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JONGVEEMANAGEMENT OPTIMALISEREN

Van kalf tot
gezonde melkkoe
Een probleemloze opfok met focus op een goede ontwikkeling
is voor een kalf essentieel voor een gezond, productief en
vruchtbaar leven als melkkoe. Onze jongvee-aanpak helpt u in
zeven fases om beter inzichtelijk te maken waar nog kansen
liggen in de optimalisatie van uw jongveemanagement.
Een goed begin start rond de geboorte met een vitaal
geboren kalf. Juist zo’n kalf neemt gemakkelijk voldoende
biest op, wat essentieel is voor een succesvolle opfok.
2. De basis voor een probleemloze opfok ligt in de eerste 2
dagen. Een goede biestgift zorgt voor voldoende weerbaarheid van het kalf en speelt een belangrijke rol in de darmontwikkeling. Vanuit de omgeving moeten de uitdagingen
niet te groot zijn, bijvoorbeeld door altijd zorg te dragen
voor een goede hygiëne.
3. In de fase van 2 tot 14 dagen kunnen ziekteverwekkers die
diarree veroorzaken veel problemen geven. Kalveren zijn
voornamelijk afhankelijk van de melkvoeding, maar er
wordt ook al gestart ze te trainen tot herkauwer.
4. Vanaf 14 dagen oud vinden vaak grote veranderingen in
huisvesting plaats. Zorg dat de overgang van de eenlingbox
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naar de groep stressvrij verloopt, ziekteverwekkers onder
controle zijn en kalveren goed kunnen starten met de
overgang naar vast voer.
Spenen blijft een kritisch moment. Een dip rond spenen
kan veel impact hebben op de gezondheid van het kalf.
Managementkeuzes na het spenen, zoals wel of geen weidegang, vragen om een specifieke aanpak.
In de fase rond inseminatie zijn vruchtbaarheid, goede
klauwgezondheid en een passend rantsoen belangrijke
aandachtsgebieden. De ontwikkeling van de vaars is bepalend of een dier klaar is om drachtig te worden en heeft
veel invloed op de bedrijfskengetallen.
Introductie van de nieuwe drachtige vaars in de kudde
heeft veel impact op het productieve leven van de vaars.
De vaars naar behoefte voeren en zorgen voor genoeg
ruimte en tijd om te wennen in de nieuwe groep vragen
vakmanschap van de veehouder, met als resultaat een
gezond en vitaal kalf.

In het schema op de volgende pagina staat wat per levensfase
de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Herkauwer, oktober 2021 - 27

Een gezonde opfok,
voor gezonde melkkoeien
Jongvee

Inge Nijhoving, rundveedierenarts

Onderstaand schema helpt u om per fase beter inzichtelijk te krijgen waar

nog kansen liggen
in de optimalisatie
van uw jongveemanagement.
Elke fase
Een probleemloze opfok is voor een kalf essentieel voor een gezond,
productief
en vruchtbaar
leven als
binnen de jongveeopfok heeft namelijk impact op het einddoel en kent zijn
melkkoe. Elke fase binnen de jongveeopfok heeft impact op dit
einddoel en kent z’n eigen uitdagingen.
eigen uitdagingen. We kijken daarbij telkens naar drie thema’s: ziekteverwekvoedingin
en de
huisvesting.
Dit schema helpt u om inzichtelijk te maken waar nog kansenkers,
liggen
optimalisatie van uw
jongveemanagement.

ZIEKTEVERWEKKERS

VOEDING

• Diarreeveroorzakers

• Biest
• Water

• Afkalfstal
• Eenlingboxen en iglo’s
• Materialen biestvoeding

• Diarreeveroorzakers

• Biest
• (Kunst)melk

• Eenlingboxen en iglo’s
• Materialen voeding
• Voerkeuken/koelkast

• Diarreeveroorzakers
• Luchtweginfecties

• (Kunst)melk
• Ruw- en krachtvoer
• Water

• Eenlingboxen en iglo’s
• Groepshuisvesting

• Diarreeveroorzakers
• Luchtweginfecties

• (Kunst)melk
• Ruw- en krachtvoer
• Water

• Groepshuisvesting
• Van stro naar rooster

• Diarreeveroorzakers
• Luchtweginfecties
• Parasieten

• Ruw- en krachtvoer
• Gras
• Water

• Groepshuisvesting
• Van stro naar rooster
• Weidegang

• Parasieten
• Klauwgezondheid

• Berekend rantsoen
• Water
• Vitaminen en mineralen

• Groep op rooster
• Weidegang

• Klauwgezondheid
• Gezondheidstatus bedrijf

• Berekend rantsoen
• Water
• Vitaminen en mineralen

• Drogekoeienstal
• Afkalfstal

ROND DE GEBOORTE

TOT 2 DAGEN OUD

VAN 2 TOT 14 DAGEN

VANAF 14 DAGEN

NA HET SPENEN

ROND INSEMINATIE

DRACHTIGE VAARS
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