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Dossier Jongveeopfok

co

Een goede jongveeopfok is de basis van een gezonde, productieve veestapel op elk melkveebedrijf. Maar de meningen en strategieën over hoe je het best te werk gaat kunnen al eens verschillen. In dit dossier vind je tips en
advies om optimaal om te gaan met het jongveemanagement op jouw bedrijf en het rendement te optimaliseren.
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Goed begonnen
is kalf gewonnen
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Bij de opfok van het jongvee wordt de basis voor een productieve en
gezonde melkveestapel gelegd. Een gezonde groei tijdens de eerste twee
levensjaren resulteert in voldoende uitgegroeide vaarzen die afkalven op
24 maanden. In het Vlaio-project JongLeven gaat ILVO samen met
partners Hooibeekhoeve en Inagro op zoek naar duidelijke richtlijnen voor
de Vlaamse melkveehouders om de opfok van vaarzen op het bedrijf te
verbeteren.
Matthieu Frijlink, coördinator Rundveeloket, ILVO
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et verspreiden en implementeren van de richtlijnen voor een
optimale opfok in de bedrijfsvoering van Vlaamse melkveebedrijven
vormt een uitdagend onderdeel van het
project. Om de vooruitgang op dit vlak te
meten, was het nodig zicht te krijgen op
de huidige gang van zaken op Vlaamse
melkveebedrijven. Hiervoor werd een
enquête opgesteld die polste naar visie
en keuzes rond het jongveemanagement.
Uiteindelijk vulden 189 Vlaamse melkveehouders de enquête in. De resultaten
geven een inkijk in de verschillende
visies op jongveeopfok en de bijbehorende resultaten.

© BASIEL DEHASSELAIR

Bedrijfskenmerken
De bedrijven die deelnamen aan de
enquête vormen een greep uit de betere
bedrijven van Vlaanderen. De bedrijfscijfers van de groep lagen voor heel wat
parameters duidelijk boven de Vlaamse
sectorgemiddelden. Zo bedroeg de jaarproductie van de respondenten gemiddeld 9175 liter/koe en kwam deze op 27%

van de bedrijven uit boven 10.000 liter
per koe. De veestapel telde op 44% van
de bedrijven meer dan 100 melkkoeien.
Ter vergelijking, in 2017 telde in Vlaanderen slechts 37% van de bedrijven meer
dan 60 koeien en kwam de gemiddelde
jaarproductie net boven de 8000 liter/
koe uit. Ook voor de afkalfleeftijd van de
vaarzen noteerden de respondenten een
beter cijfer. Gemiddeld kalfden de vaarzen in de groep immers af op 24,9 maanden, terwijl dit in Vlaanderen gemiddeld
op meer dan 26 maanden is. De variatie
voor afkalfleeftijd was echter ook in de
enquêtegroep groot en liep van 22,9 tot
33 maanden.
Opdeling van de groep respondenten volgens afkalfleeftijd van de vaarzen onder
en boven 25 maanden leverde enkele interessante cijfers op. Zo liet de groep met
afkalfleeftijd onder 25 maanden een
hogere productie (+ 900 liter/koe) optekenen. In deze groep kregen kalveren minder verse koemelk (31% van de respondenten) te drinken ten voordele van
melkvervangers en werd quasi niet abrupt ->
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Melk- en speenmanagement
Na de biestperiode volgt de melkfase.
Hierin neemt het kalf, zeker de eerste
weken, voornamelijk melk op. Ook hier
moet een melkveehouder enkele
belangrijke keuzes maken. Welke type
melk wordt verstrekt en in welke hoeveelheid? Hoelang krijgt het kalf melk
en vanaf welke leeftijd worden andere
voedermiddelen aan het kalf aangeboden? Wordt er abrupt gespeend of wordt
de melkgift langzaam afgebouwd? Bij de
respondenten van de enquête krijgen de
kalveren hoofdzakelijk melkvervangers
(melk- of weipoeder) voorgeschoteld
(64% van de bedrijven). Op 21% van de
bedrijven wordt nog steeds separatiemelk aan de kalveren gegeven. De
meeste kalveren (91%) krijgen de melk
gevoederd in een emmer (met of zonder
kunstspeen). 7% van de bedrijven

