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Welkom bij Holm & Laue
Wij leveren sinds 1991 producten die wereldwijd de funda-
menten voor een prestatiegerichte en moderne kalveropfok 
vormen. Door onze ontwikkelingen verlichten wij steeds 
opnieuw het werken met kalveren voor u, vergroten we de 
gezondheid en de prestatie van de dieren en zorgen we 
ervoor dat de benodigde kosten en arbeid voor de kalverop-
fok dalen.

Bij Holm & Laue krijgt u geavanceerde apparatuur, die uitslui-
tend is ontwikkeld door praktijkmensen die hun roots op een 
landbouwbedrijf hebben. Want Holm & Laue biedt u meer 
dan moderne apparatuur: Wij willen voor u de partner zijn 
waar u terecht kunt met al uw vragen over de kalveropfok. 
Ons team adviseert u bij de planning van uw nieuwe stal en 
geeft graag tips voor de dagelijkse kalvervoedering en een 
betere kalvergezondheid. Pas wanneer u 100% tevreden 
bent, het werk u lichter valt en de resultaten zijn verbeterd, 
zijn wij ook tevreden! 

Ons handboek kalveropfok toont u een overzicht over onze 
werkzaamheden. Wij kijken uit naar een productieve samen-
werking.

Hans-Joachim Laue   Hans Joachim Holm

Bedrijfsterrein Holm & Laue in Westerrönfeld
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Mijlpalen bij Holm & Laue

Jaar

1991
Oprichting van het bedrijf en ontwikkeling van de 
eerste drinkautomaten HL 2000 en HL 25

1994
Holm & Laue ontwikkelt de gewichtsafhankelijke 
toewijzing van de hoeveelheid drinken bij 
drinkautomaten.

1996
Introductie van de drinkautomaat HL Joker met 
twee mengunits.

1998 
De grotere iglo van Holm & Laue wordt 
geïntroduceerd, het watermengsysteem TOM wordt 
bekroond met de zilveren DLG-medaille.

2000 De drinkautomaat H&L 100 lost de HL Joker af.

2002
H&L-iglosysteem - uitbreiding van de H&L iglo tot 
een doordacht concept voor stal met buitenklimaat

2004
Eurotier 2004 - noviteitenprijs van DLZ Verlag voor 
de H&L iglo-veranda

2005
Het assortiment wordt uitgebreid met de H&L 
MelkTaxi

2006
Introductie van een pasteur voor kalvermelk als 
aanvullende optie voor de MelkTaxi

2009
Ontwikkeling van de kalvertuin en MultiMax-
veranda, uitbreiding van het assortiment met de 
Calf-Tel individuele iglo’s en het pen-systeem

2010
Het ColoQuick biestmanagement systeem wordt 
op de markt gebracht, noviteitenprijs van de dlv 
voor de ColoQuick en MelkTaxi

2011
Ontwikkeling van het FlexyFence-hek voor Calf-tel 
individuele iglo’s

2013
Introductie van de managementsoftware CalfGuide 
voor de H&L 100

2015
HygiëneStation - nieuwe hygiënenorm op 
drinkautomaten

2016
MelkTaxi 4.0 krijgt de zilveren DLG-medaille, 
TwinHutch: het eerste kalverhok voor minigroepen 
van 2-3 kalveren

2018
Het vollemelksysteem wordt gecompleteerd door 
DoubleJug en MiniFlash

2019
WeightControl, gewichten van dieren en andere 
informatie verzamelen en verwerken

2019
CalfExpert, de nieuwe innovatieve 
automatengeneratie
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De nieuwe trendsetter onder 
de drinkautomaten voor 
kalveren
De drinkautomaten van Holm & Laue zijn degelijk, eenvou-
dig te bedienen en zorgen met hun individuele menging en 
hygiënische melkbereiding altijd voor gezonde en sterke kal-
veren. Nu komt er met de CalfExpert een automaat op de 
markt die nieuwe normen stelt. Het resultaat: Nog intelligen-
ter, nog sneller en nog meer functies, die uw werk verlichten 
en optimaal voeren van uw kalveren garanderen.

U zult snel merken hoe de CalfExpert de werkzaamheden met 
uw kalveren revolutioneert: U heeft altijd alle belangrijke infor-
matie bij de hand: bij de automaat, bij het HygiëneStation of 
op uw mobiele telefoon. Niet alleen de melkbereiding, maar 
ook het automatisch reinigen gaat sneller. Het voeren met 
volle melk is nu eindelijk net zo gemakkelijk als het voeren van 
kunstmelk (melkpoeder). Zo regelt de Calf Expert samen met 
de DoubleJug-melkkoeltank ook diens functies zelfstandig, 
tot aan het reinigen van oude leidingen en tanks toe. Wij zijn 
bijzonder trots op de bediening van de CalfExpert: We hebben 
een touch-bediening bewust achterwege gelaten – of hebt u 
al eens met vieze vingers, met handschoenen of in de winter 
geprobeerd om uw mobiele telefoon te bedienen? Wij zijn 
ervan overtuigd dat wij met onze SmartKeys en het 7”-display 
het voor u optimale bedieningsconcept hebben gevonden. 
Ontdek op de volgende pagina’s de veelzijdige mogelijkheden 
van de nieuwe Calf Expert-drinkautomaten.

CALFEXPERT
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PER INDIVIDUEEL DIER VOEREN

Rustige en stressvrije kalveren
Omdat er bij de CalfExpert geen vaste voedertijden 
zijn, kunnen uw kalveren de melk op elk moment 
afroepen. U wordt niet meer als verzorger gezien, 
zodat de kalveren rustig blijven wanneer personen 
de kalverstal betreden. Jongere en zwakkere kalve-
ren hebben genoeg tijd om hun melk af te roepen. 
En omdat de CalfExpert werkt met een intelligente 
rechtenlogica, hebben alle kalveren op een ander 
tijdstip recht op drinken. Dat resulteert erin dat er 
zich minder kalveren verdringen aan het station. 
En het melkventiel voorkomt de roof van melk door 
sterkere kalveren. Het resultaat: Zeer gelijkmatige, 
ontspannen groepen kalveren!

“QuickChange” logica voor meer prestatie
Met de nieuwe CalfExpert hebben we het meng-
proces en het wisselen van de kalveren nog sneller 
gemaakt en daarmee het gebruik van de Hygiëne-
Stations geoptimaliseerd. Het snelle mengen zorgt 
ervoor dat de melk al na 3 seconden in het station 
is. Na de laatst gemengde portie wordt onmiddel-
lijk naar het tweede station gewisseld en een ander 
kalf gevoerd. Bovendien kunnen er in het menu van 
de CalfExpert prioriteiten worden vastgelegd, zodat 
jonge of zieke kalveren voorgetrokken worden. Het 
bewezen programma met variabele uren zorgt er 
daarnaast voor, dat de melkopname van de kalve-
ren zeer gelijkmatig over de dag worden verdeeld, 
zonder dat er bezoeksclusters aan het station voor-
komen. Dat vermindert de wachttijden bij een hoge 
dierbezetting en zorgt bij de kalveren voor een posi-
tieve “bezoekervaring”.

QuadroFlex: Tegelijk en
toch fl exibel drinken
Met het QuadroFlex-systeem kunnen vier kalveren 
gelijktijdig aan twee PowerMixers drinken. De CalfEx-
pert roert de melk vers wanneer kalveren erom vra-
gen. Daarbij heeft hij geen voorraadsysteem nodig. 
De hoeveelheid drank wordt voor elk kalf exact ver-
kregen via onderhoudsvrije sensoren. Wanneer een 
kalf een bijzonder mengsel, bijvoorbeeld medicijnen 
of elektrolyten, nodig heeft, wordt alleen het zuster-
station op dezelfde PowerMixer uitgeschakeld. Aan 
de tweede PowerMixer wordt op beide stations ver-
der gevoerd. Op die manier kunnen er 120 kalveren 
aan 4 HygiëneStations worden gevoerd. Hiermee 
is de capaciteit van de CalfExpert ten opzichte van 
voorganger H&L 100 met ca. 20-30% verhoogd. 

Het is een enorme uitdaging om veel kalveren met een verse 
mix, die aangepast is op het individuele kalf, te voeren. De 
CalfExpert beheerst dit perfect.

Altijd vers gemengd
Bij de CalfExpert wordt de melk voor elk kalf vers 
gemengd. Eventuele restmelk wordt warm gehou-
den en bij langere drinkpauzes uit het systeem 
gespoeld. Andere drinkautomaten werken met een 
centrale melkvoorraad. In de op die manier bij 40 °C 
opgeslagen melk verdubbelen de ziektekiemen elke 
20 minuten. Bij de CalfExpert daarentegen wordt 
maximale hygiëne en voeren per individueel dier 
gegarandeerd.

Individueel aangepast
De centrale melkvoorraad heeft nog een belangrijk 
nadeel: Moderne voederprogramma’s (bijv. de meta-
bolische programmering) hebben aan het begin van 
de opfok een hogere concentratie kunstmelk nodig 
(bijv. 160 g/l) om een prestatie-impuls te geven. In 
de afdrinkfase is er echter een kleinere concentratie 
noodzakelijk (130 g/l). Deze voedering per individu-
eel dier is alleen uitvoerbaar wanneer er voor elk kalf 
individueel wordt gemengd, zoals bij de CalfExpert!

Speenproces
De CalfExpert bereidt uw kalveren bijzonder soepel 
voor op de opname van kracht- en ruwvoer. Hij ver-
mindert de hoeveelheid drinken aan het einde van de 
opfok in kleine stapjes van 0,2 l per dag en stimuleert 
zo de ontwikkeling van het voormagensysteem.
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FLEXIBELE VOEDERPROGRAMMA’S

Melkpoeder-
concentratie 160g/l

Melkpoeder-
concentratie 120g/l
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8 voercurves voor maximale fl exibiliteit
Met de CalfExpert kan elk voerprogramma worden 
vertaald naar de realiteit. In elk van de 8 groepen 
kunnen de voercurves zeer fl exibel worden aange-
past. Tot maximaal 16 “referentiepunten” maken het 
u mogelijk om uw geheel persoonlijk voerdercon-
cept erg fi jn af te stemmen. Of u kiest voor een van 
de bewezen en vooringestelde voerprogramma’s in 
de CalfExpert.

Metabolische programmering
Met intensief voeren in de eerste levensweken kunt 
u later een beduidend hogere melkprestatie ver-
wachten. Maar dan plaatst het juiste afdrinken van 
de kalveren bijvoorbeeld na een ad libitum fase elke 
kalverhouder voor bijzondere uitdagingen. Met de 
CalfExpert wordt elk kalf langzaam van een hoge 
melkopname zowel qua volume als ook in concen-
tratie afgevoerd.

En wanneer het een keer wat langer duurt?
Bij jonge of zwakke kalveren kan het drinkproces wel 
eens wat langer duren. Door langzaam doorroeren 
voorkomen we dat het melkpoeder gaat klonteren. 
En wanneer het kouder wordt, zorgt de verwarming 
in de mixer altijd voor een constante temperatuur 
van de melk, ongeacht hoeveel tijd het kalf ervoor 
neemt. 

Melkpoeder effectief mengen
Flexibiliteit bij het voeren betekent ook, dat de meest 
uiteenlopende soorten melkpoeders en -additieven 
optimaal en klontervrij kunnen worden bereid. De 
traploos geregelde PowerMixer zorgt voor zacht 
starten, om spatten te voorkomen en roert de melk 
dan intensief. Zo krijgt het kalf al na 3 seconden zijn 
vers gemengde melk rechtstreeks in de speen. 

EvenMilk: Intelligent voeren met volle melk
Volle melk wordt ideaal verteerd door een kalf en 
resulteert in de hoogste prestaties. Met het CalfEx-
pert vollemelkprogramma kunt u de aandelen volle 
melk of een opwaardering van de volle melk fl exibel 
instellen in het programma. Wat gebeurt er bij uw 
automaten, wanneer de voorraad volle melk is opge-
bruikt? Schakelt deze dan volledig over op melk-
poeder? Dat veroorzaakt stress bij uw kalveren en 
problemen bij de vertering zijn een mogelijk gevolg. 
“EvenMilk”, onze intelligente regeling van volle melk, 
weet hoeveel volle melk er beschikbaar is en hoeveel 
er moet worden gevoerd. Ze zorgt ervoor, dat zelfs 
bij dagelijks wisselende hoeveelheden volle melk, 
volle melk en melkpoeder in evenwichtige delen 
worden gemengd.

Moderne voederprogramma’s moeten zich altijd aan de leef-
tijd, het ras, het persoonlijk gestelde opfokdoel of de gezond-
heidstoestand van de kalveren aanpassen. Dat kunt u alle-
maal optimaal op de CalfExpert uitvoeren.

Doelgericht additieven voeren
Voor stabilisatie van het spijsverteringskanaal kunt 
u voederadditieven in de kleinste hoeveelheden in 
de melk doseren. Zieke kalveren kunnen met medi-
camenten in de melk of door een speciaal dieetpro-
gramma met elektrolyten worden verzorgd. U kunt 
twee poederdoseerders en twee vloeistofdoseer-
ders gebruiken. Net als bij het melkprogramma, kunt 
u ook voor deze additieven verschillende voercurves 
programmeren. Dat betekent maximale fl exibiliteit 
voor de beste gezondheid voor de kalveren.
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SCHOON & BETROUWBAAR

Een drinkautomaat moet uw werk verlichten en 24 uur door-
lopend zijn werk doen. Daarvoor moet hij ook onder de vaak 
moeilijke omstandigheden van een kalverstal betrouwbaar 
werken, zo ook de CalfExpert.

Slangreiniging tot aan de speen
Vroeger hadden sommige slangsystemen last van 
aanslag van slechte kwaliteit, omdat ze niet hele-
maal gereinigd konden worden. Het HygiëneStation 
spoelt de hele melkslang tot in de speen tijdens lan-
gere drinkpauzes. Daarnaast wordt het complete 
melksysteem meerdere keren per dag gereinigd. Bij 
gebruik van de DoubleJug wordt ook de toevoerlei-
ding naar de CalfExpert automatisch meegereinigd. 
Daardoor daalt de besmettingsdruk voor het kalf, 
stijgt de gezondheid van het kalf en worden hand-
matige reinigingswerkzaamheden bespaard.

Standaard bescherming tegen vliegen
Twee grote deuren sluiten de gevoelige mengruimte 
af. Daardoor kunnen geen vliegen in de melk terecht-
komen en worden storingen van het melksysteem 
voorkomen. De deuren zijn afsluitbaar, zodat er geen 
kans op letsel voor kinderen bestaat.

Twee reinigingsmiddelen 
Om de reiniging nog verder te optimaliseren, kan de 
CalfExpert gebruikmaken van twee verschillende 
reinigers: Ofwel afwisselend voor elke reinigings-
cyclus of gecombineerd in een reinigingsproces: 
(alkalisch, spoelen, zuur, spoelen). De reinigingsmid-
delenpompen zijn aan de buitenkant aangebracht. 
Op die manier kunnen ze rechtstreeks uit de tank 
zuigen. Dat is veilig en gemakkelijk. Daarnaast gene-
reert de CalfExpert automatische meldingen, zodra 
een tank leeg is.

Klaar voor gebruik bij elk weer
Kalveren houden van het buitenklimaat, evenals 
uw CalfExpert! Hij beschikt over een vorstbescher-
mingsprogramma dat automatisch geactiveerd 
wordt zodra er kans op vorst is. De omgevingstem-
peratuur wordt in elk HygiëneStation en in de meng-
ruimte van de CalfExpert gemeten door sensoren, 
die de mengtemperatuur en de intensiteit van het 
vorstbeschermingsprogramma dan aanpassen. 
U kunt de automaat probleemloos van buiten met 
water reinigen want alle gevoelige onderdelen zijn 
spatwaterdicht.

Eenvoudig onderhoud
De regelmatige controle van de techniek is eenvou-
dig: In het onderhoudsmenu kunt u alle belangrijke 
onderdelen van de CalfExpert snel en eenvoudig tes-
ten. Ook het kalibreren kan snel door uzelf worden 
uitgevoerd, want de software vertelt u precies wat 
er moet worden gedaan. Wij adviseren u om de Calf-
Expert eenmaal per jaar door een gespecialiseerde 
onderhoudsmonteur te laten onderhouden. Dat 
geeft u de zekerheid, dat de automaat betrouwbaar 
het nieuwe kalverseizoen ingaat.

Geïntegreerde bedieningsinstructie
Op het 7” grafi sche display kunnen niet alleen alle 
gegevens over de kalveren worden afgelezen. Via 
de knop met het boek, kunnen op elk programmani-
veau hulpteksten en informatie uit de bedieningsin-
structie worden opgevraagd. 
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SMARTER WERKEN - BETERE PRESTATIES

Tijd en fl exibiliteit winnen
Houdt u bezig met uw kalveren wanneer U dat wilt 
en laat de kalveren uw dag niet dicteren. Met name ‘s 
morgens en ‘s avonds zijn er vaak andere werkzaam-
heden en verplichtingen: het melken en voeren van 
de koeien, het ontbijt voor het gezin voorbereiden 
of de kinderen naar school brengen... De CalfExpert 
voert uw kalveren. U controleert alleen nog de tech-
niek en de dieren. En het aanleren wordt tot een mini-
mum gereduceerd met het nieuwe HygiëneStation.

