarmee komt de ‘afschrĳving’ van de opfokkosten uit op 5,82 eurocent per liter melk. Dit is bĳna een
kwart van de totale productiekostprĳs in
2012 die door dezelfde onderzoekers
werd vastgesteld op 23,7 eurocent per
liter.
De verschillen in opfokkosten per liter
melk tussen bedrĳven zĳn groot. Dit kan
enerzĳds verklaard worden uit het maken van minder kosten in de opfokperiode. Ruim twintig procent van de veehouders in deze studie lukt het om voor
minder dan 1250 euro een vaars op te
fokken, een kleine twintig procent investeert meer dan 2000 euro per dier.

MELK UIT DRINKAUTOMAAT
0QFFOMFFGUČEWBOWJFSUPUWČGXFLFOWFSIVJ[FOEF
LBMWFSFO OBBS FFO NFDIBOJTDI HFWFOUJMFFSEF TUBM
)JFS LSČHFO [F NFML WJB FFO ESJOLBVUPNBBU  NBBS
4FMMFTCFQFSLUIFUBBOUBMWPFSCFVSUFOUPUUXFFQFS
EBH m;P WPPSLPN JL POSVTU FO TUJNVMFFS JL EF LBMGKFT PN PPL
LBMWFSCSPLFOXBUSVXWPFSPQUFOFNFOn MFHUEFPQGPLLFSVJUm%JU
[PSHUFSWPPSEBUEFEJFSFOHPFEEPPSHSPFJFOOBIFUTQFOFOn [PJT
[ČO FSWBSJOH "GIBOLFMČL WBO EF POUXJLLFMJOH WBO IFU LBMG LJFTU
4FMMFTWPPSÄÄOWBOEFESJFTUBOEBBSEWPFSTDIFNBnTm.ČOEPFMJT
PNPQFFOMFFGUČEWBOUJFOUPUFMGXFLFOVOJGPSNFLBMWFSFOBG UF
TQFOFOn HFFGUEFPQGPLLFSBBO)JFSNFFMJHUEFTQFFOMFFGUČEPQIFU
PQGPLCFESČGJFUTIPHFSEBOPQEFNFFTUFNFMLWFFCFESČWFO
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Anderzĳds smeren de beter presterende
bedrĳven de opfokkosten uit over een
hogere levensproductie. De vĳftig procent bedrĳven met de hoogste kostprĳs
voor jongveeopfok schreven per liter geproduceerde melk 8,96 cent af, terwĳl
de vĳftig procent met de laagste kostprĳs voor jongveeopfok maar ruim vier
cent kwĳt was.
Opvallend: er is in deze studie geen verschil gevonden in de technische prestaties van de melkkoeien tussen bedrĳven
met hoge en lage absolute opfokkosten.
Met andere woorden: hogere kosten maken in de opfokperiode vertaalt zich niet
in meetbaar beter presterende vaarzen.

MAXIMALE JEUGDGROEI
/BIFUTQFOFOCMČWFOEFLBMWFSFOOPHFOLFMFEBHFOJO

3-9
IVO WFSUSPVXEF PNHFWJOH  PNEBU 4FMMFT OJFU UF WFFM
MAANDEN WFSBOEFSJOHFO UFHFMČL EPPS XJM EPPSWPFSFO %BBSOB

TDIVJGUEFPQGPLLFS[FEPPS5PUFFOMFFGUČEWBOPOHF
WFFSOFHFONBBOEFOJTIFUWPFSSFHJNFHFSJDIUPQIFUSFBMJTFSFOWBO
FFO NBYJNBMF KFVHEHSPFJ %F EJFSFO LSČHFO WPMPQ KPOHWFFCSPL  UPU
XFMWJFSLJMPQFSEJFSQFSEBH"MTSVXWPFSWFSTUSFLU4FMMFTOBBTUXBU
IPPJWPPSBMHFTOFEFOTUSPm%JUJTTDIPPOFODPOTUBOUWBOLXBMJUFJU;P
SFBMJTFFSJLFFOVOJGPSNFHSPFJn NPUJWFFSUIČ[ČOLFV[F1BTBBOIFU
FJOE WBO EF CSPLQFSJPEF TDIBLFMU EF PQGPLLFS HFMFJEFMČL PWFS PQ
HSBTLVJM BMT SVXWPFS %F CSPLHJGU XPSEU JO EF MBBUTUF QBBS XFLFO
HFMFJEFMČLBGHFCPVXE

