JONGVEEMANAGEMENT
Kalverhuisvesting

Een gezonde veestapel begint bij een
goede jongvee opfok. Maar hoe krijgt u dit
voor elkaar? Alles begint bij de geboorte
van het kalf.

CalfOTel®
Speenemmer
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Kalverhuisvesting
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Om te zorgen voor een optimale opfok van uw
kalveren, is een goede huisvesting onmisbaar.

Vraag naar de verkrijgbare modellen bij
uw rundveespecialist!
Alle CalfOTel onderdelen zijn op bestelling
los verkrijgbaar.
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De producten van CalfOTel® zijn gebaseerd op drie
gouden principes: arbeid, welzijn en groei. Hierdoor
dragen zij bij aan een optimale jongveeopfok op
uw bedrijf.
De CalfOTel opfoksystemen zorgen voor een
goede welzijn en groei van het kalf, en dragen
tegelijkertijd bij aan het reduceren van de
arbeidskosten voor de veehouder. Gezonde kalveren
zorgen voor minder zorgen voor de boer, ofwel;
Happy Calf, Happy Farmer!
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CalfOTel®
Combifeeder

Kalverdekjes
Bescherm de toekomst van uw melkveebedrijf
door uw pasgeboren kalveren warm en droog te
houden. Zeker als het buiten koud, nat en winderig is.
Een goed kalverdekje zorgt voor een betere
warmteregulatie en biedt het kalf een hogere
weerstand. Een constante lichaamstemperatuur
draagt bij aan de groeiontwikkeling van jongvee.

E
LV

In Nederland is de gemiddelde kalversterfte van
geboorte tot een dag na de geboorte 8%. Hierbij is er
een verschil tussen de vaarzen en koeien, waarbij we
bij de vaarzen over 14% spreken en bij de koeien over
5%. Een eenduidige oorzaak is hiervoor niet te vinden
en we kunnen dan ook spreken van een complex
probleem. Naast de genetica van de dieren en de
keuze van de stier, spelen ook managementfactoren
een rol. Denk hierbij aan voeding in de droogstand,
huisvesting en werkwijze tijdens het afkalven.

Kalverdekjes
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Goed begonnen,
half gewonnen

CalfOTel®
Small

CalfOTel® XL-5

Heemskerk®
polyester
kalverdekje

Heemskerk® polyester kalverdekjes
Waarom kiest u voor de Heemskerk polyester
kalverdekjes:
• Past in enkele seconden
• Droogt snel door het natuurlijk
ademende materiaal
• Kalverdek kan tot zes weken na de geboorte
gebruikt worden
• Gemaakt van scheurvast polyester materiaal met
nylon banden en kunststof kliksluiting
• Uitwasbaar tot 30 graden.