4

3

2

Combinatie

Opname krachtvoer

Leeftijd
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Figuur 2. Verdeling beslissingsbasis tot spenen
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wordt biest van een met para-tbc
besmette koe best niet gegeven.
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Het belang van een correcte biestverstrekking is in de groep respondenten
duidelijk al goed gekend. Twee op drie
geeft immers aan versgekalfde koeien
binnen de 4 uur na kalven te melken om
zo veel mogelijk biest van goede kwaliteit beschikbaar te hebben (figuur 1).
Het meten van de biestkwaliteit gebeurt
in de bevraagde groep slechts op 48%
van de bedrijven. Op dit vlak is dus nog
heel wat verbetering mogelijk. Eén
melkveehouder op drie geeft in de
enquête ook aan binnen de 6 uur na
kalven het kalf 4 liter of ad libitum biest
te verstrekken. Dit is eveneens een
belangrijk onderdeel van het biestmanagement om tot optimale opfokresultaten te komen. Een kalf dat snel na de
geboorte voldoende biest van goede
kwaliteit (minstens 50 g/liter IgG, een
belangrijke soort van antistoffen die in
de biest aanwezig moeten zijn) krijgt
kan immers goede starten. Het streefdoel is om binnen de eerste 6 uur minstens 200 g antistoffen toe te dienen
aan het kalf. En ook hier geldt: goed

bo

18%

Bij jongveeopfok
ligt de basis van een
productieve en gezonde
melkveestapel.

nd

gespeend (slechts 2% van de respondenten). In de groep met afkalfleeftijd
boven 25 maanden werd op 57% van de
bedrijven koemelk aan de kalveren
gevoerd en op 21% (!) abrupt gespeend.

Figuur 1. Tijdstip eerste
melkbeurt na kalven

Een gezonde groei tijdens de eerste twee levensjaren resulteert in voldoende uit
gegroeide vaarzen die afkalven op 24 maanden.
28
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Niet enkel het spenen van de kalveren
gebeurt nog hoofdzakelijk op basis van
leeftijd. Ook de eerste inseminatie van
de pinken hangt op 6 van de 10 enquêtebedrijven af van de leeftijd van het
dier. Gemiddeld wordt een pink bij de
groep respondenten op 14 maanden
voor het eerst keer geïnsemineerd.
Nochtans kan de eerste inseminatie
beter afgestemd worden op het gewicht
van het dier. Een lichaamsgewicht van
380-400 kg kan hierbij als streefwaarde
gehanteerd worden. Dit komt overeen
met een borstomtrek van 168-170 cm.
Idealiter wordt dit gewicht behaald op
13 maanden leeftijd. Om deze doelstelling te behalen en problemen vroegtijdig te kunnen bijsturen, wordt het sterk
aanbevolen om de groei van het jongvee
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De insleep en versleep van ziekten op
het melkveebedrijf vormt een belangrijk risico voor de gezondheid van het
vee. Het jongvee vormt hierin een
kwetsbare groep die maximaal
beschermd moet worden. Een doordacht management met aandacht voor
bioveiligheid is hier een eerste stap die
veel onheil helpt voorkomen. Ondanks
de vele inspanningen die al werden
gedaan om veehouders over dit thema
te informeren, blijkt ook uit de enquête
dat er nog heel wat ruimte tot verbetering is. Zo blijkt slechts een kleine minderheid van de ondervraagden bezoekers van laarzen te voorzien of een
ontsmettingsbad of -mat voorhanden
te hebben. Bijna geen enkele melkveehouder wisselt laarzen of kledij bij het
betreden van de kalverhuisvesting. Ook
het gescheiden huisvesten van stier- en
vaarskalveren is nog maar bij 53% van
de respondenten in voege.

nd

Bioveiligheid

JongLeven

De enquête bij 189 melkveehouders gaf
een goed beeld van de huidige gang
van zaken op Vlaamse melkveebedrijven. Hoewel de testgroep op een aantal
vlakken beter scoort dan het Vlaams
sectorgemiddelde kunnen de resultaten zeker dienen als referentie om toekomstige ontwikkelingen te monitoren. De groep respondenten bleek goed
te weten wat een goed biestmanagement inhoudt. Toch blijken praktische
hindernissen soms de implementatie
ervan in de weg te staan. Ook op
andere vlakken, zoals spenen en eerste
inseminatie, wordt nog te vaak gekozen voor de makkelijkste eerder dan de
beste weg. Er is dus nog werk aan de
winkel om Vlaamse melkveehouders te
informeren en te overtuigen hun jongveemanagement verder bij te sturen.
Het project JongLeven zal hier zeker
haar steentje aan bijdragen! n

rig

Eerste inseminatie

tijdens het eerste levensjaar regelmatig
te monitoren door te meten of te wegen.