Meer inkomen door betere prestaties
Kalveren die van veel energie worden voorzien, 
beginnen eerder met de 1e lactatie en geven later 
meer melk! Met de CalfExpert hebt u bovendien de 
beste vooruitzichten op een optimale gezondheid 
van het dier. Dat betekent minder verliezen en meer 
dieren als nakomelingen van het eigen bedrijf. Dat 
geeft u op zijn beurt de mogelijkheid, uw nakome-
lingen gericht te selecteren en overbodige vaarzen 
met winst te verkopen. En last but not least: Door de 
verminderde werkzaamheden komen capaciteiten 
op uw bedrijf vrij die winstgevend kunnen worden 
ingezet.

Een automaat die meegroeit
Met de CalfExpert voert u met 4 stations tot maxi-
maal 100 kalveren, onder bepaalde omstandighe-
den zelfs tot maximaal 150 kalveren! Wanneer u 
momenteel nog minder dieren voert, is het met ons 
modulesysteem later mogelijk om de automaat uit 
te breiden met alle aangeboden opties. Zo bespaart 
u eerst geld en heeft u later desondanks toch alle 
mogelijkheden.

CalfExpert software
De volledig nieuwe besturingssoftware biedt maxi-
male overzichtelijkheid en een eenvoudige bedie-
ning van de CalfExpert. Alle kalvergegevens met 
individuele voercurve, alarmlijsten, technische para-
meters en nog veel meer kunnen op het 7”grafi sche 
display worden opgevraagd. Via de wifi -verbinding 
kunt u individuele gegevens ook via mobiele appa-
raten opvragen of push-meldingen bij storingsmel-
dingen ontvangen. 

SmartKeys 
Door bewust af te zien van touch-technologie en het 
gebruik van zogenaamde SmartKeys kan de CalfEx-
pert ook bij vorst, regen, met handschoenen of zelfs 
vieze vingers betrouwbaar worden bediend. De ver-
lichte SmartKeys leiden u door het programma.

Geautomatiseerde arbeidsprocessen 
Met de CalfExpert weet elke medewerker wat hij 
moet doen. Ze zorgen met regelmatige tussenpo-
zen voor controlewerkzaamheden, speenvervan-
ging enz.. De CalfExpert maakt tijdig melding dat 
melkpoeder, volle melk of reinigingsmiddel op is. 
En ter voorkoming van hectiek meldt de CalfExpert 
niet “Melkpoedertank leeg” maar herinnert u daar al 
enkele uren eerder aan.

Twee vliegen in één klap: Met de CalfExpert bent u niet alleen 
van lastig en inspannend werk verlost, maar bovendien gaat 
de voederkwaliteit omhoog.

CalfGuide
Het kan nog comfortabeler met de optionele Calf-
Guide software, indien gewenst ook met de CalfGui-
de-cloud. Hier kunnen kalvergegevens nog overzich-
telijker worden geëvalueerd, kan informatie worden 
aangevuld en later worden geëxporteerd. Meer 
informatie hierover vindt u vanaf pagina  22. Calf-
Guide biedt u bovendien een nuttig “to-do-manage-
ment” en vertelt u of uw medewerkers ‘s morgens al 
wat er op deze dag te doen is.
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Nieuwe hygiënestandaard bij 
drinkautomaten
Tot nu toe hebben wij geleerd: de CalfExpert mengt altijd 
vers, per individueel dier en met de juiste temperatuur. Ook 
de automatische reiniging van alle slangen is bij de CalfEx-
pert vanzelfsprekend.

Maar: De plaats waar het kalf de melk drinkt, wordt tot op 
heden bij gangbare drinkautomaten schromelijk verwaar-
loosd. Dat is de reden waarom veel dierenartsen bij automa-
tenvoedering overdraging van ziektes via de spenen vrezen.

Hier bepaalt het HygiëneStation van Holm & Laue DE nieuwe 
norm, niet alleen qua hygiëne, maar ook qua verlichting van 
het werk.

HygiëneStation

de automatische reiniging van alle slangen is bij de CalfEx-
pert vanzelfsprekend.

Maar: De plaats waar het kalf de melk drinkt, wordt tot op 
heden bij gangbare drinkautomaten schromelijk verwaar-
loosd. Dat is de reden waarom veel dierenartsen bij automa-
tenvoedering overdraging van ziektes via de spenen vrezen.

Hier bepaalt het HygiëneStation van Holm & Laue DE nieuwe 
norm, niet alleen qua hygiëne, maar ook qua verlichting van 
het werk.
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OPTIMALE GEZONDHEID 
VAN DE KALVEREN ARBEIDSBESPARING

Nieuwe hygiënestandaard bij 
drinkautomaten

Altijd een schone speen
Bij het nieuwe HygiëneStation wordt de speen na elk 
bezoek met druk en vers water aan de buitenkant 
gereinigd. De bacteriebesmetting op de speen daalt 
daarmee met tot 80 %!

Gereinigde slijmbak
Ieder kalf produceert slijm tijdens het drinken. Bij het 
HygiëneStation wordt dit, samen met het reinigings-
water van de speen in een slijmbak opgevangen en 
na ieder drinkproces weggespoeld. Zo blijft de hele 
omgeving van het drinkstation hygiënisch schoon 
en droog.

Natuurlijke drinkhouding
Net als bij de uiers van de moederkoe neigt ook 
de speen van het station schuin naar beneden. Dit 
ondersteunt de natuurlijke drinkhouding van het 
kalf. Door de gestrekte kop wordt de natuurlijke 
zuigrefl ex bevorderd en het gevaar op pensdrinken 
verminderd.

LED-speenverlichting
De praktijk heeft aangetoond dat de kalveren zich 
beter kunnen oriënteren als de speen verlicht is. De 
melkopname neemt in de nachtelijke uren toe en de 
drinkprocessen worden gelijkmatiger over 24 uur 
verdeeld.

Weet u waar de meeste bacteriën in de kalverbox voorko-
men? Precies! Daar, waar de kalveren meerdere malen per 
dag hun melk komen halen. Nu zorgt het HygiëneStation 
voor reinheid.

Arbeidsbesparing is voor veel boeren een argument voor de 
drinkautomaten. Het nieuwe HygiëneStation verlicht de res-
terende werkzaamheden nog eens een keer aanzienlijk.

Snelsluiting van de speen
De speen kan doormiddel van de snelsluiting met 
één hand eenvoudig in luttele seconden worden ver-
vangen.

Opklapbaar voor het uitmesten
Veel stations staan direct in het kalverhok. Voor 
het uitmesten kan het nieuwe HygiëneStation 
daarom 90° voorover worden gekiept, zodat het 
hele oppervlak in de stal gemakkelijk met de tractor 
gereinigd kan worden.

Kalveren leren het zichzelf aan
Zodra het kalf de speen opneemt, stroomt er een 
kleine hoeveelheid melk in de bek. Daardoor wordt 
de eerste drinkimpuls bevorderd en is het handma-
tig aanleren alleen nog in uitzonderlijke gevallen 
nodig. Mocht er des ondanks toch handmatig aanle-
ren nodig zijn, dan heeft het HygiëneStation ook nog 
een handmatige aanleer knop, die ook een beetje 
melk doseert in de bek van het kalf.
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REGELING NAAR GEWICHT HET OVERZICHT BEHOUDEN

Wanneer men bij de kalveren in het hok is, bijvoorbeeld bij 
het aanleren van de dieren, wenst men vaak een blik op het 
display van de automaat te kunnen werpen. Door het nieuwe 
display van het HygiëneStation wordt deze wens nu vervuld.

Iedereen wenst een hoge groei van het aantal kalveren. Maar 
het wegen van de dieren is moeizaam en vraagt discipline. 
Een weegplatform in het HygiëneStation verzamelt terloops 
belangrijke informatie.

HygiëneStation-display
Het HS-display dat direct op het HygiëneStation 
of op de wand wordt gemonteerd, toont relevante 
informatie over het kalf in de kalvergroep. Het kal-
vernummer wordt in zeer grote cijfers weergege-
ven. Daarnaast kunt u de resterende hoeveelheid 
en de alarmstatus afl ezen. Met een druk op de knop 
kunt u ook de kalvernummers van de aanspraak- of 
alarmlijst voortdurend laten weergeven. Hierdoor is 
het voortdurend heen en weer lopen tussen kalver-
hok en CalfExpert-display niet meer nodig. Op het 
HS-display kunt u ook direct bij het kalf een extra 
portie mengen en voeren of in een emmer pompen.

Individueel afwennen van melk
Met de voorvoetweegschaal neemt de CalfExpert de 
dagelijkse groei van de kalveren op. Snelgroeiende 
kalveren nemen al vroeg veel krachtvoer en hooi op 
en kunnen daarom aan de hand van hun individuele 
gewichtsontwikkeling eerder van de melk worden 
afgewend. Dat ondersteunt de ontwikkeling tot her-
kauwer en bespaart geld!

Betere controle
Het weegplatform herkent niet alleen groeiende kal-
veren, ze registreert ook achteruitgang in de groei. 
Met deze informatie worden afzonderlijke alarmlijs-
ten bijgehouden en worden zieke kalveren al zeer 
vroeg geïdentifi ceerd. Er kan al vaak een behande-
ling plaatsvinden voordat de ziekte een ernstig sta-
dium heeft bereikt.

Informatie over het gewicht maakt 
selectie mogelijk
Aan het einde van de opfok krijgt u waardevolle 
informatie over de ontwikkeling van elk individueel 
kalf. Zo kunt u belangrijke beslissingen nemen over 
welke vaarskalveren uw melkveestapel gaan aanvul-
len en welke dieren vanwege een slechte groei beter 
kunnen worden verkocht.

Lees hiervoor ook het vakartikel over dit onderwerp 
op pagina 70!

Aanspraak- en alarmstatus
De resterende hoeveelheid kunt u gemakkelijk 
afl ezen en u kunt inschatten, hoe lang het huidige 
bezoek nog gaat duren. Ook de alarmstatus kunt 
u zeer eenvoudig herkennen aan de hand van een 
schaal.

Mag het een beetje meer zijn?
Op het HygiëneStation-display kunt u ook direct bij 
het station een extra mengsel roeren en voeren of in 
een emmer pompen.
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MEER OPTIES VOOR HET HYGIËNESTATION

Afsluitbaar HygiëneStation
Er zijn kalveren die de neiging hebben bij elkaar te 
zuigen. Hoewel het totale werkingsprincipe van de 
CalfExpert en het HygiëneStation dat eigenlijk zou-
den moeten voorkomen, kan het nuttig zijn om de 
dieren tijdens het drinken in het station op te sluiten, 
zodat ze ongestoord zijn. De afsluitbare deur werkt 
pneumatisch en vraagt een persluchtaansluiting op 
het HygiëneStation.

HeavyDuty-varianten
Wanneer de kantelfunctie niet nodig is en grote 
kalveren aan het HygiëneStation moeten worden 
gevoerd (bijvoorbeeld in kalvermesterijen) wordt 
eventueel een standversterking gemonteerd. Hier-
door wordt het station vast aan de bodem gemon-
teerd waardoor extra stabiliteit ontstaat

AmmoniaDetect
Ammoniak irriteert, zelfs in kleine doses, de slijmvlie-
zen van de kalveren. Dit kan op den duur tot bronchi-
tis leiden, wat snel uitloopt op een longontsteking. 
Ammoniak wordt pas geroken wanneer het al in de 
schadelijke fase zit. AmmoniaDetect is een elektro-
chemische sensor, die voortdurend het ammoniak-
gehalte in de stallucht meet. Hij wordt, door een buis 
tegen de kalveren beschermd, direct in het liggebied 
gemonteerd. De CalfExpert analyseert de gemeten 
waarden voortduren en documenteert ze in een gra-
fi sche evaluatie. Zo kunt u de ventilatie van de kal-
verstal optimaliseren en het optimale tijdstip voor 
uitmesten bepalen.

Tot nu toe werden al enkele uitrustingsvarianten van het 
HygiëneStation geïntroduceerd. Hier vindt u een paar nuttige 
opties.

Melktapkraan
De mogelijkheid om een extra portie melk te laten 
aanmaken door de CalfExpert is vooral nuttig als 
je de melk meteen in een emmer laat lopen. Op de 
melktapkraan kunt u beslissen, of een kalf in het 
station wordt gevoerd of dat de melk meteen in een 
drinkemmer wordt gepompt.
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DoubleJug

Het dilemma van de opslag 
van volle melk
Het voeren van volle melk wordt in de kalveropfok steeds 
belangrijker. Bij het voeren aan de drinkautomaat zijn er ook 
een paar technische horden. Zo moet er bijvoorbeeld altijd 
melk in de opslagtank zitten, want de kalveren halen de hele 
dag melk op via de drinkautomaat. Mochten de kalveren 
echter meer drinken dan normaal, is de tank te vroeg leeg en 
krijgen de dieren een bepaalde tijd geen melk.

Aan de andere kant komt het vaak voor, dat er nog resthoe-
veelheden in de tank zitten, wanneer deze moet worden 
gevuld en gereinigd. Die worden dan vaak weggegooid. 
Omdat dit een kostbare aangelegenheid is, wordt de verse 
melk vaak gewoon bij de oude gegooid en wordt het voeren 
zonder een goede reiniging van de tank voortgezet. 

Bij traditionele melktanks doet zich bovendien het probleem 
voor, dat ze bij een zeer laag vulniveau in de tank een ijslaag 
gaan vormen. Dat brengt schade toe aan de melk en belast 
de techniek.
Om deze reden hebben wij voor u de ultieme oplossing voor 
het opslaan van volle melk ontwikkeld bij drinkautomaten 
zoals de CalfExpert. Hoe de DoubleJug alle genoemde pro-
blemen oplost, leest u op de volgende pagina.
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DOUBLEJUG – UNIEK IN DE OPSLAG VAN VOLLE MELK

De DoubleJug is een melktank die speciaal is ontworpen 
voor drinkautomaten voor kalveren. Door de integratie van 
twee tanks in één unit, is er altijd melk beschikbaar en is opti-
male hygiëne altijd gewaarborgd.

24 uur volle melk voeren
De CalfExpert-drinkautomaat haalt zijn melk uit een 
van de tanks. Wanneer deze tank leeg raakt, scha-
kelt de DoubleJug automatisch over naar de tweede 
tank en kan de CalfExpert zonder onderbreking ver-
der gaan met voeren. Daarom zijn er geen wacht-
tijden en geen onderbrekingen van het drinken en 
wordt de hoge slagvaardigheid van de CalfExpert 
optimaal benut.

Regeling van de DoubleJug
via de CalfExpert
De DoubleJug wordt geregeld via de CalfExpert en 
geprogrammeerd op de display van de automaat. Zo 
kan de status van de tank te allen tijde direct op de 
automaat maar ook in CalfGuide worden opgeroe-
pen. Er is direct op de DoubleJug een informatie-unit 
gemonteerd, die de belangrijkste informatie zoals 
temperatuur, vulniveau, etc, in de stal aangeeft.

Plaats in elk hok
Door de vierkante constructie heeft de tank niet veel 
plaats nodig in de kalverstal. Daarom kan hij dicht bij 
de drinkautomaat worden geplaatst.

Automatische reiniging
Zodra de eerste tank leeg is, wordt deze automa-
tisch gereinigd. Dat betekent maximale hygiëne en 
de beste melkkwaliteit. De reinigingscycli worden 
afgestemd door de directe communicatie met de 
CalfExpert. Zo vindt de dagelijkse reiniging van de 
melkleiding tussen DoubleJug en CalfExpert pas 
plaats, wanneer ook de melktank zelf wordt gerei-
nigd. De mogelijke wachttijden van de kalveren wor-
den daardoor geminimaliseerd.

Altijd bijvullen wanneer het past
Na het reinigen van een tank is de DoubleJug klaar 
om gevuld te worden. Doorgaans vult men dan 
beide kamers om de maximale capaciteit van de 
DoubleJug te gebruiken. Het voordeel van het twee-
kamersysteem is dat het vullen van de DoubleJug 
op elk gewenst moment kan plaatsvinden, zonder 
dat men het moment dat de melktank leeg is moet 
afwachten. Er zijn geen resthoeveelheden, noch tij-
den waar de CalfExpert vanwege ontbrekende melk 
het voeren stopzet. 

Cool spul
De DoubleJug is uitgerust met een koelaggregaat 
voor beide tanks. Zelfs kleine hoeveelheden melk 
worden effi ciënt gekoeld, zonder dat ze bevriezen.

Eigenschappen
• Dubbel tanksysteem met

- AutoFill-functie: wanneer een tank door het vullen vol 
raakt, schakelt het systeem over op de andere tank.

- AutoEmpty-functie: wanneer een tank leeg raakt, scha-
kelt de DoubleJug automatisch over op de volle tank.

• Snelle koeling voor vermindering van de groei van 
bacteriën in een geïsoleerde tank.

• Ideaal voor de CalfExpert, maar ook voor andere 
drinkautomaten.

• Een-traps wasprogramma (CIP-systeem); wascyclus van 
10 minuten.

• Digitale regeling van de tank via de CalfExpert 
(afstemmen van de reinigingscycli van CalfExpert en 
DoubleJug).