tal stuks jongvee op deze bedrĳven bedraagt gemiddeld 4,93 stuks per tien
melkkoeien, tegen 7,41 op de bedrĳven
die zelf de gehele opfok verzorgen. De belangrĳkste verschillen tussen de bedrĳven zĳn weergegeven in tabel 3. De cĳfers
zĳn gemiddelden van de jaren 2011, 2012
en 2013. ‘Verschillen in technische prestaties van de dieren zĳn er nauwelĳks’,
constateert Henk van Dĳk. De leeftĳd bĳ
eerste keer afkalven is op beide typen bedrĳven ongeveer 26 maanden, de melkproductie per koe is vergelĳkbaar en ook
de gerealiseerde levensproductie ontloopt
elkaar weinig. Wel lĳkt het vervangingspercentage op de bedrĳven die hun jongvee deels extern laten opfokken, iets hoger (28,8 tegenover 26,2 procent).
Door een deel van het jongvee elders onder te brengen creëren de ondernemers
ruimte voor extra koeien. ‘Terwĳl de bedrĳven gemiddeld slechts twee hectare
groter zĳn, melken de veehouders met
externe opfok elf koeien meer die ruim
90.000 kilo melk produceren. Dit realiseren ze met dezelfde inzet van arbeid’,
geeft Van Dĳk aan.
De externe opfok kost gemiddeld 127
euro per koe. Dit vertaalt zich in een lager
koesaldo. ‘Toch kan uitbesteden van de
opfok ﬁnancieel interessant zĳn’, stelt

Van Dĳk vast. ‘Door per arbeidskracht
meer liters melk te produceren realiseren
de veehouders die de opfok deels uit handen geven, een duidelĳk hogere beloning
voor hun arbeid.’
DLV-adviseur Boeren stelt vast dat in de
afweging om de opfok van het jongvee
wel of niet uit te besteden, stalruimte een
belangrĳke rol speelt. ‘Op het moment
dat voor jongvee gebouwd moet worden,
is het ﬁnancieel vaak aantrekkelĳk om
het elders onder te brengen.’

tot verse vaars. ‘Er zĳn ook in de jongveeopfok meerder wegen die naar Rome leiden, maar verbeteringen realiseren begint altĳd met doelen stellen, meten en
werken volgens vaste protocollen’, heeft
Boersema ervaren. ‘Veehouders die dit
goed in de vingers hebben, houden de
kosten in de hand en worden beloond
met vaarzen die probleemloos afkalven
en vlot produceren op een leeftĳd van
24 maanden. Meer aandacht besteden
aan het jongvee blĳkt vaak echt een goede investering.’

Lat ligt hoger
Kennelĳk accepteerden veel veehouders
tot nu toe dat de opfok niet optimaal verloopt, concluderen dierenartsen en jongveespecialisten Siert Jan Boersema en
Aagje Kramer uit de cĳfers van de laatste
jaren. Ook zĳ signaleren echter een kentering. ‘Veehouders gaan kritischer kĳken naar het jongvee op hun bedrĳf’,
merkt Kramer. ‘Dit betekent dat ze enerzĳds selectiever worden in de kalveren
die ze aanhouden, en anderzĳds de lat
hoger leggen als het gaat om de kwaliteit
van de opfok.’
Met hun adviesbureau JongveeCoach ondersteunen Boersema en Kramer veehouders en adviseurs met specialistische kennis over het opfoktraject van nuchter kalf

LEREN WEIDEN
*O XFMLF MFFGUČETGBTF EF QJOLFO CVJUFO MPQFO  JT

9-13
BGIBOLFMČL WBO IFU TFJ[PFO XBBSJO [F XPSEFO
MAANDEN HFCPSFO  NBBS BMMF EJFSFO LSČHFO UČEFOT EF PQGPL

XFJEFHBOH m;F MFSFO ESBBE LFOOFO FO HSB[FO 
CPVXFO XFFSTUBOE PQ UFHFO XPSNFO FO IFU JT HPFE WPPS IVO
POUXJLLFMJOHn WJOEUEFPQGPLLFSm)FUJTEBBSCČXFMCFMBOHSČLEBUEF
EJFSFOPNEFWJFSXFLFOTDIPPOFUHSPFOCFTDIJLCBBSIFCCFO%JU
CFUFLFOU EBU JL JO IFU XFJEFTFJ[PFO WBBL ESVL CFO NFU ESBBEKFT
[FUUFOFOIPFLKFTNBBJFOn WFSUFMUIČ3POEEFMFFGUČEWBOFFOKBBS
LSČHFOEFQJOLFOFFOFOUJOHUFHFOCWEm#FTDIPVXEJUNBBSBMTFFO
WFS[FLFSJOHTQSFNJFn  HFFGU 4FMMFT BBO m%SBHFST LPNFO IJFS OJFU
CJOOFO XBOUEFWFFIPVEFSTUFTUFOBMMFLBMWFSFONFUFFOPPSCJPQUn

Groei zelden optimaal
De grootste winst in de opfok kan volgens
de specialisten worden geboekt in de eerste levensweken van het kalf. ‘Een goede
streefwaarde is een verdubbeling van het
geboortegewicht op twee maanden leeftĳd’, geeft Kramer aan. Dit betekent dat
de kalveren in deze periode gemiddeld
850 tot 900 gram per dag moeten groeien.
‘In een studentenonderzoek op praktĳkbedrĳven, dat we vanuit onze praktĳk
hebben begeleid, bleek deze optimale
groei vrĳwel nooit structureel gerealiseerd te worden’, vertelt Boersema. ‘Gemiddeld kwamen we uit op ongeveer 500
gram per dag met een variatie van 200 tot
800 gram.’

