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WAT KUNT U MET DE RESULTATEN?

KalfOK: een
overzicht van
kengetallen
Het is sinds 1 januari 2018 mogelijk om vrijwillig deel te
nemen aan KalfOK. Ruim 95 procent van de melkveehouders
doet dit inmiddels. Door de aandachtspunten in KalfOK
gericht aan te pakken, kunt u de situatie van het jongvee op
uw bedrijf optimaliseren.
Sinds de implementatie waren er in de melkveesector veel ontwikkelingen op het gebied van kalvergezondheid. Dit zien we in
de KalfOK-scores: de gemiddelde score was 75 punten in 2017,
vóór implementatie van het programma, en is gestegen naar 80
punten in 2020.
De kengetallen ‘succesvolle vaarskalveren vanaf 56 dagen tot 2
jaar’, ‘antibioticagebruik’ en ‘salmonellastatus’ komen tussen
oktober 2019 en september 2020 vaak naar voren als sterk punt
in de kalveropfok. In het meest recente kwartaal kwamen deze
kengetallen op minder dan 10 procent van de bedrijven naar
voren als aandachtspunt (figuur 1).
De opfok-kengetallen in de groep kalveren tot 56 dagen leeftijd
komt minder vaak naar voren als sterk punt in de kalveropfok.
Het valt op dat het kengetal ‘levende geboorten’ in het afgeloGeboorte

pen jaar bij minder dan 10 procent van de bedrijven als sterk
punt naar voren kwam. Dit kengetal wordt berekend als 1 min het
percentage kalveren dat sterft voor het moment van oormerken.
Hierbij wordt gekeken naar slappe en niet levensvatbare kalveren,
maar ook naar verworpen kalveren die zijn opgehaald door de
destructor.
Bij te veel doodgeboorten door verwerpers kan het zinvol zijn
om, naast het verwerperbloedonderzoek, een vrucht met nageboorte in te sturen voor pathologisch onderzoek om een infectieuze oorzaak uit te sluiten. Bij te veel slap geboren of niet
levensvatbare kalveren kan pathologisch onderzoek inzicht geven
of problemen optraden tijdens het geboorteproces, of dat een
genetisch aandoening of infectie de oorzaak is. Daarnaast is het
belangrijk de droogstand goed in beeld te krijgen, zoals management van droge koeien op het gebied van huisvesting, dierstromen en voeding. Diagnostisch onderzoek naar de voedingsstatus
van droge koeien geeft inzicht in de energie-, mineralen- en vitaminenstatus en kan helpen de vitaliteit van de kalveren te verbeteren. Bij problemen bij vaarzen is het belangrijk te onderzoeken
of ze voldoende passend voer krijgen, voldoende ruimte hebben
om te vreten en andere stressfactoren te minimaliseren.

Sterke punten

Aandachtspunten

Opfok

Levende geboorten
Succesvolle stierkalveren t/m 14 dgn
Succesvolle vaarskalveren t/m 14 dgn
Succesvolle kalveren vanaf 15 tot 56 dgn

Antibioticagebruik voor luchtwegproblemen bij kalveren tot 56 dgn
Antibioticagebruik voor diarree bij kalveren tot 56 dgn
Antibioticagebruik bij kalveren vanaf 56 dgn tot 1 jr

Bedrijfsgezondheid

Antibioticagebruik

Succesvolle vaarskalveren vanaf 56 dgn tot 2 jr
Antibioticagebruik voor overige problemen bij kalveren tot 56 dgn
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Figuur 1. Overzicht van de twaalf kengetallen in KalfOK, met het percentage melkveebedrijven waarbij deze kengetallen volgens KalfOK als sterk of aandachtspunt in de kalveropfok zijn geclassificeerd.
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