Technische gegevens DoubleJug*

Stroomvoorziening 380 V, 16 A

Watervoorziening
Warm en koud water 
nodig

Afvoer
Afvoer in de bodem 
nodig

Afmetingen 2 x 190 l 1,63 x 0,87 x 1,16 m

Afmetingen 2 x 380 l 1,63 x 0,87 x 1,55 m

Benodigde ruimte 2 x 1 m 

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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OPTIES EN UITRUSTINGEN
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• 1 PowerMixer met SoftStart logica en verwarming
•  Verse bereiding van de melk, individueel per dier
• CalfExpert voedersoftware met geïntegreerde 

bedieningsinstructie en hulpfuncties
• 7″-grafi sch display met SmartKey-toetsenbord
•  8 voercurves vooringesteld (incl. metabolische voercurve), met 

individuele aanpassing per dier
• Naspoelen van mengtank en aanzuigleiding
• Twee reinigingsmiddelpompen voor automatische reiniging van 

alle melktransportonderdelen met automatische leeg-melding
•  Reinigingstemperatuur tot maximaal 65 °C
•  Eenvoudig te reinigen roestvrij stalen en kunststof 

oppervlakken

• Poedervoorraad voor 50 kg melkpoeder bij een vulhoogte van 
slechts 112 cm

• Sterk poeder wormwiel geschikt voor diverse soorten melkpoeder
• Vroegtijdige leeg-melding voor melkpoeder
•  Automatische registratie van nieuwe kalveren
•  Geen piek voedertijden door individueel programma met 

variabele uren
• QuickChange-logica voor snellere wisseling van drinkrecht 

tussen de kalveren
•  Opslagcapaciteit voor 250 kalveren
•  Zelf activerend vorstbeschermingsprogramma
•  Standaard bescherming tegen vliegen
• Standaard wifi  in de automaat

HygiëneStation
• Tot maximaal 4 drinkstations per CalfExpert mogelijk
•  Automatische en handmatige aanleerhulp en transport van 

de melk in de speen door stationspomp
•  Melkventiel ter voorkoming van melkstelen
•  Afstand tot 7 m mogelijk
•  Dierherkenning via H&L halsbanden of ISO-

oormerkherkenning (half- en volledig duplexsysteem)
•  Inklapbaar voor uitmesten
•  LED-speenverlichting
•  Slijmbak

Tweede PowerMixer
•  Parallel drinken van twee kalveren
• Met SoftStart-logica en verwarming

QuadroFlex (verkrijgbaar vanaf eind 2019)
• Parallel 4 kalveren te drinken geven, met fl exibele aanpas-

sing aan de individuele behoeften van de kalveren

CalfGuide (verkrijgbaar vanaf eind 2019)
• Managementsoftware met eigen server
• Bidirectionele regeling van de CalfExpert
• Lokaal functionerende varianten (zonder internet), geïnte-

greerde verbinding met de cloud

CalfGuide-app (verkrijgbaar vanaf herfst 2019)
• De belangrijkste informatie op de smartphone
• Push-meldingen bij waarschuwingen (bijv. melkpoeder 

bijna leeg)

Aanvullende dispenser
• Twee poederdispensers voor poedervormige toevoegingen 

en medicijnen, met dieetprogramma voor behandeling 
diarree

• Twee vloeistofdispensers voor vloeibare voedingsadditie-
ven en medicijnen

Uitbreiding poedervoorraad
• Opzetstuk voor nog eens 25 kg melkpoeder 

(vulhoogte 138 cm)

Vollemelkopties
•  Vollemelksysteem voor variabele dosering van volle 

melkaandelen van 35 - 100 % standaard met effectieve 
warmtewisselaarspiraal en automatische reiniging

Melkboy
•  Opslagtank (110 l) op wielen
• Roerwerkbediening met intervalwerking op de Calf-

Expert
•  Thermostaat geregelde waterkoeling (zonder 

stroom)

DoubleJug melkkoeltank 
• Dubbele koeltank (2 x 190 l of 2 x 380 l)
• Regeling via de CalfExpert
• Volautomatische reiniging van de toevoerleiding

Weegplatform
•  Voorvoetweegschaal in het drinkstation  voor indivi-

duele controle van het dier en afvoerfunctie

Speenreiniging
•  Waterspoeling van de speen na elk bezoek

HygiëneStations-display
• Weergave van diernummer en alarmstatus
• Weergave van alarm- en kalveren met drinkrecht
• Activeren van een extra menging 
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Technische gegevens CalfExpert*
Stroomtoevoer en 
verwarmingsvermogen

400 V 16 A (6 kW) of
230 V 16 A (3 kW)

Capaciteit met 4 
drinkstations

tot 100 kalveren
(in de juiste omstandigheden, 
tot maximaal 150 kalveren)

Identifi catiesysteem
Multireader HDX
en FDX

Melkpoederreservoir 90 l / 50 kg

Vulhoogte poeder 
1,12 m

Boilervolume 12 l

Afmetingen CalfExpert 0,6 x 0,7 x 1,21 m

Benodigde ruimte 
CalfExpert

1 x 1 m

* Technische wijzigingen voorbehouden!

Technische gegevens HygiëneStation*

Stroomvoorziening [VDC] 24 V

Watertoevoer ½″

Optie speen- en roestspoeling
Toelaatbare waterdruk

1,4 - 8,2 bar

Gewicht HygiëneStation
volledig uitgerust

ca. 50 kg

Continu geluidsniveau < 70 dB

Afmetingen HygiëneStation 0,47 x 1,31 x 1,08 m

Benodigde ruimte HygiëneStation 0,50 x 2,3 m

* Technische wijzigingen voorbehouden!

TECHNISCHE GEGEVENS
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 CalfGuide

Alle kalvergegevens in een 
oogopslag
Zou het niet mooi zijn, wanneer u alle informatie over al uw 
kalveren te allen tijden op uw pc of mobiel apparaat zou 
kunnen opvragen? Hoe zou het zijn wanneer ook alle appa-
raten zoals de CalfExpert-drinkautomaten, MelkTaxi’s en 
WeightControl-weegsystemen, waarvan u bij de kalveropfok 
gebruikmaakt  met elkaar verbonden zouden zijn en automa-
tisch gegevens met elkaar zouden uitwisselen en elkaar zou-
den aanvullen? Wanneer dan ook nog eens uw medewerkers 
via hun eigen smartphones of tablets de alarmlijsten zouden 
kunnen zien en taken zouden kunnen afwerken, dan zijn de 
werkprocessen in de kalverstal duidelijk gedefi nieerd. Hoe 
zou dat voor u zijn?

Dat is allemaal mogelijk met CalfGuide, het centrale gege-
vens- en managementsysteem voor uw kalveropfok. De 
centrale CalfGuide-server verzamelt alle gegevens van al uw 
automaten, MelkTaxi’s of WeightControl-weegsystemen en 
stelt u die overzichtelijk gestructureerd ter beschikking.

Met de nieuwe CalfGuide kunt u ook alle apparaten centraal 
regelen en confi gureren. En een praktische exportinterface 
stelt de belangrijkste informatie nadat de opfok is voltooid aan 
andere (melk)vee managementprogramma’s ter beschikking.

Hiermee is CalfGuide de interface van opfokmanagement 
van uw kalveren tot aan de verdere ontwikkeling tot een hoog 
productieve koe.
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GEGEVENS 
VERZAMELEN

GEGEVENS VERWERKEN EN 
ANALYSEREN

MelkTaxi: Statuscontrole van de MelkTaxi en 
confi guratie van voercurves en boxgegevens 

CalfGuide-browser: Gemakkelijke regeling van alle
apparaten vanuit kantoor of via mobiele apparaten

CalfGuide-cloud: Volledig fl exibele 
toegang tot alle gegevens overal 

vandaan

CalfGuide-app: Geselecteerde parameters 
rechtstreeks van de CalfExpert op de mobiele 

telefoon

Externe interface: Gegevensuitwisseling met andere 
(melk)vee managementprogramma’s

WeightControl: Verzamelen van 
gewichten en andere gegevens 

bijvoorbeeld na de geboorte, bepaling 
van de dagelijkse groei

Werkopdrachten: Maken en plannen van
routinehandelingen en dagelijks actuele taken

CalfGuide-browser: Gemakkelijke regeling van alle

CalfExpert: Gedetailleerde 
voedergeschiedenis van 

alle kalveren en verbinding 
van meerdere CalfExperts 

met elkaar
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ACTUELE KALVERGEGEVENS ARBEIDSHULPEN

Kalvermanagement
Van overzichtelijke lijsten navigeert u direct naar de 
drink- en groeicurve van individuele kalveren. Met 
een kalenderfunctie kunt u bovendien voorvallen 
uit het verleden volgen en toekomstige werktaken 
plannen. Zo is het eenvoudig om een goed overzicht 
te verkrijgen of om individuele dieren erg nauwkeurig 
te analyseren.

Elke medewerker weet wat hij moet doen en u houdt te allen 
tijde het overzicht over alle operationele stappen en de ont-
wikkeling van uw kalveren. Dringende opdrachten worden 
onmiddellijk aangegeven.

Takenmanager
CalfGuide automatiseert uw werkzaamheden en 
herinnert u eraan wat er te doen is. Omstallen na 
xxx dagen? De mannelijke kalveren na xxx dagen 
scheiden? U bepaalt een keer alle terugkerende 
werkzaamheden in de vorm van gebeurtenissen of 
todo’s en CalfGuide herinnert u en uw medewerkers 
er dagelijks aan wat u te doen staat.

Technische storingsmeldingen
CalfGuide toont u alle technische storingsmeldin-
gen van uw automaten, zelfs die, die de CalfExpert 
zelf verholpen heeft. Ook leeg-meldingen voor reini-
gingsmiddelen of een voortijdig waarschuwingssys-
teem voor oprakende volle melk of melkpoeder op 
de CalfExpert worden gemeld via het CalfGuide-sys-
teem.

Bidirectionele regeling 
In het CalfGuide-programma kunnen belangrijke 
gegevens over de kalveren direct worden aangepast 
en geconfi gureerd. Dit zijn bijv. leeftijd, groepsinde-
lingen, voercurves, individuele wijziging in het voer-
plan en nog veel meer. De voltooide confi guraties 
worden automatisch overgenomen op de CalfEx-
pert of MelkTaxi.

Pasteurprotocol
Het pasteuriseren is een bijzonder delicaat proces, 
want de kwaliteit van de melk kan onder tempera-
tuurproblemen in het proces te lijden hebben. Met 
CalfGuide bent u veilig bezig, want dit registreert 
altijd het exacte temperatuurverloop voor u en geeft 
aan of er onregelmatigheden zijn opgetreden.

Gezondheidsindex
Aan de hand van veelzijdige gegevens zoals spijs-
vertering, drinksnelheid, bezoekfrequentie, gewichts-
ontwikkeling, etc. berekent CalfGuide een alarmin-
dex. Zo kunnen u en uw medewerkers op het eerste 
gezicht zien, op welke kalveren u zich als eerste moet 
concentreren. Daarnaast kunt u bijzonderheden 
zoals ziektes in een “event-dagboek” bijhouden en op 
die manier begrijpelijk documenteren.

Archief 
CalfGuide vergeet niets. Alle gegevens, zoals bijv. 
drinkhoeveelheden, gewichtsontwikkelingen, 
behandeling etc. worden voor al uw kalveren na het 
ontwennen permanent in een archief opgeslagen. 
Daarmee biedt CalfGuide u de mogelijkheid om ook 
na jaren te zien, hoe u uw  beste koeien vroeger als 
kalf hebt gevoerd. Zo kunt u uw voederprogramma 
optimaliseren op lange termijn.

CalfGuide geeft u het volledige overzicht van alle drinkauto-
maten en alle kalveren op uw bedrijf.
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SYSTEEMOVERKOEPELEND VERBONDEN

In tijden van “BigData” kan men wel eens het overzicht kwijt-
raken. En ook uw kalveren in het CalfGuide-netwerk genereren 
daadwerkelijk ook een immense hoeveelheid gegevens. Calf-
Guide verwerkt deze stortvloed aan gegevens overzichtelijk, 
zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke informatie.

(draadloos) internet - tablet of pc
De gegevens van uw automaten worden centraal 
via een server verkregen en beheerd. Het CalfGui-
de-systeem stelt vervolgens in de kalverstal wifi  ter 
beschikking, waarmee u bijv met een tablet te allen 
tijde alle functies kunt gebruiken. Natuurlijk kunt u 
CalfGuide ook in het netwerk van uw boerderij inte-
greren en zo gemakkelijk vanuit uw kantoor alle 
functies van CalfGuide gebruiken. Bij een optimale 
verbinding van het CalfGuide-systeem met het inter-
net is toegang via de CalfGuide-cloud ook van bui-
tenaf mogelijk.

CalfGuide-app
Via de CalfGuide-app kan een beperkte selectie 
aan informatie direct op de mobiele telefoon wor-
den opgevraagd. Dat is bijvoorbeeld de boxlijst met 
details bij de MelkTaxi of details over kalverlijsten 
op de CalfExpert. Verder kunnen meldingen worden 
ontvangen en werktaken uit de automaatgebeurte-
nissen of ’ todo’s worden opgevraagd.

Bij de CalfExpert functioneert dat ook zonder Calf-
Guide, direct via de wifi -interface van de automaat.

CalfGuide-cloud
Met de CalfGuide-cloud heeft u via het internet toe-
gang tot uw CalfGuide-server. Daardoor kunt u uw 
gegevens en informatie wereldwijd opvragen of 
het mogelijk maken dat externe servicemonteurs 
een blik in de techniek kunnen werpen wanneer er 
sprake is van een storing. 

Communicatie met externe (melk)vee 
managementprogramma’s
De betekenis van de kalveropfok voor de latere 
prestaties van de dieren is al lang bekend en wordt 
hier in de instructie ook uitvoerig beschreven. Het 
is meestal zinvol om na de opfok de belangrijk-
ste informatie over uw kalveren in uw (melk)vee 
managementprogramma voor koeien te exporteren. 
CalfGuide biedt hiervoor veelzijdige exportprotocol-
len.

Netwerken met meerdere MelkTaxi’s en 
CalfExpert-drinkautomaten
CalfGuide is de centrale interface in de kalverstal. 
Zodra een kalf met een elektronisch oormerk in het 
systeem is geregistreerd, bijv. na de geboorte op de 
WeightControl-dierenweegschaal, worden de gege-
vens naar elk apparaat overgedragen waarop het 
kalf is geregistreerd. Ook bij het overstappen van de 
ene CalfExpert-automaat naar de volgende wordt 
het kalf op de volgende CalfExpert precies op het 
juiste punt in de voercurve verder gevoerd en wordt 
de reeds vastgelegde gegevens overgenomen.
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Nieuwe wegen bij emmervoeding

In het jaar 2005 heeft Holm&Laue met de uitvinding van de melktaxi 
de emmervoeding gerevolutioneerd. Sinds die tijd behoort het gesleep 
met emmers tot het verleden en krijgt elk kalf een optimaal gemengde 
melkmix met de juiste temperatuur. 

Nu maken nuttige extra’s zoals de elektrische rijaandrijving, de draad-
loos te bedienen, de mogelijkheid tot pasteuriseren en koelen, de warm-
waterverwarming tot aan de drenchsonde voor koeien de melktaxi tot 
een onmisbaar hulpmiddel op het moderne melkveebedrijf.

In de nieuwste generatie 4.0 wordt de emmervoeding nog een keer gere-
volutioneerd.

De melktaxi maakt nu ook het betrouwbare op- en afbouwen afhankelijk 
van de leeftijd mogelijk, wat tot nu toe alleen maar met drinkautomaten 
mogelijk was. De melktaxi herkent elke iglo / box en berekent de actuele 
juiste hoeveelheid melk voor het kalf! Daardoor weet de melktaxi ook 
de benodigde hoeveelheid melk bij de volgende voeding, en leidt al tij-
dens de voorbereiding stap voor stap naar de juiste concentratie, evt. 
inclusief de droge stof opwaardering van volle melk! Daarmee worden 
fouten of slordigheden uitgesloten. En het hoogtepunt: Alle gegevens 
van de voerbeurten kunnen permanent worden opgeslagen en via tablet 
of pc te allen tijde worden opgeroepen. Zo kunnen fouten bij het voeren 
worden gelokaliseerd en opgelost.

MelkTaxi
Lees op de volgende pagina’s welke opties van de Melktaxi 4.0 voor u 
belangrijk zijn en hoe u van de voordelen kunt profi teren.
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Nieuw product-onderscheiding van dlv 
(Duitsland) voor de varkens-melktaxi in het 

bereik “Voeding varken”

www.holm-laue.de

Innovatie award EuroTier 2016
van de DLG voor de Melktaxi 4.0

Innovatie award SPACE 2017
voor de Melktaxi 4.0
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Krachtig bodemroerwerk
Het 250 Watt roerwerk mengt in luttele seconden 
elke melkpoeder zonder klonten. Bovendien onder-
steunt het roerwerk de verwarming door korte 
meng intervallen tijdens het verwarmen. BELANG-
RIJK: Deze intervallen zijn aan de hoeveelheid melk 
aangepast. Door de montage in de bodem wordt 
absolute arbeidsveiligheid gegarandeerd en hindert 
er niets bij het reinigen van de tank.

Verwarmen met behoud van kwaliteit
De melktaxi werkt met een vlakverwarming over het 
volledige bodemoppervlak. Anders dan bij spiraal-
verwarmingen ontstaan er zo geen “hotspots”, waar 
de melk kan aanbranden. Zo wordt de melk snel ver-
warmd en de blijft de kwaliteit toch behouden. Het 
display informeert u altijd over de actuele tempera-
tuur van uw melk.

Tijdsturing
Veel functies, zoals het verwarmen en pasteurise-
ren, zijn via tijdsturing programmeerbaar. Ook het 
intelligente koelprogramma koelt alleen dan, wan-
neer er zich ook daadwerkelijk vloeistof met een te 
hoge temperatuur in de tank bevindt en houdt ook 
op de juiste tijd voor het verwarmen op met koelen 
om energiekosten te besparen.

EENVOUDIGER VOORBEREIDEN SMART MIX

Veel van de sterke punten van de melktaxi liggen een beetje 
in het verborgene: Een ieder die de melktaxi voor het eerst 
ziet, staat er versteld van hoe deze de melkpoeder in luttele 
seconden zonder klonten mixt of volle melk stap voor stap 
opwarmt, zonder aanbranden. 