ht

maakt gebruik van een kalverdrinkautomaat, terwijl 86% van de melkveehouders de kalveren tweemaal daags
van melk voorziet. Meestal bedraagt de
melkgift 3 tot 3,5 liter per keer. Het
moment van spenen wordt in de groep
respondenten op uiteenlopende
manieren bepaald (figuur 2). Het beste
criterium om deze beslissing op te
baseren, is de hoeveelheid krachtvoer
die het kalf dagelijks opneemt. Is dit
meer dan 1,5-2,0 kg, dan kan er
gespeend worden. Bij de respondenten
blijkt dit criterium echter slechts op
20% van de bedrijven effectief gebruikt
te worden om het speenmoment te
bepalen. Op de meeste bedrijven (65%)
wordt gespeend op een vaste leeftijd
van het kalf, ongeacht de opname van
krachtvoer. Wellicht kan op dit punt
dus nog extra groei gerealiseerd worden. Ook de manier waarop gespeend
wordt, varieert in de groep. De melkgift
wordt afgebouwd, het aantal voederbeurten wordt verlaagd of een combinatie van deze strategieën zorgen
ervoor dat het kalf van melk overschakelt op vaste voeding. Slechts 7% van
de melkveehouders die de enquête
invulden speent abrupt.

Tips voor
een optimale
jongveeopfok
controleren:
1 Biestkwaliteit
minstens 50 g IgG per liter biest
2

Geen biest van koeien met paratbc verstrekken

3

Spenen bij opname van 1,5-2 kg
krachtvoer

4

Insemineren op basis van
gewicht/borstomtrek
(400 kg, 170 cm)

5

Groei opvolgen in eerste
levensjaar om tijdig problemen
te detecteren en bij te sturen

6

Apart schoeisel en kledij
gebruiken in de
kalverhuisvesting
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Naar een beter jongvee- en
transitiemanagement

py

Veehouders die het transitiemanagement en de levensproductie van hun dieren willen verbeteren, hebben een
goede strategie nodig. Het is belangrijk om de acties die je in dit verband uitvoert ook te evalueren en, indien
nodig, bij te sturen. Overleg indien mogelijk met adviseurs over de gezondheid en het rantsoen van je dieren.

M

co

inder jongvee aanhouden
zal kosten besparen. Je kunt
dit bereiken door vaarzen
die jonger afkalven. Uit onderzoek
weten we dat het aantal stuks jongvee
kan dalen met 9 (72 in plaats van 81)
wanneer een bedrijf met 100 melkkoeien de afkalfleeftijd terugbrengt van
27 naar 24 maanden. Dat zou resulteren in een kostprijsbesparing van
14.500 euro. Bovendien zou er 13%
minder methaanuitstoot zijn per
gekalfde vaars en is er 1,5 ha minder
grond voor ruwvoederwinning nodig.
Minder dieren beperkt natuurlijk ook
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de benodigde arbeid. In een demonstratieproject werden drie bedrijven
opgevolgd. Welke concrete acties hebben zij ondernomen om goede resultaten te bereiken?

Biest
Geef het kalf zo snel mogelijk na de
kalving biest, zodat het zo veel mogelijk
antistoffen kan opnemen. Voor een
goede biestkwaliteit moet de droogstand van de koe voldoende lang zijn
(6 weken). Ook dagelijks 1,44 mg selenium toedienen aan het voeder van de
droogstaande koeien komt de biest-

kwaliteit ten goede. Idealiter bevat het
droogstandsrantsoen minstens 12%
ruw eiwit. Een teveel aan biest kan je
maximaal één jaar bewaren in de diepvriezer, maar noteer bij het invriezen
zeker de hoeveelheid en de kwaliteit
van de biest, de datum en het koenummer. Via een rode of een groene sticker
op de zak zie je in een oogopslag de
kwaliteit van de biest. Bij het traag ontdooien mag de temperatuur niet hoger
liggen dan 60 °C. Om de gezondheid en
de vitaliteit van de pasgeboren kalveren te verhogen, kan je de moederdieren in de droogstandsperiode vaccine-
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Huisvesting
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Kalveren in een mobiele huisvesting
die snel en goed te reinigen is, zullen
minder vaak diarree hebben of andere
ziektes krijgen. Sla geen van de stappen over bij het reinigen: droog reinigen, inweken, uitspuiten, laten drogen,
ontsmetten, naspoelen, een periode
leeg laten staan en controleren. Het
kalf meteen bij de moeder wegnemen
verlaagt eveneens de kans op ziekteoverdracht.

