T H EMA BIJEEN KOMST

Hogere prĳs voor de betere kalveren, uitwerking nog niet voorhanden

Van nuka naar bika

De verzorging van het kalf door de melkveehouder in de eerste levensweken zorgt tot wel 15 procent verschil in uitval op de kalverhouderĳen.
Reden om het bika, het biestgevoerde kalf, meer centraal te stellen.
Alleen ontbreekt de ﬁnanciële prikkel nog.
tekst Florus Pellikaan
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et is en blĳft een gedwongen huwelĳk, de relatie
tussen de melkveehouder
en de vleeskalverhouder.
Daarom organiseerde de Vereniging van Kalverhouders
het vĳfjaarlĳkse symposium
Dag van het kalf. Maar liefst
tien sprekers uit de keten
van melkveehouder tot kalfsvleesverwerker waren aanwezig om ruim vĳfhonderd belangstellenden, voornamelĳk
kalverhouders, te overtuigen
van het belang van een betere
samenwerking.
Grootschalig kalverhouder
Chris de Jong beet het spits af
met resultaten van een willekeurig koppel zwartbonte

kalveren uit zĳn stal. ‘De
twintig procent lichtste kalveren wogen gemiddeld 126
kilo en de twintig procent
zwaarste 187 kilo. En dat terwĳl alle kalveren bĳ ons dezelfde verzorging krĳgen en
grofweg genetisch dezelfde
potentie hebben. De verzorging op het melkveebedrĳf is
het grote onderlinge verschil.
Wat mĳ betreft gaan we
naar een beloning voor goede
biestverstrekking.’

Veel biest, lage uitval
Herbert Bouwers, directeur
van Alpuro Breeding, kon de
ervaringen van De Jong onderschrĳven met resultaten

uit het project 4 Better V.
Hierin is het management
van honderd melkveehouders uitgezet tegen de resultaten van de kalveren binnen
stallen van de VanDrie Group.
‘Het percentage uitval in de
vleeskalverstal verschilt per
herkomstadres van nul tot
maar liefst vĳftien procent.
Kĳkend naar het management scoren bedrĳven die
kalveren de eerste keer minder dan 2 liter biest geven,
acht procent uitval. Van bedrĳven die tussen de 3 en 4
liter biest verstrekken, valt
maar twee procent uit.’
Ook het voeren van mineralen aan droge koeien en het
wel of niet meten van biestkwaliteit zorgde voor verschillen. Bouwers: ‘Voor alle
melkveehouders zĳn uitvalcĳfers nu opvraagbaar via de
site van Alpuro Breeding, met
als doel de kalveropfok te verbeteren.’
LTO-vakgroepvoorzitter vleeskalverhouderĳ Wim Thus
noemde de aanpak van bvd
en ibr ‘het belangrĳkste verbeterpunt voor de komende tĳd’. Vleeskalverhouder
Chris de Jong viel hem bĳ:
‘Op dit moment heb ik een
koppel Duitse kalveren die allemaal vrĳ zĳn van zowel bvd
als ibr. Het koppel scoort alleen maar positief.’
Nadat tal van sprekers het belang van de verzorging in de
eerste levensweken van het
kalf hadden benadrukt, vroeg
kalverhouder Folkert Jelles-

ma waarom wordt vastgehouden aan de naam nuka.
De kalverhouder haalt in de
regio Friesland al zĳn vleeskalveren zelf op bĳ de melkveehouders. ‘Ik noem ze
bika’s ofwel biestgevoerde
kalveren en geen nuchtere
kalveren. Hiermee benadruk
ik een verzorgd kalf te vragen. Melkveehouders geef ik
op basis van de resultaten
van hun kalveren een bonus.’

Snel kalvervolgsysteem
Thus is voorstander van meer
betalen voor een betere kwaliteit kalveren, maar een concrete uitwerking daarvoor
had hĳ ook nog niet. ‘Het kalvervolgsysteem is een eerste
stap en het streven is dat dit
over een jaar echt draait.’ Hĳ
kreeg bĳval van Henny Swinkels, directielid van de VanDrie Group. ‘Kwaliteit moet
altĳd betaald worden en
daarom moeten we het met
cĳfers inzichtelĳk maken.’
Volgens Thus is de motivatie
bĳ veel melkveehouders om
gezamenlĳk wat te verbeteren nog ver te zoeken. ‘Voor
een netwerkgroep hadden
we snel voldoende kalverhouders, maar het was trekken
om tien melkveehouders te
krĳgen. De liefde moet wel
van twee kanten komen.’
Kees Romĳn, vakgroepvoorzitter melkveehouderĳ bĳ
LTO, begrĳpt wel dat stierkalveren niet overal de meeste
aandacht krĳgen. ‘Voor een
bedrĳf met ruim 100 koeien
gaat het om nog geen tienduizend euro. Maar,’ zo vervolgt
Romĳn, ‘vanuit duurzaamheid moeten we natuurlĳk
wel een goede bestemming
hebben voor onze kalveren.
De recente discussie over te
lichte kalveren had niet gemoeten. In de Duurzame Zuivelketen zĳn we de kalveren
eigenlĳk vergeten.’ l

V E E T E E LT

M E I

2

2 0 1 6

49