Tijdens het bereiden van de melk konden er tot op heden 
veel fouten worden gemaakt. Dat is voorbij, want de nieuwe 
melktaxi leidt u stap voor stap naar de perfecte mix.

Mengcalculator kunstmelk
Vanaf nu legt u alleen nog eenmalig de gewenste 
melkpoederconcentratie (percentage drogestofge-
halte) en uw schep grootte vast. Dan vult u de melk-
taxi tot de gewenste hoeveelheid water of melk. 
Smart-Mix berekent de benodigde hoeveelheid 
kunstmelk zelfstandig en noemt u het aantal beno-
digde scheppen melkpoeder. Er wordt zelfs rekening 
gehouden met de oplosbaarheid van de melkpoe-
der, want bijvoorbeeld 20 kg melkpoeder opgelost 
in 100 l water levert minder dan 120 l melk op (114 
l). Deze fout wordt door de melktaxi 4.0 zelfstandig 
gecorrigeerd.

Exact vulniveau
De melktaxi herkent zelfstandig hoeveel melk of 
water er al in de tank werd gedaan en geeft perma-
nent de actuele inhoud op het display aan.

Opwaardering volle melk met kunstmelk
En wanneer volle melk met kunstmelk moet worden 
gemengd? Wanneer uw volle melk een drogestofge-
halte van 11,3% heeft, en u echter een totaal meng-
sel met 13,5% droge stof wenst? Dan herkent Smart-
MIX hoeveel volle melk gevuld werd en bepaalt 
hoeveel water en melkpoeder erbij moeten worden 
gegeven, om de benodigde hoeveelheid melk in de 
gewenste concentratie drogestof te krijgen.
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Eenvoudiger uitdoseren
Met 9 vrij programmeerbare doseereenheden kunt 
u bijna elke gewenste hoeveelheid melk uitdoseren  
zonder het vervelende nadruppelen. Bovendien is de 
greep ergonomisch aangepast en mooi licht. Dank-
zij de geïntegreerde batterij bent u bij de kalveren 
niet afhankelijk van stroomvoorziening. Zo bent u 
met name bij het houden van individuele huisvesting 
volledig fl exibel bij het kiezen van de locatie en kun-
nen kalveren ook op verschillende plaatsen worden 
gevoerd.

Afstandsbediening
Met de afstandsbediening op de doseerarm kunt 
u ook de kalveren die op een afstand tot max. 10 
m van de melktaxi verwijderd staan comfortabel 
voeren zonder kabel. Natuurlijk kunnen ook hier de 
hoeveelheden individueel worden aangepast op de 
doseerarm.

Statistische functie
In het displaymenu van de melktaxi kunt u de 
belangrijkste operationele stappen via een speciaal 
statistische programma controleren. Elke pasteuri-
satiecyclus, elke voedering en elke reiniging wordt 
gedocumenteerd, via een kalenderfunctie is deze 
informatie ook na weken nog beschikbaar zodat u 
over een optimale controle van de werkprocessen 
op uw bedrijf beschikt.

BETER VOEREN SMART ID

De opgeslagen doseer hoeveelheden, de afstandsbediening 
met de tot 10 m lange slang of het druppelvrij doseren zor-
gen ervoor dat voeren kinderspel wordt.

Intelligent hokkenbeheer
Smart-ID functioneert zowel voor individuele als ook 
voor groepshokken. Bij kalvergroepen wordt aange-
geven hoeveel kalveren er in de groep zitten en of 
ze in afzonderlijke emmers of met een zogenaamde 
“kalverbar” worden gevoerd. In combinatie met het 
CalfGuide-managementprogramma kunnen indi-
viduele boxgegevens worden vastgelegd, die bij de 
volgende keer voeren automatisch weer kunnen 
worden opgeroepen. Zo worden de medewerkers 
gewezen op zieke dieren of andere bijzonderheden. 
Een enorme verbetering van de werkkwaliteit met 
name bij wisselend personeel.

Radiofrequentie identifi catie (RFID) van 
kalverhokken
De MelkTaxi herkent elk hok per radiofrequentie in 
het voorbijrijden en het hoknummer wordt op het 
display aangegeven. De medewerker kiest nu de 
juiste hoeveelheid voer voor het kalf of de kalver-
groep, drukt op de activeringsknop en vult de melk 
zo in de emmers. De gevoerde hoeveelheid wordt 
voor elk hok geregistreerd en opgeslagen.

Bij het voeren stelt men zich steeds weer de vraag: Hoe oud 
is het kalf en hoeveel melk krijgt het? Dat is nu eindelijk ver-
leden tijd, de MelkTaxi herkent elk hok en de leeftijd van het 
kalf!

www.holm-laue.de
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Pasteur
Bij pasteurisatie in de zogenaamde batch-methode 
worden gevaarlijke ziekteverwekkers bij 63° C gedu-
rende 35 minuten voor 99,5% gedood. Als alterna-
tief voor dit programma biedt de melktaxi ook twee 
verschillende warmtebehandelingen bij 60° C gedu-
rende 60 of 70 minuten aan. Alle starttijden zijn vrij 
programmeerbaar. Zo is de melk gepasteuriseerd 
als u in de ochtend naar de stal komt om te voeren.

Automatische koelfunctie
Bij de melktaxi-pasteur is de waterkoeling standaard 
inbegrepen. Zo kan de melk tot het voeren of pas-
teuriseren koel worden opgeslagen. Bij gebruik met 
melkrobots is het automatische koelprogramma 
erg handig, de melktaxi detecteert automatisch het 
vulniveau en de temperatuur. Bovendien wordt het 
koelproces zo geprogrammeerd, dat het de beno-
digde energie optimaal gebruikt.

Warmwaterverwarming
Wanneer u elektriciteit tijdens het verwarmen 
wilt besparen en warm water in overvloed heeft, 
bespaart met de optionele warmwaterverwarming 
energiekosten bij het verwarmen van de melk.

EENVOUDIGER TRANPSPORTEREN PASTEURISATIE

Het eenvoudiger transporteren van de melk is al meer dan 10 
jaar DE bepalende werkverlichting voor onze klanten.

Mastitis-cellen spelen ook bij ziektes in de kalverstal een 
belangrijke rol. Het pasteuriseren elimineert tot 99,5% van 
deze cellen en is op veel bedrijf bij het voeren van kalveren 
al standaard.

Stabiel chassis met 4 wielen
Op 4 wielen met een laag zwaartepunt is de melktaxi 
extreem stabiel Ook bij snel rijden, oneffen bodem 
en helemaal vol kiept hij niet om. Met de 40 cm grote 
voorwielen en de grote bodemvrijheid vormen onef-
fenheden of kleine drempels geen hindernis. Als 
alternatief is model 260 l ook als aanhangwagen 
verkrijgbaar.

EL-AN-aandrijving
Bij alle modellen kunt u met de elektrische aandrij-
ving traploos in twee snelheden voorwaarts en ach-
terwaarts rijden. Zo is het kalveren voeren niet alleen 
leuk, maar spaart het ook uw rug.

Duisternis, geen probleem
Dankzij het geïntegreerde led-rijlicht ziet u altijd 
waar u rijdt. Dan is ook het kalveren voeren in verder 
gelegen kalverhokken in de avond geen probleem.
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COMFORTABEL WERKEN

Uiteindelijk is het het comfort dat uw werk lichter maakt. Een 
gebruiksvriendelijk, overzichtelijk display en een eenvoudige 
reiniging maken het voeren van de kalveren aangenaam. U 
zult uw melktaxi niet meer willen missen.

Emmertransport en colostrumbus
Bijzonder praktisch is het opklabare emmerrek, 
waarop u tot twee melkemmer kunt transporteren, 
maar ook andere dingen, zoals droogvoer of gereed-
schap kunnen op die manier eenvoudig worden 
getransporteerd. De 8 l biestbussen zijn ook bijzon-
der praktisch, deze passen in de grotere melkem-
mers gevuld met warm water, op die manier blijft 
de biest optimaal op temperatuur voordat ze aan de 
kalveren wordt gevoerd.

Automatische reiniging
Omdat het deksel volledig kan worden geopend, is 
het reinigen van de tank erg eenvoudig. Het halfau-
tomatische reinigingsprogramma zorgt voor een 
optimale hygiëne. Restjes, ook uit pomp en slang, 
kunnen volledig worden geleegd. Een aanvullende 
reiniging met de borstel verbetert het resultaat en na 
luttele minuten is uw melktaxi weer gebruiksklaar.

Hoogwaardige kwaliteit
U heeft dagelijks zoveel waar u zich druk om moet 
maken, dan moet de techniek gewoon functioneren! 
Daarom vervaardigen wij alle modules in de hoog-
ste kwaliteit en garanderen op die manier een hoge 
betrouwbaarheid. De hoogwaardige roestvrij stalen 
melktank is eenvoudig te reinigen en heeft een lange 
levensduur. Pompen en motoren zijn beschermd 
ingebouwd en het volledige ontwerp zonder onnodige 
kabels of kabelbinders garandeert eenvoudig onder-
houd en daarmee een lange, probleemloze werking.

Drenchen van koeien
Optioneel is een speciale sonde voor koeien ver-
krijgbaar. In de melktaxi kan de sondevloeistof 
optimaal worden geroerd en verwarmd, eenvoudig 
naar de koeien worden gereden en vervolgens met 
behulp van de pomp voorzichtig in de pens worden 
gedrencht. In plaats van dat u zich bezig moet hou-
den met een handpomp, kunt u zich met de melktaxi 
helemaal op de koe concentreren.

Handschoenenvak –
voor kleine en grote helpers
De praktische bewaarbox biedt plaats aan alle kleine 
hulpmiddelen, die er in de kalverstal nodig zijn. Of het 
nu gaat om oormerktangen, thermometer, gewicht-
meetlint, wegwerphandschoenen, stallijsten of 
andere belangrijke dingen, alles heeft een plekje in het 
praktische handschoenenvak. Daarnaast is het vlakke 
deksel uitstekend geschikt als bureaublad. Omdat de 
box in zijn geheel heel eenvoudig van de MelkTaxi kan 
worden verwijderd en vervoerd kan worden, hebt u 
deze zaken ook op andere plaatsen snel bij de hand. 
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Pasteurisatiefunctie
• Pompen, roeren, verwarmen als standaard
• Tot 6 instelbare starttijden voor de pasteurisatie
• Geïntegreerde waterkoeling
• Drie programma’s selecteerbaar: 65 °C bij 35 minuten, 

60 °C bij 60 minuten, 60 °C bij 70 minuten

EL-AN elektrische rij-aandrijving
• Traploze 24V aandrijving, twee snelheden (vooruit en 

achteruit) met oplader
Smart ID
• Draadloze herkenning van de hokken
• Stekkernummersysteem met RFID-transponder

CalfGuide voor melktaxi
• Kalverlijsten, statusbericht melktaxi, werkprotocollen

Draadloze radiografi sche afstandsbediening op de 
doseerarm
• Afstand tot de melktaxi tot maximaal 10 m (bij optioneel 

langere slang)
• Selecteren doseer hoeveelheid mogelijk op de 

doseerarm

Inklapbaar emmerhouderframe voor twee melkbussen 
van 30 l.
• Voor het transport van colostrum, drinkwater, 

drinkemmers.

Antilek banden
• 4 lekbestandige banden
• duurzame vulling van soft-elastisch polyurethaan

Energiebesparende warmwaterverwarming
• Dubbelewand op de tank voor waterkoeling
• Temperatuurcontrole van het warme water
• Programmeerbare verwarmings start (tot 6 tijden)

Pompfunctie
• tot 9 vrij programmeerbare doseerhoeveelheden
• Door batterij aangedreven roestvrij stalen pomp
• Doseerarm met ergonomische handgreep
• Onderhoudsvrije batterij met oplader
• Elektronische doseerhoeveelheid regeling

Elektrische vlakverwarming
• Voorzichtig verwarmen van de melk zonder aanbranden
• Verschillende warmtevermogens afhankelijk van het 

model (3 - 6 kW)
• Programmeerbare verwarmings start (tot 6 tijden)

• Melktaxi type 100 l, 150 l, 260 l met stabiel en wendbaar 
chassis op 4 wielen, 40 cm grote voorbanden

• Elektronisch gestuurd met niveauregeling, thermometer 
en statistische functie

• Krachtig bodemroerwerk, regelmatig roeren tijdens het 
verwarmen van de melk

• Melktaxi type 260 l als aanhangwagen met steunwiel
• Tank van gepolijst roestvrij staal, eenvoudig te reinigen
• Afsluitbaar deksel met afdichting, volledig te openen
• 1 ¼ ″ aftapkraan voor volledig legen
• Led-rijlicht
• Halfautomatisch reinigingsprogramma

OPTIES EN UITRUSTINGEN

Smart Mix
• Exacte herkenning van de tankinhoud. doseermeting en 

programeren van eindtijden
• Mengcalculator voor optimale concentratie kunstmelk
• Cakculerende herwaardering van volle melk na bepaling 

van het drogestofgehalte met bijv. de refractometer (niet 
bij de levering inbegrepen)

Sondefunctie voor koeien
• Sondelans 1,5 m met snelsluiting en doorstroomreductie

Biestbus
• Roestvrij stalen container voor 8 l colostrum (passend bij 

30 l melkbus)

Handschoenenvak
• Bewaarbox voor werkbenodigdheden 
• Passend voor alle MTX-modellen (ook eerdere versies)
• Afneembaar met draaggreep
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Technische gegevens*

Netaansluiting 230V / 16A of 400V / 16A

Pompvermogen ca. 40 l/min

Verwarmingsvermogen 3 KW, 5 KW of 6 KW 

Roerwerk 250 W

Bandengrootte 400 / 265 mm

* Technische wijzigingen voorbehouden!

Afmetingen*
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Melktaxi 100 l 100 l 115 l 60 126 109

Melktaxi 150 l 150 l 180 l 75 129 109

Melktaxi 260 l 260 l 290 l 76 133 119

Melktaxi 
Aanhangwagen

260 l 290 l 120 140 125

* Technische wijzigingen voorbehouden!

TECHNISCHE GEGEVENS
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MiniFlash

Gezondere kalveren door 
gepasteuriseerde melk
Onderzoeken en praktijkervaringen tonen dat kalveren beter 
groeien wanneer ze met volle melk worden gevoerd. Op 
basis van de droge stof is het eiwitgehalte ongeveer 28%, 
het vetgehalte ongeveer 30%. Geschikte melkpoeders zijn 
doorgaans niet verkrijgbaar in de markt. Maar verse koemelk 
bevat bacteriën die gevaarlijk kunnen zijn en waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze diarree bij kalveren of later masti-
tis bij koeien kunnen veroorzaken. 
Pasteurisatie kan de ziektekiemen voor 99,5% doden en 
daardoor van besmette melk een hoogwaardig voedings-
middel maken. Meer informatie hierover leest u in het vakar-
tikel wat verderop in dit handboek Kalf.

Het pasteurisatieproces met de MelkTaxi wordt “Batch-” 
of ook “Charge-pasteurisatie” genoemd. Dit proces is goed 
geschikt om hoeveelheden tot 250 liter melk te pasteurise-
ren. Wanneer er echter grotere hoeveelheden nodig zijn, kan 
men met deze techniek niet uit de voeten. In die gevallen 
heeft het zogenaamde “HTST-proces” (High-Temperature 
Short-Time, pasteuriseren bij 73 °C en 15 seconden) in door-
looppasteurisatoren zich bewezen. Melk wordt voortdurend 
gepasteuriseerd, de looptijd wordt bepaald door de beschik-
bare hoeveelheid.
Lees op de volgende pagina, hoe de MiniFlash-pasteur ide-
aal kan worden geïntegreerd in bedrijfsprocessen en werkt 
met minimale energie consumptie.

34



MINIFLASH – EFFICIËNT PASTEURISEREN

De MiniFlash pasteuriseert meer dan 4 l melk per minuut. Hij 
beschikt over een opslagtank voor de rauwe melk van 150 of 
300 l. Daardoor is hij ideaal geschikt voor bedrijven die meer 
dan 50 kalveren voeren.

Geld besparen
Waarom zou men Gesepareerde melk weggooien, 
wanneer men die kan pasteuriseren en voeren? 
Bij het gebruik van gepasteuriseerde melk kunt u 
gebruikmaken van de voordelen van het voeren van 
volle melk, besparen op kosten voor melkpoeder en 
gezonde kalveren opfokken met lage veeartskosten.

Voeren met MelkTaxi of drinkautomaat
De gepasteuriseerde melk kan dan rechtstreeks in 
een MelkTaxi of in de opslagtank (DoubleJug) van 
de drinkautomaat worden gepompt. Daarmee is de 
MiniFlash de bindende schakel bij het voeren van 
volle melk op het bedrijf.

Reiniging en hygiëne
De MiniFlash is voorzien van een volledig auto-
matisch reinigingssysteem. Hij zorgt in 4 stappen 
(voorspoelen, alkalische reiniging, zuur reiniging, 
naspoelen) voor maximale hygiëne en bioveiligheid. 
De exacte dosering van de reinigingsmiddelen wor-
den door slangpompen gegarandeerd.Geïntegreerde rauwemelktank

In de geïntegreerde melktank wordt de sepratiemelk 
verzameld tijdens het melken. Regelmatig roeren 
voorkomt het afromen van de melk en de geïnte-
greerde koeling voorkomt ongewenste groei van 
bacteriën. De koeling is daarbij zo ingesteld, dat er 
geen ijslaag wordt gevormd wanneer er erg weinig 
in de tank zit. 

