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WOORD VOORAF
Enigejaren geleden werd door de Directeur van deAkker- enWeidebouw, ir. H. T.
TJALLEMA, een commissie ingesteld met als doel de ontwikkeling in de landbouw na te

gaan. De relatief sterke stijging van de arbeidskosten wekte de verwachting dat belangrijke wijzigingen in het landbouwproduktieproces noodzakelijk zouden zijn.
In augustus 1959gafdezecommissie een brochure uit getiteld Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw, waarin de suggestie werd gedaan de mogelijkheden van de verschillende produktietakken nader te bestuderen.
Hiertoe werd in 1960 door de Minister van Landbouw en Visserij de Commissie
Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw ingesteld. Deze commissie heeft tot taak
gekregen aan de Minister te rapporteren over de aanpassing van de landbouw aan de
veranderende omstandigheden.
Ten einde dezecommissievan adviestedienen,werd op23mei 1960een studiegroep
Rundveemesterij ingesteld. De studiegroep kreeg als algemene opdracht het bestuderen en in voorkomende gevallen adviseren over de toekomstige mogelijkheden van
de rundveemesterij op landbouwbedrijven, waarbij gelet diende te worden zowel op
de technische als de economische aspecten voor de verschillende bedrijfstypen.
De studiegroep werd als volgt samengesteld:
Prof. ir. S. IWEMA
Drs. P. L. BERGSTRÖM
Ir. W. L. HARMSEN
H. R. POELMA
E.C. VAN KRAAIKAMP

Afd. Veevoeding van de Landbouwhogeschool (voorzitter)
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
Rijksveeteelt- en Zuivelvoorlichtingsdienst
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (rapporteur)

De studiegroep heeft besprekingen gevoerd met verschillende personen en organen
en dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten hiervan. In het bijzonder is de groep
dank verschuldigd aan ir.J.H.VREDEBREGT van het Produktschap voor Vee en Vlees.
Voorts isrekening gehouden met de suggestieswelke naar voren kwamen tijdens de
besprekingvanhetconcept-rapport in een vergadering van de Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen.
Hoewel de Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen indeLandbouw geen verantwoordingdraagt voor uitspraken van de studiegroep welke uitgaan boven de te bestuderen
technisch-economische aspecten, heeft zij ditrapport gaarneaanvaarden aangeboden
aandeMinistervan Landbouw enVisserij.
De Voorzitter vande Commissie
Nieuwe Bedrijfssystemen inde Landbouw,
F. J. BRUINSMA

INLEIDING

Van 1950tot 1960is de rund- en kalfsvleesproduktie uit binnenlandse dieren gestegen van 133000 tot 235000 ton terwijl het mest- en weidevee in dezelfde periode volgensdelandbouwtellingen van mei steegvan 65000 tot 359000 stuks.In mei 1961was
dit aantal zelfs opgelopen tot 377000. Volgens verwachtingen van het Produktschap
voor Vee enVleesisdeuitbreiding - voorlopig althans - vrijwel tot staan gekomen.
In 1950 bedroeg het aantal slachtingen van nuchtere kalveren 747000 stuks en in
1960nogslechts340000.Dezecijferswijzenopeenvergrotebelangstellingvan deNederlandseboervoorderundvleesproduktie, speciaalvoorhetmestenvanjongeredieren.
Omtrent de rundvleesproduktie isin Nederland nog weinig systematisch onderzoek
verricht. Dit stelde de studiegroep soms voor vrij grote moeilijkheden. Daardoor was
het ooknietmogelijk inallegevallen concreet tezijn. Verschillende malenheeft zijzich
dan ook moeten laten leiden door buitenlandse gegevens, algemeen aanvaarde verwachtingen en begrotingen. Evenmin was het mogelijk op alle facetten van de rundvleesproduktie integaan wegenshet ontbreken van dejuistegegevens.
De studiegroep heeft nagegaan welke plaats de rundvleesproduktie in Nederland
inneemt in E.E.G.-verband en welke de mogelijkheden zijn van een verhoging van de
consumptie van rundvlees.
Aan de hand van vrij nauwkeurige ramingen isnagegaan wat de bestemming is van
de iederjaar in Nederland geboren kalveren.
In het hoofdstuk over de gezondheidszorg wordt in het bijzonder gelet op verschillende ziekten die hetjonge dier kunnen belagen. Hiermede houdt in sommige gevallen
devoeding nauw verband. Op deverschillende methoden van opfokken enmesten van
kalveren met melkvervangende preparaten (kunstmelk) wordt uitvoerig ingegaan.
Eveneens wordt devoeding van andere categorieën mestvee besproken.
Aan de huisvesting is uitvoerig aandacht geschonken. Zowel de bouwkosten als de
jaarlijkse gebouwenlasten zijn begroot.
De kwaliteitsbeoordeling van slachtrunderen stuit nog op vele moeilijkheden. Nietteminwerd dewenselijkheid omte streven naar eenuitbetaling naar kwaliteit bij rundvee, in behandeling genomen. Er is gewezen op de mogelijkheden tot verbetering van
de geringe kennis die de consument en de Nederlandse huisvrouw heeft van de verschillende kwaliteiten vlees en de hierbij behorende bereidingswijzen.
Bij dehandelinslachtveeisgewezen ophetbelangvan eengoedfunctionerende veehandel, waarbij voor een goede vakopleiding dientteworden gezorgd. Inverband met
de ontwikkeling binnen de E.E.G. worden verwachtingen uitgesproken over noodzakelijke wijzigingen die in de vee-en vleeshandel zullen moeten plaatsvinden.
Er is een beschouwing gewijd aan verschillende methoden van rundvleesproduktie
en aangegeven op welke bedrijven deze het beste passen.
Ten slottezijn voor enkelebedrijfstypen uitvoerige financiële begrotingen opgesteld,
ten einde enige indruk van de rentabiliteit van de rundvleesproduktie te verkrijgen.

I. P R O D U K T I E EN C O N S U M P T I E VAN RUNDVLEES
Algemeen
De laatstejaren zijn bijna in de gehele wereld moeilijkheden opgetreden bij de afzet
van zuivelprodukten. In tegenstelling hiermee liggen de prijzen van rundvlees in de
meeste landen van Europa reeds sindsjaren voor deproducenten op een aantrekkelijk
niveau. Mede alsgevolghiervan iso.a. in Duitsland enin Belgiëhetmesten van stieren
tot 1à 1\ jaar de laatste jaren sterk uitgebreid. Op grond van een onderzoek in 1958
naar de ontwikkeling van de internationale consumptie van rundvlees komt het Produktschap voor Vee en Vlees tot de conclusie, dat een uitbreiding van de rundvleesproduktie in ons land verantwoord is. In 1959 nam in Nederland de produktie van
rundvlees, vergeleken met 1958,met 3,5%toe. In 1960bedroeg de stijging, vergeleken
met 1959zelfs 13%.In hetzelfdejaar nam deproduktie van varkensvlees toe met22%.
De totale binnenlandse vleesproduktie bereikte daardoor met 691000 ton een ongekende hoogte.
Tot voor kort kwam de produktie van rundvlees in Nederland voornamelijk voor
als nevenproduktie van het melkveehouderijbedrijf en op akkerbouwbedrijven waar
veel bijprodukten zijn welke voor de voeding van mestvee geschikt zijn. In bepaalde
streken van ons land komt min of meer gespecialiseerde vetweiderij voor, maar het
aantal van deze bedrijven is beperkt.
In verbandmet de verwachtetoeneming vande vraagnaarrundvleesvangoede kwaliteit zal nagegaan worden óf en op welke wijze de rundvleesproduktiepast inbepaalde
bedrijfsvormen en of er mogelijkheden zijn voor een gespecialiseerdmestveebedrijf.
Jonge stierkalveren (2 à3 weken) die voor de vleesproduktie bestemd zijn

Jong mestvee van omstreeks
14 jaar waarvan verwacht
mag worden dat het een
goede t o t zeer goede kwaliteit vlees zal leveren
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Op akkerbouwbedrijven zal derundvleesproduktie welpassen, omdat hier de afvalen bijprodukten van de akkerbouwgewassen door het slachtvee tot waarde gemaakt
kunnen worden. In de eerste plaats zullen die akkerbouwgebieden in aanmerking komen, waar men te kampen heeft met vruchtwisselingsmoeilijkheden. Hierbij gaan de
gedachten uit naar de Veenkoloniën, waar de aardappelverbouw in het gedrang komt
en naar het Oldambt met zijn traditionele graanverbouw. Deze bedrijfssystemen, die
in de genoemde gebieden velejaren met succes zijn toegepast, geven thans enige moeilijkheden, waarvoor naarstig naar een oplossing wordt gezocht.
Voor bepaalde vormen van rundvleesproduktie valt de arbeid hoofdzakelijk in de
winter, zodat ook uit dit oogpunt bezien, deze produktietak wel bij akkerbouw past.
Een moeilijkheid in sommige gebieden is, dat de akkerbouwer geen of slechts weinig
interesse voor vee heeft. In een dergelijk gebied zou de ontwikkeling van gespecialiseerde mestveebedrijven door hierbij wél geïnteresseerde boeren bevorderd kunnen
worden. Deze bedrijven zouden wat de levering van ruwvoer en teruglevering van
stalmest betreft op de één of andere manier aan de akkerbouwbedrijven verbonden
kunnen zijn.
Tot nu toe is de rundveehouderij in Nederland in hoofdzaak gericht op de produktie vanmelk. Dit blijkt onder meer uit het feit dat tot voor kort het merendeel van
dekalveren welke niet voor de fokkerij bestemd werden, kort na de geboorte werden
geslacht. Het is pas enkele jaren geleden, dat behalve de uitstoot van het melkvee
vrijwel geen andere dieren voor de rundvleesproduktie bestemd werden. Toen werden
bijna alle stierkalveren nuchter geslacht.
Een uitbreiding van de Nederlandse rundvleesproduktie kan plaatsvinden door het
aanhouden van kalveren die voorheen nuchter geslacht werden tot 1 à 2jaar. De
laatste jaren gebeurt dit meer en meer en vanuit het oogpunt van kwaliteit wordt dit
als een gunstige ontwikkeling beschouwd. Sinds 1955 is dan ook een duidelijke vermindering van het aantal slachtingen vannuchtere kalveren te constateren. Zietabel 1.
De slachting van nuchtere kalveren heeft vrijwel uitsluitend betrekking op stierkalveren. Het vrouwelijk jongvee wordt aangehouden met het oog op de instandhouding van de melkveestapel. Tenzij de melkveestapel zich nog zou uitbreiden, zal het
totale aanbod van vaarzen en koeien constant blijven. Zou de gemiddelde leeftijd van

TABEI , 1. Aantal slachtingen van nuchtere kalveren ( x

Jaar

. , , „„„, . „ _ « _
Aantal aanwezige melk-en
kalfkoeien

1000 stuks)
Aantal slachtingen vannuchtere kalveren

Geslacht en goedgekeurd

1

2

3

1938
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1506
1518
1533
1483
1504
1548
1510
1490
1493
1525
1565
1626
1674

555
698
676
605
627
672
675
569
422
433
367
340
288

Kolom 3in %van2
4
37
46
44
41
42
43
45
38
28
28
23
21
17

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en Produktschap voor Vee en Vlees

demelkkoeien hogerworden,danzouenerzijdshetaantalvanvaarzenvoorslachtdoeleinden groterworden,anderzijdszou deuitstootvan melkveeindezelfdemate
afnemen.
Daar devraagsteedsmeergaatinderichtingvankwaliteitsvlees,zalde produktie
van vleesafkomstigvanjonge dierenmeermogelijkheden bieden.
Deproduktievanrundvleesinde E.E.G.-landen
TABEL2. VleesproduktieinNederland(x 1000ton)

Jaar

Totale
vleesproduktie

Totaal runden kalfsvlees

1938
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

351
397
458
438
470
508
554
541
574
568
583
691
655

120
133
171
168
170
186
208
186
196
203
208
235
235

Bron:Produktschap voorVeeenVlees

Rundvlees

Vleesvan
graskalveren en
vette kalveren

Vleesvan
nuchtere
kalveren

112
147
144
145
159
179
157
161
171
174
193
190

4
8
9
10
11
13
15
25
22
26
34
38

17
16
15
15
16
16
14
10
10
8
8
6

Aandeel (in%)
van het runden kalfsvlees
t.o.v. de totale
vleesproduktie
34
34
37
38
36
37
38
34
34
36
36
34
36

De produktie van rundvlees in Nederland omvat thans ongeveer 35% van onze
totale vleesproduktie. De produktie laat een vrij gelijkmatige stijging zien, maar het
aandeel in de totale vleesproduktie is relatief weinig veranderd.
Uit tabel 2 blijkt een regelmatige toename van de produktie. Relatief neemt echter
devleesproduktie in Nederland minder toe dan in de andere bij deE.E.G. aangesloten
landen. Zie tabel 3.Vooral in Italië is de toename vergeleken met de gemiddelde produktie indejaren 1950tot enmet 1952zeerbelangrijk geweest.
TABEL3. Produktievanrund-enkalfsvlees(alleenuitbinnenlandsedieren) x 1000ton
Land

Gemiddeld 1950/52

Nederland
Frankrijk
BelgiëenLuxemburg
West-Duitsland
Italië

164
999
146
604
283

Gemiddeld 1956/58
193
1254
187
836
419

Toenamein%
17,7
25,5
28,1
38,4
48,0

Bron: Produktschap voorVeeenVlees
Frankrijk
Uit tabel 3blijkt dat de rundvleesproduktie in Frankrijk na Nederland relatief het
minst gestegen is.Weliswaar isna 1952deveestapelin Frankrijk belangrijk uitgebreid,
maar dit betreft in hoofdzaak de melkveestapel die in 6 à 7jaar met ongeveer twee
miljoen stuks is toegenomen. Het aantal kalveren dat per jaar geboren wordt, neemt
in dezelfde mate toe, zodat er straks een groot aantal dieren voor de rundvleesproduktie bestemd kan worden.
De gezondheidszorg voor rundvee staat momenteel nog op een lager peil dan in
Nederland, maar de laatste jaren wordt hieraan veel meer aandacht besteed. Bovendien wordt door de Franse overheid een meer intensieve graslandexploitatie en een
hogere vleesproduktie aangemoedigd.
Wanneer dit alles zijn beslag heeft gekregen, zal de vleesproduktie zo groot kunnen
worden dat een export van 100000 tot 150000 ton rundvlees tot de mogelijkheden
behoort. Verwacht wordt dat reeds in 1961 Frankrijk een vrij aanzienlijke export van
rundvlees zal hebben opgebouwd.
Gedurende de eerste 10maanden van 1961isreeds 91000ton rundvlees uitgevoerd.
Over hetzelfde tijdperk bedroeg de uitvoer van levende runderen 92000 stuks, wat
overeenkomt met ca. 23000ton rundvlees. Dit zijn slechts voorlopige cijfers zodat bij
definitieve vaststelling hierin nog een belangrijke wijziging kan optreden.
België en Luxemburg
Ook in België en Luxemburg is de rundveestapel belangrijk uitgebreid. In tegenstelling tot Nederland is dezeuitbreiding niet gegaan in derichting van melkvee, maar
in die van "overig vee". Sinds 1950 bedraagt de totale uitbreiding ruim 30%. Het
aantal melkkoeien nam toe met ca. 16% en het overig vee met 43,5%. Hierdoor is
zowel de rundvlees- als de kalfsvleesproduktie snel gestegen. De produktie van rund9

vlees is gestegen tot bijna 190000 ton per jaar, waarmede geheel in de binnenlandse
consumptie kan worden voorzien.
De produktie van kalfsvlees iszodanig gestegen, dat in 1959(met regeringssubsidie)
ongeveer 1000 ton werd uitgevoerd.
De rundvleesprijzen in Luxemburg liggen zeer hoog. Dit wordt kunstmatig bereikt
door het opleggen van extra heffingen op de invoer van vlees of door de vleesimport
stop te zetten.
West-Duitsland
De uitbreiding van de totale veestapel in West-Duitsland is delaatste tienjaren vrij
gering geweest, nl.van ruim 11miljoen in 1950tot ruim 12miljoen in 1960.Het aantal
melkkoeien is in deze periode met ongeveer 600000 toegenomen, maar hier staat
tegenover dat het vrouwelijk rundvee dat alstrekdier wordt gebruikt met 800000 stuks
is afgenomen. Door de toenemende mechanisatie is ook het aantal trekossen sterk
afgenomen en bedroeg in 1958nog 20%van het aantal in 1950.

Groep stieren van ca. 500
kg levend gewicht van het
in Zuid-Duitsland voor de
vleesproduktie vrij populaire Fleckvieh

Het aantal slachtingen van ossen verminderde sinds 1954 geleidelijk. Tot 1959 bedroeg dezedaling 60000 stuks. In dezelfde periode ishet aantal slachtingen van stieren
met350000 stuks toegenomen. Dejongveemesterij gaat de laatstejaren een steeds belangrijker rol spelen. De kwaliteit van het vlees van dezejonge dieren wordt in WestDuitsland zeer gewaardeerd. De prijzen van slachtvee zijn de laatste tijd vrij hoog
geweest, wat aanleiding heeft gegeven tot het aanhouden van meer jongvee voor de
mesterij. Hoewel de rundvleesproduktie na 1954met ruim 100000ton is toegenomen,
wordt nog eenaanzienlijke hoeveelheid slachtvee en rundvlees ingevoerd. Een verdere
stijging van de binnenlandse produktie, vooral door uitbreiding van de jongveemesterij, is te verwachten.
Italië
Zowel de produktie als de consumptie van rund- en kalfsvlees zijn sinds 1950 snel
10

toegenomen. De consumptie is echter nog sneller gestegen dan de produktie met als
gevolg dat ermeer vleesgeïmporteerd moet worden.
De uitbreiding van deproduktie vindt in hoofdzaak plaats in de sector van dejongveemesterij. Meer dan de helft van de rundvleesproduktie (exclusief kalfsvlees) is
afkomstig van jongvee.
De prijzen vanjong slachtvee in de categorieën ossen enpinken liggen aanmerkelijk
hoger dan die van koeien. Kennelijk gaat ook hier de voorkeur uit naar vlees van
jonge dieren.
Vergelijking vleesproduktieNederland met andere E.E.G.-landen
Aan de hand van de gegevens uit tabel 3 is het mogelijk het aandeel van de vleesproduktie van de partnerlanden in de E.E.G. te berekenen. Hieruit blijkt dat het aandeel van Nederland en Frankrijk iets gedaald is en dat van Italië en West-Duitsland
gestegen. Het aandeel van Nederland in de gehele produktie van de E.E.G. is gering.
TABEL 4. Aandeel van de verschillende E.E.G.-landen inde vleesproduktie (in %)
Periode

Nederland

België en Luxemburg

Frankrijk

West-Duitsland

Italië

E.E.G.

1950/52

7,5

6,6

45,4

27,5

12,9

100

1956/58

6,7

6,5

43,4

28,9

14,5

100

In dit verband is het interessant het verloop van de veestapel in Denemarken na te
:*aan, omdat deze enigszins te vergelijken is met diein Nederland.
In Denemarken is de rundvleesproduktie sneller toegenomen dan in Nederland.
Deexport van levend slachtvee isin Denemarken echter veelbelangrijker dan die van
rundvlees. Italië is de grootste afnemer van rundvlees en West-Duitsland van slachtvee.
Opvallend isde grote uitbreiding van het aantal kalveren, merendeels bestemd voor
de jongveemesterij, zie tabel 5. Het mesten van kalveren heeft in Denemarken een
minder grote vlucht genomen dan in ons land.
TABEL 5. Zomertelling van het aantal kalveren in Denemarken van 1950-1959 ( x 1000 stuks)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

766

790

804

819

882

920

927

976

1062

1115

Bron: Produktschap voor Vee en Vlees

Het aantal aangehouden kalveren isin Denemarken van 1950tot 1959 toegenomen
met ca. 350000 stuks. In Nederland bedraagt de toename in hetzelfde tijdvak ca.
200000 stuks.
In Nederland worden de laatste jaren nog ca. 350000 kalveren nuchter geslacht.
11

Wanneer wordt aangenomen dat hiervan een gedeelte niet of minder geschikt is voor
de vleesproduktie, zal bij de huidige melkveestapel een uitbreiding mogelijk zijn van
ca.250000slachtdieren. Wanneer deze dieren - gezien de huidige verhoudingen van
de categorieën jong slachtvee - gemiddeld 200 kg vlees meer leveren dan als nuchter
kalf, bedraagt de meerdere hoeveelheid vlees bij een uitbreiding van 250000 stuks
50000 ton vlees.
Daar de vraag van de consument steeds meer gaat in de richting van mager vlees,
magverwacht worden datereentendenszal ontstaandehuidigecategorieënslachtdieren
op een wat geringer gewicht af te leveren. Een vergroting van de vleesproduktie per
dier uit de bestaande categorieën is dan ook niet te verwachten.
De consumptie vanrundvlees in de Europese landen
In binnen- en buitenland is de vraag naar een betere kwaliteit relatief gestegen. De
algemene mening is,dat bij blijvende welvaartsstijging het vleesverbruik per hoofd van
de bevolking zal toenemen en dat in het bijzonder de vraag naar rundvlees van goede
kwaliteit nog groter zal worden.
Het isvanzelfsprekend dat men vangoed materiaal moet uitgaan om een kwaliteitsprodukt te verkrijgen. Daarom moet het als een gunstige ontwikkeling gezien worden
dat een steeds toenemend aantal slachtrunderen bestaat uitjonge dieren. Voor het verkrijgen van mals en sappig vlees is de uitstoot van de melkveestapel uiteraard minder
geschikt.

Jonge stieren van verschillende leeftijden in een open
loopstal. De kwaliteit van
het vlees van deze dieren is
goed t o t zeer goed

In tabel 6wordt een overzicht gegeven van de consumptie van vleesin kgper hoofd
van debevolking in de O.E.E.C.-landen. Aan dehand van deze cijfers kan vastgesteld
worden dat van 1954tot 1958zowel het totale vleesverbruik als het rundvleesverbruik
in Nederland per hoofd van de bevolking ongeveer gelijk is gebleven. In de overige
landen isdit vrijwel overal toegenomen, vooralin Denemarken.
Voor Nederland moet uit deze cijfers de conclusie getrokken worden, dat de toenemendewelvaarttot 1959geen invloedheeftgehad ophet vleesverbruik.Daar tevensblijkt
dat het vleesverbruikinNederland tenopzichte vande O.E.E.C.-landen laagligt, is deze
12
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bijzonderheid deste opmerkelijker. Behalve inPortugal, Griekenland, Italië en Noorwegen - waar het visverbruik aanzienlijk hoger is - wordt in de overige landen meer
vlees per hoofd gegeten dan in Nederland. Toch schijnt er in Nederland een kentering
op komst te zijn. In 1959 steeg het vleesverbruik nog slechts weinig t.o.v. de vorige
jaren en beliep 40,8 kg per hoofd van de bevolking, maar in 1960 nam het vleesverbruik met ongeveer 8%toe t.o.v. 1959en bedroeg 44,0 kgper hoofd van de bevolking
(zie tabel 7). Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger verbruik
van varkensvlees. Het Produktschap voor Vee en Vlees verwacht voor 1961 ook een
grotere stijging van de consumptie van rundvlees.
Hoewel volgens tabel 8 het verbruik van rund- en kalfsvlees relatief gedaald is
(44,2%in 1958,43,5%in 1959en41,8in 1960),blijkt uit tabel 7dat het werkelijke gebruik van rund- en kalfsvlees is gestegen tot 18,3kg in 1960.Dit laatstejaar geeft dus
een stijging te zien van 500 gram per hoofd t.o.v. vorigejaren. Verwacht mag worden
dat inNederland evenalsindeandereEuropese landenhet vleesverbruikzal blijventoenemen, aangenomen dat het huidige welvaartspeil hoger wordt of tenminste gelijk
blijft.
TABEL 8. De consumptie van rund- en kalfsvlees ten opzichte van andere vleessoorten in Nederland
over de jaren 1956-1961
1956

1957

1958

1959

1960

172675

172475

178675

182300

193375

10225
13600

12100
9550

11025
9400

11950
7375

11950
6150

14175
5225

196500

194125

199100

201625

211475

230125

38,6

38,0

39,7

39,3

38,2

2,3
3,0

2,7
2,1

2,4
2,1

2,6
1,6

2,4
1,2

2,7
1,1

Totaal rund- en kalfsvlees

43,9

42,8

44,2

43,5

41,8

44,8

Varkensvlees
Schapevlees
Paardevlees

52,1
0,3
3,7

53,0
0,6
3,6

51,5
1,0
3,3

53,7
0,6
3,9

51,1
0,4
3,7

In tonnen vlees
Rundvlees
Vlees van gras- en vette kalveren
Nuchter kalfsvlees
Totaal rund- en kalfsvlees
In % van de totale
vleesconsumptie
Rundvlees
Vlees van gras- en vette kalveren
Vlees van nuchtere kalveren

100

100

100

51,0

U

4,4
100

100

1961

210725

41

100

Bron: Produktschap voor Vee en Vlees

De Nederlandse boer zal ongetwijfeld met belangstelling de ontwikkeling in het
vleesverbruik volgen. Voorlopig is er voldoende uitgangsmateriaal aanwezig - een
gedeelte van de thans nog nuchter geslachte kalveren - om de markt te voorzien van
kwaliteitsvlees.
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Het vlees van jonge stieren wordt in Nederland
in vergelijking tot het buitenland nog te weinig
gewaardeerd

Wanneer er meer vlees vanjonge dieren aan de markt komt, bestaat er grote kans
dat het vleesvan de uitstoot van demelkveestapel minder gewaardeerd zal worden en
in prijs terug zal lopen. Mogelijk kan de vleeswarenindustrie een nog belangrijker afnemer van dit vlees worden dan thans reeds het geval is, waardoor de prijsverhoudingen wellicht weer anders zullen worden.
Vooruitzichten vandevleesproduktie inNederland
Toename vanhetvleesverbruik
Sedert 1958isin Nederland de uitvoer van rund- en kalfsvlees groter dan de invoer.
In 1959 bedroeg de invoer van rund- en kalfsvlees 24200 ton en de uitvoer 41350 ton
en in 1960 was dit resp. 21375 en 52850 ton. In dezelfde jaren is de vleesconsumptie
per hoofd der bevolking gemiddeld ca. 5%per jaar gestegen. Het is moeilijk vast te
stellen doorwelke oorzaken destijging van devleesconsumptie inNederland langer op
zich heeft laten wachten dan in de meeste andere landen van Europa. Wanneer mag
worden aangenomen, dat hogere welvaart een stijging van het vleesverbruik met zich
brengt (in de V.S. bedraagt het totale vleesverbruik ca. 82kg per hoofd van de bevolking) kan verwacht worden dat de consumptie van vlees in Nederland de eerste
jaren zal blijven stijgen, mede gezien de achterstand bij de overige Europese landen.
Degemiddeldebevolkingsaanwasgeeft sindsdegrotegeboortegolfna dewereldoorlog
geen grote schommelingen te zien en bedraagt ca. 150000 personen per jaar. Bij een
consumptie van 18kgrundvleesper hoofd perjaar zalvoor dejaarlijkse aanwas bijna
2700 ton vlees nodig zijn. Wanneer met een zekere welvaartsstijging rekening gehoudenmagworden waardoor hetrundvleesverbruik per hoofd perjaar met400gram zou
stijgen, zal de binnenlandse consumptie hierdoor met ca. 4500 ton toenemen. Bevolkingsgroei en welvaartsstijging te zamen kunnen dus een jaarlijkse toename van de
rundvleesconsumptie van ruim 7000ton perjaar doen verwachten. Uitgaande van een
verhoging van het slachtgewicht van nuchter kalf tot eindprodukt met gemiddeld
16

200 kgper dier zijn daarvoorjaarlijks 35000 stuksjonge slachtrunderen noodzakelijk.
Bij een gelijkblijvend aantal geboorten zal de reserve aan nuchtere kalveren derhalve
in 8à 10jaren uitgeput zijn.
Fijnere vleessoorten
Vooral de laatste tweejaren heeft de kalfsvleesproduktie zich snel ontwikkeld. Het
aantal slachtingen van graskalveren en vette kalveren is opgelopen tot 394000 stuks
in 1960.Het grootstegedeelte hiervan isbestemd voor uitvoer. De financiële resultaten
van het niesten van kalveren, vooral nu dit met kunstmelk kan geschieden, liggen
gunstig.
Wanneer het welstandsniveau hoger komt te liggen zal de vraag naar dit fijnere
vlees ongetwijfeld toenemen. Dan immers zal dit fijne vlees, waarvan de bereiding
weinig tijd vraagt, en waarvan het kopen het maatschappelijk aanzien verhoogt, een
hogere waardering ondervinden.
Het mesten van jonge dieren (ossen en stieren) vindt in Nederland steeds meer ingang. Meestal gebeurt dit op ruwvoederbasis met aanvulling van enig krachtvoer en
in enkele gevallen zelfs geheel met krachtvoer. De kwaliteit van het vlees van deze
jonge dieren wordt vooral in het buitenland hoog gewaardeerd.
Afzetmogelijkheden vanvleesbinnende E.E.G.
Het is te verwachten dat binnen afzienbare tijd de eenmaking van de Europese
rundveemarkten een feit zal worden. In de zuidelijke partnerlanden komt de waardering voor de verschillende kwaliteiten veel meer in de prijs tot uiting dan in ons land.
Bij toenemende uitvoer van vlees naar de zuidelijke landen zal daarom bij de rundvleesproduktie in ons land meer rekening gehouden moeten worden met kwaliteitseisen dan tot nu toe het geval was.
Bovendien zal het verschil in prijs voor de diverse vleeskwaliteiten ook in ons land
veel meer doorwerken. Dit houdt in dat er een grotere spreiding zal komen in de prijzen van de verschillende kwaliteiten rundvlees.
De industriële verwerking van rundvlees van mindere kwaliteit zal daardoor mogelijk verruimd kunnen worden.
In West-Duitsland is het prijsverschil tussen de diverse kwaliteiten ongeveer te vergelijken met dat in ons land. De rundvleesproduktie in West-Duitsland is tot nu toe
TABEL9. Invoervanslachtvee enrundvleesin West-Duitsland
Vlees(in tonnen)

Slachtvee(instuks)
Totaal
1957
1958
1959
1960
1961

277000
349000
415000
444000
418137

UitDenemarken
192000
274000
298000
321000
271115

Totaal
53000
23000
53000
65000
83659

UitArgentinië
32000
20000
29000
10000
13861

Bron:Produktschap voor Veeen Vlees
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onvoldoende voor zelfvoorziening. De invoer van slachtvee en rundvlees is dan ook
vrij aanzienlijk. Het slachtvee wordt grotendeels uit Denemarken betrokken en het
rundvlees uit Argentinië wat duidelijk blijkt uit tabel 9.
Door de eenwording van de rundvleesmarkten in E.E.G.-verband zal de betere
kwaliteit rundvlees in de toekomst hoger gewaardeerd worden. Nederland heeft de
laatste jaren in Frankrijk en Italië reeds een - zij het nog labiele - markt opgebouwd
voor het fijne rundvlees. Hopelijk zal deze markt in E.E.G.-verband in de toekomst
minder labiel worden.
Een overzicht van de rundvleespositie in Nederland waarin is opgenomen de in- en
uitvoer vanaf 1950 is te vinden in tabel 10. De produktie van vlees van graskalveren,
vette- en nuchtere kalveren moest hier helaas buiten beschouwing blijven.

