
 

Geachte veehouder, 

Inmiddels is het al weer even geleden dat wij u op de hoogte brachten van de actua-
liteiten binnen de praktijk. Met het mooie weer van de laatste tijd heeft iedereen 
zo’n beetje de mais in de sleufsilo’s gereden maar zal er hier en daar nog wel een 
grassnede volgen.  

 Inleiding 
De ‘R’ zit al weer even in de maand, reden om extra aandacht te schenken aan de 
huisvesting en voeding van kalveren. De herfstmaanden brengen door de vele wisse-
lingen in het weer een verhoogd risico op longproblemen. Daarnaast geeft de koude 
periode meer kans op problemen bij de jonge kalveren met betrekking tot diarree. 
Zowel longproblemen als kalverdiarree zorgen voor zieke dieren en incidenteel ook 
sterfte bij vooral de jongste kalveren. 
Zoals de titel al doet vermoeden is deze nieuwsbrief speciaal gewijd aan de jongste 
dieren op uw bedrijf. Met afschaffing van de melkquotering en de afvoer van melk-
vee door de fosfaatreductie komt er steeds meer druk te staan op het aantal aanwe-
zige grootvee eenheden op het bedrijf. Jongveeopfok is een belangrijk bedrijfsonder-
deel waarbij investeringen in de vorm van arbeid, geld en tijd zich al snel terug ver-
dienen in de eerste lactaties van de koe. Waarbij voorheen meestal genoeg vaarskal-
veren aanwezig waren en er voldoende keuze was voor selectie van nieuw instro-
mende vaarzen, wordt het nu steeds belangrijker om elk aanwezig kalf groot te 
brengen en goed te laten ontwikkelen. 
Een goede jongveeopfok kost ongeveer 2 jaar waarbij wel de kosten maar niet de 
potentiële opbrengsten duidelijk worden. Een optimale kalveropfok levert meer 
groei en ontwikkeling met minder kalversterfte en daardoor lagere opfokkosten en 
meer melk door gezondere vaarzen. Kortom meer werkplezier! Weet u alles van de 
beste opfokmethoden? 
 

 Wist u dat... 
 Een gemiddelde dagelijkse groei van 1 kg in de eerste 6 maanden tot wel 1000 L 

melk meer oplevert in de eerste lactatie dan op een gemiddeld bedrijf? 
 Een hoog voerniveau in de melkperiode ervoor zorgt dat een dier niet ‘op de 

tenen hoeft te lopen’ en voldoende reserve heeft om zich warm te houden en 
hard te groeien? Op de top mogen de kalveren best 1000 gram melkpoeder per 
dag krijgen. 

 Dat een klein kalfje onder thermo-neutrale omstandigheden al 375 gram poeder 
per dag nodig heeft alleen aan de onderhoudsbehoefte en dan nog geen gram 
gegroeid is? 

 Bij (nacht)temperaturen van onder de 10 graden Celsius kostbare melk wordt 
verbrand door het kalf om warm te blijven? 
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 Het om die reden bij lagere temperaturen nog belangrijker is om meer melk
(poeder) te verstrekken en het tijd wordt om de kalverbodywarmers weer uit de 
kast te halen om kostbare melk te besparen? 

 Bij iedere 5 graden onder de 10 graden Celsius de melkvoeding van het jonge 
kalf moet worden gecompenseerd met 5% meer voeding/melkpoeder en dat dit 
al snel kan worden bespaard met een kalverbodywarmer of bij gelijke melkgift 
dit de groei dubbel en dwars ten goede komt? 

 Voor een goede kwaliteit melkpoeder van €2 per kg bij een temperatuur rond 
het vriespunt dit al snel 30 cent per dag aan voerkosten kan schelen? 

 In de winterperiode de aanschaf van een kalverbodywarmer al binnen 1 tot 2 
maanden is terug verdiend? 

 Dat de opfokkosten voor elke maand dat een pink langer dan 24 maanden uit-
loopt tot aan afkalven, 100 euro per maand betreffen buiten de melkderving 
om? 

 Dat een intensief voerschema wat melk en krachtvoer betreft in de eerste 6 
maanden van het kalf al in de eerste lactatie zal worden terugverdiend?  

