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GOEDE HYGIËNE IS GOUD VOOR OPT!MALE JONGVEEOPFOK

:-r

NOG VEEL TE WlNNEN MET TIJDIG INSEMINEREN PINKEN

Meer focus op jongveeopfol< levert geld op.
Een forse jeugdgroeivan l(alveren leidt tot
1.5OO kilo meer mell( in de eerste drie lactaties. Bij 100 l<oeien is dat een extra jaaropbrengst van circa €1O.0O0.
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ioncveebezettinq op melkveebedrijven daalt

'-.I I
ir"r. Het óiddetd aanral aÀwezige
t"lq.r"., pinkeï gingvan 65 in 2016 naar
t
I "íatË
.L-/
st inzotg.'om bij minderjongvee toch vol-

doende vaarzen op te fokken, moet de kwaliteit van de
opfok omhoog", zegt Klaas coppens, productmanager
rundvee van De Heus. De gemiddelde afkalfleeftijd van
vaarzen (Alva) ligt nu op 26,1 maanden. "Datverhoogt de
opfokkosten per diervoor fosfaatrechten, voer, atbeid,
huisvesting en mestafzet. Bij een te hoge Alva missen
veehouders melk en het werkt negatiefop de levens-

(19 november20l9)

Door lanet Beekman
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Joost Onland.

melkveehouder

duur", stelt Jeroen Jacobi, productmanagerjongvee van
Agïifirm. volgens Alien van der Hem, marketingmanagerjongvee bij ForFarmers, betekent een efficiënte
jongveeopfok ook meer melk per kilo fosfaat.

Jongveeconcepten
Mengvoerleveranciers ontwikkelen concepten voor jongveeopfok. Agrifi rm heeft het DairyStartiongveeconcept,
ForËarmers de vita-jongveeaanpak en De Heus werkt
met het KaliberJongvee PIan en het Kalfcarantconcept.
Ook bedrijven zoals Alpuro Breeding, Quality Calfen

jongveeopfok. De concepten sturen op voeding, management,
huisvestingen klimaat om de groei van kalveren te
verhogen en de afkalfleeftijd van vaarzen te verlagen. Dat
leidt tot een groteremelkproductie, een lagerejongveebezetting en meer rendement voor de veehouder. Jurgen
verheijen, eigenaarvan Quality Calf, benadrukt dat het
bedenken van eenjongveeconcept en goede producten
voorjongvee niet genoeg is. "Er is een heel intensieve
begeleidingvan veehouders nodig om alle puntjes op de
i te zetten. Elk detail van jongveeopfok moet kloppen, >

IGlfsupport begeleiden melkveehouders in
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de

in Haaksbergen,
is

zijn kalveren

hardergaan
voeren met een
intensief melkschema in de

kalverdrinkautomaat. De Broei is

verbeterd en het
levert meeÍ melk
op.
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houders om dejongveeopfok echtgoed aan
te pakken en dat ook consequent te blijven
doen", zegt Verheijen.
Jongveeconcepten bestaan uit voedingsproducten, advisering door jongveespecialisten, monitoring en hutpmiddelen,
zoals de vitaÀpp en vitaliteitscore van
ForFarmers en IGliber Selectorvan De
Heus. ook het monitoren van de groei is
belangïijk. ForFarmers gebruikt hiervoor
de vitaApp, die gewicht, borstomvang, BCS
en hoogtemaat registreert. "De app geeft
ook een inseminatie-alert geeft als dieren

'De Alva verlagen

met twee
maanden geeft
fosfaatruimte
voor twee koeien'
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hetinseminatiegewichtbereiken", zeg
Van der Hem. Hetjongveeteam van Agïiflrm voert op melloreebeddjven twee keer
perjaar individuele hoogtemetingen van pinken uit, die
in Dairystart Monitorworden geregistreerd. "Via een
algoritme berekenen we wanneerveehouders een pink
kunnen insemineren. Er zijn 195.000 metingen uitgevoerd, Door regelmatig de groei vanjongvee te meten en
die tevergelUken met de optimale gïoeicurye, ontstaat
een betrouwbaar inzicht in de resultaten", verteltJacobi.
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EÍfu cten van jongveeopfokconcepten
wetenschappelijk onderzoek laat zien dat elke 100 gram
extra daggroei voor het spenen,250 kilo meer melk oplevert in de eerste lactatie door een betere ontwikkeling
van uier en organen. Agrifirm streeft naar eenAlva van
22 maanden bij voldoende onrwikkelingen een vervan-
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ReaShure