Groep zwartbonte stieren
van ruim 400 kg levend gewicht. Deze dieren leveren
een goede t o t zeer goede
kwaliteit vlees

De ontwikkeling van de rundvleesmarkten in het E.E.G.-gebied is voor ons land
van bijzonder belang. Het E.E.G.-gebied heeft een tekort aan vlees wat vooral veroorzaakt wordt door West-Duitsland en Italië. De laatstejaren bedroeg deinvoer van
rundvlees in de E.E.G-landen ca. 250000 ton. Dat is meer dan de totale Nederlandse
rundvleesproduktie die ruim 200000 ton bedraagt. Mogelijk dat hier kansen liggen
voor onzejongveemesterij. Materiaal dat hiervoor geschikt is,kan inbelangrijke mate
gehaald worden uit de stierkalveren die thans nog nuchter geslacht worden.
Inverband met degrote kosten diegemaakt moeten worden om kruisingsprodukten
te verkrijgen van de Nederlandse rundveerassen met buitenlandse vleesrassen, kan
aangetoond worden dat onder dehuidige omstandigheden dezekalveren in Nederland
te duur worden voor een rendabele rundvleesproduktie. Niettemin is het wel gewenst
dat de daarvoor in aanmerking komende instituten reeds thans proeven nemen met
kruisingsprodukten, afkomstig van de meest geschikte buitenlandse vleesrassen en
geboren uit Nederlands vrouwelijk vee.
Delaatste ontwikkelingen tussen deE.E.G. enVrijhandelszone hebben we nog niet
in dit rapport kunnen verwerken. Bij eeneventueel samengaan van beide organisaties
zal een - nog onbekende - invloed op de gehele veehouderij worden uitgeoefend.
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II. BESTEMMING VAN DE N U C H T E R E KALVEREN
IN N E D E R L A N D
Algemeen
Aangenomen mag worden dat tot 1956 meer dan dehelft van het aantal nuchtere
kalveren direct werd geslacht. Het aantal slachtingen van nuchtere kalveren beliep in
1955 nog ca. 744000 waarvan 676000 zijn goedgekeurd. Sinds die tijd vermindert dit
aantal zeer snel. Volgens gegevens van het P.V.V. bedroeg het aantal geslachte
nuchtere kalveren dat in 1960werdgoedgekeurd slechts 340000 stuks.
Ramingen
In het volgende wordt aan de hand van een globale raming nagegaan waar de in
1960in Nederland geboren kalveren gebleven zijn.
Volgens de mei-telling 1960 van het C.B.S. bedroeg het aantal melk- en kalfkoeien
1628000. Aan de hand van dit cijfer is de veronderstelling gemaakt dat er in 1960
ca. 1630000 kalveren zijn geboren. Verder is aangenomen dat er van dit aantal
ca. 110000 op zeer jonge leeftijd zijn gestorven, waarvan verreweg het grootste gedeelte naar dedestructor isgegaan. Het aantal overblijvende kalveren in 1960 bedroeg
dan nog 1520000 stuks. Hierbij is er van uitgegaan, dat de ene helft van de kalveren
uitvrouwelijke endeandere helft uit mannelijke dieren bestond. De bestemming van
dezedieren zou in 1960alsvolgt geweest kunnen zijn:
A. vaarskalveren
a. Vervanging van uitgestoten en geslacht melkvee
b. Vervanging van melkvee dat naar de destructor gaat
c. Uitvoer van levende fok- en gebruiksdieren
d. Dieren diealsgras-en/ofmestkalf geslacht worden
e. Dieren diegedurende de opfok van kalf tot vaars naar de destructor gaan
f. Jongveemesterij tot maximaal 3jaar
g. Nuchter geslachte kalveren
h. Uitbreiding van de melkveestapel (ca. 2\ %)
Totaal vrouwelijke dieren
B. stierkalveren
a. Dieren die als gras- en/of mestkalf worden geslacht
b. Jongveemesterij (ossen en vleesstieren)
c. Dieren die gedurende de opfok en/of mesterij naar de destructor gaan
d. Nuchter geslachte stierkalveren
e. Uitvoer vanmannelijke fok- en slachtdieren (incl.fokdieren bestemd voor
het binnenland)
Totaal mannelijke dieren
20

390000
10000
30000
70000
10000
150000
60000
40000
760000

320000
140000
10000
280000
10000
760000

Vanzelfsprekend is bij het opstellen van deze twee ramingen uitgegaan van reeds
bekende cijfers. Zo bedroeg in 1960 het totaal aantal slachtingen van runderen
682000, van gras- en vette kalveren 394000 en van nuchtere kalveren 340000.
Het aantal gedestrueerde kadavers bedroeg in 1960 ruim 155000 en wel 11800
runderen en 144700 kalveren. In vergelijking tot vorige jaren is dit aantal vrij sterk
gestegen hetgeen uit tabel 11 blijkt.
TABEL 11. Aantal gedestrueerde kadavers afkomstig van rundvee in de jaren 1956 t/m 1960

Runderen
Kalveren

1956

1957

1958

1959

1960

10188
92874

10208
97305

9756
109380

9047
117477

11843
144724

Bron: Veeartsenijkundige Dienst.

In welke maanden is het aanbod het grootst?
De meeste kalveren worden in het voorjaar en wel in de maanden februari, maart
en april geboren. In deze periode is het aantal slachtingen van nuchtere kalveren dan
ook verreweg het grootst. Dit blijkt zeer duidelijk uit het door het P.V.V. gepubliceerde cijfermateriaal.
TABEL 12. De verdeling over het jaar van de in 1955, 1959, 1960 en 1961 geslachte (goedgekeurde)
nuchtere kalveren
1955

1959

1960

1961

Februari t/m april
Rest van het jaar

412000
264000

294000
73000

255000
85000

230000
58000

Totaal

676000

367000

340000

288000

Hieruitvolgt dat erinNederland infeite slechts eenoverschot aannuchtere kalveren
bestaat in de maanden februari, maart en april. Het is immers niet te verwachten, dat
bij het betrekkelijk gering aantal dieren dat in „de rest van het jaar" geslacht wordt
(70000 à 85000) nog veel dieren zijn die geschikt geacht kunnen worden voor de
vleesproduktie.
Wanneer dus de Nederlandse Landbouw vanplan is meer dieren dan tot nu toevoor
slachtdoeleindenaantehouden,zal dit inhet algemeenslechts mogelijkzijndoorhiervoor
kalveren tegebruiken, die inhet voorjaarzijngeboren.
Reserve aankalveren
De reserve aan kalveren in Nederland is sinds 1955 sterk verminderd. Het aantal
nuchter geslachte vrouwelijke kalveren bedraagt nog ca. 60000 stuks. Verwacht mag
worden dat deze dieren zich in geen geval lenen voor de fokkerij, terwijl het een grote
21

vraag is of ze geschikt zijn voor de rundvleesproduktie. Zou de melkveestapel zich
in de toekomst niet verder uitbreiden, dan kunnen de dieren die op dit moment hiervoor aangehouden worden (40000) voor een ander doel bestemd worden.
Eveneens zou de vrouwelijke kalverreserve versterkt kunnen worden wanneer de
gemiddelde levensduur van de melkkoeien verhoogd wordt. Wanneer onze koeien
gemiddeld 1jaar ouder zouden worden, dan kunnen ca. 100000 vaarskalveren een
andere bestemming vinden. Het aantal uitgestoten envoor de slacht aangeboden melkkoeien zal dan echter met 100000 stuks verminderen. Voorlopig ziet het er evenwel
niet naar uit, dat binnen afzienbare tijd een stijging van degemiddelde leeftijd van het
melkvee te verwachten is.
Van de stierkalveren worden er nog ca. 280000 stuks nuchter geslacht. Het is deze
- overwegend in het voorjaar geboren - categorie dieren die in de eerste plaats in aanmerking komt bij uitbreiding van onze rundvleesproduktie.
Verschuivingen inhet uitgangsmateriaal
Een uitbreiding van rundvleesproduktie door andere dieren dan die welke momenteel nuchter geslacht worden, kan slechts wanneer de huidige bestemming van deze
dieren zou veranderen. In verband met een wijziging in de landbouwpolitieke maatregelen (E.E.G., eventueel uitbreiding hiervan) ishet denkbaar dat er een verandering
komt in de prijsverhouding van melk en vlees in die zin dat de produktie van kwaliteitsvlees aantrekkelijker wordt dan de melkproduktie. In dat geval mag worden verwacht dat onze melkveestapel jonger zal worden. Dat betekent immers minder melk
bij een betere vleeskwaliteit.
Bij het huidige landbouwprijsbeleid is te verwachten dat de vleesproduktie afkomstig
vandeuitstoot vandemelkveestapel, gaat verminderen.
Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen:
a. Het ouder worden van de melkveestapel.
b. Het niet meer aanbieden van oude, afgemolken dieren voor de vetweiderij (mesterij). Deze dieren worden meestal als worstkoe op demarkt aangeboden.
Hierbij is reden a. slechts van gering belang. Reden b. speelt een veel grotere rol,
hetgeen uit de volgende tabel (C.B.S.-cijfers) moge blijken.
TABEL13*.Aantallenrunderenuitderubriek „Overigmest-enweidevee"volgensdecember-,resp.meitellingindeperiode 1955-1961
Overig mest- en weidevee
Jaar
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

* Zie ook tabel 18op blz. 87
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decembertelling
33653
47055
40088
41980
39711
37308
36578 (voorl.)

meitelling
124905
niet bekend
120515
102101
107923
94084
93070

i^S^mÊm
v::.ïï.
Jong mannelijk mestvee in een loopstal

De mei-tellingen laten reeds vanaf 1955 een vrij regelmatige daling zien terwijl de
tellingen van december min of meer constant blijven, hoewel er sinds 1958 van een
dalende tendens sprake is.
De in mei getelde dieren (rubriek „overig mest- en weidevee") zullen in de regel
gedurende de zomer geweid worden en in de loop van hetjaar op de vleesmarkt worden afgezet. De dieren die in december geteld zijn worden op stal afgemest en vóór de
weideperiode als slachtvee verkocht.
Hieruitzoudeconclusiegetrokken kunnenworden, dat devetweiders eerder enmeer
zijn overgegaan tot de produktie van vlees van jonge dieren dan degenen die in de
winter afmesten. Hierbij zal de verbeterde voeding van ons melkvee tijdens de winter
ongetwijfeld mede van invloed zijn op de daling van het aantal bij de meitelling. Een
gedeelte van de af te zetten koeien kunnen thans in een zodanige staat verkeren dat
ze rechtstreeks afgezet kan worden aan de vleesproducent en dusniet meer in handen
komt van de weider.
Het mesten van rundvee in de winter vindt meestal plaats op akkerbouwbedrijven
waar vrij veel waarde gehecht wordt aan stalmest en waar de bijprodukten van de
akkerbouw - soms moeilijk te verkopen - op deze wijze tot waarde worden gebracht.
Op deze bedrijven vindt men nog vaak oudere dieren die in staat zijn grote hoeveelheden ruwvoer op te nemen.
De verschuiving van ouder mestvee naarjong mestvee zal in verband met de toenemende vraagnaar kwaliteit in de toekomst blijven voortduren. Ongetwijfeld zal eengedeeltevandehuidigekalverreserve alsgevolg vandeze veranderinginde kwaliteitswaardering niet meer alsnuchter kalf geslacht worden.
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III. G E Z O N D H E I D S Z O R G VOOR M E S T D I E R E N
Algemeen
Doordat delaatstejaren bij het mesten van rundvee meer vanjonge kalveren wordt
uitgegaan, verdient en heeft dezorg voor de gezondheid meer aandacht.
In de eerste plaats geldt dit voor mestkalveren tot ca. 140kg, maar eveneens voor
kalveren (vooral tijdens de opfokperiode) met een bestemming voor een hoger eindgewicht.
Veelmeer dan vroeger het geval was ziet men thans een concentratie van de kalvermesterij op bepaalde bedrijven. Bovendien worden op verschillende bedrijven grotere
groepen kalveren voor andere doeleinden aangehouden. Opveelbedrijven moet hierin
worden voorzien door de aankoop via een veemarkt of via andere bedrijven.
Herkomst ensterfte kalveren
In het bijeenbrengen van dezegrotere aantallen dieren schuilt een gevaar. De kalveren zijn afkomstig van verschillende bedrijven met hun eigen milieu-omstandigheden
voornamelijk in bacteriologisch opzicht. Verder brengt het contact met andere dieren
op een veemarkt en het transport in veewagens risico'smet zich.Hierdoor ontstaat nl.
eenverminderde weerstand eneengroterevatbaarheid voor verschillende ziekten.
Een enquête ingesteld door de Rijkslandbouw- en Veeteeltvoorlichtingsdiensten in Groningen
geeft een indruk omtrent de sterfte bij de opfok van kalveren. Het betrof in totaal 285 dieren. De
sterfte op de in deze enquête opgenomen bedrijven bedroeg resp.:
0,7% voor kalveren afkomstig van eigen bedrijf;
8,6%voor kalveren rechtstreeks getransporteerd van een ander bedrijf;
24%voor kalveren getransporteerd via een veemarkt.
Hoewel dezecijfers niet algemeen geldigzijn, geven depraktijkervaringen eenzelfde indruk.

Ziekten indebeginperiode
Verder bleek uit degenoemde enquête dat demeesteziektegevallen voorkwamen op
een leeftijd van 2-4 weken (82%van alle ziektegevallen). De oorzaken van deziekten
kunnen van verschillende aard zijn.
Als eerste oorzaak dienen voederstoornissen te worden genoemd. Vooral met de
thans veelvuldig gebruikte vervangingsprodukten voor melk treden storingen op die
in de meeste gevallen te wijten zijn aan een onjuist opvolgen van de voorschriften.
Nauwkeurig opvolgen van de richtlijnen is een eerste vereiste. Uit bovengenoemde
enquête bleek dat dit zelfs nog belangrijker isdan de ervaring van de veehouder.
Een tweede aspect vormen de stoornissen veroorzaakt door eenplotselinge overgang
van vollemelk naar kunstmelk. Deze overgang dient met de nodige zorg te gebeuren.
Het optreden van diarree vermindert het weerstandsvermogen van het kalf in sterke
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mate, terwijl tevens direct gevaar bestaat van uitdroging door het grote vochtverlies.
Iedereweerstandvermindering maakt dekansophetoptredenvaninfectiesdoormicroorganismen groter.
Onder de vele belagers die de gezondheid van de dieren in gevaar kunnen brengen,
moeten vooral de veroorzakers van coli-infecties en Salmonellosenworden genoemd.
Een vroegtijdig onderkennen van afwijkingen isnodig opdat de dierenarts zo mogelijk
eenafdoende therapie kantoepassen. Hiervoor dientnauwkeurig geletteworden opde
symptomen, die op een infectieuze aandoening kunnen wijzen:lusteloosheid, temperatuurverhoging, neusuitvloeiing, diarree, hoesten en versnelde ademhaling.
Een aandoeningvandarmkanaal enademhalingsorganendiemogelijk door een virusinfectie wordt veroorzaakt, treedt eveneens vrij vaak op. Deze infectie is op zichzelf
waarschijnlijk niet zo fataal, doch veroorzaakt wellicht een grotere vatbaarheid voor
andere ziektekiemen. Men dient te bedenken dat iedere ernstige stoornis van de gezondheid tijdens de korte mestperiode funest kan zijn voor de financiële eindresultaten.
In de kunstmelkpreparaten voor mestkalveren zijn vaak antibiotica verwerkt;
metinachtnemingvan dedoorhetProduktschapvoorVeevoedergesteldevoorwaarden
is in de praktijk de wenselijkheid hiervan gebleken. Ook voor de schramkalveren doet
zichdevraag voor of onder dehuidige omstandigheden eentoediening van antibiotica
en darmdesinfectantia niet noodzakelijk is om de opfok normaal te laten verlopen.
Vele ziekten kunnen worden voorkomen door ervoor te zorgen dat de dieren op het
bedrijf van de fokker de aan afweerstof rijke biest hebben ontvangen. In het algemeen
zijn kalveren diegeen biest hebben gekregen slechts geschikt om onmiddellijk geslacht
te worden.
Bij het mesten van kalveren kunnen zich deficiëntie-verschijnselenvoordoen, waarvan sommige met fatale afloop, zoals de zgn. „lal" waarbij de dieren zeer geëxciteerd
raken. Dit komt vooral voor bij zeer snel groeiende dieren. Een goede samenstelling
van de melkvervangende preparaten, vooral t.a.v. mineralen, zal hier het risico mogelijk kunnen verminderen.
Ziekten oplatere leeftijd
Bijhet mesten van vleesstiertjes met zeer veel of vrijwel uitsluitend krachtvoer, doen
zich soms verschijnselen vantympanie voor, waarvan deoorzaak mogelijk in de krachtvoersamenstelling is gelegen. Dit soms urgente probleem verdient de volle aandacht
van de veevoedingsdeskundigen.
Een ander gevarencomplex voor de dieren die bestemd zijn om op latere leeftijd te
worden afgeleverd, wordtgevormd door deweidegang.Hier spelenparasitaire infecties
een belangrijke rol. Met name de longworm- en maagj'darmworm-infectieveroorzaken
zeer veel schade. Er moge hiervoor worden verwezen naar het verslag van het C.V.B.
over rundvee-mestproeven 1958-1960, waarbij deze longworm- en andere worminfecties bij praktisch alle mestproeven de resultaten ongunstig hebben beïnvloed. De
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oorzaak hiervan is, dat het bijeenbrengen van grotere aantallen jonge dieren op betrekkelijk kleine percelen een versneld verloop van de reproduktie van de wormen
bevordert. De dieren krijgen daardoor niet detijd immuun teworden. Bovendien mag
worden aangenomen dat gebrek aan ervaring met dezemethode van rundveemesterij
hierbij eveneens een rol speelt.
Door de sterke groeistagnatie die ten gevolge van de worminfecties optreedt, is het
financiële nadeel vaak zeer groot, vooral bij dejonge stieren, die in IJ à 2jaar de gewenste slachtkwaliteit moeten bereiken.
Ten aanzien van preventieve en curatieve maatregelen zij volledigheidshalve het volgende opgemerkt. Preventieve maatregelen kunnen bestaan uit omweiding en/of bepaalde beweidingsschema's,
waarbij jongvee en oudere dieren worden afgewisseld. Het resultaat hiervan mag niet worden overschat.
De aandacht wordt verder gevestigd op de mogelijkheid van een preventieve enting met door
Röntgen-straling apathogeen gemaakte larven. De eerste entingvindt plaats op eenleeftijd van ruim
zes weken; na vier weken wordt hervaccinatie toegepast. Het dier moet vanaf de geboorte tot zes
wekenna detweedevaccinatievoor infecties gevrijwaard blijven. Hieroverisgepubliceerdinhet Tijdschrift voorDiergeneeskundevan 1 september 1960.Devermelderesultaten doenverwachten, dateen
gunstige werking hiervan het gevolg zal zijn, hoewel de kosten mogelijk een bezwaar vormen. Dit
laatste is i.v.m. dewinstmarges zeker van belang bij mestdieren.
Ten slottekunnen deze aandoeningen curatief worden behandeld met diverse handelspreparaten,
waarvan sommige wellicht ook een preventieve werking hebben.

Bij deze longworm-infecties was het merkwaardig, dat in de droge zomer van 1959
juist een zeer frequent optreden werd waargenomen. In 1960daarentegen vond er een
ernstige infectie plaats van maag- en darmwormen. Als preventieve maatregel hiertegen kan phenothiazine worden gebruikt, doch een geregelde verstrekking is kostbaar,
terwijl vaccinatie niet mogelijk is. Het meeste resultaat iswaarschijnlijk te verwachten
van eengeregeldfaeces-onderzoek opwormeieren, dochditzaloppraktische moeilijkheden stuiten. Overleg met de behandelende dierenarts en Provinciale Gezondheidsdienst is gewenst.
Men dient te bedenken dat wormvrij opfokken speciaal ten aanzien van longworm
niet veel zin heeft indien de dieren later toch weidegang wordt gegeven, omdat dan
geenimmuniteit is ontwikkeld; dezeisnl. niet gebonden aan de leeftijd.

Een kalf van ongeveer zes maanden oud dat
zeer sterk heeft geleden van worminfecties
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Een groep dieren van 9 à 10 maanden die juist hersteld zijn van een ernstige aantasting door maag/
darmwormen

Een laatste parasitaire infectie is ten slotte nog de leverbot. Ook hieraan zal op bedrijven die hier veel mee te kampen hebben de nodige aandacht dienen te worden
besteed. Indien de leverbotslakjes zijn waargenomen moeten de greppels met het
onkruidbestrijdingsmiddel DNOC bespoten worden.
Behalve aan deparasitaire infecties moet aandacht worden besteed aan debacteriële
infecties, o.a. tussenklauwpanaritium; deze kunnen snel met sulfa-preparaten door de
dierenartsworden behandeld.Bijvrouwelijk niet-lacterendedieren dientpreventief opgetreden te worden tegen „wrang" van de uier door dichtplakken van de spenen met
b.v. colodium; vooral bij vochtig weer dient dit meermalen herhaald te worden.
Het isvanzelfsprekend noodzakelijk de dieren ook bij weidegang regelmatig te controleren op bijzondere afwijkingen, zoals hoesten, kreupelheid, diarree, wrang. Indien
nodig kan dan tijdig veterinaire hulp geboden worden.
Het is moeilijk na te gaan hoeveel het jaarlijks geleden verlies ten gevolge van de
bovenvermelde aandoeningen bedraagt, doch dat dit bedrag zeer aanzienlijk is staat
wel vast.
Nader onderzoek in zake een aantal infectie-ziekten en parasitaire aandoeningen is
gewenst en een ruimer overleg met de Gezondheidscommissie voor Dieren van het
Landbouwschap en eventueel met de Veeartsenijkundige Dienst is hierbij noodzakelijk. Van de veehouders wordt wat meer extra werk verlangd, dat echter door een
gunstiger financieel eindresultaat van de mesterij ruimschoots wordt vergoed.

27

IV. VOEDING
Algemeen
Sedert de tweede wereldoorlog zijn de consumenten andere eisen gaan stellen aan
het vlees. In de eerste plaats zijn er geringe wijzigingen gekomen in de voorkeur voor
bepaalde vleessoorten. Zo zijn er tekenen dat de vraag naar vlees van pluimvee gaat
stijgen in verhouding tot die naar rund-, varkens-, schape- en paardevlees. In de toekomst zal een verschuiving van de consumptie van varkensvlees naar rundvlees zijn
te verwachten. In de tweede plaats zijn per vleessoort onderdelen met veelvet ongewenst; bij varkens verkiest men b.v. karbonade boven spek.
Deze veranderingen in consumptiegewoonten ten aanzien van vlees vloeien voort
uit de gestegen welvaart, demechanisatie en motorisatie die zware lichamelijke arbeid
overbodig maakt en uit nieuwe medische inzichten.
Vanhet rundvlees wordt thans geëist dat het malsenmager is,terwijl er ook bepaalde eisen zijn t.a.v. de kleur, de structuur, de smaak, de geur. Ook chemisch-fysische
constanten waaronder het waterbindend vermogen spelen een rol, in het bijzonder bij
industriële verwerking.

Jonge vleesstieren met een
v r i j gunstige vlees/vetverhouding. Deze dieren zijn
de gehele w i n t e r in een
open loopstal gehuisvest
geweest

Uiteraard heeft deproducent van het rundvlees (inhet vervolg aangeduid met vlees)
rekening te houden met deze eisen, maar tegelijkertijd dient hij ook aandacht te
schenken aan de prijs. Hoewel de welvaart is gestegen, blijkt de consument toch niet
meer dan een bepaald bedrag van zijn inkomen aan voeding te willen besteden. Bij
verdere stijgingen van het welvaartspeil mag worden verwacht dat deuitgaven voor de
voeding nog wel zullen stijgen maar procentueel niet zullen meegaan. Wel mag worden verondersteld dat devraag naar duurder vleeszal toenemen.
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Aan dehiervoorgenoemde eisenmet betrekking tot rundvleesblijkt het best te kunnen
wordenvoldaandoorhet slachtrijpmaken vanjonge dierendienogniet voorde fokkerij
zijngebruikt. Vooral betreft dit destierkalveren, maar voor detoekomst moet ook aan
de mogelijkheid van het aanhouden van vrouwelijk jongvee voor slachtdoeleinden
worden gedacht. Bijeenverdergaande saneringvan demelkveestapel en stijging van de
opfokkosten tot melkkoeien zal waarschijnlijk een kleiner percentage van de vrouwelijke dieren een plaats in de melkveestapel kunnen vinden (tragere roulatie).
De minder goede kwaliteit van de uitstoot zal steeds verder divergeren van de eisen
die de consument aan het vlees stelt. Verwacht mag worden dat deze dieren grotendeels in de vleeswarenindustrie terecht zullen komen en dat de toepassing van de
huidige methode - het slachtrijp maken van deze dieren - binnenkort drastisch zal afnemen. Het voorgaande betekent dus dat we hoofdzakelijk te maken zullen krijgen
met twee categorieën slachtrunderen.
a. Jong slachtrundvee ( 2 | à 3jaar), in de eerste plaats bestemd voor de voorziening
van vers vlees.In dezecategorie behoren ook de dieren die één keer gekalfd hebben
en niet geschikt geacht worden om verder aan te houden.
b. Oud slachtrundvee (uitgestoten melkkoeien, afgevoerde stieren) dat waarschijnlijk
meer dan thans in devleeswarenindustrie geplaatst zal moeten worden.