 Vaccinatie tegen kalverdiarree met Rotavec biest oplevert van nog betere kwali-
teit met extra antistoffen tegen E. coli en de Rota Corona virussen? 

 Kalveren al vanaf 9 dagen leeftijd met een neusenting (Rispoval intranasaal) en 
vanaf 14 dagen met een onderhuidse enting in de hals (1e enting van de 2 met 
Bovipast) tegen pinkengriep kunnen worden beschermd? 

 Longproblemen voor veel schade kunnen zorgen in het longweefsel van het jon-
ge kalf en daarmee zorgt voor een flinke daling in de melkproductie in de eerste 
lactatie en de lactaties daarna? 

U begrijpt, in de kalveropfok zijn veel aandachtspunten die kunnen leiden tot een 
nog betere opfok van uw jongvee om een nog gezondere, beter ontwikkelde vaars 
op 24 maanden of vroeger af te laten kalven. 

 Acties 

Om u met betrekking tot de kalveropfok de komende herfst, winter en het vroege 
voorjaar zo veel mogelijk van advies en begeleiding te kunnen voorzien willen we het 
volgende onder de aandacht brengen: 
 Om te meten of de biestvoorziening ook leidt tot voldoende antistoffen in het 

bloed kan het bloed van 5 kalveren tussen de 2 tot 7 dagen leeftijd worden on-
derzocht. Nog dezelfde dag hebben we een uitslag met bijbehorend advies in-
dien er nog verbeterpunten zijn in de biestvoorziening. Bloedonderzoek op IgG 
in het bloed kost €11,50 per kalf en bij onderzoek van 5 kalveren krijgt u daar in 
november en december tevens een gratis kalverbodywarmer bij. 

 Bij onderzoek van longproblemen gebruiken we sinds dit jaar longspoelingen. 
Door met een klein beetje vocht een deel van de long te spoelen kunnen we on-
derzoeken welke bacteriën en virussen een rol spelen en daarop de behandeling 
aanpassen en preventieve maatregelen adviseren.  De kosten van het onderzoek 
bedragen € 47,95 per kalf exclusief onze arbeid en materiaal. 

 Vanaf november zullen we workshops aan gaan bieden waarbij de jongveeopfok 
centraal staat. In samenwerking met ‘De Jongveecoach’ zal in studieclubs met de 
opgedane kennis aan de slag worden gegaan om een aantal maanden later de 
resultaten te evalueren. 

 In het vroege voorjaar van 2018 zullen we wederom een boerenavond organise-
ren waarbij de kalveropfok centraal zal staan en de resultaten uit de studiegroe-
pen zullen worden besproken. 
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 Vanuit de BedrijfsGezondheidsPlannen zullen we daarnaast uitgebreid stil 

staan bij de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de jongveeop-
fok op al onze bedrijven binnen de praktijk. Hiermee krijgt u een idee hoe het 
met uw kalveropfok gaat tov andere veehouders binnen onze praktijk. 

 Kalverbodywarmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U krijgt in de maanden november en december een gratis kalverbodywarmer twv 
€19,95 bij: 
 Onderzoek van 5 bloedjes bij de jonge kalveren op IgG. 
 Onderzoek van 5 kalveren dmv longspoelingen. 
 Via een verloting onder alle veehouders die Rotavec, Bovipast of Rispoval vac-

cineren. 
Hiermee willen we u een uitgebreid inzicht geven wat er mogelijk is om uw jong-
veeopfok nog beter, makkelijker, vlotter en efficiënter te laten verlopen. Met zo 
veel enthousiaste veehouders in onze praktijk willen we graag kennis en kunde 
met u delen om vanaf volgend jaar met nog gezondere dieren een duurzamere 
productie te bereiken. 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen u ook. 
 
Met vriendelijke groet, uw rundveedierenartsen: 
 
Barend ten Voorde  
Annemiek Veenkamp 
Annette Bogtstra 
Sjaak den Hartogh 
Jaap Mulder 
Dieneke den Hartogh—Oosterom 
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COLOFOON 

 

ADRES: 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

MEDICIJNEN BESTELLEN VIA DE MAIL, 

INFO@DAPFLEVOLAND.NL 

VISITES AANVRAGEN WERKDAGEN 8.00-9.00 UUR 