INSEMINEREN OP ONTWIKKELING
0NDPOUSPMFUFIPVEFOPQEFUPDIUJHIFJEWBOEFEFLSČQF

13-16
QJOLFO WPPS[JFU 4FMMFT [F WBO BDUJWJUFJUTNFUFST 7BOBG
MAANDEN FFO MFFGUČE WBO WFFSUJFO NBBOEFO TUBSU IČ NFU JOTF

NJOFSFO NJUTEFEJFSFOWPMEPFOEFNBBUIFCCFO#ČFFO
JOTFNJOBUJFHFUBM WBO   LBMGU IFU PWFSHSPUF EFFM WBO EF WBBS[FO EBO
UVTTFOEFFONBBOEFOMFFGUČEBG)FUWPFSIFLJTCČIFUCFQBMFO
WBO EF TDIPGUIPPHUF FFO NPPJ SFGFSFOUJFQVOU m#Č UXČGFM NFFU JL EF
CPSTUPNWBOHn HFFGUEFPQGPLLFSBBOm"MTEJFNFFSJTEBODFOUJ
NFUFS  [ČO EF EJFSFO WPMEPFOEF POUXJLLFME PN HFÊOTFNJOFFSE UF
XPSEFOn0WFSJHFOTTUFMU4FMMFTIFUESBDIUJHNBLFOWBOEFEJFSFOPPL
OJFUFJOEFMPPTVJU7PPSEF[FTUJFOEFNBBOEXPSEFO[FBMUUČEHFÊOTF
NJOFFSEm"OEFSTJTEFLBOTHSPPUEBU[FUFWFUBGLBMWFOn XFFUIČ
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Zelf rekenen met Jonkos
Om veehouders te ondersteunen bĳ het
nemen van strategische beslissingen ten
aanzien van de opfok van jongvee hebben
Wageningen UR, DLV Adviesgroep en de
faculteit Diergeneeskunde het online rekenprogramma Jonkos ontwikkeld.
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Het programma Jonkos kan werken met
vaste normen, maar er zĳn veel mogelĳkheden om bedrĳfsspeciﬁeke kengetallen
in te voeren. Zo is het ook mogelĳk om
daarnaast verschillende strategieën door
te rekenen.

Er is een versie van Jonkos beschikbaar
voor melkveehouders en een versie waarmee gespecialiseerde opfokbedrĳven hun
vergoeding kunnen berekenen.
Jonkos is te downloaden op:
verantwoordeveehouderĳ.nl/show/jonkos-1.htm

Werken volgens protocollen helpt om de
gewenste doelstellingen te realiseren, weten de jongveecoaches. En dat begint al
met een vaste werkwĳze voor het voeren
van zo veel mogelĳk biest in de eerste
uren na de geboorte. ‘Dat biest van levensbelang is voor de opbouw van immuniteit
weet elke veehouder. Maar dat in de eerste
melk ook tal van andere stoffen zitten die
de groei van het kalf bevorderen, is veel
minder bekend’, merkt Kramer. ‘Veel van
deze stoffen worden ook het meest effectief opgenomen op de eerste levensdag.
Het belang van een goede biestverstekking kan dan ook niet vaak genoeg benadrukt worden’, vindt ze. En daarbĳ telt
wat haar betreft niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de biest.
Deze is te beïnvloeden via de voeding van
de hoogdrachtige koeien en goed meten.
Dit kan met de bekende ‘dobber’, maar er
zĳn nu ook eenvoudige refractometers op
de markt die een meer nauwkeurige en
betrouwbare uitslag geven.