Dubbelrijïge stal waarin ossen worden gemest tot ca.
1\ jaar oud

Ten einde een goed inzicht te kunnen krijgen in de eisen die aan de voeding van
slachtrijp temakenjonge dieren wordt gesteld, moet men zichzeer welbewust zijn dat
hetverschijnsel groeimeer omvat dan hetbegripgewichtsvermeerdering bij het mesten
van oudere dieren aanduidt.
Het verschijnsel groei
Er bestaan nl. twee vormen van groei, de jeugdgroei en de groei van volwassen
dieren; de overgang is uiteraard niet scherp. In het eerste geval gaat het vooral om de
vermeerdering van de actieve lichaamscellen (spieren, beenderen en andere organen),
terwijl bij de volwassen dieren sprake is van het opslaan van reservestoffen (inactief)
en de verandering van reeds bestaande cellen. Naarmate het dier ouder wordt (tot de
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volkomen volwassenheid) en/of het slachtrijp makenvordert, verschuift degroei steeds
meer in de richting van een inwendige verandering van de cellen.
Uit slachtoogpunt gaat hetin het eerstegevalvooral omvleesenin hettweede geval
vooral om vet. De eerste vorm is zonder meer fysiologisch noodzakelijk, de tweede is
fysiologisch mogelijk. Zonder bijzondere ingrepen (hormonen e.d.) kunnen we de
vleesaanzet niet boven de van nature bepaalde hoeveelheid vergroten; de vetaanzet
wordt vooral bepaald door de capaciteit van de voederopname.
Deze verschillen in groeivorm (vlees versus vet) komen in de voederbehoeften tot
uiting. Voor de vleesvorming is uiteraard veel stikstofhoudende stof (vre) nodig, voor
de vetvorming daarentegen slechts zeer weinig nl. uitsluitend voor de vorming van
een aantal enzymen en andere voor de vetaanzet noodzakelijke stikstofhoudende
stoffen. In het eerste geval is het eiwit een bouwsteen, in het tweede geval een onmisbare hulpstof die we in het eindprodukt, het vet, niet meer terugvinden. Bij de energie- of ZW-voorziening ligt dit juist andersom. Voor de vleesaanzet (jeugdgroei) is
weinig ZW nodig, voor de vetaanzet (reservegroei) juist zeer veel. Dit is aan twee
oorzaken toe te schrijven:
a. Vleesaanzet bestaat voor een veel groter gedeelte uit water dan vetaanzet,
b. Vlees-drogestof isveelminder energierijk dan vet-drogestof.
Uit onderzoekingen blijkt dat per kg vetaanzet een ongeveer 1\ maal grotere hoeveelheid energie wordt vastgelegd dan per kg vleesaanzet. Ontvangt een dier meer
eiwit dan het voor onderhoud en vleesvorming nodig heeft, dan wordt het surplus
gedesamineerd en voor de vetvorming gebruikt. Dit geschiedt bij de jonge dieren in
mindere mate dan bij oudere dieren. Een ZW-overschot wordt steeds voor de vetaanzet benut. Is de ZW-voorziening beneden peil dan treedt er bij oudere dieren vermagering op;bijjonge dieren zal dan een deel van het eiwit eventueel als energiebron
worden gebruikt en daarmee als vleesvormende stof verloren zijn.
Bij het vaststellen van voedernormen voor mestvee doet zich een grote moeilijkheid
voor die niet bij het overige vee wordt aangetroffen en waarop ook KELLNER, de
grondlegger van de moderne veevoeding, niet isingegaan. Bij de voeding van mestvee
dient nl. niet alleen met de kwantitatieve maar ook met de kwalitatieve groei rekening
te worden gehouden.
Dit komt vooral bijjonge (nog niet geheel volwassen) dieren tot uiting. Bij het nemen van mestproeven kan men daarom niet volstaan met bruto-gewichtsbepalingen,
ook nog niet - ofschoon dit reeds een grote verbetering betekent - met percentagebepalingen in het slachtprodukt. Men dient ook aandacht te schenken aan organoleptische en andere eisen die aan het vlees worden gesteld (kleur, geur, vetverdeling,
consistentie, waterbindend vermogen). Dit impliceert dat het opstellen van voedernormen voor mestvee uiterst moeilijk is; men moet wel constateren dat nog zeer veel
onderzoek op dit terrein nodig is. Door het I.V.O. te Zeist wordt hieraan reeds enkele
jaren gewerkt waarbij niet uitsluitend naar gewichtsvermeerdering wordt gekeken
maar ook andere kwalitatieve aspecten in het geding worden gebracht. Verder wordt
hieraan gewerkt bij enkele buitenlandse instituten.
In vele publikaties volstaat men nog met het vermelden van gewichtsvermeerderin30

gen en trekt daaruit conclusies voor voedernormen. Dit houdt een groot gevaar in.
Een nevenmoeilijkheid bij het baseren van voedernormen op organoleptische beoordelingen is het verschil in kwaliteitswaardering in de diverse landen. Dit betekent dat
men niet zonder meer buitenlandse normen kan overnemen. Wel kunnen zij als waardevolrichtsnoer dienen bij het opstellen van eigen proeven.
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Uit het voorgaandekunnen wezonder meer de conclusie trekken dat elke categorie
slachtvee haar specifieke voedernormen heeft en dat we een slachtdier van400 kg niet
als een verzwaard exemplaar van250 kg mogen zien. Bij alle dieren moet men streven
naareenslachtrijpeindprodukt dat aandeeisen vandeconsument tegemoet komt of als
een nieuwkwaliteitsartikel dat bijde consument wordt geïntroduceerd.
Meestal spelen leeftijd en de mate van vetheid een rol bij het bepalen van de slachtrijpheid. Slachtrijpheid is een vrij moeilijk te hanteren begrip omdat niet alle deskundigen hierover gelijk denken.
In het algemeen zaleenjonge slager een dier, dat een oude slager slachtrijp vindt, als
te vet kwalificeren. Vet is een moeilijk te verkopen produkt dat weinig geld opbrengt,
zodat hetinhet algemeenvoordeligisdedierenineenniet tevetteconditie afte zetten.
Een zekere hoeveelheid vet is echter vereist, daar anders de kwaliteit van het vlees te
wensen overlaat.
Het voorgaande houdt tevens in dat in principe elk geschikt dier bij elk gewicht
slachtrijp gemaakt moet kunnen worden. Terwille van een vaste plaats op de markt
zal echter gestreefd moeten worden naar bepaalde gewichts-en/of leeftijdsklassen. De
leeftijdskenmerken (gebit, hoorns) en de beoordeling van de uitwendige slachtkwaliteit moeten hierbij als richtsnoer gelden.
Categorieën slachtvee
Voorgesteld wordt om voor de indeling in categorieën slachtvee aansluiting te zoeken bij dehuidigetoestand, waarbij onderscheid wordt gemaakt in:
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a. Mestkalveren tot 150kg Lg., leeftijd max. 15 weken
b. Vleesstiertjes van ca. 200kg, leeftijd ca. 6mnd.
c. Vleesstieren van ca. 400kg, leeftijd ca. 12 mnd.
d. Vleesstieren van ca. 500kg, leeftijd ca. 18mnd.
e. Lichte ossen van ca. 400kg, leeftijd ca. 18mnd.
f. Zware ossen van ca. 600kg, leeftijd ca. 24 mnd.
g. Vaarsjes of vleespinken ca. 400 kg, leeftijd ca. 18mnd.
h. Vleesvaarzen van ca. 500kg, leeftijd ca. 24 mnd.
Ad a. Mestkalveren
Dit betreft bijna uitsluitend stierkalveren. Voorheen werden deze dieren in de bekende mestkisten gehouden, thans in mestboxen die aan hoge eisen voldoen. De
voeding van dezecategorie dieren wijkt sterk afvan dieder andere mestdieren.
Na degeboorte dienen ook deze kalveren de biest van demoeder te ontvangen. Het
iszeerwenselijk dezedierentot eenleeftijd vantweeweken uitsluitend biest-biestmelknieuwe melk of melk van de eigen moeder te verstrekken, vooral wanneer de dieren
voor de directe verkoop bestemd zijn. De nieuwe eigenaar zal dan voor veel moeilijkheden gespaard blijven. Houdt men de dieren zelf dan kan men reeds in de tweede
week beginnen met een gedeeltelijke vervanging van de moedermelk door een melkvervangend preparaat bestemd voor mestkalveren.
Het ware wenselijk dat dergelijke kalveren, die opjonge leeftijd zullen worden geslacht, steeds twee weken op het bedrijf waarzij geboren zijn zouden blijven en dat zij

Mestkalveren van ongeveer 3 maanden oud. De
hoeveelheid voer die deze dieren hebben gehad is
zeer verschillend. De vleeskwaliteit van beide
dieren is goed

op de markten en bijde marktnoteringen een aparteplaats kregen, b.v. onder de naam
vanmelkkaheren. Nog beter uiteraard ishet de kalveren het velereizen te besparenen
een directe handel tussenfokker en kalvermester na te streven. Aangezien het mesten
van dergelijke dieren bijna altijd aangekochte exemplaren betreft, dient een dergelijke
ontwikkeling te worden aangemoedigd.
In de opfokperiode van zeven tot veertien dagen dienen de kalveren in ruime mate
moedermelk te ontvangen, die het liefst drie keer per dag op lichaamstemperatuur
wordt verstrekt. Gedurende deze korte opfokperiode behoeven de dieren niet in de
mestboxen geplaatst te worden;zij kunnen verder als normale kalveren worden behandeld.
Op de kalvermestbedrijven aangekomen moeten deze jonge, altijd enigszins verreisde dieren zeer voorzichtig worden gevoederd. Het beste geeft men de eerste dag
gekookt water dat op lichaamstemperatuur is. Voor zover de fabrikant geen schema
voor de overgang voorschrijft, geeft men de tweede en derde dag na aankomst dit
water aangemaakt met een kwart van de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid,
devierde en vijfde dag de helft van het aanbevolen quantum, dezesde en zevende dag
driekwart. Eerst een week na de aankomst geeft men de kunstmelk in de aanbevolen
concentratie. Een zeer ervaren kalvermester zal wellicht een wat snellere overgang nastreven.
Zijn de kalveren zeerjong aangekocht en kan men over volle koemelk beschikken,
dan verdient het aanbeveling daarvan een kleine hoeveelheid te verstrekken. Vele
tegenslagen zijn terug te voeren op een te royale voeding in de week van aankomst
op het nieuwe bedrijf.
Deze kalveren, waarvan het uiterste wordtgevergd, stellenzeer hogeeisenaandevoeding. Men houde zich daarom angstvallig aan de door defabrikant vande kunstmelk
gegeven voorschriften. Deze zijn opgesteld na uitgebreide ervaringen in proef- en
praktijkstallen. Iemand dieniet op exactheid isingesteld kan beter niet aan deze vorm
van mesterij beginnen. Het oogvan demester maakt het kalf vet!
Behalve de kwaliteit van het kalf envan de kunstmelk speelt ook het water een zeer
belangrijkerol:versschoonwatervandejuistetemperatuurisvanhetgrootstebelang.
De mester of zijn medewerker(s) moet(en) elk dier individueel beschouwen in het
gedrag bij het drinken enverder letten op dealgemeneindruk en deconsistentie van de
mest. Men kan een drinkschema trachten aan te houden, maar een dergelijk schema
is opgesteld aan de hand van gemiddelden; ieder kalf heeft zijn eigen norm. Op een
leeftijd van ca. 90à 100dagen zijn deze dieren slachtrijp.
Ad b. Vleesstiertjes vanca.200 kg
Bij deze categorie speelt de leeftijd een grote rol. De handel wenst de zekerheid te
hebben dat het werkelijk jonge dieren betreft die met opzet slachtrijp zijn gemaakt tot
een gewicht van 200 kg. Als kenmerk wordt daarbij vaak op de hoornontwikkeling
gelet:de hoorntoppen moeten juist zichtbaar zijn. (In de marktberichten vallen deze
dieren thans nog onder de categorie graskalveren).
Na een opfokperiode van twee weken kunnen deze dieren op een melkvervangend
preparaat (kunstmelk) bestemd voor fokkalveren worden gezet als men op de volle
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melk wil besparen. Deze kalveren mogen beslist geen kunstmelk bestemd voor mestkalveren ontvangen.
Devoeding kan gedurende deeerste drielevensmaanden bestaan uit ca. 300kgvolle
melk, ca. 600kg ondermelk en 40à 50kg kalvermeel, of weluit 400à 500liter kunstmelk en 40à 50kg kalvermeel. Hooi wordt naar behoefte verstrekt. De overgang van
volle melk naar kunstmelk en/of ondermelk moet geleidelijk plaatsvinden. Voor aangekochte kalveren moet men de bij mestkalveren genoemde overgangsweek in acht
nemen.
Voor deze kalveren is van belang dat de voeding in de eerste drie levensmaanden
royaal is zonder dat men echt gaat mesten. De spierontwikkeling moet maximaal
worden uitgebuit, ermag dus geen eiwittekort gaan optreden.
Na 12weken kan men gaan verstrekken:
a. voordewintertijd: • 6 kg aangezuurde ondermelk of 6-7 ons magere melkpoeder (vers aangemaakt)
• tot 1,5 kg kalvermeel met ca. 13%vre
• hooi tot verzadiging (150-250 kg in totaal)
b. voordezomertijd: • 6 kg aangezuurde ondermelk of 6-7 ons magere melkpoeder (vers aangemaakt)
• tot 1,5 kg graanmeel
• een zeer goedeweide.

Op eenleeftijd van 5à 6maanden zijn deze dieren slachtrijp. In Denemarken neemt
men ook voedersuikerbieten in het rantsoen op. Een Deens advies voor deze categorie
mestdieren luidt:
• 150kg volle melk
• 800kg ondermelk
• ruim 200 kg krachtvoer (13% vre)
• max. 50kg hooi in totaal
• max. 10kgvoedersuikerbieten per dag.

Bij een iets minder intensieve laatste afmestperiode moet men de dieren nog ongeveer twee maanden aanhouden om ze werkelijk slachtrijp te krijgen. Te betwijfelen
valt of dezemethode welenigvoordeel heeft boven het slachtrijp maken opeen leeftijd
van ca. zes maanden.
Voor deze soort dieren bestaat tot nu toe nog geen geregelde markt, terwijl dit in
het buitenland (Duitsland, Italië, Denemarken en Groot-Brittannië) reeds wel het
geval is. Nagegaan moet worden in hoeverre hiervoor een binnenlandse markt en een
exportmarkt is te creëren. Voor de gemengde bedrijvenzou deze vorm vanslachtrijp
maken weleensperspectief kunnen bieden.Deze dieren leggen heel weinig beslag op het
hooi, terwijl ook het grasverbruik beperkt zal zijn.
De beste kwaliteit van de zgn. graskalveren komt ongeveer overeen met de hier
beschreven categorie.
Jeugdvoeding vande categorieënc,d, e,f, g, enh
De voor deze categorieën bestemde kalveren, van beide geslachten, moeten aanvankelijk gevoederd worden als normale fokkalveren. Dit geldt voor de eerste 3 à 4
maanden, dus tot de dieren ca. 125kg wegen. Zou men onmiddellijk intensief gaan
voeren, dan krijgt men dieren die gelijken op de onder b genoemde groep met een
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grote hoeveelheid vet. Na de biestperiode kan men volle melk blijven voeren, maar
men kan goedkoper voeren door gebruik te maken van een van de vele kunstmelksoorten (voor fokkalveren) diethans op demarkt zijn.
Aanbevolen wordt na de biestperiode niet minder te geven dan 150kg volle melk
of een daarmee overeenkomende hoeveelheid kunstmelk (20-25 kg).Verder kan men
daarnaast ondermelk of wei en wat hooi geven. Bij ondermelk past krachtvoer met
ca. 13%vre, bij wei geve men wat eiwitrijker kalvermeel. Met een dergelijk rantsoen,
waarin hethooi enhetkalvermeelnaar behoefte kunnen worden opgenomen, magmen
een groei verwachten van ruim 0,75 kgper dag.
Zijn de kalveren aldus op een leeftijd van 12 tot 16 weken aangekomen, dan kan
men verschillende kanten uit. Men kan dedieren zelf slachtrijp gaan maken, maar ook
kan men deze in goede conditie verkerende kalveren van de hand doen aan bedrijven
die zich toeleggen op het slachtrijp maken van minstens 12 maanden oude dieren.
Vooral aan nieuwe mesters, dieveelal geen ervaring hebben bij de opfok, kunnen deze
dieren warm worden aanbevolen. Deze mesters zijn dan bevrijd van vele zorgen, terwijl ze er bijna zeker van zijn dat deze binnengehouden dieren vrij zijn van longworm
e.d. kwalen.
Voor deze kalveren is het woord schramkalveren wel voorgesteld in analogie met
schrambiggen waaronder we verstaan: sterke, goed ontwikkelde, niet vette, jonge
dieren, die klaar zijn voor het slachtrijp maken.
Tot dusver bestaat voor deze dieren nog geen gevestigde markt, maar deze zal er
zeker komen, gezien de huidige belangstelling voor de categorieën slachtdieren boven
12 maanden.
Ad c. Vleesstiertjes vanca.400 kg
Voor deze dieren resteert er na de opfok nog een korte spanne tijds van 36 weken.
Zij moeten dus intensief worden gevoederd met zeer geconcentreerd voer. Voor het
nogal volumineuze produkt hooi is dus maar weinig plaats. Terwille van een goede
penswerking en een goede gezondheidstoestand blijkt niettemin een zeer kleine gift
hooi - misschien gaat het met een goede kwaliteit voordroogkuil ook - onmisbaar te
zijn. Uit buitenlandse proeven en Nederlandse praktijkervaringen is gebleken dat de
dieren ten minste ca. 1kg hooi behoeven. De rest van het voer moet meer geconcen-

Vleesstiertjes van ca.400 kg
in een open loopstal. Voorraadvoedering van hooi is
mogelijk door middel van
de overdekte ruif

treerd zijn. Aanvankelijk is dit geprobeerd met voordroogkuilvoer en voederbieten,
maar met krachtvoer krijgt men betere groeiresultaten.
Ook de mengvoederindustrie heeft zich intensief met deze ontwikkeling beziggehouden. De samenstelling van het mengvoer kan dan ook geheel op de behoefte van
het vee zijn afgestemd, want de zeer kleine hoeveelheid ruwvoer (hooi) kan slechts
zeer weinig invloed uitoefenen. In analogie met de mengvoeders voor biggen of mestvarkens kunnen we min of meer spreken van volledig mestvoeder voor vleesstieren.
Hoewel het ruwvoer weinig invloed heeft, zouden wetoch aan goed hooi de voorkeur
geven boven hooi van een matige kwaliteit.
De fabriekmatige bereiding van het mengvoer wordt aanzienlijk vergemakkelijkt
doordat de eiwit/ZW-verhouding gedurende de gehele mestduur (ca. 36weken) gehj'k
kan blijven, nl. 1:6. Een dergelijke verhouding is ook wel bereikbaar met ruwvoer,
aangevuld met enig krachtvoer, maar dat vraagt het opstellen van voederrantsoenen
en meer arbeid, terwijl de groei niet maximaal is te krijgen. Bij goede vleesstieren kan
men in dezeperiode eengroeivan 1,2 kg enmeerper dag bereiken. Als voedernormen
voor deverschillende perioden kunnen we aanhouden:
Leeftijd

ds(kg)

5een 6emaand
7een 8emaand
9een 10emaand
11etot 13emaand

3^1
6
8
10

gzw
2400
3000
3900
4800

g vre
400
500
650
800

In de eigenlijke mestperiode is per kg groeinodig ca. 3800 gzwen 600à 650gvre.
Hierbij geldt, evenals voor mestvarkens, dat de verhouding belangrijker is dan de exacte hoeveelheden. In tegenstelling tot de mestvarkens laat men het krachtvoer naar
behoefte opnemen. De krachtvoertoediening kan zeer goed automatisch plaatsvinden
viavoorraadvoedering. Weldient eropgewezenteworden dat hetvoerniet bevochtigd
mag worden door speeksel. Het gevolg hiervan kan zijn verschimmeling, verzuring of
rotting van het voer met als symptoom bij het vee: zachte mest tot soms diarree.
Deze dieren worden steeds binnen gehouden;bij herfstkalveren is het mogelijk de
dieren des zomers te weiden. Men krijgt dan echter niet het eindgewicht dat boven is
aangegeven, maar de voeding is belangrijk goedkoper. Voorwaarde is dat de dieren
voortdurend over voldoende gras beschikken; dit vereist een behoorlijk graslandareaal. Het risico van worminfecties neemt uiteraard toe. In het algemeen kan het
binnenhouden het meest worden aanbevolen.
Ad d, e. Vleesstierenvan500kg enlichteossenvan400kg, leeftijd voorbeideca.18mnd.
Voor deze categorie kan zowel van stieren als van ossen uitgegaan worden. In de
meeste gevallen vreest men bij stieren voor een te grote onrust in hok of weide. In de
praktijk blijkt dit echter mee te vallen, mits de dieren van het begin af aan elkaar
gewend zijn en nooit voor dekking zijn gebruikt.
Over de opfok is reeds gesproken. Na de genoemde periode van 3 à 4 maanden
moet men dezedieren aanvankelijk nog schraalvoeren. Devleesvorming moet primair
zijn, daar bij deze groep voor een te grote vetvorming moet worden gewaakt. Dit
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Een nog niet geheel uitgegroeide en nog niet voldoend slachtrijpe roodbonte
os van goede geschiktheid
voor de vleesproduktie. Tijdens het tweede levensjaar
geniet het dier weidegang
waarna het tegen de herfst
w o r d t afgezet

betekent dat de dieren in elk geval voldoende eiwit dienen te ontvangen. Staan de
dieren op stal (liefst los in het hok), dan kan men volstaan met ruwvoeders aangevuld
met 1kg krachtvoer per dier per dag (A- of B-meel, dan wel een speciaal mengsel).
In de weide is doorgaans geen bijvoedering nodig, tenzij het laat geboren dieren betreft: dan is 1-2 kg krachtvoer noodzakelijk. Wel moeten de dieren voortdurend over
voldoendegoed,jongweidegraskunnenbeschikken. Een groeivan ruim 0,6 kgper dag
voor ossen is reeds voldoende; komt men daar ver boven uit dan betekent dit: extra
vet. Bij stieren mag de groei per dag wel 0,8-0,9 kg bedragen zonder dat van overmatige vetvorming sprake is. Als normen voor deze groep kunnen in de rest van het
eerstejaar worden genoemd: 5-7 kg ds, 1900-2600 gzw en 400-500 gvre.
Op deze wijze gevoederd zullen de dieren op een leeftijd van éénjaar 275 à 325 kg
wegen. Op dat moment begint de eigenlijke mestperiode. Gaan de dieren naar buiten,
dan ishet grasvan een goedeweidevoldoende. Staan de dieren op dat moment op stal
dan moet men de hooigift drastisch beperken daar dezete weinig geconcentreerd voer
bevat. Wel kan men goed kuilvoer en veel bieten geven, aangevuld met krachtvoer.
Uiteraard moet de overgang van het tamelijk schrale rantsoen in het eerste levensjaar
naar het mestrantsoen geleidelijk plaatsvinden. In de laatste 6 levensmaanden moet
een verhouding tussen het vre en ZW worden nagestreefd van 1op 6 oplopend naar
1 op 7. De eiwitgift kan men steeds constant houden; de ZW-gift wordt geleidelijk
opgevoerd. Als normen kunnen worden genoemd voor deze laatste periode: 10-13 kg
ds, 5000-6000 gzwen 850g vre. De hoeveelheid kuilvoer kan geleidelijk worden verhoogd tot 35 à 40 kg per dag (van voordroogkuil uiteraard minder). Afhankelijk van
de ruwvoerkwaliteit moet de samenstelling van het krachtvoer passend worden gemaakt. Veelal kan men met eiwitarme mengsels volstaan, hiervan ismaximaal 4à 5kg
nodig. Bij het afmesten kan aldus een groei van ruim 1kg per dag worden verwacht.
Per kggroeiisin dietijd nodig ca. 5000gzwen750à 800gvre.
Betreft het dieren die in de weide slachtrijp gemaakt zullen worden, dan moet men
in de winter dagelijks 1 à 2 kg hooi verstrekken, maximaal 20 kg kuilvoer en 1 kg
graanmeel. Dergelijke dieren kunnen in de weide een groei van 1-lJ kg per dag bereiken. Voor de weidestreken zijn de in de nawinter en het voorjaar geboren die37

ren het meest aantrekkelijk. In dit geval kan afgemest worden met goedkoop gras.
Voor de akkerbouw- en gemengde gebieden heeft het herfstkalf veel aantrekkelijks.
Hier kan men afmesten met veel eigen voer en enig krachtvoer. Bovendien past deze
werkwijze goed in de arbeidsfilm op dergelijke bedrijven. Ossen die in april bijna
slachtrijp zijn, mogen niet meer in de weide worden toegelaten want dan verliezen ze
aanvankelijk veel kilogrammen gewicht. De dieren doen er 3à 4 weken over om hun
oude conditie terug te krijgen.
Adf. Zware ossenvanca.600kg, leeftijdca.24mnd.
Deze kunnen zowel in de herfst vanuit de weide worden verkocht (graslandbedrijven) alsvan de stal (akkerbouwbedrijven). Ook bestaat demogelijkheid deze dieren in
de midzomer af tezetten. In demeeste gevallen zijn het dan ruim 2-jarige dieren (soms
betreft het dieren van ca. 16 maanden die tot de vorige categorie gerekend moeten
worden).
De van de weide uit te verkopen dieren worden in de beide winters tamelijk schraal
gevoerd om in de weide - via het goedkope weidegras - afgemest te worden. Deze
groep zou in de plaats kunnen komen van de tot dusver door de vetweiders gebruikte
uitstoot vanjonge melkkoeien. Voorwaarde hierbij isdat de dierenin de beide zomerperioden steeds over voldoende gras van goede kwaliteit beschikken. Het betreft hier
betrekkelijk jonge dieren die in hun jeugdgroei verkeren, en dus nog wel wat eiwit
voor vleesaanzet nodig hebben. Het weiland moet dan ook tamelijk eiwitrijk gras
leveren.
Ossen waarvan men begin september vreest dat zij niet meer slachtrijp zullen worden in de weide, moeten dan spoedig worden opgestald om met weinig hooi, veel
kuilvoer, zo mogelijk pulp, bieten, vezels en wat krachtvoer en/of bostel te worden
afgemest. Wacht men te lang, dan is de groei er uit en heeft men teveel tijd nodig om
de dieren weer aan de gang te krijgen.
Worden de dieren op stal afgemest - hetgeen speciaal aantrekkelijk is voor akker-
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Ruim twee jaar oude osvan
prima slachtkwaliteit van
het M.R.IJ.-veeslag
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Ruim twee jaar oude os van vrij
goede slachtkwaliteit van het F.H.veeslag. De bespiering van het achterstel is relatief te weinig ontwikkeld

bouwbedrijven waar men over veel bijprodukten van het bouwland beschikt of wel
met opzet voer heeft gewonnen om dit in „vlees" om te zetten - dan moet men dit
zoveel mogelijk met ruwvoer bereiken. De hooigift moet beperkt zijn (1à 2kg), maar
bieten, aardappelen, bietekoppen e.d. moeten in grote hoeveelheden verstrekt worden,
aangevuld met wat krachtvoer.
De dieren moeten in deze laatste winter beslist 1kg per dag groeien (in de eerste
winter is men met 600g per dag reeds tevreden), terwijl de beste groeiers zelfs 1\ kg
kunnen halen.
De dieren komen op stal (in het hok) op een gewicht van ongeveer 450kg. Tot het
moment van afleveren behoeven zeaan droge stof per dag 10à 14kg,waarin aanwezig
is5500-6500gzw en 800-900 gvre.Per kggroeiisdan nodig ca. 6000gzwen 850gvre.
Bijna slachtrijpe dieren mogen niet meer in de weide komen.
Ad g. Vaarsjesof vleespinken vanca.400kg, leeftijdca. 18mnd.
Vrouwelijke dieren die om verschillende redenen (o.a. tegenvallende produktie van
de moeder) niet voor de fokkerij gebruikt zullen worden, kunnen nog op een leeftijd
van ca. 18maanden slachtrijp zijn alsdebeslissing fokken ofmesten tijdig isgenomen;
b.v. rond een leeftijd van 6 maanden.

Jong vrouwelijk mestdier (ca. 1 \ jaar). Dit dier is
prima gevleesd maar rijkelijk vet
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De dieren moeten dan dusdanig worden gevoederd dat ze op een leeftijd van een
jaar ca. 300kg wegen. De eiwitvoorziening moet royaal zijn want deze dieren gaan
anders snel te vet worden. De eiwit/ZW-verhouding moet 1op 5bedragen, terwijl de
normen opca. 1-jarigeleeftijd alsvolgtzijn:per dag 5-7 kgds,2100-2300gzwen plm.
450gvre.
Het volgende halvejaar moeten dezedieren stevigworden aangepakt. Het rantsoen
kan zijn als van de even oude ossen, maar de voeropname is iets geringer, waardoor
ook de groei iets minder snel is. Slechts de beste dieren zullen op 1^-jarige leeftijd
slachtrijp zijn.
Ad h. Vleesvaarzenvanca.500kg, leeftijdca.24mnd.
De dieren van de vorige categorie die nog niet voor de slacht konden worden afgezet,zalmennog verder moeten afmesten. Meestal zaldat op stalgeschieden, maar ook
in de weide is dat - bij in de herfst geboren dieren - zeer goed en zelfs zeer goedkoop
mogelijk. De dieren kunnen dan dagelijks minstens 1,2 kg groeien. De normen zijn:
per dag 10-13 kg droge stof, 5000-6000 gzw en ca. 850g vre. Dit betekent dat het
rantsoen tamelijk geconcentreerd moet zijn, dus weinig hooi, veel kuilvoer, bieten en
verder eiwitarm krachtvoer (4-5 kg).
Het rantsoen voor dergelijke dieren ziet er verder uit als van droogstaand melkvee,
alleen de eiwitgift is iets lager. Bij het afmesten gaat het hoofdzakelijk om enige vetafzetting in het lichaam, waarvoor weinig eiwit nodig is.

Bij het slachtrijpmaken vanjonge dierenmoet in deeersteplaats deeiwitvoorziening
royaal zijn. De spieraanleg moet worden uitgebuit. Met behulp van de ze meelwaarde
kan men de vetaanzet enigszins reguleren. Hooi kan in het algemeen weinig worden
gebruikt. De meestgeschikte ruwvoeders zijn: kuilvoer, bieten,pulp, aardappelvezels.
Het eiwit zal hoofdzakelijk uit het krachtvoer moeten komen. Vanzelfsprekend zijn
sommige nog niet met name genoemde produkten alsbostel en spoeling ook geschikt.
Het gebruik vandezeprodukten zalechter beperkt blijven tot bepaaldegebieden, tenzij
het aanbod van gedroogde produkten uitbreiding ondergaat.
De invloed van eengroot aantal voedermiddelen op de organoleptische eigenschappen van het vlees moet een van de eerste studieobjecten uitmaken van de daarvoor
geschikte en aangewezen instituten. Meer aandacht voor de kwalitatieve aspecten is
naast de begrijpelijke belangstelling voor kwantitatieve punten zeer noodzakelijk.
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V. H U I S V E S T I N G VAN MESTKALVEREN
Algemeen
De kalvermesterij met melkvervangende preparaten heeft zich de laatstejaren sterk
uitgebreid. Dit is in het bijzonder het geval op de kleinere bedrijven, waar de ruimere
personeelsbezetting het toelaat aan de verzorging voldoende aandacht te besteden.
Behalve huisvesting in bestaande ruimten zijn ook verschillende speciale kalvermeststallen gebouwd, waarin minstens 50dieren kunnen worden ondergebracht.
Afmetingen van de boxen
Het mesten van kalveren als kistkalf vindt niet veel toepassing meer. Het mesten
heeft nu in speciale boxen plaats. De dieren kunnen zich hierin behoorlijk bewegen,
terwijl het voeren gemakkelijk gaat en de mest dagelijks kan worden gecontroleerd
en zo nodig afgevoerd.
De boxen hebben een lengte van ca. 150 cm, een breedte van 55 tot 60cm en een
hoogte van ca. 105cm. De boxen kunnen het bestevan hout worden gemaakt. Hout is
warm en goedkoop. Board is moeilijk schoon te maken, terwijl ijzer de kleur van het
vlees nadelig beïnvloedt. Voor vloer, voorhek en het voorste gedeelte van de tussenafscheidingen kan het beste een harde houtsoort worden gebruikt. Het achterste gedeelte van de tussenafscheiding kan van een zachtere houtsoort worden gemaakt. Het
hout mag niet worden geverfd, geteerd of gecarbolineerd (vergiftiging).
Mestkalveren in individuele boxen. De dieren staan op een roostervloer van 150 cm lengte
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De tussenafscheiding moet dicht zijn. Open tussenafscheidingen vragen meer tijd bij
het schoonmaken, terwijl de dieren elkaar kunnen likken.Voorde tussenafscheidingen
kaneenhoogtevanca. 105cmeneenlengtevanca. 100cm worden aangehouden. Deze
kunnen rechthoekig of ook afgeschuind zijn enworden bovenlangs mettwee f" buizen
of latten met elkaar verbonden.
Van de roostervloer waarop de dieren staan, kan ter voorkoming van tocht de
voorste halve meter worden dichtgemaakt. Voor het overige deelbestaat dezevloer uit
latten van 3x 8x 60cm met tussenruimte van 2\ tot 3cm breedte. De mest valt door
de spleten op de ondergelegen betonvloer en kan vandaar enige keren per week met
een schuiver worden verwijderd.
De boxen zijn achter geheel open waardoor controle op de mest mogelijk is. De
dieren worden voorin de box vastgezet met een leren halsriem aan een gegalvaniseerde
ketting met draaiwartel.
Diverse constructies vanhet voorhek
Als voorhek van de box kent men verschillende constructies. Een uitneembaar
voorhek verdient devoorkeur. De dieren kunnen dan gemakkelijker inenuit de boxen
worden gelaten, terwijl na beëindiging van de mestperiode het hek eenvoudiger kan
worden schoongemaakt. De belangrijkste voorheksystemen zijn:
a. Een voorhek uitgevoerd als een grote schuif met een handgreep aan de buitenkant.
Bijhetdrenkentrektmenhetvoorhek op enplaatst deemmerinde box. De emmer

Kalverbox met een voorhek
dat tijdens het drenken
w o r d t opgetrokken. De
emmer w o r d t vastgezet
door het voorhek op de
emmerrand te plaatsen

wordt vastgezet door het voorhek op deemmerrand teplaatsen. Eennadeelvan dit
systeem is de geringe controlemogelijkheid op het drinken van de dieren,
b. Een opschuifbaar voorhek met een opening om te drinken. Tussen de drinktijden
wordt deze opening met een draailuikje of opschuifbaar luikje afgesloten. Bij draailuikjes welke niet verder dan 90° kunnen worden geopend, vormen de luikjes een
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Kalverbox met deurtje in het voorhek. D i t
deurtje fungeert tijdens het drenken van de dieren als afscheiding

Kalverbox met een open tussenafscheiding. Bij
dit systeem bestaat er meer gevaar voor tocht
dan bij gesloten boxen

afscheiding tussen dedieren bij het drinken. Het elkaar likken na het drinken wordt
hierdoor voorkomen. Devoeremmerskunnen invaste ofopklapbare emmerbeugels
worden geplaatst. Ook kan een speciale voerkar met 6of 8emmers voor de boxen
worden geschoven. Met een voerkar kan gemakkelijk en vlug worden gevoerd,
terwijl door het weglaten van de emmerbeugels de voergang en daardoor ook de
stalsmaller kanzijn. Uiteraard moeten de onderlinge afstanden van de emmergaten
in devoerkar bij de boxbreedte zijn aangepast.