Integratie in automatische melksystemen
Bij melkrobots wordt gedurende de hele dag melk 
gesepareerd die bedoeld is voor het voeren van de 
kalveren. Op de MiniFlash kan de melk voortdurend 
in de opslagtank worden gepompt. Daar wordt ze 
zo lang koel en vers gehouden, tot de pasteurisatie 
begint.

Energie-effi ciënt HTST-systeem
Het principe van de HTST-pasteurisatie is gebruik-
maken van de eigen proceswarmte, om gekoelde 
melk voor te verwarmen. Daardoor is het energie-
gebruik ten opzichte van het Batch-systeem bedui-
dend lager. Naast de pasteurisatietemperatuur 
(73 °C) kan ook de gewenste eindtemperatuur wor-
den ingesteld. Wanneer u dus direct na het pasteu-
riseren wil voeren, hoeft u de melk niet nog een keer 
te verwarmen. Bovendien kunt u alle starttijden pro-
grammeren, zodat de MiniFlash zijn werk helemaal 
zelfstandig begint.

Eigenschappen
• HTST-doorlooppasteurisator met effi ciënte 

platenwarmtewisselaars.
• Opslagtank voor rauwe melk 150 l of 300 l met koeling en 

roerwerk.
• Digitale regeling met indicator (temperatuurcurven, etc.)
• Tot 3 pasteuriseertijden programmeerbaar
• Automatische reiniging met alkalische en zuur reiniging
• Volledige roestvrij stalen constructie
• Eenvoudige installatie
• Ideale aanvulling op automatische melksystemen

Technische gegevens MiniFlash*

Stroomvoorziening 380 V, 16 A

Capaciteit
150 l tank: 4 l/min
300 l tank: 6 l/min

Watervoorziening
Warm en koud water 
nodig

Afvoer
Afvoer in de bodem 
nodig

Afmetingen MiniFlash 150 l 1,29 x 0,67 x 1,59 m

Afmetingen MiniFlash 300 l 1,72 x 0,67 x 1,59 m

Benodigde ruimte 1,5 x 1 m

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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Gezonde huisvesting in 
buitenklimaat
Tegenwoordig kan men het zich nauwelijks nog voor te stel-
len: Voor ongeveer 20 jaar geleden was er geen mogelijkheid 
om grotere groepen kalveren, zonder dure stallen, professi-
oneel te huisvesten in het buitenklimaat. De uitvinding van 
de H&L iglo’s zorgde pas voor de doorbraak van huisves-
ting van kalveren in het buitenklimaat in species-passende 
groepshuisvesting. Tegenwoordig is het iedereen bekend, 
dat kalveren in een groep in de frisse lucht het meest gezond 
opgroeien, een betere weerstand hebben en daar het best 
presteren.
Een eenvoudig te tranporteren iglo voor tot 15 kalveren met 
optimale luchtcirculatie, de beste temperaturen zowel in de 
zomer als ook in de winter van bijna onverwoestbaar GVK 
(glasvezelkunststof), daar was toen en nu voor veel boeren 
“geen alternatief voor”.

H&L Iglo
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GEZOND MICROKLIMAAT DE FLEXIBELE PROBLEEMOPLOSSER

Een bijzonder eenvoudig ontwerp schept het evenwicht tus-
sen maximale luchtverversing en een tochtvrije ligplekken.

Elk bedrijf heeft zijn bijzonderheden. Dan dienen er oplossin-
gen in de stallenbouw te worden geschapen die zich opti-
maal aan deze omstandigheden aanpassen. De H&L iglo zal 
altijd ideaal in uw bedrijf integreren.

Een binnenruimte voor uw kalveren
Iedereen weet: Tocht in het lig bereik is slecht voor de 
kalveren en maakt ze ziek. Maar traditionele kalver-
stallen hebben een hoge luchtverversingssnelheid 
nodig om gebruikte en bacteriële lucht te vervangen. 
Met name kalveren in de eerste levensweken kun-
nen deze negatieve invloeden nog niet door eigen 
geproduceerde lichaamswarmte compenseren. In de 
ruime H&L-iglo vinden tot maximaal 15 kalveren een 
tochtvrije en toch goed geventileerde binnenruimte.

Snel geplaatst
Twee personen hebben slechts 30 minuten nodig 
om een iglo te monteren. Pasklare voorgeboorde 
elementen, de hoogwaardige verwerking van de 
schalen een eenvoudig te begrijpen opbouwhandlei-
ding helpen u daarbij.

Mobiele of vaste stal
Ongeacht of u de voorkeur geeft aan de mobiele 
iglo-veranda (zie volgende pagina) of aan een vaste 
kalverstal naar het voorbeeld van het iglosysteem, 
het concept van de iglo-huisvesting biedt voor uw 
bedrijf een ideaal onderkomen van uw kalveren.

Oplossingen voor bestaande bouw
Heb u geen geschikte buitenoppervlakte voor een 
iglosysteem? Wilt u liever bestaande bouw gebrui-
ken? Dan opent u het gebouw om een maximale ven-
tilatie te garanderen en de iglo zorgt binnen voor het 
benodigde microklimaat. Zo maakt u gebruik van de 
bestaande bouw zonder dure verbouwingen en kunt 
u de ruimte als alternatief ook nog als machineon-
derdak, stro-opslagruimte e.d. gebruiken.

Een uniek ventilatiesysteem
De halfronde vorm van de iglo zorgt voor een ide-
ale ventilatie: Winden die buiten over de iglo waaien, 
genereren op het hoogste punt van de iglo een onder-
druk (Bernoulli-effect). De gebruikte lucht wordt 
actief uit de iglo gezogen. Omdat de ingangsope-
ning 12 keer groter is dan de ventilatieopeningen, 
is de luchtsnelheid in de ligruimte extreem laag. In 
de ligruimte van de kalveren ontstaat zo geen onge-
wenste tocht.

Nooit te heet - nooit te koud!
Een special coating van de iglo zorgt ervoor dat de zon-
newarmte maximaal wordt gerefl ecteerd. Daardoor 
warmt de iglo ook op hete zomerse dagen niet onno-
dig op en biedt de kalveren een koele ligruimte. Ook in 
de winter verschilt de temperatuur in de iglo van de bui-
tentemperatuur. Zo beginnen de dieren niet te zweten, 
wat tot aanzienlijke problemen zou leiden. Elk bedrijf 
heeft zijn bijzonderheden. Dan dienen er oplossingen 
in de stallenbouw te worden geschapen die zich opti-
maal aan deze omstandigheden aanpassen. De H&L 
iglo zal dan ook ideaal in uw bedrijf integreren.

Technische gegevens H&L Iglo*

Aanbevolen aantal kalveren 15

Ligoppervlak ca. 14 m²

Lengte/breedte/hoogte 3,9 m / 4,4 m / 2,2 m

Ingangshoogte 1,40 m

Volume ca. 20 m³

Gewicht 220 kg

Materiaal Handmatig gelamineerd 
Polyester

Basisuitrusting
4 ventilatiekokers, trans-
porthaak

Opties

Zijgordijnen in de ingangen 
voor een betere bescherming 
tegen extreme weersomstan-
digheden.

 * Technische wijzigingen voorbehouden!
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Mobiele iglo huisvesting

Huisvesting in het buitenklimaat is ideaal voor kalveren en 
de H&L iglo is daarvoor de perfecte oplossing. Maar de iglo 
wordt pas compleet met een overdekte uitloop. Of het nu 
met een vast dak of mobiel als iglo-veranda is, de kalveren 
profi teren in elk geval van een maximum aan frisse lucht ter-
wijl ze tegelijkertijd tegen slecht weer worden beschermd.

Maar niet alleen de kalveren maar ook de mens kan een 
beschermde werkruimte wel waarderen. Bovendien blijven 
de voervoorraden en het stro droog.

 Mobiliteit betekent fl exibiliteit, die bij de iglo-veranda niet 
alleen bij het uitmesten, maar ook bij de ontwikkeling van het 
bedrijf merkbaar is, als de kalverstal heel eenvoudig naar een 
andere locatie kan verhuizen.

Overtuig u van de voordelen van dit innovatieve concept, wat 
bovendien uw portemonnee nog zal ontzien.

H&L Iglo-Veranda
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Nieuwe product-onderscheiding van dlv (Duitsland) 
voor de H&L iglo-veranda in het bereik

“Veehouderijtechniek rund”
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DE FOCUS OP DIERENWELZIJN EENVOUDIG EN ECONOMISCH

Alleen als het dier zich goed voelt, levert het ook de gewenste 
prestatie. Dit principe is nergens zo kloppend dan bij de 
opfok van jonge kalveren.

Wanneer de gezonste kalveren uit de meest gunstige kalver-
stal komen die daarnaast nog eenvoudig te beheren is, dan 
is het besluit eigenlijk al genomen: de H&L iglo-veranda!

Twee-vlakkenprincipe; het kalf beslist
In de praktijk heeft het voorzien in aparte rust-, acti-
viteiten-, en voerruimtes zich bewezen. Rustende 
kalveren worden dan niet door spelende kalveren, 
die vrolijk ronddartelen, gestoord. In de iglo-veranda 
kan het kalf zelf beslissen waar het zich het prettigst 
voelt. In de tegen tocht beschermde iglo of in de 
overdekte loop-, lig-, of voerruimte in de frisse lucht.

Uitmesten eenvoudig gemaakt
De iglo en de veranda kunt u probleemloos verplaat-
sen met een voorlader en de kalveren blijven in de 
veranda opgesloten en lopen mee naar hun nieuwe 
“verblijfplaats”. bv. in de zomer op de siloplaat en in 
de winter voor de machinehal: Voor de H&L iglo-ve-
randa vindt u altijd plaats. Wanneer u bij elke keer 
uitmesten van locatie verandert, dan groeien de kal-
veren altijd op een schone ondergrond op, die niet 
met bacteriën is besmet. Uv-straling, frisse lucht en 
regen zorgen voor een natuurlijke desinfectie.

Geringe investeringskosten
Conventionele kalverstallen vereisen dure stalbouw-
constructies en ventilatiesystemen. Wij adviseren 
om hiervan af te zien en in plaats daarvan gebruik te 
maken van de iglo-veranda met uitloopvlak als een 
beschermde ruimte met microklimaat. Deze oplos-
sing is tot 70 % voordeliger dan traditionele kalver-
stallen!

Variabele vormgeving voerplek
De 14 voerplaatsen zijn van een speciaal veilig-
heidsvoerhek voorzien. Onbedoeld vast komen te 
zitten van de kalveren is niet mogelijk. Zijelemen-
ten en voerhek zijn fl exibel verwisselbaar! Wij voor-
zien de voerruimte standaard van roestvrij stalen 
kanteltroggen. Optioneel kunt u gebruikmaken van 
speenemmers of normale drinkemmers. Zo is de 
iglo-veranda ideaal geschikt voor het voeren met de 
melktaxi.

Weerbescherming voor mens en dier
De uitloopruimte voor de kalveren is royaal overdekt 
en in de ruime H&L iglo vinden tot maximaal 15 kal-
veren een tochtvrije en toch goed geventileerde bin-
nenruimte. En ook uw werkruimte is natuurlijk tegen 
de regen beschermd.

Veel plaats en beweging
De H&L iglo-veranda bestaat uit een 5 x5 grote uit-
loop, het zogenaamde basisuitloop. Samen met de 
oppervlakte in de iglo bieden wij de kalveren 2,8 m2 
plaats om te liggen, vreten en te ravotten. Dat is het 
dubbele van wat er in de EU wettelijk is voorgeschre-
ven. Het optionele dak in de afmetingen van 7 x7,5 m 
garandeert voldoende bescherming tegen neerslag 
en intensieve zonneschijn. Het is indien gewenst uit 
te breiden naar een breedte van 8 m.
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Technische gegevens Iglu-Veranda*

Aanbevolen aantal kalveren 14

Afmetingen Basis opstelling
5 x 5 m, 
hoogte max. 2,5 m

Dakoppervlak
7 x 7,5 m
8 x 7,5 m

Aanbod ligruimte
25 m² onder dak, 
14 m² iglo
(2,78 m² / kalf)

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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Uitbreidingsmogelijkheden
• Overkapping met regengoot in de afmetingen 7 x 7,5 m 

of naar keuze 8 x 7,5 m
• Speenemmerhouder
• Emmerhouder (ringen)
• Hooiruif
• Krachtvoerautomaat
• Aanbouwsysteem voor drinkautomaten
• Grote strooideur (breedte 2,44 m)

• 2 H&L-veiligheidsvoerhekken met elk 7 plaatsen
• 2 roestvrij stalen kanteltroggen
• 1 transporthaak voor de voorlader
• Montagemogelijkheid voor H&L-drinkstation

TECHNISCHE GEGEVENSOPTIES EN UITRUSTINGEN

Uitmesten van kalverstallen voor 56 
kalveren in 1 uur en 46 minuten. 

Naar de video (YouTube) QR-code of
https://youtu.be/FZ3kzaXfjQM

Verplaatsen en uitmesten van de iglo-veranda

3

2

Uitmesten van kalverstallen voor 56 
kalveren in 1 uur en 46 minuten. 

Naar de video (YouTube) QR-code of
https://youtu.be/FZ3kzaXfjQM

1

Verplaatsen en uitmesten van de iglo-veranda

4

5
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Effectief houden van 
kleine groepen
Kleine en middelgrote melkveebedrijven hebben vaak niet 
genoeg kalveren om grote groepen te vormen. Maar ook 
groepsgroottes van vijf tot zeven kalveren hebben arbeids-
economische voordelen. Want in kleinere groepen kunt u de 
kalveren beter naar leeftijdsgroepen scheiden en daardoor 
individueler op hun behoeften ingaan. 

Op vraag van talrijke klanten hebben wij de voordelen van 
hokken voor kleine groepen met het bewezen verandacon-
cept gecombineerd. 

Het resultaat is de MultiMax-veranda met vergelijkbare voor-
delen als de iglo-veranda, aangepast aan kleine groepen.

MultiMax-Veranda UNO

MultiMax-Veranda DUO

MultiMax-Veranda
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AANPASBAAR ECONOMISCH 

Wie legt zich graag vast? Weet u vandaag al wat er morgen 
gaat gebeuren? De MultiMax-veranda biedt ideale instapmo-
dellen voor het gezond kalveren houden in het buitenklimaat.

Het verandaconcept is de meest economische vorm van 
kalveren houden. De MultiMax-veranda maakt alle fi nanciële 
voordelen nu ook voor kleine groepen mogelijk.

Alternatieve uitvoeringsmogelijkheden
U heeft de keuze: MultiMax-veranda UNO, ideaal 
voor de kleinere familiebedrijven met tot 7 plaatsen 
in de groep en tot maximaal 4 plaatsen in de indvi-
duele hokken. Of de MultiMax-veranda DUO met 
twee kalvergroepen met elk tot maximaal 7 dieren, 
gescheiden door een middenwand.

Maximale houdbaarheid
Het hart van de MultiMax-veranda is de MultiMax 
van Calf-Tel. Zij kenmerkt zich door een unieke 
eigenschap: Niet kapot te krijgen! Een bijzondere 
Thermoform-productiemethode zorgt in combinatie 
met het kwalitatief uiterst hoogwaardige polyethy-
leen voor een onovertrefbare stabiliteit, houdbaar-
heid en levensduur. Het materiaal is 100% uv-dicht. 
Wij geven 10 jaar garantie op de kunststof elemen-
ten van de MultiMax!

Uitmesten eenvoudig gemaakt
De MultiMax-hokken en de veranda kunt u pro-
bleemloos met een voorlader transporteren. De 
kalveren blijven daarbij opgesloten in de veranda 
en lopen mee naar hun nieuwe “verblijfplaats”. Het 
gladde oppervlak van de MultiMax maakt het reini-
gen met de hogedrukreiniger en het daaropvolgende 
desinfecteren tot een fl uitje van een cent.

Gescheiden, middelgrote leeftijdsgroepen
Hoe kleiner het leeftijdsverschil binnen een kalver-
groep, des te gelijkmatiger de ontwikkeling van de 
dieren. Bovendien betekenen minder kalveren in een 
groep ook een kleiner overdrachtsrisico van ziektes 
in de veestapel. De MultiMax-veranda biedt met 
haar groepen van 5 tot 7 kalveren de ideale oplos-
sing voor middelgrote bedrijven.

Opties en uitrustingen

Uitbreidingsmogelijkheden
• Overkapping in de afmetingen 6 m x 7,85 m
• Regengoot
• Speenemmerhouder
• Emmerhouder (ringen)
• Hooiruif
• Krachtvoerautomaat

• 1 of 2 H&L-veiligheidsvoerhek met elk 7 plaatsen
• 1 of 2 roestvrij stalen kanteltroggen
• Gesloten tussenwand
• 1 transporthaak voor de voorlader

Technische gegevens*

Buitenafmetingen
van de enkele MultiMax

Lengte: 2,20 m
Breedte: 2,73 m
Hoogte: 1,83 m
Gewicht: 107 kg

Totaaloppervlak MultiMax-veranda UNO en DUO*

In de MultiMax 6 m²

Uitloop per MultiMax ca. 7 m²

Totaal oppervlak per kalf 

2,6 m² 
(5 kalveren per groep) of 
1,8 m²
(7 kalveren per groep)

Basisframe veranda 2,5 m x 5 m x 2,5 m 

Dakoppervlak 6 m x 8 m

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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De minigroep als oplossing
Men ziet steeds meer bedrijven die twee kalveren in één 
hok onderbrengen. Wat vaak uit nood geboren was bij de 
geboorte van een tweeling of een tekort aan kalverhokken, 
is nu voor veel bedrijven een gebruikelijke manier van jonge 
kalveren huisvesten. Want het overdragen van ziektes wordt 
hier tot een minimum beperkt.