Jeugdgroei benutten
Beknibbelen op de voerkosten in de eerste levensweken is ongewenst volgens
de jongveespecialisten. ‘Wĳ adviseren bĳvoorbeeld altĳd om een poeder te gebruiken met een hoog aandeel melkbestand-

delen en minstens 22 procent eiwit, ook
al is die luxere poeder duurder. Hoogwaardig melkpoeder sluit beter aan op de
behoefte van de jonge kalveren en ze
groeien er dan ook veel harder op’, is de
ervaring van Boersema.
Boersema rekent verder voor dat veel
opfokschema’s onvoldoende toereikend
zĳn voor het realiseren van de gewenste
groei. ‘Standaardschema’s gaan vaak uit
van 6 liter melk met 125 gram poeder per
liter. Bĳ een theoretische voederconversie
van 80 procent kunnen de kalveren op dit
rantsoen maximaal nog geen 600 gram
per dag groeien’, aldus de dierenarts. Bĳ
een mengverhouding van 150 gram op
een liter kan dagelĳks al 150 gram poeder
meer worden verstrekt bĳ dezelfde melkgift. Meer liters voeren is een andere mogelĳkheid om de potentiële jeugdgroei
beter te benutten.
Ook in de periode tussen spenen en puberteit kunnen kalveren volgens de specialisten niet hard genoeg groeien. In deze
fase moet een gewichtstoename van 700
gram per dag gerealiseerd worden om op
14 maanden te kunnen starten met insemineren bĳ een gewicht van minstens
350 kilo en een borstomvang van meer
dan 165 centimeter.
Dit betekent dat het volgens Boersema en

VERVETTING VOORKOMEN
Elke vier weken heeft Selles een afspraak met de

16-22
dierenarts, onder andere voor drachtigheidsonderMAANDEN zoek. Drachtige pinken schuiven door naar de

laatste groep in de stal. Ook in deze fase van de
PQGPLLSČHFOEFEJFSFOVJUTMVJUFOEHSBTLVJMBMTSVXWPFS FWFOUVFFM
aangevuld met stro. ‘Ik heb zelf een pers en al het gras gaat dan ook
in balen’, vertelt Selles. ‘Hierdoor kan ik met een minimum aan
WFSMJF[FO EF WFSTDIJMMFOEF LXBMJUFJUFO UFHFMČL FO HFSJDIU WPFSFO
aan verschillende groepen dieren.’ Mais voert Selles niet meer.
‘Maiskuil bevat te weinig eiwit, waardoor aanvulling met duur
krachtvoer nodig is. Bovendien vervetten oudere pinken snel op
een rantsoen met te veel zetmeel.’

Kramer zinvol is om tot tien tot twaalf
maanden leeftĳd een jongveebrok te voeren met voldoende zetmeel voor ontwikkeling van de penspappillen en een eiwitpercentage van 17 tot 18 procent. Daarna
kunnen de dieren zich goed redden op
ruwvoer, aangevuld met mineralen.
‘Maar ook hierbĳ is het wel van belang
dat er bewust wordt gevoerd’, geeft Kramer aan. ‘Rantsoenen voor jongvee worden nog lang niet altĳd doorgerekend,
maar dat is wel een must om gezonde
vaarzen op een leeftĳd van 23,5 tot 24
maanden met voldoende ontwikkeling af
te laten kalven.’

Meten motiveert
Het valt de dierenartsen op dat veehouders vaak geen idee hebben hoe hard het
jongvee groeit. ‘Er is vrĳwel niemand die
de dieren structureel weegt of meet’, stelt
Boersema vast. Hĳ ziet het als een van de
missies van het adviesbureau om daar
verandering in te brengen. ‘De ontwikkeling van de dieren regelmatig meten hoeft
niet veel tĳd te kosten, maar geeft wel
veel inzicht’, vindt hĳ. ‘Het blĳkt vaak
heel motiverend te werken als veehouders het effect zien van hun inspanningen om de jongveeopfok op een hoger
plan te brengen.’ l

453&4473ċ/""3"',"-7&/
Ongeveer twee maanden voor de verwachte kalfdatum

22-24
brengt Selles de drachtige pinken weer naar Spier. Hier
MAANDEN LPNFO[FFFSTUJOFFOBQBSUFHSPFQ NBBS[FLSČHFOIFU

SBOUTPFOWBOEFESPHFLPFJFOm*LWJOEIFUCFMBOHSČLEBU
EFEJFSFOPQUČEUFSVHLPNFOn MFHU)FQQJOHVJUm;PXPSEFOEFTUSFTT
NPNFOUFOHFTQSFJEFOLSČHFO[FSVJNEFUČEPNUFXFOOFOBBOIFU
stalmilieu.’ Als de vaarzen beginnen te uieren, schuift de veehouder
ze door naar de tweede groep droge koeien. Deze close-upgroep is
voor in de stal gehuisvest, zodat Hepping er goed het oog op kan
houden. Bovendien kunnen kalfkoeien en vaarzen vanuit deze groep
SFDIUTUSFFLT XPSEFO WFSQMBBUTU OBBS FFO BBOHSFO[FOE TUSPIPL ;P
POEFSWJOEFOEFEJFSFOSPOEPNIFUBGLBMWFO[PNJONPHFMČLTUSFTT
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