Mestkalveren vastgezet aan
reppels en staande op een
houten roostervloer. Bij
deze methode kan tocht een
g r o o t bezwaar zijn
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Een rijdende voerkar waarin 5 emmers geplaatst kunnen worden. Per 5 boxen
is één klep aangebracht.
Wanneer deze omhoog gaat
kunnen er 5 dieren tegelijk
drinken

Een voorhek waarvanhet bovenste deel in de richting van de voergangkan worden
neergeklapt. In het neerklapbare gedeelte bevindt zich een gat, waarin in neergeklapte toestand de melkemmer kan worden geplaatst. Na het drinken wordt het
voorhek weer opgeklapt, waarbij dan de steunpoot het emmergat afsluit. Door de
aanwezigheid van scharnieren vraagt dit systeem extra onderhoud. Bovendien
vraagt het voeren meer tijd en het gebruik van een voerkar is niet mogelijk tenzij
de stal extra breed is.
Kalverbox met klep in het voorhek die tijdens
het drenken w o r d t neergeklapt. In de klep bevindt zich een gat om de emmer in te plaatsen

Individuele kalverbox met een voorhek van
reppels welke tijdens het drenken uit elkaar
geduwd worden

d. Een open voorhek met twee verstelbarereppels.Buiten de voertijden zijn de reppels
gesloten en staan de dieren hierachter. Bij het voeren wordt een hendeltje overgehaald, waardoor de reppels van elkaar gaan en de dieren hun kop ertussen kunnen
steken. Vóór de reppels kan een vaste of opklapbare emmerbeugel worden aangebracht. Ook kan debovengenoemde voerkar worden toegepast.
Behalve de mesterij in boxen worden kalveren ook wel op stand gemest. De dieren
staan hierbij met de kop tussen twee reppels welke 30cm van elkaar zijn geplaatst.
Tussen de dieren is geen afscheiding. De ruimte per kalf is60bij 125cm.De dieren
zijn op roosters geplaatst. Een voerkar moet hierbij worden toegepast. Dit systeem is
goedkoop, doch geeft eerder tochtbezwaren.
Ten slotteishet ook mogelijk kalveren loslopend ingroepjes ingroepsboxen temesten. Tijdens en tot een half uur na het drinken moeten de dieren worden vastgezet.
Per dier zijn deze boxen goedkoper maar het systeem vraagt meer arbeid, terwijl controle op de mest moeilijker wordt.
Beschrijving van de kalvermeststal
Betreffende hetoptimalestalklimaat voormestkalveren ishetonderzoeknoggaande.
Ervaren mesters zijn van mening dat voor het mesten van kalveren een temperatuur
van 15 tot 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van lager dan 85% vereist is. Om
dit klimaat in de winter zonder bijverwarming te kunnen handhaven is een behoorlijke isolatie van de wanden en een zo klein mogelijke stalinhoud gewenst.
Voor een dubbelrijige stal kan met een totale breedte van 635cm worden volstaan.
De muren moeten als spouwmuren worden uitgevoerd. Ook een houten wand met
5 cm glaswoldeken en aan de binnenzijde asbestboardplaten geeft een goede isolatie.
De glasoppervlakte mag niet te groot zijn. Als dakbedekking kunnen dakpannen of
asbestcementgolfplaten worden toegepast. Isolatiemateriaal moet bijna tot de nok
onder de dakbedekking worden aangebracht. De nok zelf moet voor de ventilatie
worden opengelaten.
Om de stalinhoud zo klein mogelijk te houden, moet op 2m hoogte een rietmat of
een strolaag worden aangebracht. Deze strolaag moet ongeveer 20cm dik zijn. In de
zomermaanden kanhetstrobovenhetmiddenvandestaltendeleworden weggenomen.
Voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van door de dieren geproduceerde
waterdamp, koolzuur en ammoniak is een ventilatiesysteem nodig. Zowel de aan- als
afvoer moet tochtvrij plaatsvinden. Dit kan men proberen met natuurlijke ventilatie
doch beter is het toepassen van ventilatoren met termostaat. Waarschijnlijk kunnen
deze het beste in de buitenwand van de stal worden geplaatst. Om de luchtsnelheid te
beperken neme men kleine ventilatoren (capaciteit per ventilator bij voorbeeld 1500
tot 2000m3 per uur). Als capaciteit kan worden aangehouden 70 m3/h/dier bij 3 mm
WK. Verder moet de ventilator vocht- en zuurbestendig zijn uitgevoerd en een tegendruk kunnen overwinnen van 10mm WK.
Om tocht te voorkomen kan inplaats van een termostaat een smoorspoel of schuifweerstand bij de ventilatoren worden toegepast. Het toerental, en dus de capaciteit,
kan hiermede afhankelijk van de buitentemperatuur worden ingesteld.
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Om het inwaaien bij de ventilator tegen te gaan moet buiten voor de ventilator een
jaloezie-afsluiter ofwel een tochtplaat worden aangebracht. De luchtinlaat heeft in dit
geval plaats door de open nok. De lucht wordt door het stro- of rietplafond aangezogen. Het tochtgevaar ishierbij tot een minimum beperkt.
De vloeren in de kalverstal moeten worden gemaakt van dicht beton waarin geen
vocht kan doordringen envrij glad worden afgewerkt. Voor een vlottegierafvoer moet
de betonvloer onder de boxen ongeveer 5cm per meter afhellen in de richting van de
grup. De grup, welke regelmatig moet worden leeggeschoven, kan onder een helling
van \ cm per meter worden gelegd.
Voor speciale kalvermestbedrijven vormt de bestemming van de mest een probleem
waarvoor op korte termijn een oplossing moet worden gevonden.
Gebouwenkosten
In het algemeen variëren de bouwkosten van gebied tot gebied. Dit geldt ook voor
de bouw- eninrichtingskosten van een kalvermeststal. Bovendien zijn de eisen die men
aan deisolatie, deventilatie en deinrichting stelt van invloed op dehoogte der kosten.
Uitgaande van gemiddelde bouw- en inrichtingskosten en een goede isolatie en ventilatie moet men de investering voor een kalverstal van 50 stuks stellen op f 15000 bij
nieuwbouw, d.w.z. f12000 voor het gebouw, f2000 voor de kalverboxen en f 1000
voor de overige voorzieningen. Gedacht wordt hierbij aan een stenen gebouw dat
wordt afgeschreven in 40jaar, terwijl de boxen een verwachte levensduur hebben van
5jaar en de overige voorzieningen (boiler e.d.) na 10jaar moeten worden vervangen.
De berekende rente bedraagt 5%van het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal.
Op grond van het vorenstaande kunnen de jaarlijkse lasten als volgt worden begroot:
Afschrijving en rente stenen gebouw
Afschrijving en rente 50boxen
Afschrijving en rente overige voorzieningen
Onderhoud, ventilatie e.d.
Totaal perjaar

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

600
450
125
325

ƒ1500

Wanneer we er van uitgaan dat er perjaar 3groepen kalveren worden gemest, dan
wordt dit voor de begrote stal 150 stuks per jaar, hetgeen neerkomt op f 10huisvestingskosten per mestkalf bij de bouw van een aparte meststal.
Wanneer men kleinere groepen kalveren wil gaan mesten, dan is het inde praktijk
veelal nietnoodzakelijk omeenspeciale stalte bouwen. Daarvoor kan men in een bestaand gebouw een kleine ruimte geschikt maken. Deinvestering hiervan isinhet algemeen lager dan bij een apart gebouwde stal.
Voor het op temperatuur houden van deze ruimte is het van belang aandacht te besteden aandeisolatievan dewanden. Bovendien zalmen eenbetonvloer eneenvoederlokaal moeten hebben. De overige inrichting, zoals individuele boxen, boiler en voeremmers moeten aan dezelfde eisenvoldoen als dieineen apart gebouwde kalverstal.
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Het mesten van kalveren in een bestaande ruimte. De dieren staan in individuele boxen. Het voeren
van de kalveren vraagt veel arbeid, omdat aan de voorkant geen drinkgelegenheid is aangebracht.
Rechts bevinden zich jonge kalveren in een hok

Wanneer op deze wijze 20mestkalveren worden ondergebracht is de investering als
volgt te begroten:
Betonvloer
Geïsoleerde wanden
Plafond van slieten met gaas en stro
Riolering 20meter
Verlichting
Totale verbouwingskosten
Individuele boxen
Boiler
Voeremmers e.d.

ƒ500
ƒ450
ƒ300
ƒ200
ƒ 70
ƒ1520
ƒ800
ƒ400
ƒ200
ƒ1400

Totale investering

ƒ2920

Wanneer de boxen afgeschreven worden in 5jaar en de veranderingen aan het gebouw en de overige voorzieningen in 10jaar, dan zijn dejaarlijkse lasten voor dehuisvesting van 60mestkalveren (3 X20) als volgt:
Afschrijving en rente (5%) boxen
Afschrijving en rente verandering gebouw en overige voorzieningen
Onderhoud
Totaal kosten voor 60mestkalveren

ƒ180
ƒ265
ƒ 95
ƒ540

Per mestkalf wordt dit f 9

Hierbij zij opgemerkt dat in deze begroting niet zijn opgenomen de lasten die het
bestaande gebouw met zich mede brengt. Door gebruikmaking van op het eigen bedrijf aanwezig materiaal en van eigen tijd kan men de bouwkosten enigszins verlagen.
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In principe geldt dit ook voor de apart gebouwde kalvermeststal maar in de praktijk
komt men hiertoe minder gemakkelijk. Men zou eventueel ook nog een verlaging der
bouwkosten kunnen bereiken door toe te geven op de eisen van isolatie en ventilatie;
dit moet echter worden afgeraden omdat de mestresultaten hierdoor waarschijnlijk
ongunstig worden beïnvloed.
Zoals uit de voorgaande begrotingen blijkt, kan men door de verbouw van een bestaande ruimte tot kalvermeststal een besparing op de investeringen bereiken. Dit
betekent echter nog niet dat de huisvestingskosten per dier belangrijk lagerzullen zijn.
Hierbij dientteworden opgemerkt dat ereen- inwezennietgeheeljuiste- vergelijking
is gemaakt van een nieuwe stal voor 50 stuks dieren met een voorziening in een bestaande ruimte voor 20 stuks.
Tot nu toe is gebleken dat de kalvermesters een stalvoor 50stuks als een minimum
zien wanneer een nieuw gebouw geplaatst moet worden. Geringere aantallen ziet men
vrijwel uitsluitend in daartoe verbouwde bestaande ruimten.
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VI. HUISVESTING VAN MESTVEE
Algemeen
Het mesten van veetijdens de stalperiode treft men veelal aan op akkerbouwbedrijven met veel bijprodukten (o.a. suikerbietekoppen en -blad). Bovendien hebben verschillende akkerbouwbedrijven behoefte aan organische bemesting, zodat ook uit dat
oogpunt bezienhet houden van mestvee hier zeerwelpast. Wellicht mede daarom isin
akkerbouwgebieden nog enige uitbreiding van de mestveehouderij te verwachten.
Uiteraard is het houden van mestvee niet beperkt tot het akkerbouwbedrijf, maar het
probleem van de huisvesting is voor de andere bedrijfstypen soms moeilijker op te
lossen, o.a. door de beperkte gebouwenruimte. Daarnaast speelt de voederwinning
een rol.
Op de meeste akkerbouwbedrijven zal de huisvesting van het mestvee een geringere
investering met zich brengen, door de aanwezigheid van niet meer in gebruik zijnde
veestallen of tasvakken. Het stalprofiel van vele oude rundveestallen isevenwel slecht,
terwijl ook de mogelijkheid van vastzetten en de drinkwatervoorziening zodanig zijn,
dat niet vlot kan worden gewerkt;bovendien ishet vee er moeilijk schoon te houden.
Wanneer een akkerbouwer dan ook besluit om mestvee te gaan houden, zal nagegaan moeten worden welke mogelijkheden van stalling het beste passen. Er zal dan
een keuze gemaakt moeten worden uit:
1. Verbetering van de bestaande stal
2. Het maken van een loopstal in een bestaand gebouw
3. Het bouwen van een eenvoudige nieuwe open loopstal.
Deze mogelijkheden zullen in het volgende nader uitgewerkt worden.
Een stal ingericht in een bestaand gebouw, op een bedrijf waar jaarlijks veel ossen en stieren afgemest
worden
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Verbetering vandebestaande stal
Bijdeverbeteringvanhetstalprofiel wordt eenlagevoergoot gemaakt,welkegemakkelijk kan worden gereinigd en waarbij het voeren met eenvoerkar kan plaatshebben.
Er worden automatische drinkbakjes aangebracht en hangkettingen waaraan de
dieren kunnen worden vastgezet. De grup wordt op voldoende diepte en breedte gebracht, terwijl ten behoeve van stieren en ossen de gierafvoer met roosters midden
onder de stand wordt gemaakt.
Het uitgangspunt voor eenkostenberekening iseenbestaande stal,welke gedurende
de stalperiode niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Onder deze omstandighedenmagmen aannemen dat degebouwenlasten uitsluitend bestaan uit dekosten van
de verbetering van de stalruimte en als directe kosten op de mestveehouderij drukken.
Tot deze kosten kan men rekenen de afschrijving, de rente en het onderhoud van de
aangebrachte verbeteringen. De waarde van het gebouw in zijn geheel wordt groter,
hetgeen een hogere verzekeringspremie met zich brengt. Deze extra premiekosten
vormen eveneens een kostenfactor voor de mesterij.
Indien het gebouw benut wordt voor de mestveehouderij is het mogelijk, misschien
zelfs te verwachten, dat het onderhoud hoger is dan in het geval dat men het niet gebruikt. Deze extra onderhoudskosten zijn moeilijk te benaderen en berusten dan ook
opeenschatting. Nietteminishetwenselijk hiervooreenkostenbedragintecalculeren.
De kosten van de stalverbetering hangen ten nauwste samen met de grootte van de
stal. Voor de hier nu volgende berekening is aangenomen dat er 20 stuks mestvee opgestald kunnen worden.Voor eengemiddeld akkerbouwbedrijf lijkt dit een aanvaardbaar getal. Deverbeteringskosten voor een dergelijke stalbedragen f2000àf4000met
een afschrijvingsperiode van 25jaar. Als gemiddelde is f 3000 aangehouden.
Op grond hiervan worden de gebouwenkosten als volgt berekend:
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Voorraadvoedering van hooi in een ruif van
geweven bouwstaai, maaswijdte 1\ x 7J cm
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Schema van een sleufsilo
met wanden van spoorbiels.
De afscheiding vóór het
voer is van schrikdraad, dit
ten behoeve van de zelfvoedering

Afschrijving:4%vanƒ3000(verbeteringskosten)
Rente: 5% van het gemiddeld geïnvesteerde bedrag
Onderhoud stalverbetering: 1,5% vanƒ3000
Onderhoud bestaand gebouw, hogere assurantie, meer
waterverbruik, meer elektriciteit:

De huisvestingskosten perdierperjaarzijn

Totaal
300
= f 15
20

ƒ120
ƒ 75
ƒ 45
ƒ 60
ƒ300

Op bedrijven waar geen waterleiding in de stal aanwezig is,zal de watervoorziening
in de stal extra kosten met zich brengen (bij voorbeeld hydrofoorinstallatie). Deze
kosten komen boven de reeds berekende.
Loopstal inbestaandgebouw
a. Geslotenloopstal
Beschikt een bedrijf over voldoende goedkoop stro en heeft het behoefte aan veel
organische mest, dan kan - indien degebouwenruimte dit toelaat - een gesloten loopstal uitkomst bieden.
De bodemoppervlakte moet op ca. 8m2 per dier worden gesteld. Verder wordt de
benodigde oppervlakte per dier mede bepaald door leeftijd en levend gewicht. Het
stroverbruik voor een dergelijke stalisvrij hoog en bedraagt ca. 8kg per dier per dag.
Dekostenvoordeverbouwtotgeslotenloopstalzijnlaagenbestaaninderegeluithet
aanbrengen van een omheining rond de tasvakken en het plaatsen van voerbakken en
ruiven.
Voor dekostenberekening gelden dezelfde uitgangspunten alsbij deverbetering van
een bestaande stal (zie blz. 50). De verbouwingskosten zijn globaaltestellen op f800.
De afschrijvingsperiode is hier gesteld op 10jaar. De gebouwenkosten worden dan:
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Afschrijving: 10% van ƒ800
Rente: 5 % van het gemiddeld geïnvesteerde bedrag
Onderhoud loopstal: 3 % van ƒ800
Onderhoud bestaand gebouw, hogere assurantie, meer
waterverbruik, meer elektriciteit:
Totaal
De huisvestingskosten per dier per jaar zijn

ƒ 80
ƒ 20
ƒ 24
ƒ 26
ƒ150

150
= ƒ7,50
20

b. Openloopstal
Wordt uitgegaan van eenligruimte binnen van 5m2per dier en eenverharde uitloop
buiten van 4 m2 per dier, dan bedraagt het stroverbruik per dier per dag slechts
4 à 5kg.
De te maken verbouwingskosten bestaan ook hier uit het afzetten van enkele tasvakken of het uitbreken van een oude koestal. Verder moet een voergelegenheid worden gemaakt, terwijl buiten een betonplaat moet worden gestort. Het voer kan binnen
langs een reppelhek worden verstrekt.
Bij dit stalsysteem is toepassing van voorraad- en zelfvoedering mogelijk.
Het hooi wordt binnen in een ruif verstrekt, welke enige keren per week moet worden bijgevuld. Ook is het mogelijk dat de dieren rechtstreeks van de tas eten, waarbij
verliezen door toepassing van eeneethek sterk beperkt kunnen worden. De tashoogte
mag hierbij evenwel niet meer zijn dan 2 à 3meter. Het krachtvoer kan binnen in een
voorraadbak worden toegediend. Deze kan zodanig worden afgesteld dat het krachtvoederrantsoen inelkegewenste hoeveelheid afgegeven kan worden met een minimum
van ca. 2kg per dier per dag.
Voor de zelfvoedering van ingekuilde bietekoppen en -blad moet buiten langs de
uitloop een sleufsilo worden gebouwd. Als breedte van de silo kan 20 cm per dier,
met een minimum van 5meter, worden aangehouden.
Het voerverbruik is 6-8 m3per dier per stalperiode. Aan de hand van deze gegevens
isdelengte,breedte enhoogte van de silovastte stellen.
Zelfvoedering geeft het voordeel dat men niet elke dag gebonden is aan de werkzaamheden die het traditionele voeren met zich brengt. Vooral tijdens de weekeinden
is dit van groot belang.
De gebouwenlasten voor de loopstal met uitloop zijn:
Afschrijving loopstal: 10%vanƒ800 (verbouwingskosten)
Afschrijving betonplaat: 4% vanƒ800
Rente: 5%van het gemiddeld geïnvesteerde bedrag
Onderhoud loopstal: 3%vanƒ800
Onderhoud bestaand gebouw, hogere assurantie,
meer waterverbruik, meer elektriciteit
Totaal
De huisvestingskosten perdierperjaarzijn
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200
= ƒ10
20

f
f

f

80
32
40
24

f

24

' f

ƒ200

Nieuwe openloopstal voor mestvee
Hierbij wordt uitgegaan van een overdekte ligruimtevan 5m2per dier eneen betonnen uitloop van 4 m2 per dier. Hooi en krachtvoer worden in de ligruimte verstrekt,
terwijl het kuilvoer langs deuitloopwordt gegeven. Ookhierkanzelfvoedering uit een
sleufsilo worden toegepast. Het stroverbruik ligt tussen 4 en 5 kg per dier per dag.
In de meeste gevallen is het gewenst het benodigde strooisel voor enkele weken in de
ligruimte op te slaan. Aanvulling hiervan kan dan geschieden wanneer men hiervoor
tijd heeft.
Voor de open zijde van deloopstal is de zuidoostkant het meest geschikt. De afgesloten zijden hebben een wand van hout of zijn halfsteensmuren. De dakbedekking kan uit asbestcement golfplaten bestaan. Bij voorkeur worden in de ligruimte
geen stijlen geplaatst, dit om mechanisch uitmesten mogelijk te maken. De mest welke
op de betonnen uitloop valt, dient men enige keren per week te verwijderen.
De bouwkosten van een dergelijke loopstal kunnen worden begroot op f5000.
Hierbij komt nog f 800voor de betonnen uitloop en f 800voor ruiven, voerbakken en
omheining.
De jaarlijkse gebouwenkosten zijn als volgt:
Afschrijving loopstal:4%vanƒ5000
Afschrijving uitloop:4%vanƒ800
Afschrijving vanruivenenz. 10%vanƒ800
Rente:5%vanhetgemiddeld geïnvesteerdebedrag
Onderhoudloopstal, assurantie,enz.

De huisvestingskosten per dier per jaar zijn

Totaal
600
= ƒ30
20

ƒ200
ƒ 32
ƒ 80
ƒ165
ƒ123
ƒ600

Recapitulerend kunnen we stellen, dat de gebouwenkosten per dier en per
jaar voor devier keuzemogelijkheden globaal neerkomen op:
Verbeterde bestaande stal
ƒ 15
Gesloten loopstal in bestaand gebouw ƒ 7,50
Open loopstal in bestaand gebouw
ƒ 10
Nieuw gebouwde open loopstal
ƒ 30
Kosten vanopslag vanhooi, stro en silage
Niet alleen het onderbrengen van het vee is van belang, maar evenzeer de berging
van het benodigde voer en strooisel.
Op demeeste akkerbouwbedrijven zullen het hooi en het stro welgeborgen kunnen
worden in een niet meer in gebruik zijnd tasvak, liefst in de nabijheid van de stal.
Verbouwingen zullen in de regel hiervoor niet nodig zijn, zodat de kosten van opslag
praktisch nihil zijn.
Anders wordt het, wanneer voor genoemde produkten opslagruimte gebouwd moet
worden. Het hooi en het stro kunnen worden opgeslagen in een hooiberg of in een
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gesloten schuur. De bouwkosten van hooibergen zijn het laagst, doch geven kantverliesen bezwaren bij het vullen en lossen. Bovendien is delevensduur van een hooiberg
korter dan van een schuur. Bij de berekeningen is er dan ook van uitgegaan dat een
hooiberg in 25 jaar moet worden afgeschreven en een schuur in 40 jaar, zodat de
eigenlijke gebouwenkosten perjaar weinig uiteenlopen.
Als richtlijn bij de berekeningen zijn de bouwkosten per kubieke meter voor de
hooiberg gesteld op f 10en voor de gesloten schuur op f 15. Dejaarlijkse kosten per
m3 worden daardoor als volgt:
Kostenhooiberg
Afschrijving hooiberg 4%
Afschrijving schuur 2J%
Rente 5%
Onderhoud en assurantie
Totaal perm 3

Kosten schuur

ƒ0,40
ƒ0,25
ƒ0,25

ƒ0,375
ƒ0,375
ƒ'0,25

ƒ0,90

ƒ1,00

Voor de opslag van silage wordt uitgegaan van een ronde silo of een sleufsilo van
f 16per m3. Dejaarlijkse kosten per m3 worden:
Afschrijving: 5% vanƒ16
Rente: 5% van het gemiddeld geïnvesteerde bedrag
Onderhoud en overige kosten:

ƒ0,80
ƒ0,40
ƒ0,25

Totaal per m3 siloruimte

ƒ1,45

Stellen we het dagelijks rantsoen voor mestvee op ca. 30 kg ingekuilde bietekoppen
en -blad, ca. 3kg hooi en ca. 5kg stro, dan zijn de jaarlijkse opslagkosten per dier
hiervan:
Siloruimte, 6-8 m3
Hooitas in gesloten schuur, 5-7 m3
Strotas in gesloten schuur, 7-9 m3
Totale opslagkosten voor het voer per dier per stalperiode

ƒ10
ƒ6
ƒ8
ƒ24

Indien het hooi en het stro nietin een gesloten schuur maar ineen hooiberg worden
opgeslagen, worden de opslagkosten per dierperjaar f 1 à f2lager.
In het voorgaande zijn zowel de huisvestingskosten van het vee als de opslagkosten
van het voer begroot. Het globale bedrag van deze kosten per dier per jaar wordt
voor de onderscheiden mogelijkheden weergegeven intabel 14.
Wat de stro-opslag betreft, is rekening gehouden met een stroverbruik per dier per
dag van l\ kg voor een grupstal, 8kg voor een gesloten loopstal en 3 kg voor een
open loopstal.
Voor opslagruimte van het krachtvoer zijn geen kosten ingerekend, omdat het
bijna overal mogelijk is krachtvoer voor een korte periode op te slaan zonder hiervoor voorzieningen te treffen. Mocht echter in de toekomst blijken dat opslag „in
bulk" wenselijk is,dan zalvoor een stal van 20dieren met voeropslag voor een maand
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een bedrag van f 6 à f 8 per jaar moeten worden ingecalculeerd. Per dier per jaar
wordt dit dan f0,30 tot f0,40"
Uit tabel 14 blijkt dat de kosten per dier het laagst zijn als de opslagkosten voor
het voer in een bestaand gebouw kunnen geschieden. Wanneer dit niet mogelijk is,is
het kostenverschil tussen de grupstal en deloopstallen in een bestaand gebouw echter
zo gering dat het van geenpraktische betekenisis.
Uiteraard heeft de apart gebouwde loopstal de hoogste kosten, maar deze is
eigenlijk niet te vergelijken met de andere mogelijkheden, omdat de uitgangspunten
voor de calculatie niet gelijk zijn.
Op lange termijn zal men voor alle vormen een integrale kostenopstelling moeten
maken, waardoor de onderlinge verhoudingen zullen veranderen.
TABEL 14. Overzichtvandehuisvestings-enopslagkostenvanvoerperdierperjaar
Grupsta ineen
bestaand gebouw

Gesloten loopstal in
een bestaand gebouw

Open loopstal ineen
bestaand gebouw

Nieuw
gebouwde
open
loopstal

Opslag
hooien
stroin
bestaand
gebouw

Opslag
hooien
stroin
nieuw
gebouw

Opslag
hooien
stroin
bestaand
gebouw

Opslag
hooien
stroin
nieuw
gebouw

Opslag
hooien
stroin
bestaand
gebouw

Opslag
hooien
stroin
nieuw
gebouw

Opslag
hooien
stroin
nieuw
gebouw

ƒ15

ƒ15

ƒ 7,50

ƒ 7,50

ƒ10

ƒ10

ƒ30

ƒ10

ƒ10

ƒ10

ƒ10

ƒ10

ƒ10

ƒ10

-

ƒ8

-

ƒ17,50

-

ƒ14

ƒ14

-

ƒv

-

ƒ15,50

-

ƒ13

ƒ13

Totale kosten per
diermet opslagin
schuur

ƒ25

ƒ33

ƒ17,50

ƒ35

ƒ20

ƒ34

ƒ54

Totalekosten per
diermet opslagin
hooiberg

-

ƒ32

-

ƒ33

-

ƒ33

ƒ53

Gebouwenlasten
veestalling
Kosten opslag
silage
Opslagkosten hooi
enstro in gesloten
schuur
Opslagkosten hooi
en stro in hooiberg
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VIL K W A L I T E I T S B E O O R D E L I N G VAN
SLACHTRUNDEREN
Algemeen
Debeoordeling van derentabiliteit van het mesten van rundvee berust behalve op
factoren die exact in getallen zijn uit te drukken zoals groeisnelheid en voederbenutting, ook op een eigenschap diezichslechtstendeleobjectieflaatbenaderen, ni. de
slachtkwaliteit. Dezebepaalt insterkematedewaardevanhet eindprodukt.
Het begrip slachtkwaliteit valt uiteen in twee hoofdgroepen van factoren nl.:
1. Kwantitatieve kenmerken
2. Kwalitatievekenmerken.
ad 1.Dekwantitatieve kenmerken kanmenverder onderverdelen in:
a. Het aanhoudingspercentage
b. Het totaal aandeel vlees,vet en been in het karkas als meest belangrijke componenten
c. De onderlinge verhouding tussen de spiergroepen.
ad2.dekwalitatievekenmerkenhebben betrekkingopeigenschappen vanhet vlees
en vet. In hoofdzaak gaat het hier om devolgende criteria:

Achtervoet van een zgn. „ d i k b i l " met extreem goede bespiering en zeer gunstige
vlees-vet- en vlees-beenverhouding. Deze
dieren behoren t o t de uitzonderingen

smaak
malsheid
vlees < structuur
consistentie

vet

kleur
consistentie
smaak

Een deel van de bovengenoemde kenmerken is langs objectieve weg vast te stellen
doch bij een aantal andere kenmerken is men voor de beoordeling op subjectieve
methoden aangewezen. Bij het wetenschappelijk onderzoek zal men in het algemeen
trachten zoveel mogelijk langs objectieve weg de problemen te benaderen, doch voorlopig is het organoleptisch onderzoek t.a.v. een aantal kwantitatieve en kwalitatieve
kenmerken nog de beste bepalingsmethode.
Bij de handel geschiedt de kwaliteitsbeoordeling vrijwel geheellangs subjectieve
weg. Het aanhoudingspercentage is, wanneer het levend gewicht bekend is, eigenlijk
de enige objectieve maatstaf, doch in de praktijk wordt dit aanhoudingspercentage
vaak alleen door schatting van tevoren als een waardebepalende factor inberekend.
De koper van het slachtdier beoordeelt aan het levende dier de gevleesdheid, vetheid,
beenderstelsel en het te verwachten aanhoudingspercentage, terwijl de leeftijd en de
categorie waartoe het dier behoort hem nog iets omtrent dete verwachten vleeskwaliteitzeggen. Opgrond van dezekenmerken tracht hij deprijs vast te stellen; deze wordt
echter mede bepaald door de plaatsingsmogelijkheid die de koper op dat moment
voor het dier ziet. Dit laatsteiszeerbelangrijk omdat hier talvan factoren (als seizoen,
de omvang van het aanbod en voor bepaalde categorieën ook de export) invloed
kunnen uitoefenen. Hierdoor komt in vele gevallen het speculatief element t.a.v. de
rentabiliteit naar voren.
Op de weg van producent naar consument worden verschillende belangengroepen
ingeschakeld. In vele gevallen zal het dier van de mester via grossier of exporteur en
slager de consument bereiken. De kwaliteitsidealen kunnen bij ieder van deze groepen
verschillen, mede onder invloed van de bestemming van het vlees die voor elke groep
anders kan zijn. Ook binnen de groep van consumenten kunnen, zoals uit de winkelverkoop blijkt, de kwaliteitseisen sterk uiteenlopen.
Bij de consumenten i.e.de huisvrouwen valt eengrote onwetendheid vast te stellen in
zake een zo uitermate belangrijk voedingsmiddel als vlees. Vaak wordt door hen een
overdreven nadruk gelegd op enkele eisen waaraan het vlees moet voldoen, zoals
magerheid en malsheid. Aan deze eisen voldoet echter niet het gehele karkas maar
een juiste bereidingswijze kan ook van de minder dure delen een smakelijk gerecht
maken. Variatie in vleesgerechten zal de consument in vele gevallen welgevallig zijn.
Om deze redenen wordt een betere voorlichtingdoormiddel vanhet huishoudonderwijs
en de huishoudelijke voorlichting gewenst geacht. Daar de mogelijkheden bij de huishoudscholen hiertoe vaak ontbreken, zullen er voorzieningen moeten worden getroffen. Demonstraties, b.v. door deskundigen van de Slagersvakschool, zouden hierin
reeds verbetering kunnen brengen. Mogelijk dat op de huishoudscholen de aanschaffingvan eeneenvoudig uitneembare slachthelft reedsveelkan bijdragen tot verruiming
van de kennis van de verschillende kwaliteiten van rundvlees. Hierbij kan immers
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meer dan tot nu het geval was aan de herkomst van de onderdelen en deligging in het
karkas en de hierbij passende bereidingswijze aandacht worden besteed, zodat de deskundigheid van de huisvrouw t.a.v. dit voedingsmiddel toeneemt.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat zichten aanzien van de slachtkwaliteit en de
bepaling daarvan in de praktijk vele moeilijkheden voordoen. Ondanks dit alles kan
men vaststellen dat het karkas van een slachtdier dat aan goede kwaliteitseisen voldoet, bepaalde algemene kenmerken bezit. Deze zijn:
1. Goede gevleesdheid
2. Een optimale vetheid
3. Een fijn beenderstelsel
4. Een zodanige leeftijd van het dier dat een goede vleeskwaliteit verwacht mag
worden.
De beide eerstekenmerken geven devlees-vetverhoudingweer. Het iswellicht aan te
bevelen bij rundvee meer te gaan letten op deze vlees-vetverhouding, omdat uit de
voorlopige resultaten van Nederlands onderzoek met vleesstiertjes (afstammelingengroepen van stieren) zeer grote verschillen in deze verhouding naar voren zijn gekomen. In dit verbandishet interessant eropte wijzendat, integenstelling tot devlees-vetverhouding,de verschillendevleesonderdelenuitgedrukt inprocenten vanhet totale vlees
in het karkas bijde verschillendecategorieën mestvee zeer weinig verschillen vertonen.
De subjectieve beoordeling is hierbij vaak misleidend. Men meent dan verschillen te
constateren die er inwerkelijkheid niet zijn.
Een voortzetting van het onderzoek, uitgebreid metkarkas-analysen van dieren van
verschillende kwaliteitsklassen en behorend tot verschillende categorieën is dan ook
zeer gewenst.
Kwaliteitskenmerken vanvleesenvet
De waardering van het eindprodukt is sterk afhankelijk van de kwaliteit van vlees
envet. In het algemeen iser eenpositief verband tussen dekwaliteit van het vleeszoals
de consument deze waardeert en een aantal andere kenmerken zoals de kleur, de
malsheid, structuur en sappigheid. Bij relatief jonge dieren - zoals vaarzen, ossen en
ook koeien die slechts één keer hebben gekalfd - zijn deze eigenschappen doorgaans
optimaal. Bijtoenemende leeftijd van dedieren worden dezekenmerken veelal minder
gunstig. Hier kan een donkere vleeskleur en een te sterk gele kleur (tot hoog oranje
toe) van het vet op de consument een minder prettige indruk maken omdat deze kenmerken met een verminderde malsheid in verband worden gebracht. Ook bij zeer
jonge dieren kan de kleur afwijken, b.v. als het vlees niet optimaal kersrood gekleurd
is,maartebleek(blassig)is. Dezeblekekleurgaatvaak samenmet eengeringematevan
vetheid, waardoor gesproken kan worden van een niet voldoend „slachtrijp" dier.
Om vlees van goede kwaliteit te kunnen leveren is een voldoende mate van rijpheid
danookvereist.Wellichtverdienthetaanbevelingeroptewijzendathet begrip[„slachtrijpheid" nietuitsluitend betrekkingheeft opdematevanvetheidalisditkenmerkzeker
eenvan debelangrijkste. Hierbij spelenmalsheid en aroma eveneenseen rol.
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De subjectieve beoordeling
van het levende dier vergt
een langdurige praktische
ervaring

' -Ci.*-' "

»*»v

De kwaliteitskenmerken zijn het beste aan het
karkas te beoordelen. De karkassen van deze
vleesstieren voldoen aan hoge eisen

Een voorvoet van een vleesstier waar de uitstekende ontwikkeling van de rugspier duidelijk te zien is. De vlees-vetverhouding van dit
dier voldoet aan zeer hoge eisen
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Bij vleesstiertjes krijgt menvaak deindruk datdevezelstructuur iets grover is dan
bij ossen envrouwelijke dieren. Wellicht behoeven deze stiertjes een langere rijpingstijd na het slachten zoals menin depraktijk ookvaak aanneemt. Nader onderzoek
hierover is gewenst. De winkelverkoop van vlees vandeze stiertjes schijnt echter geen
bezwaren opteleveren, omdat deconsument, wanneerdeze aandit vleesisgewend,dit
zeer smakelijk vindt.
Een bijzondere plaats neemt hetkalfsvlees inwaarbij alsvoornaamste kenmerk de
blanke kleur geldt. Deze blanke kleur ismetdehuidige melkvervangende preparaten
vrijwel even goed bereikbaar alsmet volle melk. Onderzoekingen hebben aangetoond
dat licht waarschijnlijk geen invloed heeft op de kleur, de kwaliteit vanhet water
echterwel.
Behalve deze subjectief vast te stellen kenmerken zijn er nog een aantal langs
fysisch-chemische wegmeetbare grootheden die een indruk kunnen geven over de
kwaliteit van vlees.
Een aantal van deze factoren wordt echter niet alleen door het dier zelf bepaald,
doch mede door debehandeling vóór hetslachten enhetrijpingsproces inhetkarkas.
Het verband tussen een aantal objectief meetbare eigenschappen en de kwaliteit is
zeker aanwezig, doch deinterpretatie isbij dehuidige stand vanhetonderzoeknog
zeer moeilijk.
Door GRAU en HAMM ishetvolgende schema opgesteld inzake hetverband tussen
een aantal kenmerken. Eenkruisje geeft aanwanneer erverband bestaat.
Mate van
rijpheid

