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De invloed van strooisel op groei en gezondheid 
Een warm nestje voor fokkalveren 
Door: Mariska van der Vosse, Product Manager Denkamilk bij Denkavit. 

 

Jonge kalveren (>3 weken) voelen zich prettig bij temperaturen tussen de 15°C en 25°C, daar 

beneden hebben ze extra energie nodig om zichzelf warm te houden, zie ook figuur 1 (NRC, 2001). 

Deze energie kunnen ze dan niet besteden aan groei 

of afweer tegen ziektes. Er zijn een aantal manieren 

om met kouder weer de jonge kalveren te 

ondersteunen en er voor te zorgen dat ze niet te veel 

energie besteden aan zichzelf warm houden. Je kunt 

extra energie voeren in de vorm van melk of de 

kalveren ook een warme jas aan doen. Maar wat ook 

enorm belangrijk is, is het zorgen voor een warm 

nestje.  

 

Type strooisel heeft effect op groei 
In een studie gedaan bij het Akey, Nutrition and Research Centre in Lewisburg Ohio (Hill et al., 2007), 

is aangetoond dat het type strooisel van groot belang is om de groei van de kalveren te verbeteren. 

In deze studie werden 48 kalveren in experiment 1 en 42 kalveren in experiment 2, danwel op stro, 

danwel op zaagsel gehouden bij temperaturen gemiddeld tussen -9 en 2°C. De kalveren op stro 

groeiden 5% tot 12% meer gedurende de eerste 8 weken en hadden een betere voederconversie, 

met name in de eerste 3 weken. Deze resultaten laten zien dat de kalveren op stro de nutriënten uit 

melk en vastvoer efficiënter gebruiken voor groei en dat ze minder energie verliezen aan onderhoud 

en thermoregulatie. Dit lijkt ook logisch natuurlijk want stro zorgt voor een extra isolatielaag rondom 

het kalf als het tenminste niet nat is of er te weinig stro in het hok ligt.  

 

Nesting score 
Maar hoe weet je nu of er genoeg droog en lekker warm stro in het hok ligt? Een goede manier om 

dit te checken is de “nesting score”. De onderzoekers van de University of Wisconsin (Lago et al., 

2006) beschrijven het als volgt (zie ook foto 1):  

 

1) het kalf ligt bovenop het strooisel met het grootste gedeelte van de poten zichtbaar 

2) het kalf nestelt zich enigszins in het strooisel maar de poten zijn goed zichtbaar 

3) het kalf nestelt zich diep in het strooisel waarbij de poten niet meer zichtbaar zijn 

 

  

Foto 1. Voorbeeld van vlnr. Nesting Score 1, 2 en 3 
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Figuur 1. Metaboliseerbare energie (ME) behoefte van het 
kalveren van 0-3 en >3 weken oud bij een omgevingstemperatuur 
van 15°C of 5°C (NRC, 2001) 
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De onderzoekers hebben ook bekeken wat het effect is van nesting score op de prevalentie van 

longproblemen. Zij zagen dat kalveren minder longproblemen hadden wanneer ze in een diep 

strobed (score 3) lagen (zie ook figuur 3). Daarnaast vermindert een dichte afscheiding tussen de 

kalveren ook de kans op longproblemen, waarschijnlijk omdat er minder besmetting plaatsvindt van 

kalf naar kalf. In een diep strooiselbed kan een kalf zijn eigen microklimaat maken door een laag van 

warme lucht om zich heen te vangen in het strooisel. Hierdoor verliest het minder warmte en kan het 

tocht vermijden, omdat stilstaande lucht isoleert. De energie die het kalf dan niet nodig heeft voor 

warmteproductie kan het besteden aan groei en is beschikbaar voor het immuunsysteem om ziektes, 

zoals longontsteking, tegen te gaan. 

 

Luchtkwaliteit 
Om tocht of kouval te voorkomen bij de jonge 

kalveren in de eenlingboxen wordt vaak een 

onderkruip gemaakt. In het onderzoek van Lago et 

al. (2006) is ook gekeken naar de luchtkwaliteit in 

individuele huisvesting. Ze zagen dat de lucht in een 

box met meer dichte wanden en/of een onderkruip 

meer bacteriën bevat. De lucht in zo een dicht hok 

wordt minder goed ververst waardoor de 

luchtkwaliteit een aandachtspunt is. Bij het 

toepassen van een onderkruip is het dus belangrijk 

om te controleren of de lucht niet te bedompt wordt 

bij het kalf. Vraag voor de juiste adviezen over een 

onderkruip uw Denkavit contactpersoon. 

 

Naast het aanbieden van extra melk bij koude 

temperaturen is dus ook het zorgen voor een warm 

nest in de winter extra belangrijk. Dit geeft het kalf 

de kans om zichzelf warm te houden, helpt longproblemen te voorkomen en groei te behouden.  
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