En niet alleen dierenbeschermers bekijken het individueel 
houden van kuddedieren in toenemende mate kritisch. Ook 
volgens de biologische normen is het verplicht tot het hou-
den van kalveren in groepen.

Holm & Laue zorgt wereldwijd met de TwinHutch en de Flexi-
Fence voor de enige oplossing voor minigroepen tot maxi-
maal drie kalveren op 5,8 m2.

TwinHutch
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MET ZIJN TWEEËN IN PLAATS 
VAN ALLEEN ECONOMISCHE ARGUMENTEN

Tot op heden is er geen geschikt kalverhok voor het onder-
brengen van twee of drie kalveren, want de gangbare hokken 
zijn in strijd met veel richtlijnen van o.a. de dierenbescher-
ming omdat ze te weinig plaats bieden.

Niet alleen aspecten van het dierenwelzijn spreken voor de 
TwinHutch, maar ook de voordelen qua kosten en prestaties.

De eerste legale minigroep
Traditionele hokken beschikken over een maximaal 
oppervlak van 3 - 4 m2. In Duitsland (EU) moet een 
groepshok voor kalveren minimaal over 4,5 m2 

plaats beschikken en per kalf een oppervlak van 
min. 1,5 m2 aanbieden. De TwinHutch biedt, in com-
binatie met de gemodifi ceerd FlexyFence uitloop, 
een totaal oppervlak van 5,8 m2. Genoeg plek voor 
minigroepen van twee tot drie kalveren.

Meer prestaties
Onderzoeken wijzen uit, dat kalveren uit minigroe-
pen na het ontwennen van de melk een beter sociaal 
gedrag, een hogere voeropname en een betere groei 
vertonen1. Dat leidt tot een vroegere eerste afkalf 
leeftijd en hogere melkafgifte.

1 Early pair housing increases solid feed intake and weight gains in 
dairy calves” J.H.C. Costa, R.K. Meagher, M.A.G. von Keyserlingk, 
D.M. 2015

Minder benodigde ruimte
Daarnaast zijn de besparingen qua ruimte en kosten 
argumenten, die niet alleen bij biologische bedrij-
ven worden gewaardeerd. Want bij een gelijk aantal 
kalveren wordt de benodigde ruimte gehalveerd en 
hebt u minder iglo’s nodig! Dan hoeft u ook minder 
iglo’s te reinigen.

Langere gebruiksduur
Voor eenlingboxen geldt de Europese wettelijke 
limiet van maximaal 8 weken. In de TwinHutch- 
minigroep kunnen de kalveren ook langer worden 
gehouden, omdat de limiet voor eenlingboxen niet 
meer van toepassing is. U kunt de kalveren in alle 
rust van de melk afwennen en pas na 10 -12 weken 
naar het volgende groepshok overbrengen.

Met zijn tweeën drinken en vreten
In de FlexyFence is plaats voor twee volwaardige 
speenemmerhouders en een extra plaats voor een 
derde drinkemmer. Twee andere emmerhouders 
voor krachtvoer en water completeren de uitloop.

Compatibel met biologische richtlijnen
Bij biologische bedrijven is het in groepen houden 
van kalveren verplicht. Maar het is vaak lastig om 
homogene groepen samen te stellen op momenten 
dat er minder afgekalfd wordt. De TwinHutch vol-
doet met een ruim plaatsaanbod van 3,5 m2 in het 
hok en 2,3 m2 in de uitloop aan de richtlijnen van de 
biologischeveehouderij voor het onderbrengen van 
twee kalveren.

Technische gegevens TwinHutch*

TwinHutch buiten (l x b x h) 250 cm x 154 cm x 151 cm

TwinHutch binnen (l x b x h) 243 cm x 146 cm x 136 cm
Afmeting met FlexyFence
en emmers

432 cm x 156 cm x 105 cm

Geboden ruimte ca. 5,8 m²

Gewicht van de TwinHutch 43 kg

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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De beste Iglo met de beste 
uitloop
Het onderbrengen van kalveren in afzonderlijke hokken 
wordt steeds populairder. Veel bedrijven zien voordelen in de 
ruimtelijke scheiding van de kalveren en de daaraan gekop-
pelde vermindering van het overdragen van kiemen. Ook de 
trend van het intensief voeren van de kalveren in de eerste 
drie levensweken (ad libitum voeren) resulteert erin, dat de 
kalveren langere tijd in afzonderlijke hokken worden onder-
gebracht. Want de optische controle is bij de individuele 
huisvesting eenvoudiger. 

De keuze van het “juiste” kalverhok is echter sterk van invloed 
op het rendement van uw kalveropfok, want de individuele 
huisvesting is beduidend arbeidsintensiever dan bijvoor-
beeld het huisvesten in groepen met automatisch voeren. 
Daarbij komen de lokale bedrijfsspecifi eke omstandigheden 
op uw bedrijf waardoor eenlingiglo’s altijd individueel moet 
worden afgestemd.

Met een veelheid aan modellen en opties bieden wij met de 
Calf-Tel-iglo’s en de FlexyFence (uitloop) voor elk bedrijf te 
juiste oplossing. Overtuig uzelf.

Innovatie-onderscheiding van SPACE, Frankrijk voor de 
FlexyFence van het Calf-Tel-hokCalf-Tel-hok en FlexyFence
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EEN SUPERIEUR SYSTEEM CLEVERE DETAILS

De beide belangrijkste criteria bij individuele huisvesting: 
Optimale huisvestingsomstandigheden en effectief beheer.

Bij het voeren bij individuele huisvesting dient er op veel 
details te worden gelet. Bedenk hoe uw kalveren zouden 
beslissen.

Niet kapot te krijgen
De Calf-Tel-iglo’s onderscheiden zich door een 
unieke eigenschap: Niet kapot te krijgen! Een bij-
zondere Thermoform-productiemethode zorgt in 
combinatie met het kwalitatief uiterst hoogwaar-
dige polyethyleen voor een onovertrefbare stabiliteit, 
houdbaarheid en levensduur. Het materiaal is 100% 
uv-dicht. Wij geven 10 jaar garantie op de kunststof 
delen!

De juiste plaats voor de dranken
De drinkemmer is naast de ingangsdeur gemon-
teerd. Nadat het kalf is aangeleerd, kunt u de uitloop 
door de deur verlaten. De drinkemmer hangt een 
beetje scheef, zodat er geen restjes achterblijven.

Vers water en krachtvoer
Om de kalveren altijd te kunnen voorzien van vers 
water en krachtvoer is ook de FlexyFence van twee 
emmerringen voorzien. Wij adviseren om krachtvoer 
in platte schalen te voeren.

Droge plaats voor hooi
In de iglo is het altijd droog, daarom is deze plek ook 
ideaal om hooi in een hooiruif te verstrekken. Deze 
wordt eenvoudig onder de instrooiklep aangebracht 
en kan op die manier eenvoudig en snel van achte-
ren worden gevuld.

Praktische voerbox
Als er geen bescherming tegen weersomstandighe-
den door een dak aanwezig is, kunt u ook de H&L 
voerbox aan de FlexyFence uitloop hangen. Daar 
zijn krachtvoer en hooi tegen regen beschermd.

De clevere FlexyFence
Onze uitloop overtuigt met veel details die de dage-
lijkse werkzaamheden met de kalveren verlichten. 
De zijdelings aangebrachte wielen lopen naast de 
stromat en verlichten het transport van de iglo naar 
bv. de wasplaats. De gesloten platen onder in de zij-
wanden beschermen het kalf tegen tocht en voorko-
men dat het stro wegwaait. De iglo kan in de uitloop, 
maar de uitloop kan ook over de iglo geklapt worden.

Eenvoudige reiniging en transport
Alle kalveriglo’s, ook de grote, kunnen met de hand-
greep op de achterkant eenvoudig in de FlexyFence 
(uitloop) worden gekiept en op die manier zonder 
problemen naar bv. de wasplaats worden gerold. Zo 
kan er snel en eenvoudig met de voorlader worden 
uitgemest en het gladde oppervlak van de iglo zorgt 
ervoor dat het reinigen van de iglo met plezier kan 
worden gedaan.

Optimale ventilatie
De Calf-Tel-iglo’s hebben een vernuftig ventilatiesys-
teem met openingen in het dak, afgestemd op de 
grootte van de iglo-opening. In de zomer kan de ach-
ter in geplaatste instrooiklep ook als extra ventilatie 
dienen. Dat zorgt altijd voor frisse lucht en optimale 
temperaturen in de iglo. Bovendien biedt de grote 
opening een ideale mogelijkheid om precies daar te 
strooien, waar het kalf het meest ligt.
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HET MODEL 1.2 COMPACT HET MODEL ECO

Het ideale instapmodel, wanneer de kalveren alleen in de eer-
ste levensweken (max. 3 weken) in individuele iglo’s moeten 
worden gehouden. Dit goedkope alternatief is 60 cm korter 
dan Model Pro II. Wanneer de plaats beperkt is, kunnen door 
het kleinere oppervlak van de 1.2 Compact meer hokken in 
een bepaalde ruimte worden opgesteld. De unieke en veelzij-
dige instrooi- en ventilatieklep is net als bij alle Calf-Tel-iglo’s 
ook hier een standaard onderdeel.

Afmetingen 1.2 Compact*

Iglo buiten 147 cm x 109 cm x 117 cm

Iglo binnen 140 cm x 102 cm x 104 cm
Afmeting met
FlexyFence en emmers

312 cm x 112 cm x 98 cm

Geboden ruimte ca. 3 m²

Gewicht ca. 17 kg

* Technische wijzigingen voorbehouden!

De allrounder onder de Calf-Tel-Iglo’s. De Calf-Tel ECO is bij-
zonder eenvoudig te hanteren en 40 cm korter dan model 
PRO II Daardoor kan ze erg eenvoudig gereinigd, opgeslagen 
en getransporteerd worden. Bovendien komt men door de 
grote ingang eenvoudig in de iglo en heeft men goed zicht in 
de iglo en op het kalf. Dit model is geschikt om kalveren tot 
een leeftijd van 8 weken onder te brengen.

Afmetingen ECO*

Iglo buiten 187 cm x 118 cm x 137 cm

Iglo binnen 179 cm x 110 cm x 122 cm
Afmeting met
FlexyFence en emmers

353 cm x 126 cm x 98 cm

Geboden ruimte ca. 3,6 m²

Gewicht ca. 21 kg

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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HET MODEL PRO II HET MODEL PRO II - OPENFRONT

De grote broer in de Calf-Tel familie is ideaal voor eenling 
houding in iglo’s tot 8 weken oud, door de diepte van de Iglo 
vinden de kalveren in het bijzonder in de winter en bij vochtig 
weer, goede beschutting in het achterste deel. Bij dit model 
zorgt de ventilatieklep niet alleen voor een goede beluchting , 
maar is ook er functioneel bij het instrooien en dier controle. 
De verzette ingang bied vooral in winderige omgevingen 
extra bescherming.

Afmetingen Pro II*

Iglo buiten 220 cm x 122 cm x 140 cm

Iglo binnen 212 cm x 114 cm x 122 cm
Afmeting met
FlexyFence en emmers

380 cm x 126 cm x 98 cm

Geboden ruimte ca. 4 m²

Gewicht ca. 33 kg

* Technische wijzigingen voorbehouden!

De variant Openfront van de Pro II Iglo vereenvoudigd met 
de maximaal geopende voorkant de toegang voor het kalf en 
met name ook voor grotere personen. Bovendien heeft men 
erg goed zicht op het kalf en kan het dier in het voorbijgaan 
worden gecontroleerd. De afmetingen van de iglo zijn gelijk 
aan die van de Pro II. Zoals bij alle Calf-Tel-iglo’s heeft ook 
hier de praktische strooi- en ventilatieklep in het achterge-
deelte zich bewezen.

Afmetingen Pro II*

Iglo buiten 220 cm x 122 cm x 140 cm

Iglo binnen 212 cm x 114 cm x 122 cm
Afmeting met
FlexyFence en emmers

380 cm x 126 cm x 98 cm

Geboden ruimte ca. 4 m²

Gewicht ca. 33 kg

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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Beschermde individuele 
huisvesting
De kalveropfok in individuele iglo’s tijdens de eerste levens-
dagen en -weken heeft haar naam wereldwijd gevestigd als 
diervriendelijke en hygiënische vorm van huisvesting Zowel 
mens als dier weten echter een aanvullende bescherming 
tegen weersinvloeden door een dak op waarde te schatten. 
Bij traditionele, vast gemonteerde daksystemen is daarmee 
het complete iglosysteem niet meer mobiel, het eenvoudig 
reinigen en wisselen op verschillende locaties is daarom 
onmogelijk. De kalvertuin van Holm & Laue garandeert u alle 
voordelen van de mobiele individuele iglohuisvesting met de 
voordelen van een eveneens mobiele overkapping.

De perfecte oplossing voor de eerste levensweken van uw 
kalveren: De H&L kalvertuin!

KalverTuin
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BESCHERMING DOOR EEN DAK FLEXIBELE STALLING

Wat voor het houden van groepen geldt, is ook in de indivi-
duelen boxen belangrijk: Een overdekte Iglo schept een opti-
maal klimaat en is goed voor het kalf. Wat betekent dat in de 
praktijk?

Wie weet al wat de toekomst brengt? Wilt u regelmatig van 
locatie veranderen of hebt u meer afkalvingen? Met de kal-
vertuin kunt u altijd fl exibel reageren!

Bescherming tegen het weer en droog 
stro

De kalveren houden zich vaak op in de uitloop in 
de frisse lucht waarbij ze door een groot dak wor-
den beschermd tegen regen en hete zonnestralen. 
Bovendien blijft het stro langer droog, wat de vor-
ming van ammoniak vertraagd. Dat alles versterkt 
de afweer van de kalveren en vermindert aandoenin-
gen aan de luchtwegen.

Eenvoudige verandering van standplaats
Met de kalvertuin kunt u bij elke keer uitmesten een-
voudig van locatie veranderen. Zowel het dak als de 
iglo’s zijn eenvoudig te verplaatsen. Dan groeien de 
kalveren altijd op een schonen ondergrond op, die 
niet met bacteriën is besmet. Uv-stralen, frisse lucht 
en regen zorgen op het “oude oppervlak” tot de vol-
gende verplaatsing voor een natuurlijke desinfectie.

Modulair uitbreidbaar
Met de kalvertuin reageert u snel en fl exibel op ver-
anderingen. Als alternatief voor een dure conventi-
onele kalverstal met een vast aantal kalverplaatsen 
adviseren wij de kalvertuin. U bespaart geld en breidt 
in de toekomst eenvoudig per 10 kalverplaatsen uit 
als dat nodig is.

Droog voer
Krachtvoer, kalvermuesli of droog-TMR zijn waar-
devolle voedingsmiddelen. Die dienen altijd vers 
en droog te worden aangeboden. De overkapping 
houdt alle voedingsmiddelen droog en bevordert zo 
de opname van voer.

Beschermde werkplaats
Ook de persoon, die met de kalveren werkt, krijgt 
door het dak een beschermde werkplek en neemt 
meer tijd voor de kalveren. Daardoor stijgt de kwa-
liteit van het werk en worden ziekteverschijnselen 
eerder herkend.

Afmetingen kalvertuin*

Basisframe 2,5 m x 5 m x 2,5 m

Dakoppervlak 6 m x 7,85 m

* Technische wijzigingen voorbehouden!

Mobiel of stationair
Indien gewenst is de kalvertuin ook als vaste versie verkrijg-
baar, die op de bodem kan worden verankerd.

Stormverankeringsset
Voor bescherming tijdens hevige stormen adviseren wij om 
de kalvertuin met de stormverankeringsset aan de bodem 
te verankeren.

Regenslang
De regenslang voert regen aan de zijkant af.

• Basisframe 5 x 2,5 m paalafstand
• 2 lucht opsteekwielen met luchtbanden
• voorladeropname

Dak
Het dak, met een oppervlak van 6 x 7,85, kan een sneeuwbe-
lasting van 85 kg/m2 dragen. Omdat het dak optioneel ver-
krijgbaar is, kunt u voor hogere sneeuwbelastingen gebruik-
maken van leveranciers ter plaatse.

51



Op stal houden als 
alternatief voor de iglo?
Ook wanneer het houden in het buitenklimaat optimaal 
geschikt is voor de eisen van het kalf, biedt een beschermde 
stal ook voordelen voor uw kalveropfok. Met name sinds ook 
daar door moderne ventilatie- en windbeschermingssyste-
men een acceptabel klimaat voor de kalveren mogelijk is.

In de praktijk heeft het pen-systeem uit de VS zich voor 
deze gevallen bewezen. Dit is gebaseerd op een eenvoudig 
modulairopgebouwd systeem met individuele boxen (de 
zogenaamde pens). Afhankelijk van de plattegrond van de 
stal en de werkprocessen kunnen de pen-boxen verschillend 
worden samengesteld. Daarbij staan de wanden los op de 
vloer en kunnen ze voor het reinigen eenvoudig en snel wor-
den verwijderd. 

De kalveren groeien zolang in de box op, als het afzonder-
lijk houden nodig is. Later kunnen de pen-elementen worden 
verwijderd, zodat de kalveren op dezelfde locatie in overzich-
telijke groepen kunnen worden gehouden.

Pen-System
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FLEXIBELE LAY-OUT VARIABEL FRONT

Het pen-systeem is als een bouwpakket opgebouwd en kan 
in de meest verschillende varianten worden gemonteerd. 
Meer fl exibiliteit gaat niet!

Om effectief te kunnen voeren of ook om snel bij het kalf te 
kunnen komen, is het ontwerp van het PenFront van cruciaal 
belang. Hier biedt het PenSystem veel doordachte details.

