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de warmteproductie, kalveren die opgevangen worden in een 
warme stal, hebben minder energie nodig voor de warmtepro-
ductie.
In het benutten van de groeicapaciteit van kalveren zit nog 
veel rek, constateert Gerrit Oosterhuis, dierenarts bĳ  Denkavit. 
En misschien nog wel belangrĳ ker: als een kalf bĳ  de start 
harder groeit, blĳ ft het kalf gedurende de gehele ronde harder 
groeien. “De groei van een kalf in de eerste zes weken na opzet, 
is een zeer goede voorspeller van de groei over de hele ronde”. 

Proef op de som
Hoe harder het kalf groeit in de start, hoe hoger de totale kar-
kasgroei. Op het Franse onderzoeksbedrĳ f van Denkavit heeft 
het bedrĳ f de proef op de som genomen. Kalveren die in de 
startperiode 4 kg meer melkpoeder kregen dan het standaard-
schema, wogen aan het einde van de ronde ook ongeveer 4 kg 
meer, ofwel 2,3 kg meer karkasgroei. Wanneer een kalverhou-
der alles in het werk stelt om de voeropname in de startfase 
verder te verhogen, is er heel veel meer winst in groei te beha-
len, stelt Oosterhuis. En de mestkwaliteit? Wordt die slechter 
als er in de start harder gevoerd wordt? Volgens Bert Eggens, 
hoofd kalverhouderĳ  bĳ  Denkavit, is dat niet het geval. “Ja, een 
kalf produceert zeker meer mest. Maar meer mest betekent 
niet dat de mest slecht is.” Kalverhouders hoeven volgens hem 
niet bang te zĳ n om harder te voeren. “Op melkveebedrĳ ven 
waar de kalveren onbeperkt aan de automaat kunnen drinken, 
nemen de dieren na twee weken meer dan 10 liter melk op.”

Hogere weerstand
Om een hogere gemiddelde groei te realiseren, is het belang-
rĳ k om bĳ  elk kalf maatwerk te leveren. Dit blĳ kt ook uit recente 
cĳ fers binnen de eigen integratie van Denkavit. Lichte kalveren 
(lichter dan 37,5 kg) groeien gemiddeld harder dan een kalf 
van 50 kg (zie tabel). Dat is vreemd. Een zwaarder kalf heeft 
immers meer aanleg om harder te groeien. Dat de lichtste die-

ren het toch beter doen, komt omdat veel kalverhouders te weinig 
onderscheid maken in de voergift. Een lichter kalf heeft minder 
nodig voor onderhoud en houdt dus meer over voor groei dan een 
zwaarder kalf dat dezelfde voerhoeveelheid krĳ gt, is de verklaring 
van Oosterhuis. Feitelĳ k krĳ gen de zware kalveren te weinig. “Er zit 
veel meer capaciteit in de zware kalveren dan we er uit halen.”

Vier standen op milktaxi
Om de groeipotentie van een koppel beter te benutten, is een eer-
ste vereiste dat een kalverhouder op de milktaxi vier voerstanden 
hanteert. Een kalf met een gemiddeld gewicht krĳ gt de liters die 
bĳ  hem passen. De lichtste kalveren 0,5 liter minder en de zware 
kalveren 0,5 liter meer. De allerzwaarste kalveren kunnen tot 1 liter 
extra krĳ gen. “Hier komt het vakmanschap van de kalverhouder 
om de hoek kĳ ken.” Meer groei is volgens Eggens ook te realiseren 
door ‘dikkere’ melk te voeren. Als kalveren kunnen beschikken over 
voldoende extra water kan er 170 tot 180 gram melkpoeder per 
liter gevoerd worden.

Oosterhuis geeft daarbĳ  aan dat goede startmelk zich altĳ d 
terugverdient. “1 kg extra startmelk betekent ook 1 kg extra groei.” 
Wanneer kalverhouders een goedkoper startvoer gebruiken, is 
de opgelopen groeischade volgens hem niet meer in te halen 
gedurende de rest van de ronde. Bĳ komend voordeel van een hoge 
jeugdgroei is dat het kalf later meer ruwvoer opneemt. “De organen 
zĳ n groter, de pens is groter. Het kalf heeft een grotere motor en 
kan meer voer verwerken en omzetten in groei.”