Waterb.
vermogen

Mate van rijpheid

""""-»-^

X

Waterb. vermogen

X

^^^^

Kleur
Malsheid

X

Sappigheid

X

X
X

X

X

~~~~\^

X

X
X

Smaak

X
X

~~^-\^

X

Structuur

X
X

Smaak
Sappigheid

Marmorering

X

X

X

Malsheid

X

X

Marmorering
Structuur

Kleur

X
X

X

X

"~-~--^

X

X

X

~-^-\

"^^^

Het isnoodzakelijk hetprobleem vandekwaliteit langs meer objectieve wegtebenaderen. Bijhettoetsen vandeeisen van deconsument ishetvangroot belang dat van
een betrouwbaar beoordelingsschema wordt uitgegaan. Het hier vermelde schema
van GRAU en HAMM zal hierbij alshulpmiddel kunnen dienen.

Aanhoudingspercentage
Hieronder verstaatmenhetkoud karkasgewicht inpercenten vanhetnuchter levend
eindgewicht. Inalle categorieën zijn hetdegoed gevleesde dieren diehethoogste aanhoudingspercentage hebben, alspeelt devetheid hier mede een rol.
Het aanhoudingspercentage kan sterk variëren: van48%bij slecht gevleesde oudere
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koeien tot 70%bij extreem gevleesde vette kalveren. Bij vleesstiertjes die met krachtvoer werden gemest zijn waarden van 60-64% gevonden. Bij de bepaling van de
prijs van het slachtrijpe dier wordt, of dit nu wordt verkocht per kg geslacht gewicht
ofin de roes, met dit aanhoudingspercentage altijd rekening gehouden.
Voor de mester is het van belang dat hij inzicht heeft in dit aanhoudingspercentage
doch vooralook dat hijhet levendgewicht vanzijn dierenkent. Rekening houdend met
het verliestijdens het vasten, kan hij dan bepalen wat het karkas-gewicht ongeveer zal
zijn en daardoor zijn vraagprijs beter ondersteunen. Voor diegenen die met het verkopen in de roes voldoende ervaring hebben, is het levend gewicht niet van zoveel
belang doch wélvoor hen die hiermede nog niet lang geleden zijn begonnen of zullen
beginnen.
Kwaliteitsbeoordeling bij de verschillende categorieën slachtdieren
a. Nuchtere kalveren
Deze categorie levert geen kwaliteitsprodukt. Het karkas bevat veel been en nagenoeg geen vet. Het aantal nuchtere kalveren dat geslacht wordt daalt weliswaar sterk,
maar toch gaan hier nog veel dieren verloren waaruit een veel waardevoller produkt
zou kunnen worden verkregen.
De selectie van wel en niet voor de mesterij geschikte kalveren is blijkens de ervaringen bij mestproeven met groepen mannelijke afstammelingen van bepaalde stieren
zeer moeilijk of misschien onmogelijk, omdat gebleken is dat aan een nuchter kalf

Karkassen van vette kalveren die een zeer royale
bespiering vertonen, gepaard aan een juiste mate
van vetheid
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vrijwel nooit te zien is hoe de ontwikkeling van het dier zal zijn. Het criterium dat
misschien van enig belang zou kunnen zijn ishet geboortegewicht.
b. Vette kalveren
De variatie binnen deze categorie is groot omdat gedurende de korte mestperiode
veel factoren op de slachtkwaliteit kunnen inwerken. In de gunstigste gevallen verkrijgt men dieren met veel vlees waarbij het percentage been echter vrij hoog blijft
(minstens 18%).
Bij deze dieren is een goede mate van vetheid vereist om een kalf van goede kwaliteit te leveren. Vanzelfsprekend moet de kleur zo blank mogelijk zijn.
c. Graskalveren
Zowel in leeftijd als in gewicht kan deze categorie sterk uiteenlopen. Ook de kwaliteit verschilt sterk en een algemeen gemiddelde is dan ook niet aan te geven. In het
algemeen zijn het dieren die voor hun oorspronkelijke bestemming zijn mislukt.
Het beenderpercentage ligt vaak hoog (25%) terwijl de vleeskleur aanmerkelijk
donkerder isdan bij kalfsvlees uit dehiervoor vermelde categorie. Velevan deze dieren
lenen zich dan ook het best voor de vleeswarenindustrie.
d. Vleesstiertjes
De leeftijd waarop deze dieren worden geslacht, kan variëren van 1-2 jaar. Ook
hier kan de kwaliteit sterk uiteenlopen. Deze dieren zijn in de regel goed gevleesd en
hebben relatief weinig been, nl. 13-15%. De kwaliteit hangt af van de wijze van mesten, waarbij als gunstige factor genoemd kan worden dat deze dieren niet snel vervetten. Op een juiste slachtrijpheid moet worden gelet omdat men vrij vaak dieren ziet
die geen optimale vetheid hebben.

Een groep zwartbonte stiertjes die vrijwel uitsluitend met krachtvoer zijn gemest tot een gewicht van ca. 500 kg. Dit gewicht werd bereikt
op een leeftijd van ruim 13 maanden. Op dit eindgewicht waren de dieren iets te vet, maar ze waren verder van uitstekende kwaliteit

Bij het mesten met krachtvoer in ongeveer 13-14 maanden tot een eindgewicht van
500 kg bestaat bij sommige dieren het gevaar voor te grote vetheid. Worden deze
dieren echter op te jonge leeftijd geslacht, dan is het vlees in vele gevallen te bleek
van kleur.
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Karkassen van ossen van ca. 220 kg geslacht gewicht. Matig gevleesd en over het algemeen nog
iets weinig egaal met vet bedekt

e. Ossenenvaarzen
Deze dieren worden in de regel gehouden tot een leeftijd van 2 tot 2\ jaar. De gevleesdheid is doorgaans goed. Bij vaarzen treedt nog wel eens de neiging tot te grote
vetaanzet op, terwijl bij ossen soms een wat grof beenderstelsel aanwezig is.Devleeskwaliteit is in de meeste gevallen prima.
f. Ouderevrouwelijke dieren
Deze categorie moet eigenlijk gesplitst worden in 2 groepen, t.w. dieren die één of
twee keer hebben gekalfd en oudere dieren. De slachtkwaliteit van dieren die slechts
één of twee keer hebben gekalfd wordt in het algemeen, vooral ten aanzien van de
vleeskwaliteit, als ideaal aangemerkt.
Bij de oudere dieren is er behalve de kwaliteitsafname het gevaar voor een relatief
te grote vetheid. Zij vormen vaak bij een toenemende hoeveelheid vlees een onevenredig grote hoeveelheid vet. Van deze dieren komt nog een vrijgroot gedeelte direct
bij de consument terecht, terwijl ook de vleeswarenindustrie een afzetgebied vormt
voor de niet te vette dieren.
g. Oudestieren
De oudere stieren kunnen zeer royaal gevleesd zijn bij een voor de vleeswarenindustriejuiste mate van vetheid. De meeste dieren worden dan ook hiervoor bestemd.
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Tenaanzien vandegeschiktheid voorde vleesproduktie vande verschillende veeslagen
menen wijopgrond van verricht onderzoek dat de in ons land voorkomende veeslagen
in alle categorieënslachtdierengoed gevleesde dieren kunnen opleverenen in bijnaalle
gevallen met buitenlandse veeslagen kunnen concurreren. Import van buitenlandse
rassen ofhet uitvoeren van kruisingen hiermee menen wijtemoeten ontraden. Uit een

Van de buitenlandse vleesrassen zijn vooral de Hereford (links) en Aberdeen angus (rechts) bekend, die
naast een goede gevleesdheid een zeer grote vetaanzet vertonen

oogpunt van wetenschappelijk onderzoek is het gewenst dat op instituten die werkzaam zijn op het gebied van de veehouderij proeven met dieren van bepaalde vleesrassen onder Nederlandse omstandigheden worden uitgevoerd (o.a. kruisingen van
vleesrassen met Nederlands vrouwelijk vee).

Het Franse vleesras Charollais heeft de reputatie een uitstekende vleeskwaliteit
te leveren

Kwaliteitsverbetering van vleesisvoor deboer eenmoeilijke kwestie, omdat hij niet
in staat wordt gesteld het produkt in geslachte toestand te beoordelen. Het slachtrijp
maken vanjonge mannelijke dieren (stieren en/of ossen) is het gemakkelijkst, omdat
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deze dieren in hun categorie bij een bepaald gewicht een voldoende hoeveelheid vet
hebben aangezet om een slachtprodukt van goede kwaliteit te leveren zonder te vet
te zijn.
Waardering vanhetvlees doordeslager
De waardering van de meeste slagers - dit ismede afhankelijk van de soort zaak en
de plaats waar deze is gevestigd - voor de verschillende categorieën slachtvee is in
afnemende volgorde:
1. Schot:
2. Os en vaars:

Dier van ca. 3jaar, dat één keer heeft gekalfd.
Dier van l | - 2 ^ jaar, wanneer het niet te vet is. Dit komt bij een
vaars eerder voor dan bij een os.
3. Koe:
Dier van 4à 5jaar, dat ten hoogste drie keer heeft gekalfd.
4. Vleesstier:
Levend gewicht400-500 kg.Dit gewichtismeer afhankelijk van de
voeding dan van de leeftijd.
5a. Vleesstiertje: Levend gewicht beneden 400kg. Wanneer het gewicht van deze
dieren te gering wordt, zijn ze meestal slechts geschikt voor de
vleeswarenindustrie.
5b. Oude koe:
Dier ouder dan 5jaar: afhankelijk van de bevleesdheid is dit dier
geschikt voor de slagerij of de vleeswarenindustrie.
Ten slotte komen dan nog de worstkoe en de oude stier waarvan de kwaliteit in de
regellaag gewaardeerd wordt en die uitsluitend geschikt worden geacht voor devleeswarenindustrie.
De kwaliteitsbeoordeling van vleesstieren (400-500 kg) door slagers loopt uiteen
van voldoende tot zeer goed, o.m. afhankelijk van de aard van de slagerij en de plaats
waar deze is gevestigd. Door verschillende slagers wordt dit stierenvlees echter ver-

Worstkoeien hebben een
laag aanhoudingspercentage
en de vleeskwaliteit w o r d t
in de regel laag gewaardeerd
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kocht zonder dat het alszodanig wordt genoemd omdat stierenvlees in de ogen van de
consument van mindere kwaliteit is. Deze mening stamt nog uit de tijd dat er vrijwel
uitsluitend oude, zware fokstieren werden geslacht. Maar devleeskwaliteit van slachtrijp gemaakte jonge stieren is geheel anders dan die van oude dieren. De historisch
gegroeide antipathie tegen stierenvlees zal dan ook overwonnenmoeten worden,aangezien het verschil in vleeskwaliteit in vergelijking met het hooggeroemde ossenvleesniet
noemenswaardis.
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VIII. DE H A N D E L IN SLACHTVEE
Het marktwezen
Met deuitbreiding van deNederlandse rundveestapel in de afgelopen jaren gaat een
toename vanaanvoer enhandelvangebruiksveeopdemarkten gepaard. Daarbij iseen
concentratie van de aanvoer van mager gebruiksvee en slachtvee naar een 12-tal
groteremarktenteconstateren. Het fokvee wordt inhoofdzaak opde bedrijven aangekochtenverkocht.Detotaleomzetviademarktenwasin1954ruim1300000dieren,een
aantal dat zich in de volgende jaren niet geheel kon handhaven maar in 1959 weer
bijna werd bereikt en in 1960ruimschoots overschreden.
Tabel 15geeft een beeld van de aanvoeren op de belangrijkste veemarkten in 1958,
1959en 1960.
De vraag naar slachtvee bewoog zich in de afgelopen jaren in stijgende lijn en ving
hetgrotere aanbod gemakkelijk op.Zoweldeprijzen van mager alsvetvee vertoonden
een stijgende tendens. Mede afhankelijk van vraag en aanbod zijn de seizoenschommelingen van de vleesprijzen echter vrij groot, zoals blijkt uit tabel 16.
De prijsvariaties tussen eerste of extra kwaliteit en derde kwaliteit zijn echter veel
groter. De bijlagen 1,2, 3en 4 (achterin dit boek) geven een overzicht van de prijzen
van deverschillende categorieën over delaatste jaren.
Overzicht van een veemarkt. De aanvoeren van de verschillende categorieën vee zijn g r o o t

TABEL 15. Aanvoerenvanrundveeopdebelangrijkste veemarktenin 1958, 1959en1960
Runderen en kalveren
1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rotterdam
's-Hertogenbosch
Zwolle
Leeuwarden
Utrecht
Doetinchem
Groningen
Purmerend
Leiden
Sneek
Hoogeveen
Amsterdam
Overige markten

202480
203048
152218
144148
95300
89207
91717
62118
33178
33383
28044
15697
82381

Totaal op 38 markten

1232919

1960

1959
207636
199301
194676
157671
92444
92467
90127
71844
33488
33314
28428
15111
83821

214958
225207
198969
161350
107179
111888
92727
77346
36593
35485
31044
15800
74138

1300328

1382684

Bron:Statistiek van demarktprijzen van rundvee, varkens, paarden en wolvee
venhage

1960L.E.I., 's-Gra-

TABEL16. Deprijsschommelingenvoorenkelecategorieënslachtveein 1959volgensdedoorhetL.E.I.
berekendegemiddeldeprijzen
Hoogste prijzen

Nuchtere kalveren tot 1 week
Vette kalveren (2e kwaliteit)
Slachtkoeien (2e kwaliteit A)

Laagste prijzen

Periode

gld/kg

Periode

gld/kg

juli-sept.
juli-aug.
april-juni

1,60 lev. gew.
2,65 lev. gew.
3,25 gesl. gew.

febr.-maart
febr.-mei
sept.-dec.

1,40 lev. gew.
2,45 lev. gew.
2,95 gesl. gew.

Marktnoteringen
De prijsnoteringen worden van week tot week door de marktcommissies of-correspondenten van de verschillende markten voor de verschillende kwaliteitsklassen ter
publikatie verstrekt. Deze noteringen geven een inzicht in de marktsituatie op een
bepaald moment. Hoewel aan de samenstelling van deze gegevens de nodige zorg
wordt besteed, moeten zij - in het bijzonder door de vleesproducenten - kritisch
worden beoordeeld, want deprijsopgaven van verschillendemarkten in dezelfde week
zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Op enkele markten wordt meer kwaliteitsvee aangevoerd, hetgeen veroorzaakt wordt door bepaalde kopers. Sommige marktcorrespondenten nemen hooggewaardeerde dieren van extra kwaliteit wel op in de prijsnotering voor Ie klasse; andere vermelden alleen: extra kwaliteit boven notering. Bij een
overvoerdemarktmoetvaakgeruimdwordentegenlagereprijsdandenoteringen doen
verwachtenomdataanvoeropeenvolgendemarktmetextrakostengepaardgaat.Daarentegen zijn bij onvoldoende aanbod deprijzen hoger dan denoteringen aangeven.
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De veehandel
Een goed functionerende veehandel is gezien de enorme geldomzetten van grote
betekenis voor de rundveehouderij.
Bijvoortgaande concentratie vanhetmarktwezenisdeveehouder-mesterminder dan
vroeger in staat de marktwaarde van zijn dieren vast te stellen. Hij zal dit goeddeels
aan eenbonafide deskundige moeten overlaten. Daarnaast zal hij inzage van dewekelijkse marktnoteringen niet kunnen missen.
Eenjuiste prijsvorming wordt bevorderd door een goede vaststelling van de kwaliteit van het slachtvee. Dit gebeurt bij de levende dieren volgens subjectieve normen.
Als grondslag voor deprijs moet echter gestreefd worden naar een objectievewaardebepalingbij degeslachte dieren. Een uitbetaling aan deproducent naar hoeveelheid en
kwaliteit van het geleverde slachtprodukt is in de praktijk nog moeilijk te realiseren,
maar het verdient wel aanbeveling. Onderdehuidigeomstandigheden is voordebeginnendemester inderegelverkoopper kg geslachtgewicht het beste. Wel dient hij er van
op de hoogte te zijn wat precies onder het geslacht gewicht wordt verstaan. Bepaalde
delen, zoals nieren, hartvetten enz. behoren niet te worden afgesneden en bij de eetbare afvallen te worden gevoegd, maar behoren bij het slachtgewicht.
In ons land is de aan- en verkoop van rundvee deels in handen van particuliere
handelaren, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de vrije handelaren en
de commissionairs. Daarnaast vervullen de coöperatieve aan- en verkoopverenigingen van vee een rol van betekenis. Deze laatste werken op provisiebasis met in- en
verkopers, al of niet gesteund door streekvertegenwoordigers.
Het naast elkaar optreden van de coöperatieve en de particuliere handel heeft een
gunstige invloed op dereëleprijsvorming enbeperkt dehandelsmarges tot een verantwoord niveau.
Particuliereveehandel
Bij het Bedrijfschap voor de Handel in Vee zijn de laatstejaren ongeveer 6500veehandelaren ingeschreven. Hiervan zijn er omstreeks 90%georganiseerd in Provinciale
Bonden, die als autonome afdelingen zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Veehandelaren.
Daarnaast zijn er ongeveer 3500door het Bedrijfschap erkende varkenshandelaren,
waarvanookweer90%isaangeslotenbijdeNederlandseBondvan Varkenshandelaren.
Het Bedrijfschap voor de Handel in Veeverzorgt de opleiding, dienodig isvoor het
vakdiploma en de erkenning. Een deskundige waardebepaling van slachtvee, gepaard
gaande met een goed commercieel inzicht isbij de uitoefening van de functie van veehandelaar zeer belangrijk. Het aantal veehandelaren in ons land is groot. Daardoor
is de omzet en dus het inkomen uit de handel van een bepaald percentage van hen
gering. In vele gevallen heeft men echter de handel als een noodzakelijk nevenberoep
(kleine boeren, slagers, e.d.). Een verantwoord en deskundig zaken doen, steunend op
ruime ervaring en tot normaleproporties beperktwinstmotief, moetenworden bevorderd. De waardering voor de functie van de veehandelsbranche in het economische
bestelvan deveehouderij ishiermede gediend.
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Coöperatieveveehandel
In de loop van dejaren hebben zich sterke organisaties op het gebied van de coöperatieve aankoop en afzet van levend vee en de verwerking van slachtvee ontwikkeld.
Dit laatste is echter hoofdzakelijk beperkt tot de sector van de varkens.
Een vijftal coöperatieve verenigingen (F.C.E., Drentex, G.O.S., C.U.V.A., C.V.V.)
die met uitzondering van Limburg en het grootste deel van Noord-Brabant het
gehele land bewerken, zijn aangesloten bij de Coöperatieve Vleescentrale te Rotterdam. In beide genoemde provincies en ook in Gelderland werken voorts dein deVeeafzetfederatie van de K.N.B.T.B. opgenomen coöperaties (Limco, Brabantse Vee- en
Vleescentrale en A.B.T.B.).
Hoewel deze coöperaties een omvangrijke vleesbewerkende en -verwerkende industrie en exportslachterijen bezitten, ishet aandeel rundvlees gering. Het overgrote deel
van de rundvleesverwerking, de grossierderij en de export van vlees is in handen van
particuliere ondernemingen.
Evenals devrije handelaren en commissionairs verkopen dein- en verkopers van de
coöperaties het grootste deel van de aangeboden slachtrunderen over de markten, een
kleiner deel - doorgaans slachtvee van hogere kwaliteit - rechtstreeks aan slagers.
Bijdeberekening vandeprovisies bijaan-en verkoop ishet vanbelang,de tijddiehet
dierophet bedrijfaanwezigismede inaanmerking tenemen. Dit kan van betekenis zijn
voor de rentabiliteit van de rundveemesterij, vooral voor die dieren die slechts gedurende een korte tijd door de mester of weider worden aangehouden. Kleine coöperaties zullen dit moeilijk kunnen realiseren.
Structuur vandevee- envleeshandel
Er bestaan relatief grote marges tussen de prijs, die de mester ontvangt en die de
vleesconsument moet betalen (Vergelijk bijlage 5met bijlage 6).De vraag dringt zich
dan ook op of de vee-en vleeshandel niet verder kan worden gerationaliseerd. Mogelijkheden hiertoe liggen o.a. in een regelmatig aanbod van slachtvee, dat meer op de
vraag isingesteld. Hierdoor worden sterke prijsfluctuaties op devleesmarkt vermeden.
Verder zal door vergroting van omzet een verlaging van de handelskosten mogelijk
zijn. Hieruit zal een betere prijs voor het slachtvee moeten resulteren.
Bij de verwezenlijking van deze mogelijkheden zullen echter verschillendebelangentegenstellingenindeketen vanproducent-handel-industrie enook tussencoöperatieveen
particuliere bedrijfsvorm, alsmede tussen veehandelen vleesgroothandelmoeten worden
In ons land en de overige E.E.G.-landen wordt het slachtvee in levende toestand
over de markten afgezet en ingekocht door de vleesbewerkende en -verwerkende
bedrijven. Daarna worden de dieren naar de particuliere en openbare slachthuizen
vervoerd. De openbare slachthuizen liggen in het algemeen in of bij de consumentencentra. Het zelf slachten door de slagers aan huis behoort vrijwel tot het verleden; dit
is nu geconcentreerd in de openbare slachthuizen. In de kleinere plaatsen slachten de
slagersnogzelf, maar in degrote steden laten zij het inkopen en het slachten al vrijwel
geheel over aan de groothandel in vlees.
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Het handengeklap w o r d t
heftiger. Koperen verkoper trachten beiden hun
zienswijze aan de ander
op t e dringen

Het dier is bezichtigd. De handel
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Zorgvuldig w o r d t de koopsom nageteld. De handel
in vee maakt vrijwel nog geen gebruik van moderne betalingswijzen. De koe w o r d t in contant
geld betaald

De koop w o r d t gesloten. Het publiek dringt op,
want dit w i l graag weten hoe hoog de verkoopprijs
is, ten einde vergelijkingen te kunnen maken

Het bedrag is nageteld en in orde bevonden. Koper en verkoper geven elkaar de
hand met de w o o r d e n :„ G e l u k met de k o e "
„Zegen met de centen"

In de Verenigde Staten van Amerika is de ontwikkeling nog veel verder. De dieren
worden daar geslacht in slachthuizen dieinhet centrum van deproduktiegebieden zijn
gelegen. Zo nodig worden ze daar in koelhuizen in voorraad gehouden. Hierna gaan
ze over grote afstanden in geslachte toestand naar de vleeswarenfabrieken en de bewerkings- en verwerkingsbedrijvenin degrote steden (consumptiecentra).
In Nederland wordt deze ontwikkeling afgeremd omdat in de vleeskeuringswet o.a.
de bepaling is opgenomen dat vleesbij „invoer" inhet gebied vaneenandere vleeskeuringskring opnieuwmoet wordengekeurd om na tegaan of sinds de eerste keuring veranderingen zijn opgetreden. Van deze maatregel kan weliswaar preventieve invloed
t.a.v. de hygiëne uitgaan, maar zij vormt voordehandelin vleeseenzodanige belemmering,dat wijziging van genoemde bepalingernstigmoet worden overwogen.1)
ZowelinWest-Duitsland alsin Frankrijk is,o.a. van dezijde van de georganiseerde
vleesproducenten, gesteund door enkelewetenschappelijke onderzoekers ophet terrein
van het marktonderzoek2), aangedrongen op een heroriëntatie van de structuur van de
vee- en vleeshandel naar Amerikaans voorbeeld.
Bij de Europese markthandel leiden overschotten in aanvoer vanlevendslachtvee tot
eenprijsdruk tijdensdemarkt. Daarbij komt dat de onverkochte dieren moeten worden
opgeruimd, óf door vervoer naar een andere markt óf door terugvoering naar het
bedrijf van herkomst. Dit laatste is in Duitsland niet toegestaan, zodat er voor deze
dieren kosten van opstalling op de markt moeten worden betaald. Een en ander
gaat met grote geldelijke verliezen gepaard.
Mogelijke wijzigingen in de vleeshandel
De structurele veranderingen zoals die zich in de Verenigde Staten op het gebied
van de vleeshandel hebben voorgedaan, zullen in ons land, vooral gezien in de ontwikkelingsgang binnen deE.E.G., devolle aandacht moeten hebben.
De thans nog aangevoerde bezwaren, o.a. van de zijde van de georganiseerde veehandel,zullen geleidelijk aan hun geldigheid kunnen verliezen. Deze bezwaren komen
vooral hierop neer dat er voor slagers en fabrikant kwaliteits- en opbrengstverlies optreedt bij vervoer van dieren in geslachte toestand;verder dat door relatief hoger verbruik van vleeswaren en worst deze produkten dan minder vers zouden zijn en dat de
afstanden vanproducent naar consument in onsland veelkleiner zijn dan in Amerika.
Hier staat echter tegenover dat de consumptiegewoonten in West-Europa zich
wijzigen en ook dat er verschuivingen in de produktiegebieden en hun betrekkingen
met consumptiecentra binnen het E.E.G.-verband gaan optreden. De ontwikkeling
van grote levensmiddelenbedrijven naar Amerikaans voorbeeld („supermarkets") zal
eveneens een rol spelen.
Specialisatie en concentratie zullenzichineengrotere markteenheid sterker kunnen
ontwikkelen,waarbijookgrotereafstandenvanproducentnaarconsumentmoetenworden overbrugd. Een opmerkelijk feit is ook dat de concentratie van de vleesindustrie
1

) De betreffende wet dateert, behoudens enkele wijzigingen in 1950, van 1919
) Dr. MITTENDORF, Institut für Marktforschung, Braunschweig, Völkenrode: „Totverwertung ist
rationeller" (rapport)
2
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De weegbrug op de markt waar veel levende
slachtdieren tegen een geringe vergoeding
worden gewogen

Het vervoer van levend slachtvee geschiedt
vrijwel altijd in speciaal voor dat doel ingerichte vrachtauto's

in de productiegebieden er in Amerika niet toe heeft geleid dat de veehandel en het
marktwezen er op achteruit zijn gegaan.
In het kader van de E.E.G. zullen mogelijk enkeleveranderingen plaatsvinden in de
handel in slachtdieren en vlees. In de E.E.G.-landen kan men in grote trekken vaststellen dat het slachten van dierenin deproduktiecentra toeneemt.
In velelanden envooral in Scandinavië blijkt dat in de consumptiecentra het aantal
particuliere en coöperatieve slachthuizen toeneemt ten koste van de openbare. Men
komt steeds meer tot het inzicht dat degrote slachthuizen {openbare,particuliere encoöperatieve)op eenmeer rendabelewijzezijn te exploiteren dande kleinere {veelal openbare) slachthuizen waarde kostbare installaties vaak slechts enkele dagen per week
voldoende intensief worden gebruikt.
In sommige kringen wordt verwacht dat degrotere slachthuizen tevens het voordeel
zullen brengen dat een meer rationele wijze van verhandeling van de geslachte dieren
zal plaatsvinden. De handel in gehele karkassen, helften, voeten enz. zal nl. worden
vervangen door eenhandelinkleinere onderdelenterwijl deafzet endeverwerkingvan
de overblijvende delen door aan het slachthuis verbonden firma's of door de particuliere en coöperatieve slachthuizen zelf zal plaatsvinden. Verwachtmag danwordendat
de omvang vande transporten vanlevendedieren vanuit deproduktiecentra zal afnemen
en hiervoor in deplaats zal mogelijk een transport ingeslachte toestand komen met als
voordelen lagere transportkosten, gemakkelijker uitbetaling naar kwaliteit en regelmatiger afvloeiing naarde consumptiegebieden.Voor Nederland, met zijn betrekkelijk
geringe afstanden tussen de produktie- en consumptiegebieden, is dit vrij gemakkelijk
te verwezenlijken.
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IX. OP WELKE BEDRIJVEN PAST HET MESTEN
VAN R U N D V E E ?
Algemeen
Wanneer er van uitgegaan wordt dat het mesten van rundvee een meer of minder
belangrijke bijzaak van het landbouwbedrijf is, zullen die bedrijven welke over een
behoorlijke voorraadruwvoerbeschikken, in de eersteplaats inaanmerking komen. De
opfok van kalveren met melkvervangende preparaten is - wanneer de voorschriften
nauwkeurig worden opgevolgd - ook op bedrijven zonder melkvee geen probleem
meer.
Melkveebedrijven
Op onze huidige melkveebedrijven kan het voer gebruikt worden voor de produktie
van melk, maar voedertechnisch evengoed voor dievan vlees. Of en in welke omvang
en vorm het mesten van rundvee op de individuele graslandbedrijven zal gebeuren,
hangt van zeer veelfactoren af. In de eerste plaats ishet rendement belangrijk. Dit zal
waarschijnlijk in het algemeen niet hoger zijn dan dat van de melkveehouderij. Vervolgens geeft het mesten van rundvee een minder vast en een minder regelmatig inkomen dan het houden vanmelkvee.In dederdeplaats isereengroot verschil in arbeidsbehoefte tussen melk- en mestvee. Op de meeste weidebedrijven zal de oppervlakte
grond te beperkt zijn om de gezinsarbeid uitsluitend in demestveehouderij produktief
te kunnen maken.
Op grond van deze overwegingen mag niet verwacht worden,dat onze huidige melkveehouderszullen omschakelen op mesten, tenzij de arbeid benodigd voor het melken
een probleem wordt. De melkveehouders zowel op grote als kleine bedrijven moeten
allereerst trachten de kostprijs van de melk te verlagen, ten einde de rentabiliteit te
verbeteren. Het is voor hen in het algemeen niet aan te bevelen een gedeelte van de
ruwvoedervoorraad voor het mesten van veete bestemmen.
In enkele gevallen komt het weleens voor dat door gedwongen vermindering van de
arbeidsbezetting tot het mesten van rundvee wordt overgegaan. Dit geringer aanbod
van personeel kan zelfs een volledige verandering in het bedrijfsplan tot gevolg hebben. Er zijn in Nederland reeds enkele gevallen bekend waar men als gevolg van de
moeilijke arbeidsvoorziening is overgegaan tot rundvleesproduktie met daarnaast vrij
grote aantallen varkens en/of kippen. Deze situatie komt tot nu toe voor op de wat
grotere gemengde bedrijven (20-30 ha). Het is dan ook vrij moeilijk de rundvleesproduktie aan een bepaald bedrijfstype te binden.
Kleine bedrijven
Mede als gevolg van de geringe oppervlakte cultuurgrond is op de kleine gezinsbedrijven reeds een groot aantal jaren een groeiende belangstelling te zien voor aanvullende bedrijfstakken. Vanouds bekend is de pluimvee- en varkenshouderij, terwijl
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Individuele
kalverboxen
voor het opfokken van kalveren. In het deurtje bevindt zich een meelbakje
met vastzetbeugel en een
hooiruifje

de uitbreiding van de kalvermesterij meer van recente datum is. Betrekkelijk kort
geleden bestond de voeding van mestkalveren geheel uit volle melk; thans is het
mogelijk een mestkalf van behoorlijke kwaliteit te produceren door het verstrekken
van melkvervangende preparaten. Daardoor heeft ook het gespecialiseerde bedrijf
haar kans gekregen. Er zijn nl. reeds bedrijven in Nederland die gelijktijdig 150-200
kalveren mesten.
De duur van de mestperiode is 13-16 weken, zodat er perjaar ruim 3groepen gemest kunnen worden. Het mesten geschiedt momenteel vrijwel uitsluitend in speciale
boxen, waarin de dieren zich behoorlijk kunnen bewegen.
Op vele kleine bedrijven is het wellicht mogelijk naast het houden van melkvee,
kalveren te mesten. Dit laatste vraagt een grote nauwkeurigheid bij voedering en verzorging en verwacht mag worden dat dit op de gezinsbedrijven in goede handen is.
Bovendien kan het mesten van kalveren - nu met het gebruik van kunstmelkpreparaten goederesultaten zijn bereikt - geheellosgezien worden van het landbouwbedrijf.
Akkerbouwbedrijven
De grote akkerbouwbedrijven in het zuidwesten van ons land hebben, evenals diein
naburige landen, altijd meer belangstelling getoond voor het houden van mestvee op
hun bedrijf dan de akkerbouwers in derest van ons land.
Ondanks mogelijke bezwaren, dievan bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen, past op
de meeste akkerbouwbedrijven het mesten van rundvee omdat:
a. Bij-en afvalprodukten van de akkerbouw door het vee tot waarde kunnen worden
gebracht.
b. Stalmest voor velebedrijven van groot nut is gebleken.
c. Deverzorging van mestvee kan bijdragen tot hetverrichten van produktieve arbeid
door de vaste arbeidskern van het bedrijf gedurende de wintermaanden.
d. Het inkomen door het mesten van rundvee verhoogd kan worden.
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Introductie of uitbreiding van de mestveehouderij zal echter op verschillende bedrijven een vrij ingrijpende wijziging van het bouwplan tot gevolg dienen te hebben,
daar dezeverandering op het veeloze akkerbouwbedrijf het winnen van voedergewassen, het aanleggen van kunstweide of zelfs van blijvend grasland inhoudt.
Het houden van melkvee op akkerbouwbedrijven komt minder in aanmerking,
vanwege moeilijkheden in de arbeidsvoorziening - waarbij in het bijzonder gedacht
wordt aan het melken op zaterdag en zondag benevens aan de vakbekwaamheid van
de arbeiders- en dehogere investering in gebouwen en werktuigen.
Daar een uitbreiding van mestvee in het algemeen slechts zal kunnen plaatsvinden
met in het voorjaar geboren kalveren valt het einde van de opfokperiode samen met
het beschikbaar komen van de bijprodukten van de akkerbouw. Dit kan als een bijkomend voordeel worden beschouwd voor die akkerbouwbedrijven die met mesten
van rundvee beginnen of hun mestveestapel uitbreiden. Deze uitbreiding zal immers
vrijwel geheel moeten bestaan uit het mesten van vleesstieren tot 400 à 500kgofvan
ossen van 600à 700kg levend gewicht.
Invloed vantraditie, vakbekwaamheid en gebouwen
Eveneens enzeker niet in delaatste plaats zijn voor hetnemen van debeslissing van
het al of niet mesten van rundvee o.a. de volgende punten van belang: a. Traditie,
b. Vakbekwaamheid en interesse, c. Gebouwen.
ada.Traditie
Het is niet de bedoeling op deze plaats het verschijnsel traditie te verklaren. Dat
traditie een grote rol speelt bij het in gebruik nemen van nieuwe systemen is immers
voldoende bekend. Daarom zal dan ook bij het geven van voorlichting over het invoeren van deze bedrijfstak hiermee terdege rekening moeten worden gehouden.
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adb. Vakbekwaamheid eninteresse
Hoewel het mesten gemakkelijker lijkt dan het houden van melkvee - ook met het
oog op de arbeidsvoorziening - vraagt het produceren van rundvlees toch een zekere
vakbekwaamheid, diein de regelnietisloste zienvan deinteresse die de boer voor dit
bedrijfsonderdeel heeft. Ook deleeftijd waarop de kalveren aangekocht worden isvan
invloed op de aan devakbekwaamheid te stellen eisen.
Wanneer men nuchtere kalveren aankoopt en zelf opfokt, vraagt dit veel zorg en
kennisenbovendien grotenauwkeurigheid bij hetvoeren. Koopt mendedierenaan op
oudere leeftijd dan vraagt dit vooral veekennis,marktinzicht, handelscapaciteiten en
ervaring.
Wanneer niet van nuchtere kalveren wordt uitgegaan rijst de vraag op welke leeftijd dejonge dieren dan kunnen worden aangekocht doorhet mestbedrijf. Het is mogelijk kalveren aan te kopen van 9-12 weken oud. Op die leeftijd is de eerste en de
meeste zorg vereisende opfokperiode achter de rug. Het verhandelen van deze categorie dieren vertoont enige overeenkomst met de varkensmesterij waar biggen van
8-10 weken van de fokbedrijven verkocht worden naar de mestbedrijven.
Een andere geschikte leeftijd waarop kalveren verhandeld kunnen worden is 4 à 5
maanden, omdat dan degehele opfokperiode achter de rugis.
adc. Gebouwen
Het probleem van de huisvesting van mestvee kan zich op alle bedrijfstypen voordoen. In de regel is op de grote akkerbouwbedrijven voldoende onbenutte ruimte die
als stal kan worden ingericht. Bij de overige bedrijfstypen is de gebouwenruimte
meestal beperkt. Een eenvoudige loopstal zou hier uitkomst kunnen bieden.
Voor wat de gebouwen verder betreft, wordt verwezen naar de hoofdstukken V en
