Waarom komt 50%
van het jongvee in de wei,
terwijl 70% van de
koeien in de wei loopt.
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#ONDERZOEK

Negentien van de vijfentwintig bedrijven bij DAP Beilen met hoogste levensduur weiden hun jongvee, is weidegang
jongvee echt positief voor levensduur? Reden voor dierenartsenpraktijk Beilen om Groninger boerenzoon
Bart Vd Burg dit uit te laten zoeken. Zestig veehouders van de DAP leverden informatie aan over hun beweiding.
Gegevens van bijna 400 veehouders van DMS support werden anoniem gebruikt.

#LEVENSDUUR

Het weiden van koeien is bewezen positief voor de levensduur, wat resulteert in 788 kg extra levensproductie.
De invloed van weidegang bij jongvee op levensduur lijkt wel aanwezig maar kan niet worden bewezen doordat
andere bedrijfs factoren en veehouder meer invloed hebben op levensduur. Grote en intensieve bedrijven blijken
minder te weiden, een wat hogere productie te hebben maar een kortere levensduur.

#KNELPUNTEN WEIDEGANG JONGVEE

Bezwaren vanuit de enquete om jongvee niet te weiden zijn het uitbreken bij naar buiten doen door het niet
herkennen van schrikdraad en sloten. Het KI en drachtcontrole, aparte bemesting, weersomstandigheden die
je niet in de hand hebt en minder beschikbaar gras voor koeien worden verder als reden vermeld om jongvee
niet te weiden.
Veel discussie over meer of minder arbeid door weiden, waarschijnlijk doordat praktische problemen op sommige
bedrijven als arbeids intensief ervaren worden. De DAP geeft aan dat de problemen bij het naar buiten doen
komen doordat veehouders onderschatten hoe ernstig dieren verblind worden door zonlicht. Een koeienoog is
veel gevoeliger voor licht dan een mensenoog. Dit komt door de reflectie van licht in het oog wat koeien gebruiken
om ook 's nachts te kunnen zien. Kalveren weiden is alleen voor vakman weggelegd, die bereid is bij te voeren
bij slecht weer.

#SUCCES

Weiden van jongvee geeft veehouders arbeidsvreugde en is gunstig voor economie omdat dieren zelf mest
wegbrengen en voer ophalen. Verschillende veehouders geven aan dat pinken beter ontwikkeld uit de weide
komen. Jongvee weiden geeft weerstand opbouw tegen wormen, de dieren leren vers gras vreten onder alle
weersomstandigheden.
Weidegang van melk koeien heeft een positief effect op de levensduur en daarbij is training van jongvee
onmisbaar. Omdat 1/3e van de bedrijven met weidegang bij melkkoeien het jongvee niet weidt is er nog veel te
winnen. Succesvol pinken weiden doe je al met iets mindere kwaliteit gras (voorkomt te royale conditie), of
minder bemesting/mindere graskwaliteit of gebruik van natuurland. Kalveren de wei in? Start dan vroeg,
relatief grote percelen en beetje bijvoeren bij slecht weer om het succesvol te maken, en op tijd weer opstallen.

#WEIDEPLAN

Weidegang is een sport, zonder training van jongvee geen goede prestatie als koe in de wei! Maak een weideplan
waarbij nagedacht is over het naar buiten doen, het insemineren en drachtcontrole, worm besmetting, manier
van weiden: #weideplan jongvee. Bezwaren jongvee weiden kunnen goed in studiegroep verband of via stichting
weidegang aangepakt worden, mede door succes verhalen op te zoeken en te delen.
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