Opfokspecialist Janine Schellekens van Trouw Nutrition:

“Waar aandacht is
voor biestmanagement,
zie je de beste resultaten!”
De opfok verdient op veel boerenbedrijven meer aandacht. Dat vindt ook Janine Schellekens,
opfokspecialist bij Trouw Nutrition. “Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar je biestmanagement.
Is de biest van voldoende kwaliteit? Geef je genoeg en op het juiste moment? Met een paar
simpele aanpassingen in je dagelijkse routine, valt er zoveel winst te halen!”
Janine Schellekens
tussen de kalveren.

Kijk of het kalf de biest volledig opdrinkt
“Zorg ervoor, dat de biest helemaal wordt opgedronken. Sommigen
gooien de biest in een emmer en lopen daarna weg”, weet ze. “Blijf
gewoon even staan en kijk of het kalf de biest volledig opdrinkt.
Als het kalf niet uit de speenemmer wil drinken, pak dan een drinkfles
met speen eraan. Wil het helemaal niet drinken? Gebruik dan
-uitsluitend bij de eerste biestgift!- eenmalig een sonde.”

Tekort opgelost
Een goede voorbereiding is het halve werk. “Heb je wat kwaliteitsbiest
over? Vries het in! Mocht een koe een keer onvoldoende melk geven,
dan heb je een alternatief. Je kan biest tot een jaar bewaren, maar hoe
eerder het weer uit je vriezer is, hoe beter. Zorg dat je de biest langzaam
ontdooit en niet te snel opwarmt, anders verlies je alle antistoffen”,
waarschuwt Janine. “Daarna op lichaamstemperatuur, ongeveer
40 graden Celsius, aanbieden aan het kalf. Tekort opgelost!”

Meten van biestkwaliteit

J

Wanneer ze bij haar klanten over de vloer komt, krijgt ze vaak
anine Schellekens groeide op tussen de koeien en kalveren en kent

te horen, dat het biestmanagement in orde is. “Maar dan is het

het boerenritme op haar duimpje. Wekelijks staat ze in de stal, om

een kwestie van doorvragen. Want wat is ‘in orde’? Meet je de

samen met boeren en boerinnen de kalveropfok naar een hoger plan

biestkwaliteit? En hoe meet je dat dan? We hebben bij Trouw Nutrition

te tillen. Janine: “Goed biestmanagement is een cruciaal onderdeel van

allerlei handige protocollen om de biestkwaliteit te bepalen. Maak

de opfok. Het vormt de basis voor een gezonde melkkoe. Als je de biest

daar gebruik van.”

binnen een uur na de geboorte aan het kalf verstrekt, heb je de eerste
winst al te pakken. De biest is dan rijk aan antistoffen en het kalf kan
deze antistoffen nog optimaal opnemen.”

Gezonde en effectieve veestapel
Janine meet de biest het liefst met een refractometer. “Een refractometer
laat niets aan interpretatie over. Je krijgt een exacte brix-waarde.

Probeer wakker te blijven

Is die onder de 22? Dan gaan we op zoek naar de oorzaak.

Maar ga er maar aanstaan. Kalveren worden niet altijd geboren,

Ik adviseer altijd, om per koe de hoeveelheid biest én brix-waarde

wanneer het je uitkomt. “Toch: als je weet dat een koe ’s nachts gaat

te noteren. Eén meting zegt niets. Maar bij meerdere metingen kan je

afkalven, probeer wakker te blijven of zet een wekker en ga een

snel herleiden of het rantsoen van de droge koeien aangepast

paar keer kijken. De eerste melking geeft de beste biest. Zodra het kalf

moet worden. Want als je rantsoen niet in orde is, kan dat leiden tot

geboren wordt, is het daarom zaak de koe volledig en direct uit te

een lage kwaliteitsbiest. Dat wil je voorkomen. Meten is weten.

melken. Let daarbij goed op de hygiëne, anders verlies je een deel

Waar aandacht is voor biestmanagement, zie je de beste resultaten.

van de goede start.”

Goede opfok leidt tot een gezonde en effectieve veestapel.”

Hygiëne

Nederland kan niet zonder haar melkveehouders

Vaak wordt de fout gemaakt door de biest te verstrekken met een

Janine ziet nog legio kansen. Niet alleen voor het verbeteren van

biestfles of speenemmer die niet schoon is. “Veel problemen met

de opfok, maar ook voor de sector als geheel. “Tuurlijk. Er komt steeds

bijvoorbeeld crypto op dag 10 liggen hieraan ten grondslag. Het

meer wet- en regelgeving. Opvolging is soms lastig. Maar kijk waar we

grondig reinigen van je materialen is dan ook zeer belangrijk”,

vandaan komen en waar we nu staan. Tijdens de coronacrisis blijkt

benadrukt Janine. “Gebruik heet water, een reinigings- én

maar weer dat de agrarische sector cruciaal is. Nederland kan niet

ontsmettingsmiddel en zet de spullen liefst enige tijd droog weg.

zonder haar melkveehouders. De zuivelschappen waren leeg. In tijden

Superbiest komt schoon van de koe af en gaat met een schone

van crisis wordt helder welke levensbehoeften echt van belang zijn. We

emmer of speenfles het kalf in. Daarmee leg je de beste basis voor

mogen onze trots voor onze boeren en boerinnen wat mij betreft nog

het immuunsysteem.”

veel meer uitdragen!”
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