Minimale staltemperatuur
Naast het voerschema per kalf moet er ook voldoende aandacht 
zĳ n voor het klimaat en de staltemperatuur in de beginperiode. 
Kalveren hebben na aankomst namelĳ k last van transportstress. 
Een constante minimum temperatuur van 17 graden bĳ  aankomst 
wordt lang niet overal gehaald. Snel voldoende voedingsstoffen en 
vitaminen en mineralen verstrekken is dan ook essentieel. Eggens: 
“Bĳ  aankomst mogen de dieren best wat water met elektrolyten 
krĳ gen, maar de eerste reguliere voeding is met melk zodat ze snel 
over voldoende energie beschikken om te groeien en weerstand op 
te bouwen.” 

170 TOT 180 GRAM MELKPOEDER PER LITER IS MOGELĲ K

ZWARE NUKA’S KUNNEN
HARDER GROEIEN

Een kalf gebruikt de energie uit melk en ruwvoer voor groei en 
onderhoud (waaronder het immuunsysteem en warmtepro-
ductie). Krĳ gt een kalf meer energie binnen dan hĳ  gebruikt 
voor onderhoud, dan wordt die extra energie bĳ na één op één 
omgezet in groei. Een kalf dat minder energie verbruikt voor 
zĳ n immuunsysteem, bĳ voorbeeld omdat hĳ  minder vaak ziek 
is, heeft ook meer energie over voor groei. Hetzelfde geldt voor 

NUKA

Kalverhouders laten nog veel groei liggen in de eerste zes weken na opzet, stelt Gerrit Oosterhuis 

van Denkavit. Vooral bĳ  zware kalveren. Een hogere groei betekent in veel gevallen ook meer 

weerstand en minder kans op ziekten. “Er is nog veel te winnen.”

‘KALVEREN VEEL BETER BEVLEESD’

DAGGROEI EERSTE 6 WEKEN

Twan Tuĳ telaars houdt in Baarle-Nassau (Nbr) duizend kalveren. 
Om de groei gedurende de eerste weken na opzet te stimuleren, 
heeft hĳ  de hoeveelheid melkpoeder per liter opgevoerd van 
125 gram naar 140 gram. “Als de kalveren het echt goed doen, 
ga ik naar 150 gram.” 

Ook maakt hĳ  veel meer dan voorheen verschil in de hoeveelheid melk die 
een kalf krĳ gt. Zware kalveren van 55 kg krĳ gen 1 tot 1,5 liter meer dan 
kalfjes van 35 kg. Het verschil dat hĳ  maakt is geen wetmatigheid: lichte 
kalveren die fel zĳ n en goed drinken krĳ gen namelĳ k ook meer. “Het is echt 
maatwerk. Daarom is het belangrĳ k dat in het begin van de ronde steeds 
dezelfde persoon de melk verstrekt”, zegt hĳ . Naast de twee dagelĳ kse 
voerbeurten gaat Tuĳ telaars bĳ  het opstarten rond het middag uur terug de 
stal in om de kleinsten van extra water of elektrolyten te voorzien. Ook de 
kalfjes met voedingsdiarree krĳ gen dit, naast de melkgift. Door zich sterk op 
de groei van jonge kalveren te richten, is het hem gelukt de groei te verho-
gen. “Op het moment dat de kalveren in de groep komen zĳ n ze veel meer 
bevleesd dan voorheen. Bovendien heb ik gemiddeld een kuur antibiotica 
minder nodig. Het mes snĳ dt dus aan twee kanten.”
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‘Er zit veel meer 
capaciteit in de 
zware kalveren dan 
we er uit halen’

DE GROEIPOTENTIE VAN ZWARE KALVEREN WORDT ONVOLDOENDE 
BENUT.
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Opzetgewicht