VI over de huisvesting.

Open loopstal met stieren
van ca. 400 kg die na de
weideperiode overwegend
met krachtvoer zijn gemest.
Door middel van een overdekte hooiruif (rechts op de
foto) w o r d t volop hooi verstrekt

Welk bedrijfstype inverbandmet de financiering
Voor het mesten van rundvee is in verhouding tot de hiervoor vereiste arbeid, vrij
veel kapitaal nodig. Bij inpassing van de rundveemesterij in bedrijfsverband zal hier77

mede terdege rekening gehouden dienen te worden en er zal moeten worden nagegaan
hoe de vermogensbehoefte binnen hetjaar fluctueert.
De akkerbouwbedrijven hebben in de regel een vrij groot liquiditeitsoverschot na het
verkopen van de oogst. Op verschillende akkerbouwbedrijven, o.a. in Zeeland, komt
het vrij regelmatig voor dat in de herfst mager rundvee wordt aangekocht uit dit
liquiditeitsoverschot. Gedurende dewinter wordt dit veeafgemest met gebruikmaking
van de bijprodukten van het akkerbouwbedrijf. Uit een oogpunt van financiering en
belegging van kasgeld is dit zeer gunstig. In het voorjaar, wanneer dit geld weer nodig
is voor de akkerbouwsector, wordt het vee afgezet voor slachtdoeleinden. In het
voorjaar zijn devleesprijzen meestal gunstig, zodat dezebedrijven ook hiervan kunnen
profiteren.
De melkveehouderijbedrijven hebben een liquiditeitsoverschot in de zomer, maar dit
isin deregelbelangrijk minder dan dat op deakkerbouwbedrijven. In demeestegevallenzalhet slechtstoereikend zijn om deeigenuitstoot van melkvee tebestemmen voor
de vleesproduktie. De aandacht van de melkveehouders zal in de eerste plaats gericht
moeten zijn ophetmelkvee,hetmelken ende opfok vanjonge produktieve dieren. Het
seizoenpatroon van de vleesprijzen geeft meestal in het voorjaar een top aan en in
het najaar een dieptepunt. Het aankopen van mager vee in het voorjaar tegen hoge
kg-prijzen is in de regel geen lucratief bedrijf, hoewel bekwame vakmensen wel kans
zien bij dezemethode winst te maken.
De gemengde bedrijven kennen een dergelijk tijdelijk liquiditeitsoverschot niet.
Daar zal inpassing van de rundvleesproduktie kunnen geschieden naast de verschillende onderdelen of ter vervanging daarvan. Invoering van rundveemesterij op deze
bedrijven vraagt dus aantrekken van vermogen, tenzij dit door het afstoten van andere
onderdelen kan worden opgevangen.
Indien op de kleine gemengde bedrijven eenuitbreiding wordt gezocht inde richting
van rundvleesproduktie, zal het mesten van kalveren (tot ca. 100 dagen) hiervoor het
meest in aanmerking komen. In verband met de optredende schaarste van nuchtere
kalveren in bepaalde perioden van het jaar kan het bezwaarlijk zijn om een continu
kalvermestbedrijf te stichten, tenzij men bereid is hoge aankoopprijzen te besteden in
die perioden waarin weinig kalveren worden geboren. Dit heeft echter aanmerkelijk
lagere winsten tengevolge omdat de prijzen van deze vette kalveren niet in dezelfde
mate stijgen.
Uitbreiding van de vleesproduktie
De afzet door de producent dient uiteraard plaats te vinden tegen zo gunstig mogelijke prijzen, waarbij rekening moet worden gehouden met de reeds bestaande vermogensbehoefte van het gehele bedrijf. Eventueel liquiditeitsmoeilijkheden kunnen door
het opnemen van krediet worden overbrugd.
Een uitbreiding van de Nederlandse rundvleesproduktie kan slechts plaatsvinden
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door uit te gaan van in het voorjaar (febr.-april) geboren kalveren. De kalveren die in
de rest van het jaar worden geboren, hebben vrijwel allemaal reeds een bestemming.
Eveneens dient er rekening meete worden gehouden dat dehuidige reserve aan kalveren overwegend uit mannelijke dieren bestaat. Het is mogelijk van deze dieren een
slachtrijp produkt te maken in de volgende categorieën:
a. Vet kalf:
b. Vleesstiertje :
c. Vleesstier:
d. Os:

13-15weken oud
250-400 kg levend gewicht
400-500 kg levend gewicht
1^tot 2\ jaar

Bij de categorieën b en c is de leeftijd niet vermeld, omdat het bereiken van de genoemde gewichten en het slachtrijp zijn meer afhangt van de groei en van de hoeveelheid en soort van de gebruikte voedermiddelen dan van de leeftijd. Wanneer aan
stieren direct na de opfokperiode vrijwel onbeperkt gekuild suikerbieteblad en -koppen en/of ander kuilvoer wordt verstrekt met daarnaast enig krachtvoer, ishet mogelijk dat deze dieren ca. 500 kg wegen op een leeftijd van 14-18 maanden.
Stieren die vrijwel uitsluitend met krachtvoer worden gemest kunnen dit gewicht
bereiken op een leeftijd van 12-14 maanden.
In verband met verschillende in dit hoofdstuk genoemde gunstige omstandigheden
mag worden verwacht dat degrootste uitbreiding vande rundvleesproduktie zal plaatsvindenop onzegrote akkerbouwbedrijven (jonge stieren en/of ossen) en op onze kleine
gezinsbedrijven (mestkalveren). Uit deze laatste zouden wel eens gespecialiseerde
kalvermestbedrijven kunnen groeien. Daar het grootste gedeelte van devette kalveren
bestemd is voor export kan dit gespecialiseerde bedrijf in bepaalde tijden (b.v. door
invoerbeperkingen) een groot risico lopen.
Melkend mesten
Het melkend mesten komt in ons land vrijwel uitsluitend voor in de consumptiemelkgebieden. Op dit soort bedrijven worden gedurende het gehelejaar melkgevende
koeien aangekocht. Deze dieren worden royaal gevoerd ten einde een relatief hoge
melkgift te verkrijgen en bovendien deconditie van deze dieren zodanig te verbeteren,
dat ze3tot 5weken na het droogzetten, voor directeconsumptie aan deslager kunnen
worden afgezet.
Het komt zeldenvoor, dat dezekoeien aan devleeswarenindustrie worden verkocht.
Dit vindt mede zijn oorzaak in het feit dat ervrijwel nooit wordt uitgegaan van oude,
afgeleefde koeien maar van dieren die ten hoogste vier maal gekalfd hebben. De melkende mester gebruikt het liefst dieren die betrekkelijk jong zijn, goed gespierd, ruim
gebouwd met brede rug enlenden en brede dijen.
Hoe lang de dieren op een dergelijk bedrijf blijven, hangt af van de melkgift en de
conditie. In sommige gevallen blijven de koeien 6-9 maanden op het bedrijf, maar het
kan ook voorkomen, dat zena ca. 6weken reeds naar de slager gaan.
Het is te verwachten, dat het aantal bedrijven waar het melkend mesten wordt toegepast zichvoorlopig welzal handhaven. Hier komen de koeien, die een redelijke hoe79

Melkend mesten in een stal
waar ongeveer 100 dieren
| gehuisvest kunnen worden

veelheid melk geven, maar toch om deéén of andere reden door demelk- en/of fokbedrijven worden opgeruimd. Vrijwel alle kosten worden vergoed uit de opbrengst van
de melk, zodat de verbetering van de conditie een extra voordeel oplevert. Wel stelt
een dergelijk bedrijf geheel andere eisen aan de vakbekwaamheid van de boer dan het
normale melkveehouderijbedrijf.
Bepaalde omstandigheden kunnen de mogelijkheden van een bedrijf waar melkend
gemest wordt gunstig beïnvloeden. Hierbij wordt dan gedacht aan bijzondere handelscapaciteiten van de boer, de beschikbaarheid over speciale voeding (spoeling, bostel,
pulp, aardappelschillen en overig keukenafval), te geringe oppervlakte grasland zodat
dedieren op stalmoeten verblijven, enz.
Dezefactoren of een combinatie hiervan kunnen mede aanleiding zijn, dat het oude
bekende melkend mesten opsommige bedrijven zal blijvenbestaan. Er mag evenwelverwachtworden,dat dekwaliteit vandeafgeleverdedierenzich aandemeermoderneeisen
zal aanpassen.
Hoe groot het aandeel van deze dieren in de totale vleesproduktie is, is moeilijk
tezeggen. Bij delandbouwtellingen in mei en december zullen ze- afhankelijk van de
conditie - worden opgegeven als melkkoe of als mestkoe, omdat deze dieren nu eenmaal voor een tweeledig doel worden bestemd.
Bijmelkend mestenzietmen bij devoedingvaak eenvrijnauwevre/ZW-verhouding.
De desbetreffende boeren zijn nl. van mening dat er voor een goede kwaliteit slachtprodukt een flinke hoeveelheid eiwit nodig is.
Vele mesters geven de voorkeur aan dieren van het M.R.IJ.-veeslag boven die van
het F.H.-veeslag, omdat naar hun mening dezelaatste gemakkelijk te vet worden.
Wanneer aangenomen wordt, dat bij melkend mesten de dieren gemiddeld niet
langer dan 3-5 maanden op het bedrijf aanwezig zijn, mag aan de hand hiervan wel
worden vastgesteld, dat het bezit van handelscapaciteiten en de bekwaamheid in beoordelingvanveeopgeschiktheid voorvleesvorming vangroter belangzijn dan kennis
van de veefokkerij.
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Een melkkoe (met een driespeen) die geschikt is om
melkend gemest te worden

De veehouderij als geheel gezien is zeer gebaat bij het melkend mestbedrijf omdat
de melkende mester in de regel een vrij goede prijs wil betalen voor melkgevende
koeien, die t.z.t. geschikt zijn voor de vleesproduktie.
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X. B E G R O T I N G E N O M T R E N T DE RESULTATEN
VAN DE P R O D U K T I E VAN RUNDVLEES IN
BEDRIJFSVERBAND
Algemeen
Bij de vleesproduktie in bedrijfsverband is het van belang enkele mestmethoden te
onderscheiden inverband met het teverstrekken voer. Naar aanleiding hiervan kan de
volgende indeling worden gemaakt:
1. Mestmethoden met overwegend graslandprodukten
2. Mestmethoden met overwegend akkerbouwprodukten
3. Mestmethoden met uitsluitend aangekocht voer;
a. met krachtvoer
b. met melkvervangende preparaten (mestkalveren).
Allereerst is een begroting opgesteld voor een vetweiderijbedrijf van 30ha met
mannelijk jongvee.
Vervolgens zijn de resultaten over 1960 weergegeven van een klein vetweiderijbedrijf, waar in hetvoorjaar magere dieren werden aangekocht enin deloop van
dezomer slachtrijp werden afgezet.
Verder is er een begroting opgesteld voor het mesten van 20 stieren op een akkerbouwbedrijf.
Het mesten van stieren met krachtvoer kan op elk landbouwbedrijf worden toegepast enisook mogelijk buiten bedrijfsverband. De gegevenshierover zijn vooral
inonsland nog summier, zodat een begroting van dit systeem niet is opgenomen.
Op bepaalde gezinsbedrijven kan deze methode misschien worden toegepast, hoewel inpassing van het mesten van kalveren met behulp van melkvervangende
preparaten op onze kleine gezinsbedrijven meestal beter op zijn plaats is.
Een begrotingvan hetmestenvan kalveren iseveneens opgenomen.

A. BEGROTING VOOR EEN GESPECIALISEERD MESTVEEBEDRIJF VAN 30 HA GRASLAND

Uitgangspunten
a. De beschikbare oppervlakte bedraagt 30ha grasland.
b. Er worden per jaar 100 stieren gemest tot ca. 15 maanden.
c. Het grasland levert minstens 3500ZW per ha perjaar.
d. Er wordt ca. 25ton hooi en400ton kuilvoer gewonnen.
e. Hetgraswordtingekuildinsleufsilo's,zodatvoorraad- ofzelfvoedering mogelijk is.
f. De zomerperiode loopt van 1mei tot 15 oktober (165 dagen) en de winterperiode
van 15oktober tot 1 mei (200dagen).
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Veestapel
Per jaar worden 100 nuchtere kalveren aangekocht, liefst in groepen van 25 à 35
stuks. De tijd van aankoop ligt tussen 15januari en 1april. De gemiddelde datum van
aankoop in dezebegroting isgesteld op 1 maart en dedatum van verkoop 15maanden
later op 1 juni. In werkelijkheid zal de datum van verkoop liggen tussen 1 april en
15juli, waarbij dan met uitersten geen rekening is gehouden. Hierbij is ervan uitgegaan dat die dieren waarvan verwacht wordt, dat zevoor 15mei slachtrijp zijn, op stal
worden afgemest.
De opfok van aangekochte nuchtere kalveren kan soms moeilijkheden opleveren.
In de meeste gevallen is het daarom aan te bevelen deze kalveren rechtstreeks aan te
kopen bij de melkveehouder en niet via de markt. De kans op ziekten isnl. gedurende
de eerste vier levensweken bij op de markt gekochte dieren groter vanwege de soms
langdurige reizen die deze moeten maken. Hierdoor wordt de weerstand tegen verschillende invloeden van buitenaf geringer.
Gedurende drie maanden van het jaar en wel in de periode van 1maart tot 1juni
is er een dubbele veestapel aanwezig, nl. 100jonge kalveren en 100 dieren van 12 tot
15maanden. Aangenomen is dat dejonge kalveren in ieder geval tot 10à 15mei op
stalworden gehouden. Wat devleesstieren betreft, mag verwacht worden dat per 1 mei
de helft, dus 50 stuks, nog in het grasland komt, terwijl de andere helft op stal wordt
afgemest.
Dit uitgangspunt is van groot belang in verband met het graslandgebruik en de
winning van het wintervoer.
Graslandgebruik
Per 1 mei komen 50vleesstieren in de weiwaarvan mag worden aangenomen dat ze
grotendeels in demaandjuni worden verkocht. Omstreeks 15mei komen de kalveren,
die dan gemiddeld 75 dagen oud zijn, in de wei; de hoeveelheid gras die deze dieren
consumeren is gedurende de eerste maanden uiterst gering.
Voor de winning van winterruwvoer zal 100-120% van de graslandoppervlakte

Het houden van een groep
mestdieren in een open
loopstal gedurende de w i n ter. De voeding bestaat
overwegend uit kuilgras
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gemaaid moeten worden. Er dient 20 à 25 ton hooi te worden gewonnen en aan kuilvoer is 400 ton nodig.
Bij eenjaarproduktie van ca. 3500 ZW netto per ha is de ruwvoederbehoefte ruimschoots veilig gesteld.
De voeding
In de weideperiode kunnen de dieren ongelimiteerd gras opnemen, zodat met een
zekere luxe-consumptie rekening moet worden gehouden.
Voor de totale hoeveelheid voer die één dier opneemt van begin tot eind is het
volgende schema opgesteld:
Voederwaarde pi ir dier per dag

Totale behoefte per dier

Periode
gzw

g vre

Ie periode 80 dagen (opfok)
50 kg kunstmelk
50 kg kalverbrokjes
iets hooi
Totaal
2e periode 150 dagen (weide)
20 kg gras
i kg kalverbrokjes
Totaal
3e periode 90 dagen (herfst)
1 kg hooi
20 kg kuil
2J kg krachtvoer
Totaal
4e periode 110 dagen (winter)
1 kg hooi
20 kg kuil
3 kg krachtvoer
l i kg droge pulp
Totaal
5e periode 30 dagen (voorzomer)
50 kg gras
2 kg droge pulp
Totaal
Totaal generaal

2200
300

500
60

2500

560

350
2200
1600

50
300
375

4150

725

350
2200
2000
900

50
300
450
60

5450

860

5500
1200

1250
80

6700

1330

ZW

kg vre

100

25

375

85

375

65

600

95

200

40

1650

310

Het levend eindgewicht van de dieren bij dezevoedingmaggesteldworden op470490kg. Bij een aanhoudingspercentage van 58à 60bedraagt het geslacht gewicht dan
270tot 290 kg.
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Krachtvoerkosten
le periode
50kg kunstmelk àƒ 1,30 met inbegrip van verwarming
50kgkalverbrokjes àƒ35per 100kg
2eperiode
75kg kalverbrokjes àƒ32per 100kg
3eperiode
225kg krachtvoer àƒ32 per 100kg
4eperiode
330kg krachtvoer àƒ32per 100kg
165kg droge pulp àƒ22,50 per 100kg
5eperiode
60kg droge pulp àƒ22,50 per 100kg
Totaal krachtvoerkosten per dier

ƒ 65 —
ƒ 17,50
ƒ 24 —
ƒ 72 —
ƒ106 —
f 37.—
ƒ 13,50

ƒ335,—

Opbrengsten en kosten
De opbrengst van deze vleesstieren kan gesteld worden op 280 x 3,20 = f 896 per
stuk. Wanneer van dit bedrag de kosten van slachtverzekering en transport bij aan- en
verkoop worden afgetrokken, blijft er f 875 per stuk over.
ƒ87500
ƒ11000

Opbrengst van 100vleesstieren àƒ875 per stuk
Aankoop van 100kalveren àƒ 110per stuk
Blijft

ƒ76500
ƒ33500

Blijft

ƒ43000
ƒ 4500

Krachtvoerkosten 100 x ƒ335 =
Bemestingƒ150per ha
Blijft
Kosten veehouderij
Sterfterisicoenveeartskosten5.J%van/80000 ƒ 4400
Rentelevendeinventaris 5%vanƒ60000
ƒ 3000
Stro en kaf 60ton àƒ60
ƒ 3600
Blijft
Loonwerk
Inkuilen, hooien en onderhoud greppels

ƒ38500

ƒ11000
ƒ27500
ƒ 4000
ƒ23500

Algemenekosten
Brandverzekering, elektriciteit, abonn., contrib.
telefoon, waterleiding, boekhouding
ƒ 2000
Onvoorzien
ƒ 1000
Blijft
Vaste kosten
Pacht grond en bedrijfsgeb. 30 ha à ƒ220
Werktuigen en gereedschappen

Auto

ƒ 3000
ƒ20500

ƒ 6600
ƒ 2400
ƒ 1500

ƒ10500
Arbeidsinkomen

ƒ10000
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Een aantal karkassen
vleesstiertjes van ruim
kg levend gewicht, die
een weidebedrijf zijn
mest

Invloed vande prijs en het produktieniveau vanhet grasland
Bij elke daling of stijging van de vleesprijzen met 10 cent per kg geslacht gewicht,
daalt of stijgt het arbeidsinkomen met f2800 per jaar. Bij een prijs van f3 per kg
geslacht gewicht wordt het arbeidsinkomen dus f4400, maar bij een prijs van f3,40
wordt dit f 15600.
Indien de produktie van het grasland 4000 ZW bedraagt in plaats van 3500 ZW
kunnen ér ca. 15 dieren meer afgeleverd worden, terwijl de algemene en vaste kosten
gelijk blijven. Wanneer van de opbrengst van deze 15dieren devariabele kosten, zoals
aankoopkosten, krachtvoerkosten, overige kosten en kosten loonwerk worden afgetrokken, blijft er een saldo per dier van ca. f300 over bij een prijs van f3,20 per kg
geslacht gewicht. Een produktie van het grasland van 4000 ZW per ha waarbij 15dieren meer gehouden kunnen worden geeft dus een hoger arbeidsinkomen van f4500
per jaar.
In tabel 17zijn definanciëleresultaten aftelezen bij een wisselend produktieniveau
van het grasland en bij wisselende prijzen.
TABEL 17. Invloed van de prijs per kg geslacht gewicht en het produktieniveau van het grasland
Arbeidsinkomen
Prijs per kg geslacht gewicht

ƒ 3 ƒ3,10
ƒ3,20
ƒ3,30
ƒ3,40
Invloed ƒ0,10
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Bruto-opbrengst per dier

ƒ820
ƒ850
ƒ875
ƒ900
ƒ930
ƒ 28

ffij

m

afgeleverde

Bij 115 afgeleverde

dieren

dieren

ƒ 4400
ƒ 7200
ƒ10000
ƒ12800
ƒ15600
ƒ 2800

ƒ 8100
ƒ11300
ƒ14500
ƒ17700
ƒ20900
ƒ 3200

van
500
op
ge-

Arbeidsbehoefte
De arbeidsbehoefte voor het mesten vanjongvee tot ca. 15 maanden ismede afhankelijk van de methode die wordt toegepast. Het knelpunt bij de arbeidsbehoefte ligt
op een dergelijk bedrijfin het voorjaar tijdens de opfok.
Wanneer er van uitgegaan wordt dat er geen uitzonderlijke prestaties verlangd
worden, kan de arbeidsbehoefte van een groep van 35 dieren gedurende de eerste drie
maanden gesteld worden op ca. 225 uren. Hierin is begrepen de tijd welke nodig is
voor aankoop, dagelijks toezicht en verzorging. Wanneer drie groepen van 35 dieren
worden aangekocht in de periode 15 januari tot 1april zal een gedeelte van de opfok
van deze drie groepen samenvallen. In die periode vraagt de opfok 200 tot 225 uren
per maand. Bovendien zijn er nog 100dieren van ca. 1 jaar op het bedrijf aanwezig die
ongeveer 75uren arbeid per maand vragen. Hieruit volgt dat gedurende 1 à2maanden
in het voorjaar het aantal arbeidsuren ca. 300 per maand bedraagt. Na deze opfokperiode van 3maanden, dusindeweideperiode,wordt dearbeidsbehoefte snel minder.
Globaalkan danook gesteld wordendat de dagelijkse verzorging vanca. 100stieren
door 1arbeidskracht kan geschieden. De ruwvoederwinning zal in de meeste gevallen
door een loonwerker worden verricht, waarbij de boer hulp kan verlenen.

B. FINANCIËLE GEGEVENS VAN DE VETWEIDERIJ

Verschuivingen in de verschillende categorieën bijvetweiden
Per jaar worden 650000 tot 700000 stuks rundvee van Nederlandse herkomst geslacht. Hierbij zijn de gras-, vette en nuchtere kalveren niet meegerekend. Hoe groot
het aandeel van de vetweiderij is bij de totale vleesproduktie kan bij benadering afgeleid worden uit de landbouwtellingen van mei betreffende rundvee, zie tabel18.
De mei-tellingen geven sinds 1955 een grote stijging te zien van de totale hoeveelheid weidevee. Globaal mag immers worden aangenomen dat bijna alle dieren die in
mei geteld zijn, gedurende de zomer geweid worden en in deloop van diezomer tot in
het najaar worden afgezet als slachtdier. Bij deze sterke uitbreiding van het totaal
aantal dieren is het opvallend hoe bij de meitellingen de categorie „overig mesten weidevee" daalt. Deze categorie omvat de oudere dieren en in het algemeen die
TABEL 18. Mestveestapel bij de landbouwtellingen van mei in de jaren 1955-1961
Jaar
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Mestkalveren Ander jong mestvee Overig mest- en weidevee Totaal mest- en weidevee
20000
37000
65000
43000
57000
78000
88000

_
63000
114000
174000
187000
196000

143000
128000
121000
102000
108000
94000
93000

163000
165000
249000
259000
339000
359000
377000
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dieren welkevoor demelkerij niet of niet meer geschikt zijn en deswege voor devleesproduktie worden bestemd.
Het vetweiden van oude koeien komt dus steeds minder voor, terwijl dat vanjonge
dieren, vooral stieren en ossen, delaatstejaren zeer sterk isuitgebreid. In verband met
de toenemende vraag naar kwaliteitsvlees biedt de afzet van jongere dieren betere
mogelijkheden.
Toch kunnen voor zeer deskundige vetweiders de financiële resultaten van het weiden van minder courant vee (b.v. oude koeien) beter zijn dan van kwaliteitsvee. Een
verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat in het voorjaar de aankoopprijs
van oude magere dieren relatief lager is dan van jonge dieren, terwijl dit verschil in
prijs bij verkoop van de slachtrijpe dieren veelal in mindere mate geldt.
Opwelkebedrijvenwordtdevetweiderij uitgeoefend?
De vetweiderij komt voor op gespecialiseerde bedrijven (vetweiderijbedrijven), op
akkerbouw- en op fruitteeltbedrijven met enig grasland dat minder geschikt is voor
akkerbouw of fruitteelt. De echte vetweiderijbedrijven worden vaak gevoerd door
„rustende" landbouwers die niet (meer) willen melken en evenmin hun land willen
verpachten. Ook komt het voor dat een gedeelte van het bedrijf wordt verpacht en het
overblijvend gedeeltewordt bestemd voor devetweiderij door de eigenaar.
De vetweiderij wordt vaak bedreven om te dienen als:
a. Aanvulling op het inkomen;
b. Aanvulling op de tijd (de boer wiliets om handen hebben);
c. Aanvulling op het bedrijf (het grasland heeft op het bedrijf geen andere aanwendingsmogelijkheid).
In het algemeen kan gesteld worden dat degenen die vetweiderij bedrijven „niet
boeren om geld maar boeren met geld".
In het voorjaar worden de dieren aangekocht en in de loop van dezomer als slachtdier afgezet. Gemiddeld blijven de dieren 100-150 dagen op het bedrijf en de brutowaardevermeerdering per dier per dag loopt uiteen van f 1 tot f 2. Onder bruto-
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waardevermeerdering per dag wordt verstaan het geldelijk verschil tussen verkoop en
aankoop, gedeeld door het aantal dagen dat het dier ophet bedrijfis. Meestal geven de
dieren dieslechts korte tijd ophet bedrijf blijven degrootste waardevermeerdering per
dag tezien en dedieren dielang moeten blijven degeringste.
De omzet per weideseizoen ligt tussen 3en 5dieren per ha, o.a. afhankelijk van de
bodemvruchtbaarheid, debemesting, dekapitaalkrachtigheid van deboer en dete verwachten prijzen.
Wanneer door gunstige grasgroei of het reeds na een korte periode afzetten van een
gedeeltevan het weidevee, devoederpositie zodanig isdat nieuw weidevee kan worden
aangekocht, is de ervaring dat deze laat aangekochte dieren niets of weinig meer opbrengen dan de aankoopprijs. Deze tweede aankoop komt dan ook lang niet overal
voor. Waarschijnlijk spelen hierbij de hogere prijzen in de voorzomer en de lagere
prijzen in het najaar een grote rol.
Resultaten vaneenpraktijkbedrijf in 1960
Over de financiële resultaten van devetweiderij wordt zeer verschillend geoordeeld;
juiste gegevens hierover zijn vrijwel niet bekend. Bekwame vakmensen met handelscapaciteiten zien echter wel kans bij deze methode winst te maken, terwijl anderen
reeds genoegen moeten nemen met eenmatige pachtprijs voor hun land enhun moeite
en risico dus niet beloond zien.
Ten einde enige indruk te verkrijgen over de gang van zaken op een vetweiderijbedrijf zijn hieromtrent verschillende gegevens over 1960 verzameld. Deze hebben betrekking op een bedrijf van omstreeks 9ha grasland, dat gevoerd wordt door een
rustend landbouwer en dat moet dienen als aanvulling op het inkomen en op de tijd.
De vakbekwaamheid en de handelscapaciteit van de betrokken vetweider worden als
zeer goed beoordeeld.
In tegenstelling tot de vaak gehoorde (maar onjuiste !)mening dat op een vetweiderijbedrijf een geringe N-bemesting het best zou voldoen, wordt op het onderhavige
bedrijf een vrij zware N-bemesting (800-1200 kg kas per ha) gegeven, waarvan het
eerste gedeelte liefst in januari wordt gestrooid. Overigens komen dergelijke zware
N-bemestingen bij de vetweiderij slechts zelden voor.
Bij de interpretatie van de hierna volgende cijfers ishet goed te weten dat uit financieeloogpunt bezien 1960voor devetweiders eenongunstigjaar isgeweest.Voor zover
kon worden nagegaan liggen de gemiddelde uitkomsten van dit bedrijf in meer normalejaren 10tot 20%hoger dan inhet nattejaar 1960.
Aantal dieren
In tabel 19is aangegeven in welke maand de dieren in het grasland zijn gekomen,
hoeveel en in welke maand de dieren verkocht zijn enhoeveel dierenergemiddeld per
maand aanwezig waren.
Tussen 15 en 19maart 1960 zijn er reeds 27 dieren de weide in gegaan. Het totaal
aantal dierweidedagen bedroeg 6049, waarvan 1296 vóór 1 mei en 4753 na 1 mei.
Gemiddeld zijn de dieren 118dagen op het bedrijf aanwezig geweest.
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TABEL 19. Verloopvanhetaantalophetbedrijfaanwezigedierentijdensde
weideperiode
Maand

Aangekocht

Verkocht

Maart of eerder
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

27
4
4
6
7
2
1

-

3
6
7
7
6
7
15

Totaal

51

51

-

Gemiddeld aanwezig
13
30
31
31
31
25
20
17
6

Van het totaal aantal geweide dieren waren er: 10 oudere koeien, 8 koeien die één
keer gekalfd hadden, 19 vaarzen (1^-2|jaar) en 14 ossen (2-2f jaar). In vergelijking
met vorigejaren was deleeftijd van de dieren bij aankoop gemiddeld jonger.
Per ha zijn er 5 | dier omgezet (hoge N-bemesting!). De dichtste veebezetting kwam
voor indemaanden mei,juni enjuli en bedroeg toen 3^ dier per ha.
Financieelresultaat
Totale verkoopbedrag na aftrek van eventuele verkoopkosten
ƒ42470
Totale aankoopbedrag verminderd met eventuele aankoopkosten
ƒ35767
Verschil tussen verkoop en aankoop
ƒ 6703
Kosten:
Meststoffen, incl. strooien
ƒ1850
Veetransport en arbeidsloon
f 116
Krachtvoer
f 175
Dierenarts
f 60
Stalling en arbeidsloon
f 50
Diversen
f 20
Totaal overige kosten
ƒ 2271
Blijft
4432
Berekende kosten:
Pacht 9ha àƒ130
ƒ1170
Rente 5%vanƒ21000 gedurende 6maanden
ƒ 525
Onderhoud greppels, sloten en heiningen 9ha àƒ20
ƒ 180
Totaal berekendekosten
ƒ 1 875
Inkomen
ƒ 2557

Uit het saldo van f 6703iste berekenen dat de bruto-waardevermeerdering per dier
per dag f 1,10 is geweest.
De overige kosten spreken voor zichzelf, hoewel hierbij opgemerkt dient te worden
dat de kosten van krachtvoer (natjaar) en dierenarts boven normaal liggen. De dieren
zijn niet verzekerd zodat hiervoor geen kosten zijn opgenomen. Omdat het een bedrijf
in eigendom betrof isdepacht berekend en welnaar degemiddelde pachtprijs voor los
grasland in die streek.
Gedurende 3 maanden zijn 31 stuks dieren aanwezig geweest. Het hierin geïnvesteerde bedrag was ca. f21000. Van dit bedrag is rente berekend over een halfjaar.
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In totaal zijn er 9maanden waarin geld in de vetweiderij is geïnvesteerd. In de eerste
en laatste maanden isdit echter belangrijk minder dan in meit/mjuli.
Voor het onderhoud van sloten, greppels en heiningen is f 180 per jaar gerekend.
Afhankelijk van de omstandigheden zal dit voor deverschillende bedrijven te hoog of
te laag zijn.
Het inkomen uit de vetweiderij ligt volgens deze berekening op bijna f285 per ha.
Bij deze methode van vetweiden en dit areaal grasland is in de regel geen volledig bestaan te verwerven.

C. BEGROTING VOOR DE PRODUKTIE VAN RUNDVLEES OP EEN AKKERBOUWBEDRIJF

Uitgangspunten
Het bouwplan van onze grote akkerbouwbedrijven is in de verschillende gebieden
van ons land niet gelijk. Vooral de oppervlakte suikerbieten laat grote verschillen
zien. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van een begroting
voor het mesten van rundvee is uitgegaan van een betrekkelijk geringe oppervlakte
suikerbieten, hoewel het bijprodukt van dit gewas een waardevol voer levert dat zeer
geschikt is voor het mesten van rundvee. In de volgende begroting is een oppervlakte
kunstweide opgenomen die even groot is als de oppervlakte suikerbieten. Met eventuele bodemverbeterende werking is geen rekening gehouden, terwijl de kosten van
strooisel gelijk gesteld zijn aan de opbrengst van stalmest.
Hoewel op de akkerbouwbedrijven geen grote interesse en kennis verondersteld
mag worden voor het opfokken van kalveren, is bij de berekening wel uitgegaan van
de aankoop van nuchtere kalveren. De opfok van deze kalveren vereistveelzorg,maar
wanneer men zich aan devoorschriften houdt, isdit zeer goed mogelijk.
De verdere uitgangspunten zijn:
a. Op het akkerbouwbedrijf worden 3 ha suikerbieten verbouwd.
b. Er wordt 1ha suikerbieteblad en -kop vers vervoederd (30 ton). De overige 2 ha
worden ingekuild enleveren per ha 20ton kuilvoer.
c. Er zijn 3ha kunstweide aanwezig, die in de plaats komen van 3ha graan.
d. De kunstweide levert ca. 4000 ZW per ha.
ç. Er wordt ca. 5ton hooi en 30ton kuilgras gewonnen.
f. Zowel het gras als de bietekoppen met -blad worden ingekuild in sleufsilo's. Voorraad- of zelfvoedering moet mogelijk zijn.
g. De winterperiode isgesteld op 200 dagen.
h. Er worden perjaar 20 stieren afgeleverd van ca. 14 maanden.
Veestapel
Perjaar worden 20nuchtere kalveren aangekocht, liefst in twee of drie groepen. De
tijd van aankoop ligt tussen 15januari en 1april. In deze begroting is de gemiddelde
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datum van aankoop gesteld op 15februari en de datum van verkoop 14 maanden
later dus op 15april. In werkelijkheid zal de datum van verkoop liggentussen 1maart
en 15mei.

Deze uitstekende ontwikkeling van rug en lende
kan men bij vleesstieren aantreffen

Het is gewenst dat de nuchtere kalveren rechtstreeks worden aangekocht bij de
melkveehouders. Volgens een reeds eerder genoemde enquête in deprovincie Groningen (blz. 24) waren de koopprijzen van de kalveren gekocht op melkveebedrijven
rond f40 lager dan van op de markt gekochte dieren, terwijl het aantal sterfgevallen
van de eerste categorie belangrijk minder was.
Gedurende enkele maanden van het jaar (maart/april) is er een dubbele veestapel
aanwezig, nl. 20jonge kalveren en 20 dieren van 12-14 maanden. Dejonge kalveren
dienen tot ca. half mei op stal te worden gehouden. De vleesstieren worden op stal
afgemest.
Graslandgebruik
Omstreeks half mei komen de kalveren die dan gemiddeld 12weken oud zijn in de
wei. De hoeveelheid gras die deze dieren gedurende de eerste maanden nodig hebben
is uiterst gering.
Aan winterruwvoer moet het grasland 30 ton kuilvoer en 5 ton hooi leveren.
Hiertoe zal de gehele oppervlakte één keer gemaaid moeten worden, en enkele percelen misschien twee keer.
Na hetmaaien hebben dekalveren degeheleoppervlakte kunstweideter beschikking
voor weiden. Verondersteld mag worden dat dit ruim voldoendeis.
92

De totaleproduktievan het grasland isgesteld op:
ZW

kgvre

60tongras
30tonkuilvoer
5tonhooi

6600
3000
1750

1500
350
250

Totaal voederwaarde

11350

2100

De voeding
De totale hoeveelheid voer die de dieren opnemen is verdeeld over verschillende
perioden. In het volgende schema is globaal aangegeven hoeveel voer per dier per
periode nodig is.
Voederwaarde perdierperdag Totale behoefte perdier
Periode
ZW

gzw
le periode 80dagen (opfok)
50kgkunstmelk
50kg kalverbrokjes
iets hooi
Totaal
2eperiode 150dagen(weide)
20kggras per dag
J kgkalverbrokjes per dag
Totaal
3eperiode60dagen (herfst)
25kgvers suikerbieteblad en -kop
1 kg hooi
l i kgkrachtvoer
Totaal
4eperiode70dagen (winter Ie gedeelte)
10kggekuild suikerbieteblad en -kop
10kggraskuil
1kghooi
IJ kgkrachtvoer
2kgpulp
Totaal
5eperiode 70dagen(winter 2e gedeelte)
171kggekuild suikerbieteblad en -kop
11kggraskuil
1 kghooi
3kgkrachtvoer
2kgpulp
Totaal
Totaal generaal

100
2200
300

500
60

2500

560

2500
1000

250
50
300

3850

600

1000
1000
1000
1200

100
120
50
300
80

4550

650

1750
1100
2000
1200

175
125
50
450
80

6400

880

350

350

350

kgvre

25

375

85

230

36

320

46

450

63

1475

255
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Het levend eindgewicht bij deze voeding mag gesteld worden op 440-475 kg per
dier. Bij een aanhoudingspercentage van 58à 60bedraagt het geslacht gewicht 255 tot
275kg.
Krachtvoerkosten
Ie periode
50 kg kunstmelk àƒ1,30 inclusief verwarming
50 kg kalverbrokjes à ƒ 35 per 100 kg
2e periode
75 kg kalverbrokjes à ƒ32 per 100 kg
3e periode
90 kg krachtvoer à ƒ 3 2 per 100 kg
4e periode
105 kg krachtvoer àƒ 3 2 per 100 kg
140 kg pulp à ƒ22,50 per 100 kg
5e periode
210 kg krachtvoer à ƒ 3 2 per 100 kg
140 kg pulp àƒ22,50 per 100 kg

ƒ 67 —
ƒ 31,50

Totaal krachtvoerkosten per dier

ƒ300 —

ƒ 65 —
ƒ 17,50
ƒ 24 —
ƒ 30ƒ 33,50
ƒ 31,50

Opbrengsten enkosten
De opbrengst van deze vleesstieren kan gesteld worden op 265 X f 3,20 = f 848 per
stuk. Wanneer van dit bedrag dekosten van slachtverzekering entransport bij aan- en
verkoop worden afgetrokken, blijft erf 825per stuk over.
Opbrengst van 20 vleesstieren 20 x ƒ825
Aankoop van 20 kalveren 20 x ƒ 110 =

ƒ16500
ƒ 2200
Blijft

ƒ14300
ƒ 6000

Blijft

ƒ 8300

Krachtvoerkosten 20 x ƒ300
Bemesting en onkruidbestrijding 3 x ƒ 150
Kosten van inzaai 11 x ƒ 150 =

ƒ450
ƒ225

ƒ
Blijft

Kosten veehouderij
Sterfterisico en veeartskosten 5 i % van ƒ16000 =
Rente levende inventaris 5 % van ƒ8000 =
Onvoorzien
Stro en kaf, 12 ton

675

ƒ 7625

ƒ880
ƒ400
ƒ400
p.m.
ƒ 1680
Blijft

ƒ 5945

Blijft

ƒ 5300

Loonwerk
Inkuilen en hooien
Vaste kosten
Verkoopwaarde suikerbieteblad en -kop
Opoffering saldo 3 ha granen
Afrastering, werktuigen en gereedschappen

