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Kristof Deraedt (derde van links) legt uit aan
zijn collega’s hoe hij de kalveropfok aanpakt.
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GEMOTIVEERDE VLEESVEEHOUDERS
OP ZOEK NAAR BETERE GROEI

ht

De vleesveehouders die hun IVB-groeicijfers prijsgaven voor de wedstrijd ‘Beste Groeiers
2017’, kwamen begin juli bijeen om samen op zoek te gaan naar de factoren die een sterke groei van een vleesveebedrijf verklaren. Zowel de cijfers op papier als de situatie in de
praktijk kwamen aan bod. – Dirk Audenaert, landbouwconsulent Boerenbond
leeftijd slachten levert een duidelijk
hogere karkasgroei op. Het is duidelijk
dat er moet worden gekeken naar een
optimaal geslacht gewicht in functie van
de groei, het afzetkanaal en de rijpheid
van het vlees. Sander lichtte ook de
nieuwe uitdagingen van IVB toe. De
vleesveehouders hopen alvast op een
correcte(re) doorstroming van de gegevens. De cijfers uit Wallonië en van de
kleinere slachthuizen zouden ook vlot
beschikbaar moeten zijn.
Aanvullend beklemtoonde Gregory Antrop van Aveve Veevoeding een aantal
belangrijke mijlpalen die cruciaal zijn
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De bedrijven werden gerangschikt op
basis van hun karkasgewicht, zowel bij de
stieren als bij de reforme koeien. De
gemiddelde karkasgroei die gerealiseerd
werd bij de stieren bedraagt 859 gram
per dag, terwijl het gemiddelde cijfer bij
IVB (Interprofessionele Vereniging voor
het Belgisch vlees) 783 gram per dag is.
Ook het geslachte gewicht van de koeien
is duidelijk hoger. Deze groep veehouders
behaalt gemiddeld 562 kg karkasgewicht
bij de koeien; bij IVB bedraagt het gemiddelde 518 kg. Om een juist oordeel te
kunnen geven over het optimale groeitraject bij de koeien, moet men bij het
karkasgewicht van de koeien wel de
leeftijd bij het slachten en het aantal
kalvingen meenemen.

Nieuwe uitdagingen
Tijdens de samenkomst van de deelnemers gaf Sander Cleuren van IVB een
toelichting. Hij bracht de cijfers van de
beste groeiers in Vlaanderen bij de
stieren en bij de koeien. Bij jongere

Een saldo van meer
dan 1000 euro per koe
moet het streefdoel zijn van
elke vleesveehouder.

18 • Boerenbond • Management&Techniek 15 • 3 september 2018

voor een goede groei. De kwaliteit van de
biestverstrekking is zeer belangrijk. Dit
kan niet genoeg worden benadrukt. Een
vlotte overgang na de speenleeftijd is ook
essentieel. Voldoende smakelijk voeder
van goede kwaliteit is dan absoluut nodig.
Nadien moet worden toegezien op een
juist aanbod van ruw eiwit (RE) in het
ruwvoeder en aanvullend krachtvoeder.
Heel wat vleesveehouders hebben nog
onvoldoende kennis over het samenstellen van een juist rantsoen voor elke
diercategorie.

Streefdoel voor elke
vleesveehouder
Ten slotte brachten we een bezoek aan
het bedrijf van Kristof en Karen Deraedt.
Met een karkasgroei van 916 gram bij de
stieren en 581 kg karkasgewicht bij de
koeien, konden zij bijzonder mooie cijfers
voorleggen. Tijdens het bedrijfsbezoek
bleek dat de aandacht voor de groei
tijdens de eerste zes maanden erg hoog
ligt. Een juiste melksamenstelling, een
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De winnaars van ‘Beste Groeiers 2017’ kregen een waardebon van 100 euro. V.l.n.r.: Gregory Antrop
(Aveve), Geert Spincemaille, Pascal De Meulemeester, de heer en mevrouw Van Heule, de heer en
mevrouw Coppens en Dirk Audenaert (Boerenbond).

Deze infonamiddag was een boeiende mix
van theorie en praktijk onder vleesveehouders die met hun IVB-cijfers aan de
slag gaan. Houd je cijfers van 2018 alvast

klaar voor een volgende editie, die plaatsvindt in januari volgend jaar. Hopelijk ben
je, als gemotiveerde vleesveehouder, er
dan ook bij. n
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juiste temperatuur van de melk en aanvullend drinkwater in de iglo’s wordt
dagelijks nauwkeurig opgevolgd. Smakelijk krachtvoeder wordt in deze periode ad
lib verstrekt. Eenmaal er met ruwvoeder
wordt gewerkt, vormen gras- en maïskuil
(in een verhouding van circa 50/50) de
basis, waarbij per diercategorie aanvullend met groeimengeling of afmestmengeling het rantsoen wordt geoptimaliseerd. De opvolging van de
vruchtbaarheid is een ander aandachtspunt. Hierbij wordt gewerkt met KI bij de
vaarzen en worden ook een aantal dekstieren ingezet. Regelmatige drachtcontrole, ook in de weideperiode, zorgt ervoor
dat het aantal dagen dat een koe leeg op
het bedrijf blijft beperkt wordt. Er wordt
snel beslist of een dier verder ingezet
wordt voor een volgende kalving of voor
de afmest. Een nauwe opvolging van
groeicijfers en een duidelijk zicht op de
kostprijs levert Kristof een juist beeld op
van het saldo per zoogkoe. Kristof slaagde
erin om meer dan 1000 euro saldo per
koe te behalen, wat een streefdoel moet
zijn voor iedere vleesveehouder.
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