Verschillende hokgroottes
De zij-elementen zijn in drie lengtes leverbaar. Zo 
kunt u hokken met oppervlakken van 1,6 m2, 2,2 
m2 of 2,5 m2 vormen, en passen de pens zich pre-
cies aan uw kalveren aan in de periode dat ze in het 
PenSystem staan.

PenFront met fl exibele deur
De nieuwe deur van het PenSystem kan in vier ver-
schillende richtingen worden geopend. U kunt kie-
zen of de deur links- of rechtsdraaiend wordt en of 
deze naar binnen of buiten wordt geopend. Daar-
door hebt u maximale fl exibiliteit, ook wanneer het 
eens wat krapper wordt in de kalverstal. Daarnaast 
beschikt het PenFront over een grote greep, die zelfs 
in de winter met dikke handschoenen eenvoudig te 
openen is.

Veelzijdige voedering
Het voeren van de kalveren gaat met behulp van 
twee emmerhouders voor water en krachtvoer en 
voor de melkvoedering hebt u de keuze uit speen-
fl essen of speenemmers. Het is bijzonder praktisch 
dat de houders van de emmer eenvoudig in- en uit-
geklikt kunnen worden. Zo bespaart u plaats bij het 
transport van de PenFronten naar de wasplaats.

Het bewezen FlexyFront
Indien gewenst kan in plaats van het PenFront ook 
het in de individuele hokken bewezen FlexyFront 
worden gebruikt. Deze maakt een beter overzicht in 
de PenBox mogelijk en de speenemmer is naast de 
deur geplaatst, wat het aanleren van kalveren een-
voudiger maakt. Een ander voordeel van het Flexy-
Front is het open design, zo wordt de ventilatie van 
het hok duidelijk verbeterd.

Makkelijke reiniging
De pen-elementen zijn erg licht en kunnen in een 
handomdraai gedemonteerd en net zo makkelijk 
weer opgebouwd worden. Daardoor kunnen ze een-
voudig naar de wasplaats getransporteerd worden. 
Door het gladde oppervlak kunnen de elementen erg 
goed worden gereinigd.

Minder ziekteoverdracht
De gesloten zijwanden (met contactramen conform 
EU-voorschrift) verminderen het onderling uitwisse-
len van bacteriën tussen de dieren en daarmee de 
uitbreiding van ziektes.

Achterwand gesloten of open
De achterwand kan met de normale pen-elementen 
worden uitgerust en biedt daarmee een isolerende 
bescherming van de kalveren die graag achterin lig-
gen. Voor meer frisse lucht in de box adviseren wij 
de open AirMax, die kan worden afgesloten met een 
plaat.

• FlexyFront of PenFront
• Zijwanden in de lengtes 135, 183 en 213 cm
• Wandhouders voor wandmontage wanneer er geen 

achterwand wordt geplaatst.
• AirMax achterwand

Afmetingen Pen-System*

Lengte
183 cm (optioneel ook 135 of 
213 cm)

Breedte 122 cm

Hoogte 114 cm

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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Voor elke stal precies de 
juiste voederplaats
Elke kalverstal, of we het nu hebben over een stal in het bui-
tenklimaat zoals de iglo-veranda, een traditionele gesloten 
gebouwde stal of ook alleen een snelle omgebouwde schuur, 
heeft een doordacht voersysteem nodig. Dan kunnen onno-
dige routes worden uitgesloten en gebeurt het voeren van de 
kalveren sneller en veiliger.

Hoe verschillend uw individuele wensen en de vereisten voor 
uw kalveren zijn, zo veelzijdig zijn ook de mogelijkheden die 
u worden aangeboden. Of u de kalveren met de CalfExpert 
drinkautomaten of met de melktaxi gaat voeren, bepaalt in 
wezen al het gebruik van de bijbehorende voerhekken. Hier is 
het een kwestie van de juiste keuze te maken, zonder u in de 
toekomst al teveel te beperken.

Wie de keuze heeft zal er voordeel bij hebben. Spreek er 
met uw Holm & Laue dealer over. Hij weet precies waar het 
op aankomt en zo voorkomt u de fout die anderen al lang 
berouwt.

Voerhek
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FLEXIBELE AANPASSING AAN ELKE SITUATIE

Ook bij de keuze van het voerhek dient men rekening te hou-
den met de behoefte van de kalveren. Met de juiste uitrusting 
kunt u uw kalveren diervriendelijk onderbrengen.

Veiligheid voor de kalveren
Het H&L voerhek beschikt over v-vormige voerope-
ningen voor veilig in- en uitgaan van de kalveren. 
Onbedoeld vast komen te zitten van de kalveren is 
niet mogelijk. Een zijdelingstussenhek bij de emmer-
ring en de speenbeschermingskorf bij de zuigem-
merhouder voorkomt melkroof. Daarmee kunt u ook 
grotere groepen van verschillende leeftijden pro-
bleemloos per dier voeren.

Kalveren worden snel vastgezet
Hebt u het probleem dat de kalveren aan elkaar zui-
gen? Dan zet u de kalveren gedurende 30 minuten 
na het drinken aan het hek vast en voorkom op die 
manier navelinfecties. Via een praktische greep kan 
de hele groep kalveren snel worden gevangen. Ook 
laatkomers kunnen eenvoudig worden vastgezet.

Snelle toegang
Het H&L voerhek kan met een draaimechanisme 
worden voorzien, zodat de volledige voorkant kan 
openen. Zo kan men de individuele groepshokken 
eenvoudig vanaf de voorkant reinigen. De personen 
doorgang met afsluitbare deur stelt u in staat om 
snel en veilig bij de kalveren in het hok te kunnen 
komen.

Veelzijdige vormgeving voederplaats 
Het voerhek is ontworpen voor 6 - 12 plaatsen. Via 
een nieuw telescoop systeem kan het voerhek bij 
elke paal afstand van 2.20 tot 4.40 m. toegepast 
worden Een ideale oplossing voor het gebruik in 
bestaande gebouwen. U bepaalt de genodigde 
afstand en wij adviseren u graag welke van de drie 
telescopische hekken het best bij u past. Voor elk 
voerhek hebben we een passende RVS voertrog. 
deze is goed toegankelijk en evt. voerresten laten 
zich er eenvoudig uitkiepen.

Voerhek met emmerringhouder, zijdelingse begrenzingen en 
trog

Voerhek met trog en speenemmerhouder
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Afmetingen van het voerhek

Het standaard voerhek voor kalveren*

H&L voerhek (7)
Lengte 2,44 m, 7 voederplaatsen, voederplaatsbreedte 30 cm, niet variabel

Het telescopische voerhek voor kalveren*

H&L telescopisch voerhek (6 - 8)
Lengte 2,20 0 3,15 m: (8 voederplaatsen bij variabele lengte van 2,76 - 3,15 m. Reductie 
naar minimaal 2,20 m voor 6 of 7 voederplaatsen door afscheiden van één of twee 
voederplaatsen) Voederplaatsbreedte: 33 cm

H&L telescopisch voerhek (9 - 10)
Lengte 3,16 - 3,80 m: (10 voederplaatsen bij variabele lengte van 3,40 - 3,80 m. Reductie 
naar minimaal 3,16 m voor 9 voederplaatsen door afscheiden van één voederplaats) 
Voederplaatsbreedte: 33 cm

H&L telescopisch voerhek (11 - 12)
Lengte 3,81 - 4,40 m: (12 voederplaatsen bij variabele lengte van 4,04 - 4,40 m. Reductie 
naar minimaal 3,81 m voor 11 voederplaatsen door afscheiden van één voederplaats) 
Voederplaatsbreedte: 33 cm

* Technische wijzigingen voorbehouden!

• v-vormige voerplaatopening
• halsbreedteverstelling
• centrale vergrendeling met greep
• Individuele sluiting
• 6 cm vierkante buis voor eenvoudige montage

Uitbreidingsmogelijkheden
• verschillende lengtes (zie tabel)
• speenemmerhouder met speenbeschermingskorf
• emmerringhouder met zijdelingse begrenzingen
• opening voor personen
• draai-eenheid met snelsluiting
• palen met en zonder vloerplaat

opening voor personen voor voerhek

OPTIES EN UITRUSTINGEN
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Krachtvoer moet altijd vers en in kleine hoeveelheden wor-
den verstrekt, zodat het waardevolle voer niet vochtig wordt. 
Dat is over de dag verdeeld moeilijk te realiseren. Met een ad 
libitum automaat wordt altijd precies de hoeveelheid afgege-
ven die de kalveren hebben gevreten. Voor het verstrekken 
van krachtvoer adviseren wij onze krachtvoerautomaat van 
roestvrij staal met een inhoud van ca. 50 liter. Deze is met 
zijn pootuitvoering eenvoudig op beton te bevestigen des 
gewenst kan hij ook met wandmontage worden geleverd.

Technische gegevens krachtvoerautomaat*

Breedte 1 m

Volume 50 Liter

* Technische wijzigingen voorbehouden!

Kalveren vreten graag hooi. Bbelangrijk is om het hooi 
schoon en vrij toegankelijk aan te bieden. De grote H&L hooi-
ruif is 1,5 m breed en kan eenvoudig over het een afschei-
dingshek worden gehangen. Zo kan het snel worden gevuld 
vanuit de hooi- en stro-opslag aan de zijkant.

Technische gegevens hooiruif*

Breedte 1,5 m

Uitrusting
met haken voor het ophangen op het 
afscheidingshek.

* Technische wijzigingen voorbehouden!

DE KRACHTVOERAUTOMAAT

DE RUWVOERTROG

DE HOOIRUIF

HET DIAGONALE VOERHEK

Als alternatief voor de troggen kunnen ook diagonale voer-
hekken bij de kalveren worden gebruikt. Dit is in het bijzonder 
aan te bevelen bij het voeren met alleen verhoogde voergoot. 
Met behulp van het H&L diagonale voerhek ontstaan er op 
een breedte van vijf meter 17 voederplaatsen voor kalveren. 
Houd er rekening mee, dat de voergoot 15 cm verhoogd 
moet zijn. Dan heeft u de optimale vreetplaatshoogte voor 
uw kalveren.

Technische gegevens diagonale voerhek*

Breedte 4,85 m

Uitrusting
17 plaatsen, doorsnede boven- en onder-
buis 2 inch

* Technische wijzigingen voorbehouden!

Een trog zorgt ervoor, dat de kalveren het voer niet van zich af 
kunnen schuiven. Zo wordt een grote opname van het voer 
veilig gesteld. De roestvrij stalen trog is twee meter lang. De 
bijgeleverde af geronde nekstang geeft een goede vreethou-
ding tijdens het vreten, zelfs bij grotere kalveren.

Technische gegevens ruwvoertrog*

Breedte 2 m

Uitrusting met verzinkte nekstang

* Technische wijzigingen voorbehouden!
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WeightControl

“Wat je niet kunt meten, 
kun je niet sturen.” 

Peter Drucker (1909 – 2005) 

Dit wijze citaat van de managementgoeroe Peter Drucker is 
van toepassing op alle gebieden binnen de economie. Maar 
helaas worden veel beslissingen nog vanuit het gevoel geno-
men.

Dat geldt ook voor de kalveropfok: Het doel van een dage-
lijkse gewichtstoename van 800 - 1000 g wordt door veel 
boeren geaccepteerd en nagestreefd. Maar zonder regel-
matig wegen van de kalveren kan deze belangrijke manage-
mentparameter niet worden bepaald. Minder dan 12% van 
de bedrijven wegen de kalveren in de melkfase. En slechts 
9% van de bedrijven wegen de kalveren minstens tweemaal 
(eigen enquêtes, 424 bedrijven, 2016). D.w.z. dat 91% van de 
bedrijven geen informatie heeft over de individuele presta-
ties van hun kalveren. Hoe willen deze bedrijven belangrijke 
beslissingen over voederstrategieën of selectie van dieren 
nemen?

Lees hiervoor ook het vakartikel over dit onderwerp op 
pagina 70!
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INFORMATIE IS DE BASIS 
VAN BESLISSINGEN EXACT DE JUISTE TOEPASSING

Bij elke weging van de dieren kunnen meer gegevens worden 
verzameld. Bij de vastlegging van het gewicht bij de geboorte 
kan bijvoorbeeld informatie over geslacht, afkomst, afkalf-
proces, biestopname en andere toekomstige relevante infor-
matie worden geregistreerd.

Er zijn veel dierenweegschalen op de markt, ook voor kalve-
ren. Maar verschillende toepassingen vereisen individuele 
oplossingen. Daarom hebben wij met WeightControl twee 
verschillende weegsystemen in de aanbieding.

WeightControl – Meer dan alleen een 
weegschaal
Met de nieuwe kalverweegschalen is het vastleggen 
van gewicht en andere informatie kinderspel. Het 
systeem is gebaseerd op twee verschillende types 
dierenweegschalen in combinatie met elektronische 
dierherkenning en een extra invoerterminal, waarop 
relevante gegevens erg eenvoudig kunnen worden 
ingevoerd.

Stationaire platformweegschaal
De platformweegschaal is bedacht om er met kleine 
transporters of karren voor kalveren (bijv. de Calf-
Buggy) op te kunnen rijden. Bij elk kalvertransport 
rijdt men alleen over de weegschaal en heeft men 
meteen het actuele gewicht te pakken. Oprijplaten 
maken het oprijden eenvoudiger.

Mobiele doordrijfweegschaal
Deze weegschaal met grote wielen kan overal naar-
toe worden getransporteerd waar kalveren moeten 
worden gewogen. De deuren zijn zo geplaatst, dat ze 
elk dezelfde kant op draaien. Zo is bediening van de 
weegschaal van één kant af mogelijk. Door werking 
op een accu kan de weegschaal ook op afgelegen 
plekken zoals kalverhokken buiten worden gebruikt.

Eenvoudige bediening direct 
op de terminal
Elektronische oormerken worden met een ISO-stick-
reader snel verzameld en automatisch in het 
systeem opgeslagen. Het gewicht wordt op het 
7”-beeldscherm van de terminal weergegeven. Bij 
elke aanvullende weging toont WeightControl aan-
vullend ook de dagelijkse gewichtstoename en de 
vergelijking met het gemiddelde van de kudde. Via 
het WeightControl-display kan ook andere informa-
tie over het kalf (bijv. geslacht, afkalfproces, hoeveel-
heid biest, etc.) worden ingevoerd en opgeslagen.

Verbinding met CalfGuide
Alle gegevens worden niet alleen in de WeightCon-
trol-dierenweegschaal opgeslagen, maar automa-
tisch naar het managementprogramma CalfGuide 
verstuurd. Zowel in CalfGuide als ook direct op de 
terminal van de weegschaal kunt u informatie over 
de geschiedenis van het kalf, zoals de dagelijkse 
gewichtstoename of andere informatie van aange-
sloten MelkTaxi’s of drinkautomaten afl ezen. Dat 
betekent een volledige integratie van alle gegevens 
van de kalveropfok in één systeem.

Basis voor belangrijke selectie
Aan het einde van de opfok kunnen deze gegevens 
automatisch in andere managementsystemen wor-
den geëxporteerd waar zij de basis vormen voor 
managementbeslissingen zoals selecties, voeder-
strategieën of de optimalisatie van werkprocessen. 
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Kalvergezondheid

Kleine hulpjes - 
geweldig effect
Ook bij de kalverhuisvesting is er sprake van veel operati-
onele stappen, die naast de alledaagse zaken als voeren, 
strooien of controle van de dieren moeten worden doorlo-
pen. Zo moeten kalveren in de eerste levensweken relatief 
vaak worden omgestald. Of zieke kalveren hebben extra aan-
dacht nodig. Hiervoor zijn er praktische hulpmiddelen, die de 
dagelijkse werkzaamheden verlichten.

Naast de bekende producten zoals de MelkTaxi, H&L drink-
automaat of H&L iglo-veranda heeft Holm & Laue ook enkele 
van deze innovatieve hulpmiddelen in het programma. Zij 
verlichten het werk bij het transporteren van de kalveren, bie-
den ondersteuning voor kalveren die kritiek ter wereld komen 
of beschermen jonge dieren tegen extreme weersomstan-
digheden, bijvoorbeeld in de winter.

Voor deze kleine hulpjes gelden bij Holm & Laue dezelfde 
eisen als bij alle andere producten: Eenvoudige hantering, 
duurzaamheid, innovatieve functies en maximale hygiëne. 
Op de volgende pagina’s stellen wij u enkele van deze pro-
ducten voor.
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H&L KALVERDEKCALFBUGGY

In de winter altijd goed beschermd – 
het H&L kalverdek
Het H&L kalverjack biedt uw kalveren optimale bescherming 
bij lage temperaturen. Zij verlaagt de energiebehoefte voor 
behoud van de lichaamswarmte met tot 30%. 

Een ideale aanvulling voor energie-intensieve opfok met 
metabolische programmering. 

Wanneer kalveren ondanks het gezonde buitenklimaat ziek 
worden in de iglo, is het raadzaam ze in de vertrouwde omge-
ving te laten en ze extra te beschermen met een kalverdek. 
Want omstallen in een slecht geventileerde warme stal zorgt 
voor extra besmetting door bacteriën en ammoniak. Het kal-
verjack kan eenvoudig aan de verschillende lichaamsgroot-
tes worden aangepast met verstelbare beengordels en prak-
tische klittenbandsluiting op de borst.