ƒ 645

ƒ 750
ƒ3000
ƒ 200
ƒ 3950

Stijging van het arbeidsinkomen incl. vergoeding
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'oor gebouwen

ƒ 1350

Het saldo van 1ha graan wordt gevonden door de bruto-opbrengst te verminderen
met de kosten van zaaizaad, bemesting en dorsen en is gesteld op f 1000.
Arbeidsbehoefte
De arbeidsbehoefte voor het mesten vanjongvee tot ca. 14maanden ismede afhankelijk van de methode die wordt toegepast. Het knelpunt ligt in het voorjaar van
omstreeks 15februari tot 15 april, omdat dan een dubbele groep dieren aanwezig is.
De verzorging van 20vleesstieren vraagt tijdens de winterperiode een arbeidsbehoefte
van 5à 6uren per week. In de periode waarin de opfok van de kalveren valt, en dus
twee groepen aanwezig zijn, moet gerekend worden op ca. 20 uren arbeid per week.
Hiertegenover staat dat de arbeidsbehoefte voor 3ha graan komt te vervallen en deze
aangewend kan worden om het mestvee te verzorgen. Bovendien is voor het houden
van 20 stiertjes een bedrag aan loonwerk ingerekend van f 645. Aangenomen is dat
de extra arbeid die het houden van 20 stiertjes vraagt hiermede is betaald, zodat de
verhoging van het arbeidsinkomen overeenkomt met eenzelfde verhoging van het
netto-overschot.
Invloed vandeprijs en de huisvestingskosten
TABEL20. Invloedvandeprijsperkggeslachtgewicht(inguldens)endehuisvestingskostenophetnettooverschotvanhetgehelebedrijf bij20 stiertjes
ODbrenestDriisDerke
e e s l a sc h t S
3—
3,10
3,20
3,30
3,40
Invl. 0,10

Opbrengst per dier
770
800
825
850
880
26,50

Invloed op het nettooverschot bijƒ350
huisvestingskosten
-100
500
1000
1500
2100
530

Invloed op het nettooverschot bijƒ1000
huisvestingskosten
-750
-150
350
850
1450
530

Het aankopen van oudere kalveren
Hoewel is aangenomen dat de benodigde arbeid voor het houden van 20 stiertjes
(loonwerk f 645) gelijk is aan die voor het verbouwen van 3ha graan, staat het vast
dat de arbeidsbehoefte niet in dezelfde tijd valt.
Het is derhalve mogelijk dat zich op een bepaald bedrijf onoverkomelijke arbeidsmoeilijkheden voordoen bijdevoorjaarsopfok vandekalveren (80dagen).Juistindeze
opfokperiode vraagt ook de akkerbouw de volle aandacht. Een oplossing hiervoor
zou gevonden kunnen worden door in de eerste helft van mei kalveren aan te kopen
van12-16 weken oud,hoewel thans voor deze categorie dieren in Nederland nog geen
markt is. Ideaal zou zijn wanneer de akkerbouwers deze kalveren rechtstreeks zouden
kunnen betrekken vande melkveebedrijven. Daar vraagt het opfokken van een aantal
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Zelfvoedering van ingekuilde bietekoppen en -blad
in een sleufsilo. Deze methode van voederen vraagt
weinig arbeid

kalveren meer, weinig extra arbeid en verondersteld mag worden dat de opfok er op
deskundige wijze geschiedt. De akkerbouwer ontvangt dan een op juiste wijze opgefokt kalf dat door het transport minder heeft geleden dan een dier dat via de markt
is aangekocht. Bij deze transacties zouden K.I.-verenigingen, fokverenigingen e.d.
bemiddeling kunnen verlenen.
Wanneer uitgegaan wordt van een geboortegewicht van 40 kg en een groei per dag
van700tot 750gwegendedieren opeenleeftijd van 12wekenca. 100kg.Dekostenvan
de voeding tot dit gewicht zijn gesteld op ca. f 85. Het risico van ziekte en sterfte is in
deze periode het grootst. Wanneer dit gesteld wordt op f20per dier en de kosten van
gereedschap nodig voor de opfok op f 5, dan iste berekenen hoeveelde akkerbouwer
voor een dier van ca. 12 weken mag betalen bij een gelijkblijvend netto-overschot
(tabel 20).
Aankoop nuchter kalf
Kosten voeding
Sterfterisico en veeartskosten
Kosten gereedschappen, boxen e.d.

ƒ110
ƒ 85
ƒ 20
ƒ 5

Totaal kosten ƒ220

Wanneer de opfok, die relatief de meeste arbeid vraagt, niet op het akkerbouwbedrijf plaatsvindt, is het mogelijk dat daardoor de totale arbeidsbehoefte van de
rundveemesterij iets lager is, dan van de verbouw van 3ha graan. Als deze arbeid
produktief wordt aangewend, mag dehier berekendeprijs van f220per kalfvanca. 12
weken iets hoger zijn. Hoeveel hoger is hier moeilijk vastte stellen enzal bovendien
van bedrijf tot bedrijf verschillen.
Melkveehouders die in het voorjaar nuchtere kalveren afleveren voor de dood, ontvangen voor deze dieren f 1,10—f1,25 per kg levend gewicht, wat voor een kalf van
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Het opfokken van kalveren
vereist veel zorg. De kalveren in dit hok kunnen t i j dens het drenken worden
vastgezet. De emmers zijn
in speciale beugels geplaatst

40kg neerkomt op ca. f 50netto. De verkoopprijzen van nuchtere kalveren zijn in de
rest van hetjaar meestal welietshoger. Eveneens dient er rekening mee te worden gehouden dat deprijzen niet over het geheleland gelijk zijn. Streeksgewijs treden er zelfs
belangrijke verschillen op, hetgeen duidelijk blijkt uit de kostprijsberekeningen voor
melk van het L.E.I., zie tabel21.
TABEL21. Voorcalculatie gemiddeldeverkoopprijzen van nuchtere kalveren in
1961/1962 (1 nov.-30okt.)
Gebieden

Prijs in guldens

Kleiweidegebied
Veenweidegebied
Overgangsgebied
Consumptiemelkgebied
Friese wouden
Oostelijk zandgebied
Zuidelijk zandgebied

54
54
57
57
47
80
120

Bron:L.E.I.-rapporten nr. 376en 377

Waarschijnlijk zal een aantal boeren die momenteel in het voorjaar ca. f 50 per
nuchter kalf ontvangen wel bereid zijn de thans nog nuchter geslachte dieren aan te
houden tot ca. 100kg om zedan aan de akkerbouwers te verkopen voor f2tot f 2,50
per kg levend gewicht.
De prijs van het nuchter kalf franco op het bedrijf zoals die in de begrotingen is
aangenomen, bedraagt f 110 wat neerkomt op f2,75 per kg levend gewicht. Uit de
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berekening blijkt dat de prijs per kglevend gewicht van een kalf van 100kg ca. f2,20
bedraagt, wanneer geen arbeidskosten in rekening worden gebracht.
Het is eveneens mogelijk in september/oktober kalveren aan te kopen van 7 à 8
maanden oud. De indruk is echter verkregen dat deze kalveren relatief duur zijn, zodat verwacht mag worden dat de akkerbouwer in de regel geen of slechts een geringe
verhoging van het inkomen zal verkrijgen door het mesten van dergelijke dieren.
Dat dezekalveren van ca. 8maanden vrij duur moeten zijn iste begrijpen, omdat de
opbrengst van deze dieren op de weide- en gemengde bedrijven veelal moet concurreren tegen die van melkvee. Bovendien is er op deze bedrijven kans dat stierkalveren
van 7à 8maanden de rust van detotale veestapel ingevaar brengen.

D. D E PRODUKTIE VAN KALFSVLEES OP HET KLEINE GEZINSBEDRIJF

Uitgangspunten
Daar het incidenteel mesten van een kalf weinig invloed heeft op het totale bedrijfsresultaat en de huidige methode het toelaat een groot aantal kalveren gelijktijdig te
mesten, heeft hetweinigzineenbegroting opte stellenvoor eengeringaantal kalveren.
Daarom is bij de volgende berekening uitgegaan van een groep van 20 dieren. Bij dit
aantal heeft het nut speciale voorzieningen te treffen voor het voederen, ten einde de
arbeidstijd per dier teverkorten. Er isverder aangenomen dat erperjaar 3x 20 dieren
kunnen worden gemest.
Kosten enopbrengsten
Kosten
Aankoop kalf (incl. bijkomende kosten)
Melkvervangend preparaat 140kg àƒ 1,30 (incl. verwarming e.d.)
Risico en veeartskosten 5 | % vanƒ300
Rente J x 5% vanƒ200
Werktuigen en gereedschappen
Slachtverzekering, transport en overige kosten
Totaal kosten exclusief arbeid en gebouwen
Opbrengst bij140kglevendgewicht:
ƒ2,40perkg:
bij { ƒ2,60 perkg:
ƒ2,80perkg:

ƒ110
ƒ182
ƒ 16,50
ƒ 3,50
ƒ 5
ƒ13
ƒ330

ƒ336
ƒ364
ƒ392

Het mesten van 60 kalveren per jaar geeft dus een saldo voor arbeid en gebouwen
van resp. f360, f2040 of f 3720 afhankelijk van de te maken prijs.
De prijs voor een nuchter kalf van 40 kg is gesteld op f 110, wat neerkomt op
f2,75 per kg levend gewicht. Zwaardere kalveren, geschikt voor de mesterij, mogen
relatief iets duurder zijn omdat de kans aanwezig is dat dezedieren flink zullen doorgroeienmet eeniets geringer voederverbruik per kg groei. In dezeberekening is uitgegaan van een voederverbruik van 1,4 kg kunstmelkpreparaat voor 1kg groei.
Het melkvervangend preparaat kost ruim f 1,20 per kg. Voor kosten van verwar98

Een mengketel waarin het melkvervangend preparaat met water wordt aangemaakt

ming is 1 cent per liter aangemaakt produkt gesteld,zodat gerekend is met een prijs
van f 1,30per kg.
Voor risico en veeartskosten is 5 | %van f 300 (aankoopbedrag kalf + voerkosten)
genomen. Verschillende kalvermesters vinden dit bedrag ruim.
De rente is berekend van het aankoopbedrag van het kalf en van de helft van de
voederkosten.
De aangenomen kosten van f 5per dier voor werktuigen engereedschappen worden
omgerekend perjaar intotaalf 300wat alsruim voldoende kan worden beschouwd.
De kosten van een slachtverzekering voor een mestkalf bedragen ca. f 1per dier,
zodat voor transport en overige kosten een bedrag overblijft van f 12.Wanneer meer
kalveren tegelijk worden afgeleverd zullen de transportkosten niet hoog behoeven te
zijn, waardoor het bedrag van f 12inderdaad weliets te ruim begroot kan zijn.
Over de arbeidsbehoefte van het mesten van kalveren is slechts weinig bekend. Aan
de hand van enkele praktijkgegevens mag worden aangenomen dat bij een doelmatig
ingerichte stal het aantal arbeidsuren voor 20 kalveren 1à 1 | uur per dag bedraagt.
Hierbij isgeen rekening gehouden met tijd bestemd voor aankoop, verkoop en aflevering van de kalveren.
Op eenbedrijf waar ca. 150kalveren tegelijk worden gemest, bedraagt de dagelijkse
arbeidsbehoefte 4à 5 uur.
De investeringskosten voor boxen die ca. 5jaar meegaan, bedragen ongeveer f40
per dier. Afschrijving, rente en onderhoud bedragen per jaar f 12 wat per dier neerkomt opf 4.Detotale kostenvan deboxen bedragen dusf240per jaar.
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Voor eventuele bijverwarming gedurende dewinter isgeenpost opgenomen, hoewel
in sommige gevallen dit toch noodzakelijk zalblijken te zijn.
Voor eisen die aan het gebouw worden gesteld, wordt verwezen naar hoofdstuk V,
waar eveneens het een en ander isvermeld over dejaarlijkse gebouwenkosten.
Er is aangenomen, dat 20mestkalveren worden gehouden in een bestaand gebouw.
Wanneer specialekalvermeststallen wordengebouwd, moeten dezeruimtebieden voor
minstens 50 dieren.
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XI. S A M E N V A T T I N G
Produktie enconsumptie
Verwacht mag worden dat de vraag naar rundvlees van goede kwaliteit zal blijven
toenemen. Nadat gedurende een aantal jaren de consumptie van rund- en kalfsvlees
in Nederland vrijwel gelijk is gebleven, is sinds 1958 het verbruik met | kg per jaar
per persoon gestegen. Bij een gelijkblijvende consumptie per hoofd van de bevolking
vraagt de jaarlijkse bevolkingsaanwas een verhoging van de rundvleesproduktie van
3000ton per jaar.
Ten einde aan de steeds toenemende vraag naar rundvlees te voldoen, is het aantal
slachtingen van nuchtere kalveren sterk ingekrompen. Deze dieren hebben thans een
andere bestemming en worden grotendeels afgezet als vette kalveren. In 1950 werden
nog 747000 nuchtere kalveren geslacht en in 1960 slechts 372000, terwijl de melkveestapel is toegenomen van 1518000 tot 1626000 stuks. Het aantal slachtingen van
graskalveren en vette kalveren bedroeg in diezelfde jaren 51000 resp. 340000 stuks.
Hieruit blijkt duidelijk dat het mesten van kalveren de laatste jaren sterk is toegenomen. Met melkvervangende preparaten (kunstmelk) kan eenvet kalfvan goede kwaliteit worden verkregen. Vooral op de kleine gezinsbedrijven, waar voldoende aandacht
aan de verzorging kan worden besteed, past het mesten van kalveren en hier en daar
ziet men reeds dat er aantallen van 150of meer tegelijk worden gemest, zodat hier van
een zekere specialisatie gesproken kan worden.
De uitvoer van graskalveren en vette kalveren is gedurende de laatste jaren sterk
gestegen. De export bedroeg in 1950 ca. 3400 dieren en in 1960 ruim 256000 stuks.
Ondanks het feit dat het aantal slachtingen van nuchtere kalveren sterk verminderde,
nam de export van deze dieren in geslachte toestand snel toe en bedroeg in 1960reeds
78000 stuks.
De invoer van rundvlees en slachtvee bedroeg in 1950 ca. 19000 ton en in 1960
ca. 28000 ton. De uitvoer daarentegen bedroeg in dezelfde jaren 12000 ton resp.
29000 ton. De beste delen van het voor export bestemde geslachte dier worden in de
regel uitgevoerd, terwijl de minder courante delen en het vet in Nederland blijven. De
export van rundvlees is aan vrij grote schommelingen onderhevig, hoewel de stijging
sinds 1957- vooral van vette en nuchtere kalveren - meer gelijkmatig is dan in vorige
jaren.
De produktie van rundvlees in de overige E.E.G.-landen is eveneens stijgende;
slechtsItalië enWest-Duitsland hebben nog eenbelangrijk tekort.
Nederland zal de ontwikkeling van deproduktie van rundvlees nauwkeurig moeten
blijven volgen en trachten de export - in het bijzonder die van vette kalveren - die de
laatstejaren isopgebouwd, tebehouden. Hiervoor zalindeeersteplaatsnodig zijn dat
een produkt van prima kwaliteit wordt afgeleverd.
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Reserve aan kalveren
Een uitbreiding van de Nederlandse rundvleesproduktie kan slechts plaatsvinden
door het aanhouden van in het voorjaar (febr. t/m april) geboren kalveren, die tot nu
toe nuchter worden geslacht. De kalveren die in de rest van hetjaar geboren worden
hebben vrijwel alle reeds een bestemming gevonden. De huidige reserve aan kalveren
bestaat overwegend uit mannelijke dieren. Een steeds groter gedeelte van het voor
winkelverkoop bestemde vleesisdan ook afkomstig vanjonge stieren.
De vooral vroeger aanwezige antipathie van slager en consument tegen stierenvlees
(oude stieren) zal overwonnen moeten worden, aangezien het verschilin vleeskwaliteit
van vleesstieren in vergelijking met het hooggewaardeerde ossenvlees niet noemenswaard is.
Gezondheidszorg
De gezondheidszorg voor mestvee komt steeds meer op devoorgrond nu het aantal
kalveren bestemd voor deproduktie van rund- en kalfsvlees sterk is uitgebreid.
De preventieve zorg voor de kalveren, vooral in de eerste 14dagen met behulp van
antibiotica en andere preparaten, kan veelverliezen voorkomen, mits deze onder deskundige leiding plaatsvindt. Het gebruik van deze middelen door leken kan gevaren
met zich brengen, waardoor eenfinancieelvoordeel kan omslaan ineen nadeel.
Gezien het belang van degezondheidszorg opjeugdige leeftijd isnadere bestudering
en specialisatie op dit gebied gewenst. Dit geldt eveneens voor de parasitaire infecties
bij weidegang op latere leeftijd. De schade die deze infecties veroorzaken bij dejonge
dieren iswaarschijnlijk veelgroter dan meestal wordt aangenomen. Een goed georganiseerdemassaleaanpak omtekomentot eendoelmatigebestrijding en/of voorkoming
van deze parasitaire infecties, is noodzakelijk.
Voeding
Bij de voeding dient rekening te worden gehouden met de verschillen in groeivormen. Groei heeft naast een kwantitatief, ook een sterk kwalitatief aspect, hetgeen
vooral bij nog niet geheel volwassen dieren tot uiting komt. Voor de vleesaanzet
(jeugdgroei) isweinig ZW nodig, voor devetaanzetjuist zeer veel. Het is gebleken dat
per kg vetaanzet ongeveer 1\ maal zoveel energie wordt vastgelegd dan per kg vleesaanzet. Het is in verband hiermede noodzakelijk het mestvee in verschillende categorieën in te delen vanwege de specifieke voedernormen die voor elke categorie gelden.
Het meest voor de hand liggend is aansluiting te zoeken bij depraktijk die een dergelijke onderscheiding reeds kent.
Deveevoederdeskundigen zullenzichnogmeer dantot nu toebezigmoeten houden
met de voedingsproblemen van mestdieren. De voeding van jonge snel groeiende
dieren levert vooral bij de intensieve vormen van mesten met weinig of geen ruwvoer
nog veel moeilijkheden op. Vooral voederstoornissen (o.a. diarree en trommelzucht)
treden vaak op.
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Eveneens dient aan de opfok van dejonge dieren aandacht geschonken te worden.
Bij het slachtrijp maken van nog niet geheel volwassen dieren moet er in de eerste
plaats voor gezorgd worden dat de eiwitvoorziening behoorlijk gedekt is. Het eiwit
zal hoofdzakelijk uit krachtvoer moeten komen, hoewel sommige produkten zoals
bostel en spoeling ook benut kunnen worden.
Huisvesting
De huisvesting van dieren bestemd voor de produktie van kalfsvlees stelt andere
eisen dan die voor de produktie van rundvlees. De vette kalveren worden individueel
op houten roosters inboxen van 150X60cmgeplaatst, inhiervoor speciaal gebouwde
stallen of in een afgeschut gedeeltevan eenbestaande ruimte. Aan ventilatie entemperatuur moet voldoende aandacht worden besteed.
Reeds bij een vrij geringe omvang van de kalvermesterij dient gezoigd te worden
voor een voerruimte waarin water verwarmd kan worden en waar een mengketel
voor het bereiden van het voer aanwezig is. De kosten van huisvesting en inrichting
van een stal voor kalvermesterij in een bestaand gebouw bedragen f9 per dier per
jaar enin een nieuw gebouwde stalf 10bij resp. 20en 50kalveren.
Stallingruimte voor ander mestvee kan verkregen worden door het bouwen van een
nieuwe stal, het maken van een gesloten of open loopstal in een bestaand gebouw of
door gebruik te maken van een reeds bestaande grupstal. Bij huisvesting in een bestaande grupstal wordt er van uitgegaan, dat de vastzetinrichting, de drinkwatervoorziening en het stalprofiel worden vernieuwd. De huisvestingskosten komen dan op
f 15per dier per jaar. Wanneer een gesloten loopstal gemaakt wordt in een bestaand
gebouwzijn dekosten van de huisvesting laag, nl. f7,50 per dier per jaar. Het stroverbruik in een dergelijke stal is echter hoog. Een open loopstal in een bestaand gebouw vraagt het leggen van een verharde plaat en dejaarlijkse kosten bedragen dan
f 10 per dier. Wordt een nieuwe open loopstal met uitloop gebouwd, dan zijn de
jaarlijkse kosten f 30per dier.
Voor het bouwen van eeneenvoudige tasruimte voor hooi en stro en siloruimte voor
groenvoeders moet gerekend worden met jaarlijkse kosten van f24 per dier. In een
openofgesloten loopstal kan door toepassen vanvoorraad- ofzelfvoedering van hooi,
kuilvoer enkrachtvoer eenbesparing op arbeid en eenbetere arbeidsverdeling worden
bereikt.
Kwaliteitsbeoordeling
De kwaliteitsbeoordeling van slachtvee, zowel levend als geslacht, is een uiterst
moeilijke zaak. De eisen diemen aan het dier (vlees) stelt zijn mede afhankelijk van de
bestemming diehet vleeskrijgt. Zo stelt men b.v. aan het vlees (dier) dat voor winkelverkoop bestemd wordt andere eisen dan voor industriële verwerking.
Het vaststellen van de kwaliteit wordt tot nu toe vrijwel uitsluitend gedaan langs
subjectieve weg. Uiteraard hebben zich veel meningen gevormd over het beoordelen
van de kwaliteit. Het is echter zeer gewenst deze nader te bezien. De kwaliteitspro103

blemen dienen objectief te worden benaderd en naar het vaststellen van normen dient
naarstig te worden gestreefd. Aangezien er vrij veel categorieën slachtdieren zijn, kan
dit een langdurige procedure worden. Bovendien wordt een aantal factoren niet door
het dier zelf bepaald, maar door de behandeling vóór het slachten en het rijpingsproces van het karkas nâ het slachten.
In de toekomst zal een internationaal classificatiesysteem onvermijdelijk zijn
(E.E.G.). Het is zaak reeds nu voor Nederland een classificatiesysteem te ontwerpen,
mede in verband met een mogelijkheid tot uitbetaling naar kwaliteit. Het is van groot
belang tijdig ervaring met een dergelijk systeem op te doen, ten einde enige invloed te
kunnen uitoefenen in E.E.G.-verband.
De voorlichting aan de consument behoeft uitbreiding omdat de kennis omtrent de
kwaliteit van vlees gering is.
De handel in slachtvee
De uitbreiding van de rundveehouderij gaat samen met toenemende omzetten van
slachtvee zowel via de markten als rechtstreeks van het landbouwbedrijf naar slager
of verwerkende industrie. Opmerkelijk hierbij is de concentratie van de handel op een
beperkt aantal grotere markten.
Het toenemende aanbod voorziet tot nu toe in destijgende vraag naar vlees. Hoewel
de prijzen een stijgende tendens vertonen, zijn er, afhankelijk van vraag en aanbod,
aanzienlijke prijsschommelingen.
De totstandkoming van de wekelijkse prijsnoteringen op de verschillende markten
is niet uniform.
De structuur van de veehandel wijkt in Nederland en andere Europese landen belangrijk af van die in de Verenigde Staten.
Of en op welke wijze marktordening verbetering kan brengen isniet eenvoudig vast
te stellen, omdat een objectieve beoordeling ontbreekt enhierveelbelangengroepen bij
betrokken zijn.
Rentabiliteit volgens debegrotingen
Aan de hand van begrotingen is getracht een inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit
van het houden van mestvee op verschillende bedrijfstypen. In het bijzonder is aandacht geschonken aan het mesten van vleesstieren tot 450-500 kg levend gewicht.
Verder zijn ook de financiële resultaten van het traditionele vetweiden nagegaan.
Ofschoon de gegevens van deze laatste methode slechts van één bedrijf en van één
seizoen afkomstig zijn en dus geenjuist beeld behoeven te geven, is er door verschillende deskundigen op gewezen dat een bruto-waardevermeerdering van f 1,10 per dier
per dag niet ver van het gemiddelde resultaat van een vakkundige vetweider zal zijn
verwijderd.
De nuchtere kalveren die bestemd worden voor enigerlei vorm van vleesproduktie
kunnen doorgaans het beste rechtstreeks worden aangekocht op melkveebedrijven en
niet via de markt. Langdurige reizen en het verblijf op de markt, vaak bij guur weer,
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verminderen het weerstandsvermogen tegen ziekten. Op akkerbouwbedrijven waar
jonge dieren worden gemest, treden bij de opfok vannuchtere kalveren weleensmoeilijkheden op. Deze bedrijven zouden erbij gebaat zijn wanneer er een markt zou komenvoor 12-16-weeksekalveren. Ditzouenigeovereenkomstvertonenmetdebiggenfokkerij en de varkensmesterij.
Wanneer de vakbekwaamheid van de bedrijfsleider voldoende is, blijkt volgens de
begrotingen dat door het produceren van rund- en/of kalfsvlees het arbeidsinkomen
van het bedrijf kan worden verhoogd.
De uitbreiding van deproduktie van rundvlees zal slechtsgeleidelijk mogen geschieden daar anders een overschot aan rundvlees kan ontstaan. Deprijs van rundvlees zal
dan in nog grotere mate afhankelijk worden van de exportmogelijkheden.
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Individuele kalverboxen zoals die op de proefboerderij in gebruik zijn

Proeven op het gebied van de rundveemesterij. Afstammelingengroepen van stieren worden met elkaar vergeleken

Eeneiige tweelingen waarmee verschillende proeven worden genomen

Als op vele praktijkbedrijven is er op deze proefboerderij ruimtegebrek, zoals blijkt uit dezezelfgemaakteopfokstal voor kalveren

XII. CONCLUSIES
1. Een geleidelijke uitbreiding van de rundvleesproductie in Nederland is verantwoord.
2. Inallelanden vanWest-Europaisdelaatstejaren eenuitbreiding van de produktie
van rund- en kalfsvlees te constateren.
3. In het algemeen kan een verhoging van de produktie van rund- en kalfsvlees in
Nederland slechts plaatsvinden door het aanhouden van stierkalveren die in het
voorjaar worden geboren.
4. Vanwegehetgeringe aanbod van nuchtere stierkalveren indezomermaanden isde
mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal continu-kalvermestbedrijven zeer
beperkt.
5. De ontwikkeling van de melkvervangende preparaten (kunstmelk) is een sterke
stimulans geweest voor de produktie van kalfsvlees.
6. De huidige voedernormen voor mestvee berusten in hoofdzaak op buitenlandse
gegevens en binnenlandse praktijkervaringen.
7. De huisvesting van mestkalveren moet aan hogeeisenvoldoen,vooralwat betreft
isolatie en ventilatie.
8. In een loopstal bestemd voor het houden van mestvee zijn de investeringskosten
en de arbeidsbehoefte laag.
9. Het veelvuldig optreden van ziekten opjeugdige leeftijd beïnvloedt de rentabiliteit
van het mesten vanjonge dieren ongunstig.
10. De kwaliteitsnormen voor slachtrijp vee zijn tot nu toe onvoldoende op objectieve maatstaven gebaseerd.
11. De kwaliteit van het Nederlandse rund- en kalfsvlees voldoet aan hoge eisen.
Invoer van buitenlandse vleesrassen voor praktijkdoeleinden is niet gewenst,
zolang door proeven niet is aangetoond dat de kwaliteit van dit vlees beter of
gelijk is aan die van Nederlands rundvee en het houden van vleesrassen financieel
gunstig is voor de boer.
12. In verband met de gewenste regelmatige aanvoer van slachtrunderen (waardoor
geen grote seizoenschommelingen) zullen de diverse bedrijfstypen moeten streven
naar verschillende soorten mestdieren.
13. Gezien de grote schommelingen in de vee- en vleesprijzen zijn hoge investeringen
voor huisvesting doorgaans niet verantwoord. Bij gelijkblijvende jaarlijkse vaste
kosten moet aan een lage investering de voorkeur worden gegeven.
14. De ontwikkeling van een beperkt aantal grote markten verhoogt de betekenis van
de marktnoteringen, mits op een nauwkeuriger enuniformer wijzeverkregen dan
thans nog het gevalis.
15. De vlees- en vleeswarenverkoop zal in de toekomst in meerdere mate geschieden
in grote winkelbedrijven enin mindere mate bij de slagers.
16. Het houden van mestvee op daarvoor geschikte bedrijven (i.v.m. ruwvoedervoorraad, arbeid) zalin deregelhet arbeidsinkomen van het totale bedrijf verhogen.
17. Het mesten van kalveren geschiedt in steeds grotere eenheden; het vindt meestal
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plaats op de kleine gezinsbedrijven, waarvan enkele zich hebben ontwikkeld tot
een min of meer gespecialiseerd kalvermestbedrijf.
18. Verwacht mag worden dat de concentratie van de kalvermesterij voorlopig zal
toenemen ten kostevan debedrijven met eengeringaantal mestkalveren.
19. Een uitbreiding van de rundvleesproduktie zal in de eerste plaats met voordeel
kunnen geschieden op de daarvoor in aanmerking komende akkerbouwbedrijven.
20. Door verschuivingen in de verhouding van de prijzen van melk en vlees kan de
leeftijdsopbouw van deNederlandse veestapel veranderen.
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XIII. P U N T E N VAN AANBEVELING
1. Onderzoek naar en opstellen van prognoses van de produktie en consumptie van
rundvlees inNederland, het E.E.G.-gebied en van vleesexporterende landen welke
niet tot dit gebied behoren.
2. Onderzoek naar demogelijkheden van het stichtenvaninformatiecentra voor aanen verkoop van kalveren bestemd voor de mesterij.
3. Onderzoek naar de meest gewenste omvang voor gespecialiseerde kalvermestbedrijven ennaar deinvloed van verticale integratie hierbij.
4. Onderzoek naar de invloed van de rantsoenen op groeisnelheid, voederbenutting
en slachtkwaliteit van mestvee, ten einde meer betrouwbare voedernormen voor
mestdieren te verkrijgen.
5. Onderzoek naar de invloed van veeslag, geslacht (castratie) en leeftijd op groeisnelheid, voederbenutting en slachtkwaliteit.
6. Onderzoek naar het meestgewenste stalklimaat voor mestvee (vooral kalveren).
7. Onderzoek naar de juiste en meest rationele verwerking van karkas tot vleesprodukten.
8. Onderzoek naar de arbeidsbehoefte bij de verschillende methoden van voeding,
verzorging en huisvesting.
9. Uitbreiding van het onderzoek naar de meest voorkomende ziekten bij jonge
dieren en de bestrijdingsmethoden hiervan.
10. Bevordering vanhet fundamenteel onderzoek op het terrein van de niet kwantitatief aan te geven eigenschappen van slachtprodukten (smaak, aroma, e.d.) mede
ter verkrijging van objectieve maatstaven voor kwaliteitsbeoordeling.
11. Onderzoek op daarvoor in aanmerking komende instituten naar de mogelijkheid
van gebruik voor praktijkdoeleinden van buitenlandse vleesrassen en kruisingsprodukten uit Nederlands vrouwelijk vee.
12. Onderzoek naar de rentabiliteit van de mestveehouderij op de verschillende bedrijfstypen.
13. Onderzoek naar doelmatige, goedkope en flexibele huisvesting.
14. Onderzoek naar een meer uniforme methode van vaststellen van marktnoteringen, waarbij naar grote betrouwbaarheid moet worden gestreefd.
15. Bestudering van het prijsverloop van rundvlees van producent naar consument.
In het bijzonder is nadere studie gewenst over de prijsschommelingen bij levende
dieren en van de consumentenprijs van vlees.
16. Het bevorderen van meerpraktisch onderricht op dehuishoudscholen ten aanzien
van vleeskwaliteiten en bereidingswijzen. Ook bij de huishoudelijke voorlichting
dient meer aandacht aan dezepunten te worden geschonken.
17. Aanpassing van de Vleeskeuringswetinverband metdeveranderende omstandigheden, o.a. op huishoudelijk gebied, bij de verwerkende industrie en bij het
transport.
18. Bestudering van deinvloed van moderne distributiemethoden (o.a. supermarkets)
bij het aankopen van vlees en vleeswaren door de consument.
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19. Het nagaan van de wenselijkheid van garantieprijzen voor vlees, ten einde de
Nederlandse consument een regelmatige produktie van rundvlees tegen stabiele
prijzen te kunnen waarborgen.
20. De instelling van een consulentschap voor de rundvleesproduktie.
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BIJLAGEN 1t/m8
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BIJLAGE 2. Prijsverloop voor vette kalveren in
dejaren 1957t/m 1960

BIJLAGE 3. Prijsverloop voor slachtkoeien in dejaren 1953 t/m 1960
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BIJLAGE 4. Prijsverloop voor guste koeien in de jaren 1953 t/m 1960
Jaar
Kwart.

1953

12 34

1956
12 3 4

1958

1957
1 2
—1

3 4
1

1

-

12 34

1959
12 3 4

1,60
S
l/l <a
c en

« ,,

=> <u

1,50
1

1,40

!

L

-f

Ol >

1,30

ri
.J L-.

1,20
1,10

—

tot 3 jaar

—

3jaar en ouder

1960
1 2 3 41

BIJLAGE 5.

Groothandelsprijzenvan vleesenuitgesnedendeleninguldensperkg.
Laagste en hoogste notering opde abattoirs van Amsterdam, Den
Haag enRotterdam in 1960
Bouten rundvlees

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Ie soort

2e soort

3e soort

3,10-3,40
3,00-3,40
3,00-3,50
3,00-3,40
3,10-3,50
3,00-3,35
2,95-3,30
3,00-3,50
3,05-3,35
2,90-3,30
2,95-3,30
3,00-3,35

2,75-3,25
2,75-3,20
2,75-3,15
2,75-3,10
2,75-3,20
2,80-3,05
2,80-3,10
2,80-3,10
2,85-3,15
2,70-3,00
2,70-2,90
2,75-3,05

2,50-2,90
2,50-2,90
2,45-2,80
2,55-2,90
2,50-2,90
2,60-2,80
2,50-2,80
2,60-2,95
2,60-2,90
2,40-2,90
2,40-2,75
2,45-2,80

De gemiddelden van bovenstaande prijzen zijn, te zamen met de gemiddelde prijzen van 1959,verwerkt in onderstaande grafiek
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BIJLAGE 6.

Consumentenprijzenvanverschillendekwaliteitenrundvleesin1960inguldensperkgvolgenseenC.B.S.enquêtein 34 Nederlandse gemeenten

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Biefstuk

Rosbief
(lende)

Magere
lappen

Riblappen

Doorregen
lappen

Gehakt

7,84
7,80
7,76
7,86
7,92
7,96
7,98
8,02
7,96
7,92
7,86
7,86

6,24
6,16
6,12
6,18
6,18
6,22
6,22
6,22
6,20
6,22
6,18
6,18

5,40
5,36
5,28
5,32
5,32
5,34
5,34
5,36
5,34
5,34
5,34
5,36

5,24
5,18
5,14
5,16
5,20
5,20
5,20
5,22
5,22
5,22
5,18
5,18

4,08
4,02
3,98
3,98
3,98
3,96
3,96
3,96
3,96
3,98
3,98
4,00

4,02
3,96
3,94
3,92
3,90
3,90
3,90
3,92
3,92
3,94
3,92
3,92

Bron:Produktschap voor Vee en Vlees
De gemiddelden van bovenstaande prijzen zijn verwerkt in onderstaande grafiek. Cijfers over 1959
zijn slechts gedeeltelijk beschikbaar en daarom niet opgenomen
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BIJLAGE 7.

Laagsteenhoogstenoteringpermaandvanslachtrunderenin 1960inguldensperkg geslachtgewicht
Klasse

Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

AA

A

B

C

D

3,10-3,30
3,10-3,35
3,15-3,40
3,10-3,40
3,10-3,50
3,10-3,40
3,10-3,20
3,10-3,35
3,10-3,30
2,90-3,25
2,90-3,30
2,95-3,30

2,80-3,15
2,75-3,15
2,85-3,20
2,85-3,20
2,90-3,25
2,95-3,20
2,90-3,10
2,90-3,15
2,85-3,10
2,75-3,10
2,70-2,90
2,75-2,95

2,60-3,00
2,60-2,85
2,65-2,90
2,65-2,90
2,70-3,10
2,75-3,05
2,70-2,90
2,70-3,00
2,65-2,90
2,50-2,85
2,45-2,75
2,50-2,75

2,50-2,80
2,50-2,65
2,55-2,70
2,60-2,70
2,60-2,70
2,60-2,80
2,55-2,70
2,50-2,70
2,35-2,70
2,25-2,65
2,20-2,50
2,25-2,50

2,30-2,65
2,30-2,55
2,30-2,55
2,30-2,60
2,30-2,70
2,40-2,70
2,35-2,55
2,30-2,55
2,20-2,40
2,10-2,35
2,00-2,25
2,00-2,25

De gemiddelden van bovenstaande prijzen zijn, te zamen met de gemiddeldeprijzen van 1959, verwerkt in onderstaande grafiek
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BDLAGE 8.

Laagste en hoogste notering per maand van slachtkalveren in 1960 in guldens
per kg geslacht gewicht

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Vette kalveren

Graskalveren

Nuchtere kalveren

3,2(M,90
3,20-4,60
2,85-4,60
2,75^1,30
2,75^1,30
2,75-4,10
3,25^1,25
3,25^1,25
3,25-4,25
3,25-4,45
3,25^1,25
3,70^1,75

2,50-3,15
2,60-3,10
2,60-3,10
2,60-3,15
2,60-3,15
2,70-3,25
2,70-3,20
2,75-3,45
2,85-3,25
2,80-3,25
2,80-3,30
2,90-3,30

2,02-2,58
1,78-2,58
1,70-2,30
1,86-2,35
1,86-2,50
1,86-2,50
1,95-2,66
2,02-2,66
2,02-2,66
2,18-2,87
1,95-2,66
2,10-2,66

Bron:Produktschap voor VeeenVlees

De gemiddelden van bovenstaande prijzen zijn, te zamen met degemiddeldeprijzen van 1959,verwerkt in onderstaande grafiek
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Gemiddelde notering voor slachtkalveren in guldens per kg geslacht gewicht in 1959 en 1960
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