Energie voor

gingspercentage van 22%. AÍhankelijk van de doelstellingkan een veehouderookop een latere Alva sturen.
"Na 1,5jaar toepassingvan DairyStart Monitor is de Alva
al gedaald met een halve maand. De groeivan kalveren
rondom spenen is 980 gïam per dag, bleek uit ondeEoek
in 2018 in samenwerking met Nutrifeed", verteltJacobi.
Dairy Stan helpt ook bij rochtigheidswaameming en op
tij d insemineren. "Ook datis belangrijk. We zien in de
praktijk nog vaak datpinken die al aan de maat zijn qua
hoogte en ontwikkeling nogniet zijn geïnsemineerd,
omdat er te weinig focus op is", zegtJacobi,
Herbert Bouwers, directeurvan Alpuro Breeding, ziet
ook dat opfokkalveren met huidige jongveeconcepten en
voeding harder groeien. "veehouders moeten hier echt
rekening mee houden en tijdigbeginnen met insemine-
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De Heus wil met haarjongveeopfokplannen binnen
22 tot 24 maanden een goed ontrvikkelde vaars opfokken. Coppens omschrijft een goede vaars als een

a

dier metvoldoende lengte, hoogtemaat, inhoud, een
bodyconditiescore (BCS)van 3,25-3,5 en een gewichtvan
570 kilo bij katven. "vaarzen die binnen 24 maanden
zijn opgefokt met ons Kaliberylan geven meer melk. Dat
leyert in de eerste drie lactaties 1.500 kilo extra melk op

I mail@speersta.(0m I www.spee6tÍa.(om
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Melkveehouders houden

minder.iongvee.
om voldoende
vaanen op te
fokken, moet de
kwaliteit van de
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opfokomhoog.
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pinken ooktijdig
om deaÍkalfleeftijd van vaarzen
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Verbeter de jongveeopfok
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met een 0,04% hoger eiwitgehalte in vergelijkingmet een
controlegroep. De uitval in de eerste drie lactatieswas
1o/a laget" , zeg\ Coppens. Het Vita-concept leve rt ook ee n
hogere groei van kalveren op.'Je moet hetjongveeconcept dan welvan begin tot eind volgen. Als dat niet lukt,
komt hetjongvee niet tijdig op het inseminatiegewicht
en blijft de Alva hangen op een te hoog niveau en daarmee laten veehouders geld liggen", zegt van der Hem.

wat is haalbaar?
De experts

teverlagen.

zijn het met elkaar eens dat met een gerichte

focus opjongveeopfok een Alvavan 21 tot 22 maanden
haalbaar is. "Metgoed voeren in de eerste maanden
groeien kalveren hard en als veehouders vanafinsemineren netjes doorvoeÍen, kunnen vaarzen op 21 maanden
leeftijd aÍkalven", stelt Bouwers. "Een Alvavan 21 maanden isvoorAlpuro Breedinggeen doel op zich, Het doel
is een goed ontwikkelde vaars op afkalfleeftijd. De Alva
is voor iedere veehouder verschillend, aÍhankelijk van
de wensen en de bedrijfssituatie." Verheijen enJacobi
sluiten zich daarbij aan. Jacobi geeft aan dat de doelstelling van de veehouder leidend is voor het bepalen van de
Alva. Quality Calfvindt aÍkalven onder de 22 maanden
discutabel. "Een Àlva van 22 tot 23 maanden is haalbaar.

Begin met een optimale voeding vàn hoogdrachtige koeien, want
opfok begintaltijdens de dracht (bij hetongeboren kalf).
Zorg voor een goed biestmanagement. meet de biestkwaliteit en
verstrek alleen biest met voldoende antistoffen.
Berekenjongveerantsoenen. voer hàrd en gebruik kwalitatiefgoe'
de producten voor een hoge groei.
ZoÍg voor monitoring van gÍoei en ontwikkeling door kalveren te
meten (hoogte of borstomvang van het kalf).
Optimaliseerde huisvestingvan hetjongvee, zorg voor fÍisse lucht
en een comfortabele. droge ligplek.

Iedereen die dejongveeopfok uitvoert volgens onze visie,
kan minimaal een groei van 1 kilo per dag halen in de
eerste drie maanden", stelt verheijen,
volgens De Heus fokken de beste bedrijven nu al
goede vaarzen op binnen 22 maanden. veel aandacht
voor de jongste kalveren is daarbij cruciaal. Coppens
adviseert om in alle groeifasen structuur aan te brengen
in voeding, huisvesting, verzorging en meetmomenten.
voorkom vervetting door op de norm te voeren. "veehouders moeten tijdig starten met insemineren bij een
hoogtemaat van 133 centimeter en een lichaamsconditie
van 2,75 punten." Van derHem stelt dat een Alva van 21
tot 22 maanden mogelijk is, maar plaatstwel een kanttekening. "Een lage Alva moetgeen doel op zich zijn, want
het is belangrijk om geen onderontwikkelde vaarzen te
laten aÍkalven, die nog niet rijp genoegzijn om melk te
produceren, Het doel is goed ontwikkelde vaarzen die
lang meegaan."