nd
bo
© BOERENBOND

Als je koeien gezond zijn, zal je weinig
of geen separatiemelk hebben op je
bedrijf. Je geeft deze separatiemelk
beter niet aan de kalveren, omdat ze
residu’s van antibiotica kan bevatten,
ziektekiemen kan doorgeven en de
kalveren er diarree van kunnen krijgen. Wanneer je al vroeg water verstrekt aan de kalfjes, stimuleer je ze
trouwens om sneller en meer vast voeder op te nemen. Wanneer je bedrijf
voldoende groot is, kan je overwegen
om te investeren in een melktaxi, die
de melk toedient op een correcte temperatuur en in een juiste dosering. Hij
zal je ook arbeid besparen.

en

Gezondheid

Het is zeer belangrijk om de gezondheid van je veestapel goed op te volgen,
ook tijdens de transitieperiode. Uit
onderzoek weten we dat het vervangingspercentage van de melkkoeien
daalt van 34 naar 27% wanneer er aandacht is voor de transitieperiode. Geef
voldoende mineralen als supplement,
in een correcte dosis. Het kan nuttig
zijn om te bepalen hoeveel betacaroteen, selenium en vitamine E in het
bloed aanwezig is om het droogstandsrantsoen bij te sturen. Wanneer
je een speenafsluiter of speendip
gebruikt, zal het slotgat van de spenen
beter afgesloten zijn. Bacteriën krijgen
dan minder kans om de spenen te
infecteren, waardoor er minder uierontstekingen zijn. Zorg er ook voor dat
de melkinstallatie goed afgesteld is.
Om de uiergezondheid van de koeien
op te volgen, kan je het celgetal monitoren via de melkproductieregistratie
(MPR). Tot slot is het belangrijk dat de
koeien voldoende blijven eten in de
droogstandsperiode. Weeg de exacte
drogestofopname bij je droogstaande
koeien en zorg ook voor voldoende
voerplaatsen. Kalibreer geregeld de
krachtvoederbox, zodat je dieren een
correcte dosis krachtvoeders en mineralen krijgen. Koeien die voldoende
voer opnemen vóór ze kalven, zullen
goed opstarten na het kalven en de
negatieve energiebalans zal mogelijk
minder diep zijn. n

er

ren tegen het rota- en coronavirus. De
moeder maakt dan antistoffen aan, die
via de biest bij het kalf terechtkomen
en zijn weerstand verhogen.

Transitieperiode

Bo

Minder jongvee
aanhouden betekent
kosten besparen.

Dit artikel is gebaseerd op een tekst van Andries
Colman, Laurence Hubrecht, Ivan Ryckaert (departement Landbouw en Visserij), Leen Vandaele
(ILVO) en Ilse Louwagie (Inagro) in het kader
van de Veetournee 2019.

Hoe meet je
de kwaliteit
van biest?
De kwaliteit van biest kan je bepalen
met een colostrometer. Die duidt de
kwaliteit van de biest aan met kleuren.
Groen duidt op goede biest, rood op
biest van slechte kwaliteit. Je kunt ook
een digitale of analoge refractometer
gebruiken. Die geeft aan hoeveel
immunoglobuline de biest bevat. Bij
een waarde van 22 g/liter of meer is de
biest goed tot zeer goed. De meting van
een refractometer is niet temperatuurgevoelig, die van een colostrometer wel
(meten bij 20 °C).

Een goede jongveeopfok is de basis van een gezonde, productieve veestapel op elk melkveebedrijf. Maar de meningen
en strategieën over hoe je het best te werk gaat, kunnen al eens verschillen. In dit dossier vind je tips en advies om
optimaal om te gaan met het jongveemanagement op jouw bedrijf en het rendement te optimaliseren.
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