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Optimale groei en ontwikkeling tot gezonde vaars, die 
op tijd afkalft met hoge melkproductie en lange levens-
duur. 

 Mengen: 1 kg melkpoeder + 6 liter water, geeft aan droge stof 150 g / liter  
  

Stap 1: 
Neem water van 45°C 

Stap 2: 
Voeg melkpoeder toe en 

los op 
 

Stap 3: 
Vul aan tot gewenste liters op 40°C 

2 liter 0,45 kg 3  liter 

4 liter 0,90 kg 6  liter 

6 liter 1,3   kg 9  liter 

8 liter 1,8   kg 12 liter 

10 liter 2,2  kg 15  liter 

Een goede groei geeft de beste vaars 

Een goede groei is niet alleen belangrijk voor de directe gezondheid van het kalf, maar 
een goede groei in de eerste 2 maanden is ook bepalend voor de latere melkproductie 
als vaars. Voor een goede groei moeten er voldoende voedingsstoffen in de melk zit-
ten en moeten de voedingsstoffen van hoge kwaliteit zijn. Kunstmelk  waarvan melk-
poeder het hoofdbestanddeel vormt,  met minimaal 22%  RE geeft de beste groei. Een 
goede jeugdgroei (tot 8 weken) beïnvloedt de productie als vaars en daarmee ook de 
levensduur.  
Voor een optimale groei streven we naar een groei van 800 gram/dag. Verstrek hier-
voor melk met 15% droge stof, dat betekent 150 g ds in 1 liter melk. 
 

Eerste 2 weken   3 x daags 2 liter 
Vanaf de 3e week   3 x daags 2,5 liter 
Vanaf de derde dag onbeperkt fris water 
Vanaf 1 week    KV max 18% RE en RV (hooi, luzerne of gehakseld stro)  

Juiste concentratie 
Zorg dat u in de juiste verhoudingen de melk aanmaakt. Wanneer de hoeveelheden 
benodigde melk veranderen, doordat u op dat moment meer of minder kalveren 
heeft, sluipen er makkelijk rekenfouten in. Onderstaand schema zorgt voor een juiste 
concentratie: 



 

Melk aanmaken en verstrekken 
Melkpoeder lost het beste op in water van 45°C. Zorg dat de temperatuur bij voeren 
39°C-40°C is. Controleer regelmatig de aanmaak- en verstrektemperatuur. Voer de 
kalveren met een eigen speenemmer en reinig dagelijks de emmers en de spenen. 
Voor jonge dieren met nog weinig afweer is een goede hygiëne erg belangrijk. Melk is 
niet voldoende om volledig in de vochtbehoefte te voorzien, zorg ervoor dat vanaf 
dag 3 onbeperkt vers water beschikbaar is. 

Een winter is anders dan een zomer 
Jonge kalveren hebben veel energie nodig om hun lichaamstemperatuur op 
peil te houden. Dat betekent dat bij een koude omgevingstemperatuur het kalf 
meer energie uit de melk moet kunnen halen. Wanneer de omgevingstempera-
tuur onder 10° C is moet er per graad onder  de 100 C  2% extra droge stof  ver-
strekt worden aan het kalf. Bij een omgevingstemperatuur van 0°C moet dus 
20% extra droge stof worden aangeboden, hetzij door het verhogen van de con-
centratie,  hetzij door het aanbieden van een extra voeding, dus meer melk.  

Wanneer spenen? 
Om te voorkomen dat het kalf een te-
rugval in groei doormaakt na het spe-
nen, mag een kalf pas gespeend wor-
den als het 1 – 1,5 kg KV per dag op-
neemt, gedurende minimaal 3 dagen.  
Op 8 weken spenen geeft minder 
groeiterugval dan spenen op 6 weken, 
daarnaast streven we naar een speen-
gewicht van minimaal 75 kg.  

Doet u het goed? “Meten = Weten” 
Groei en gewicht op het oog schatten is ontzettend moeilijk. Om te controle-
ren of uw kalveren goed groeien kunnen de kalveren bij het spenen gewogen 
worden of kan de borstomvang gemeten worden. Het geboortegewicht min 
het speengewicht gedeeld door de leeftijd in dagen geeft de groei per dag.  

Gezonde vaars: 
ALVA 22-24 mnd 

Lichaams  gew. 570 kg 
BCS 3+  

Hoge levensproductie 
Celgetal <100.000 
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