Extra gÍoei kan altijd uit
Investeren in extrajeugdgroei kan altijd uit, met name
omdat het meer melk oplevert. De Heus becijferde de
kosten en batenvan extra Sroei vanjongvee. Een hogere
gïoei in start- en j eugdfase kost circa 15 kilo extra >
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60 stuksjongvee. "De jongveebezetting gaat met 5 stuks
omlaag en dat bespaart 33 kilo melkveefosfaat, goed
yoor€1.000 perjaar. Daarmee bespaart de veehouder
ookop huur, arbeid, mestafzet- en huisvestingskosten",
zegt Coppens.
De grootstewinst zit in 500 kilo meermelk per lactatie
met 0,04% hoger eiwit. Dat levert een bed jf met 100
koeienjaarlijks € 15.000 meer melkgeld op. DaarÍnee
komt de nettowinst uit op minimaal €12.000 perjaar bij
100 koeien en 60 stuksjongvee. Bouwers geeft aan dat
het hard voeren van een kalftot 6 maanden oud circa
€50 per kalfextra kost in vergelijking met een minder
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intensief schema,

Hetverstrekken van goede biest is belangrÍk voor een
goede start van een kalf. Door het metenvan de biestkwaliteit met een refractometer is het mogelijkalleen biest met
hogegehaltesaan antistoffen in te vriezen en tegebruiken.

kalvermelken circa 200 kilo extrajongveebrok. Een
investering van € 3.000 op een bedrijf met 100 koeien en

"De baten van intensieve voeding zijn ongeveer € 150
per dier en dat is eenwinstvan €9.000 perjaar bij 60
stuksjongvee", zegt Bouwers, Van der Hem rekende met
MelkEfficient twee scenario's doorwat de voordelenvan
een efflciëntejongveeopfok opleveren voor een bedrijf
met 100 koeien, 70 stuksjongvee en 30% veevewanging.
De Alvaverlagen van 26 naar 24 maanden scheelt 10
stuksjongvee en dat bespaartjaarlijks € 8.675 aan opfokkosten. "Daarnaast kunnen veehouders de vrijgekomen
fosfaatruimte ook benutten voor twee extra koeien. Dat
leyert een extra voerwinst van € 10.125 perjaar op", becijferde van der Hem, I

'Met hard voeren naar een efÍiciëntere jongveeopfok'
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Maatschap onland wil zoveel mogelijk koeien melken binnen de
fosfaatwetgeving en is daarom scherp op dejongveeopfok. De
g€middelde afkalfleeftird ven vaàrzen (Alva) is22,7 maanden.
Vieriaargeleden kalfden de vaarzen van melkveehouder Joost Onland
gemiddeld afop 26 maanden. Nu is dat 22,7 maanden en is er minder
jongvee op het bedrijí Opdit moment heeft de maatschap4,6 stuks
jongvee perlO koeien. "We zijn ons meergaan focussen op dejong-

melkkoeien
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veeopfok. OndeÍ andere door te werken volgens het Vita-conceptvan
FoÍFarmers halen we goede resultaten", vertelt Onland, Doorte werken metColoQuick zorgen de maten vooreen goed biestmanagement
en biestkwaliteit. "PasgeboÍen kalveÍen kÍijgen binnen het eeÍste half
uur4liteÍ biestvan een goede kwaliteit met veel antistoffen. De biest:
kwaliteitwordt getest met een reÍractometer. Opdie manierweten we
5
zekerdat we alleen biest met hoge Brix-waardes verstÍekken en dat
versterkt de wee.stand en gezondheid van dekalveren." Dat is terugte
Joost Onland (49) zit in maatschap metzijn
zien aan een lage kalversterftevan 2% (exclusief6% doodgeboortes).
vrouwThea (46). De maten besteden vanaf
2016 meer aandacht aafl dejongveeopfok.
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Voedingm klimaat
De maatschap is de kalveren haÍdergaan voeren. De keuze van melk-

poeder is veranderd. Van Sprayfo Geel, eerst naar Sprayfo Excellent
en later naarSprayfo Delta om een intensiever melkchema te voeÍen.
'Alsje een hoge groei wil halen, moetje kalveren meer melk en brok
voeren", weet Onland nu. De kalveren staan op een kalverdrinkautomaat en krijgen de eerste acht weken melk. Tot een leeftijd van 4
weken oud voertOnland er starwoer Vitabrok Pensstart bí, daarna
een Vitabrok Groei met gehakseld stro. Na de melkperiode vervangen
de maten het strodooÍTMRvan het melkvee.
Voor de frisse lucht staan de kalveren buiten in iglo's. "De iglo's staan
van de grond afen we strooien een dik pak stÍo. We hebben 35 iglo's
aangeschaft. Dat is ruim voldoende om na reinigingtwee maanden
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toete pàssen, waardoorde kalveren weinig last
hebbenvan infecties. Hetschoonmakenmetverdundeammonia
ontvet de iglo's en dat helpttegen cryptosporidiuml' ln de stalvoor
het ouderejongvee is een buisventilatiesysteem geinstalleerd en krijgt
hetjongvee een neus-enting tegen pinkengriep. "Doorde hoge groei
kan ik bij hetjongveeop een leeftijd van 12 maanden beginnen met
insemineren. De goede ontwikkelingvan mijn vaarzen zie ikterugaan
de hoge melkproductie. Devaarzen geven 9.781kilo melk met 3,57%
eiwit en 4I4% vet. De hogere kostenvan melkpoeder en brok veÍdien
jealtijd terug, omdat devaarzen meer melkgeven. Niet alleen in de
eerste lactàtie, maarook in volgende lactaties." De verwachte Alva
over eenjaar is 22,2 maanden.
sanitaire leegstand
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