Uitstekende afwerkingskwaliteit
- Ademend 3M thinsulate materiaal
- Wasbaar op 30 °C en desinfecteren met lichte 

desinfectiemiddelen
- Duurzame metalen sluitingen op de beengordels
- Slijtvaste randversterking
- Waterafstotend buitenmateriaal

CalfBuggy - eenvoudiger en veiliger 
transport van de kalveren.
Het transporteren van kalveren over het erf is een moeilijke 
aangelegenheid en vooral wanneer men alleen is, erg inspan-
nend. Het kalf met halter en touw over het erf te sleuren, 
duurt lang en is een aanslag op de zenuwen van alle betrok-
kenen. Dergelijke situaties kunnen ook al gauw gevaarlijk 
worden, wanneer de kracht ontbreekt om het kalf op een kar 
te tillen of wanneer het dreigt uit de trog te vallen.

Maar met de CalfBuggy kunt u uw kalveren eenvoudig trans-
porteren, ook over langere afstanden, zonder dat de veilig-
heid in gevaar komt. De wagen kan door een eenvoudige 
handeling op vloerhoogte worden gebracht, zodat het kalf 
zonder problemen door één persoon kan worden geladen.

Om de transportwagen tot op de vloer te laten zaken, ont-
grendelt u eenvoudig de draaisluiting. Door openslaande 
deuren aan de voor- en achterzijde kan het kalf er eenvoudig 
voorwaarts ingeleid worden en aan de andere kant er weer 
uitgaan.

Nadat het kalf is geladen, drukt u de greep eenvoudig naar 
beneden, totdat de draaisluiting vastzit en de wielen in de 
transportstand staan.

Het kunststof rooster op de bodem van de CalfBuggy zorgt 
voor een stabiele stand van de kalveren en kan snel worden 
gereinigd.

Een oneffen en ruwe ondergrond en modder en sneeuw vor-
men geen probleem, dankzij de grote wielen. Die balanceren 
het gewicht ideaal uit, zodat het schuiven u kinderlijk eenvou-
dig wordt gemaakt.

Een opvangsysteem aan de voorzijde van de CalfBuggy 
zorgt ervoor dat u het dier rustig en veilig op zijn plek kunt 
houden, om het bijvoorbeeld van medicatie te voorzien.

De CalfBuggy is bovendien ideaal, voor het vervoeren van 
andere zaken als voer, stro of gereedschap.
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HOLM & LAUE REFRACTOMETER

Snel en eenvoudig de kwaliteit van 
biestmelk meten
Pasgeboren kalveren worden onvoldoende van afweerstof-
fen voorzien en nemen deze belangrijke beschermende 
eiwitten alleen op via de biestmelk. Dat betekent dat de 
jonge kalveren zo snel mogelijk met hoogwaardig colostrum 
moeten worden gevoerd voor de ontwikkeling van een sterk 
immuunsysteem.

De H&L refractometer bepaalt de kwaliteit van de biestmelk 
en helpt daarmee om voldoende immunoglobine te waarbor-
gen. De digitale refractometer meet de lichtbreking in colo-
strum en berekent daaruit de zogenaamde “Brix-waarde” in 
%. Deze waarde hangt sterk samen met het eiwitgehalte van 
de melk en maakt op die manier het trekken van conclusies 
over de kwaliteit van de melk mogelijk.

De H&L-refractometer wordt op drie belangrijke 
gebieden gebruikt: 

CALFVITAL KALVERREDDER

Van levensbelang – 
De CalfVital kalverredder
Wanneer kalveren kritiek ter wereld komen, dient er snel te 
worden gehandeld. Het komt vaak voor dat de pasgeborene 
niet ademt, of dat er zich hoorbaar vloeistof in de luchtwe-
gen bevindt. De CalfVital kalverredder is een dubbel inzet-
bare pomp en biedt snelle hulp.

Met het zuigopzetstuk van de pomp (geel) kan men snel 
vruchtwater uit de luchtwegen verwijderen. Vaak zijn twee 
tot drie snelle zuigerslagen al voldoende.

Wanneer het kalf daarna niet ademt, helpt de CalfVital kal-
verredder met een tweede opzetstuk, het kalf effectief te 
beademen. Een geïntegreerd ventiel zorgt ervoor dat er geen 
te hoge druk wordt opgebouwd. Dat ontziet de gevoelige 
longblaasjes. 

De reiniging en desinfectie zijn erg eenvoudig, want alle 
onderdelen zijn van kunststof gemaakt en kunnen boven-
dien snel gedemonteerd worden. 

De bewaartas is erg praktisch, deze houdt de kalverredder 
schoon en beschermt deze. Zo kan de CalfVital direct toe-
gankelijk in de afkalfruimte worden bewaard.

Slijm uitzuigen

Beademen

Testen van biestmelk
Goede biestmelk moet over een IgG-concentratie 
van 50 mg/ml beschikken. Deze waarde komt over-
een met een Brix-resultaat van 22% en meer. Mon-
sters, die een Brix-waarde van onder de 20% laten 
zien mogen niet aan pasgeboren kalveren worden 
gevoerd. Voor oudere kalveren is deze melk echter 
nog steeds hoogwaardige voeding.

Testen van bloedserum
Een controle van het eiwitgehalte in het bloedserum 
bepaalt of een kalf voldoende van afweerstoffen 
wordt voorzien. Bij een immunoglobinegehalte van 
10 mg/ml (7,8% Brix), gemeten na 24-48 uur, kan 
men uitgaan van een goede basisimmunisatie. 

Bepaling van droge stof in volle melk
Naast de pure Brix-waarde bepaalt de H&L-refracto-
meter ook de droge stof van de melk. Op die manier 
kan worden vastgesteld of de melk voldoende ingre-
diënten heeft of eventueel moet worden opgewaar-
deerd met melkpoeder. 
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“Op de volgende pagina’s krijgt u veel
praktische tips om mijn leven te verbeteren!”
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Dat de colostrumvoorziening voor pasgeboren kalveren van 
levensbelang is, weet elke boer. Maar omdat een geboorte 
niet te plannen is, is een goede eerste voedering van de kal-
veren altijd een grote uitdaging.

Opbouw van immuniteit is de eerste prioriteit
Bij de geboorte van het kalf gaat het er o.a. om, om op abso-
lute hygiëne te letten en infecties te voorkomen. Maar het 
gaat om nog veel meer: want om een goede immuniteit te 
realiseren, moet het kalf binnen het eerste levensuur al meer 
dan 200 g immunoglobuline IgG opnemen. Omdat men 
ervan uit moet gaan, dat slechts 40% van de eerste melk een 
IgG-gehalte van meer dan 50 g IgG per liter bevat, moet het 
kalf dus meer dan 4 liter melk opnemen en ook nog eens van 
uitsluitend hoge kwaliteit.

Onderzoeken tonen aan, dat kalveren, die zo worden gevoerd, 
meer weerstand hebben en later meer melk produceren. Zo 
kwamen Faber et al.1 erachter, dat kalveren die 4 liter colo-
strum drinken, later als koe meer melk produceren 
(1e lactatie + 950 kg, 2e lactatie + 1.650 kg). Deze 
resultaten onder slechts 68 kalveren werden door 
een veldtest aan de hand van 1.800 afkalvingen 
door Soberon et al.2 onderbouwd. Zij kwamen 
erachter, dat kalveren die 4 liter biestmelk heb-
ben gedronken, in twee lactaties 1.027 kg 
meer melk produceerden dan kalveren die 
slechts 2 liter kregen.

Maar: Niet alle moederkoeien hebben 
goede colostrum en zeer weinig kalve-
ren drinken vier liter in het eerste uur bij 
de moeder! Bovendien lijkt het wel of 
de kalveren altijd worden geboren wan-
neer men geen tijd heeft om zich met ze 
bezig te houden. Dus, hoe kunnen deze 
nieuwe bevindingen nu in de praktijk wor-
den toegepast?

Standard Operation Procedures (SOP’s)
Deze managementmethode is niets meer dan een duidelijke 
defi nitie van de operationele stappen die doorlopen moeten 
worden wanneer een speciale taak moet worden uitgevoerd. 
Daarbij is de eerste verzorging van de kalveren een ideaal 
voorbeeld.

1 Faber, S. N. et al., University of Arizona, The Professional Animal Scientist 21 
(2005), 420-425

2 Fernando Soberon, Cornell University, June 2012

COLOSTRUMMANAGEMENT EN STANDARD OPERATION PROCEDURES (SOP)

Bijvoorbeeld het ColoQuick-managementsysteem3: Dit is op 
basis van een voorraad van de beste colostrum / biest, dat u 
in wegwerpzakken invriest en later naar behoeft in een water-
bad ontdooit omn direct uit de zak aan de kalveren te voeren. 
Aan de hand van de beide volgende voorbeelden kunnen de 
operationele stappen in SOPs worden beschreven: 

SOP “Colostrumvoedering van het pasgeboren kalf”
1. Geboorte: Gezondheidscontrole van kalf en koe. 

Vervolgens blijft het kalf max. 30 minuten bij de moeder, 
zodat deze het droog kan likken

2. In die tijd de bevroren colostrum uit vriezer halen en in de 
ColoQuick ca. 20 minuten laten ontdooien.

3. Kalf in de individuele box plaatsen, navel desinfecteren, 
ijzer ingeven onder de huid of in de mond

4. 4 l colostrum direct uit het zak geven binnen het eerste 
levensuur

SOP “Colostrumvoorraad bijvullen”
1.  Colostrum schoon melken (uier 

grondig reinigen en met de hand 
voorbehandelen)

2.  Controle van de colostrumkwaliteit 
met colostrummeter of refracto-
meter

3.  Alleen goede kwaliteit in de zak 
doen en kwaliteit, nummer van de 
koe en datum er op noteren

4.  Goede colostrum invriezen

Voeg eigen aanvullingen toe, lamineer 
de SOP’s en hang ze in de afkalfruimte 
en in de kalverstal op. Bespreek de 
afzonderlijke punten met uw team, 

zodat iedereen de achterliggende 
gedachte begrijpt. Dat verbetert de werk-

prestaties en de tevredenheid van uw 
medewerkers omdat zij precies weten wat er 

van hun wordt verwacht. En natuurlijk krijgen de 
kalveren een optimale start en zijn ze klaar voor een 

voorspoedige groei en een hoge langdurige prestatie. 

3 Meer informatie op www.ColoQuick.comVakartikel kalvervoedering
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Het kalf komt nog “onrijp” ter wereld. Veel organen zijn nog 
niet volledig gevormd. Zo hebben computertomografi e 
scans vastgesteld, dat de volledige rijping van de longen ca. 
3 weken duurt.1 Ook alle andere organen vertonen een sterke 
ontwikkeling van het celweefsel in de eerste levensweken. 
Wanneer men de ontwikkeling van de kalveren via de huidig 
aanbevolen maatstaf met hogere hoeveelheden energie en 
een betere toediening van voedingsstoffen ondersteunt, ont-
wikkelen deze organen zich beter en vormen dan de basis 
voor een betere prestatie in de toekomst.

Voor een grote prestatie heeft de koe een goed ontwikkeld 
uier nodig. Met dit in het achterhoofd is het volgende onder-
zoek erg interessant: Zo hebben Brown et al.2 ontdekt, dat de 
uieraanleg positief wordt beïnvloed door intensiever voeren 
in de eerste 8 levensweken.

Ontwikkeling van het parenchym van de uieraanleg van 
kalveren volgens BROWN et al. (2005)

Energieniveau
2e tot 8e levensweek Medium hoog

Parenchym
(g/100 kg lichaamsgewicht) 1,9 6,2

Energieniveau
8e tot 14e levensweek laag hoog laag hoog

Parenchym
(g/100 kg lichaamsgewicht) 16 15 24 23

In dit onderzoek is duidelijk te zien, dat al op de prille leeftijd 
van 8 weken een ontwikkeling van het uierweefsel plaats-
vindt. Weliswaar nog klein, maar toch sterk afhankelijk van 
de energievoorziening van het kalf. Wij zijn dus in staat de 
uieraanleg positief te beïnvloeden, door een vroege voeding 
van het kalf in de eerste levensweken. Belangrijker is echter 
de tweede regel: Als wij die kans laten liggen en later probe-
ren de uieraanleg te bevorderen met meer energie, dan is dat 
niet meer mogelijk!

Uit andere onderzoeken weten wij, dat een te hoge energie-
voorziening van oudere kalveren (vanaf 6 maanden) tot aan 
de bronst zwaarlijvigheid in combinatie met verminderde 
prestaties tot gevolg heeft.

1  Dr. Bernd Linke, 18273 Güstrow, Deutschland
2  Brown et al. (2005)

 MEER MELKGIFT DOOR VROEGE METABOLISCHE PROGRAMMERING

Onderzoeken bij andere dieren (bijv. laboratoriumratten) 
laat zelfs nog een ander positief effect zien: Wanneer het 
organisme in het begin van het leven gedurende enige tijd 
wordt blootgesteld aan een hoge energie-impuls, dan wordt 
er meer insuline, die voor hogere prestaties van het lichaam 
nodig is, geproduceerd. Interessant is echter, dat er een soort 
memory-effect in het metabolisme van het lichaam is. Want, 
als de hoge energievoorziening wordt onderbroken (bijv. bij 
de vaars, om overmatige vervetting te voorkomen), maar op 
een later tijdstip weer wordt voortgezet (bijv. intensief voeren 
van de koe tijdens de eerste lactatie), “herinnert” het lichaam 
zich de vroegere programmering en is het in staat, door een 
hoge insulineproductie het metabolisme van het lichaam 
optimaal te ondersteunen.

Dit memory-effect wordt “metabolische programmering“ 
genoemd.

Soberon, Cornell University, 2012
In dit verband heeft Soberon3 omvangrijke onderzoeken met 
betrekking tot het thema “metabolische programmering” bij 
runderen uitgevoerd en twee boerderijen met in totaal 1800 
koeien voor het onderzoek gebruikt. 

Hier een kleine samenvatting van zijn resultaten:
• De melkfase is het levenshoofdstuk, waarin het uierweef-

sel positief op een verhoogde energievoorziening rea-
geert. Dit resulteert later in een hogere melkafgifte.

• Ad libitum gevoerde kalveren hebben een lagere leeftijd 
bij het eerste afkalven van een maand.

• Voor elke kilogram verhoogde daggroei in de melkfase 
bereikten de dieren later een verhoogde melkafgifte van 
850 - 1.113 kg in de eerste lactatie.

Er zijn talrijke andere onderzoeken, die tot vergelijkbare slot-
conclusies komen. Reden genoeg voor ons voor het herzien 
van de traditionele voederprogramma’s, die de energieop-
name van de kalveren hebben verminderd, om een vroege 
opname van krachtvoer te bereiken.

Welke praktische aanbevelingen wij daarover geven, leest u 
op de volgende pagina’s van dit kalverhandboek. 

3 Fernando Soberon, Cornell University, June 2012; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281343
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HET SPIJSVERTERINGSSYSTEEM VAN HET KALF

Bij de voeding van de kalveren dient erop gelet te worden, 
dat het enzymsysteem van de kalveren is gericht op de ver-
tering van melk van de moederkoe. In deze vroege fase is 
het enzym “chymosine”, dat voor de stolling van de caseïne 
in melk verantwoordelijk is, overheersend. 80% van de ver-
deelde enzymen vallen terug op dit zogenaamde stremsel. 
Dat betekent, dat in de vroege fase uitsluitend volle melk of 
melkvervanger met een hoog aandeel magere melkpoeder 
dient te worden gevoerd. Weiproteïne wordt hoofdzakelijk 
verteerd door het enzym “pepsine”, die in de vroege fase voor 
slechts 20% in de lebmaag wordt afgegeven. Om deze reden 
kunnen ook plantaardige proteïnes nog niet geabsorbeerd 
en verteerd worden. Daarom kan kunstmelk van weipoeder 
in de vroege fase tot verminderde prestaties (groei) of, wan-
neer plantaardige eiwitten er doorheen gemengd zijn, zelfs 
tot diarree leiden.1

De fase van alleen melk verteren duurt ca. 4 weken. Pas 
daarna kunnen kalveren geleidelijk plantaardige eiwitten ver-
teren, omdat het enzymspectrum verandert. Dat betekent, 
dat wij in de vroege opfok van de kalveren die met melk wor-
den gevoerd rekening moeten houden met twee voederfa-
ses:

a)  Startfase: De eerste vier weken met uitsluitende ener-
gietoevoer via de melk. Hier dient goed verteerbare volle 
melk of als alternatief kunstmelk met een minimaal 30% 
mager melkaandeel worden gebruikt.

b)  Voerfase: De tijd vanaf ca. de vijfde levensweek tot het 
ontwennen, waarin de vertering snel moet worden omge-
schakeld naar plantaardige voedingsstoffen. Hier dient 
men de kalveren op de verhoogde opname van droogvoer 
voor te bereiden.

1 Dr. Hans-Jürgen Kunz, Chamber of agriculture S.-H., 2016, Article: „Wie 
funktioniert die Verdauung!“ http://www.lksh.de/fi leadmin/dokumente/Bau-
ernblatt/PDF_Toepper_2016/BB_36_10.09/52-53_Kunz.pdf 

Hoeveel energie moet het kalf opnemen?
Volgens DLG voedingstabellen heeft een kalf met een 
lichaamsgewicht van 50 kg een een dagelijkse groei van 400 
g ca. 15 - 16 MJ ME/dag nodig. Dat komt overeen met ca. 6 l 
volle melk of 1.000 g kunstmelk/dag.

Wanneer men echter rekening houdt met bovengenoemde 
metabolische effecten, dan is een daggroei van 400 g niet 
voldoende. De Amerikaanse DCHA (Dairy Calf and Heifer 
Association) legt in haar goldstandards vast, dat een ver-
dubbeling van het lichaamsgewicht tot aan het ontwennen 
met 8 weken en dienovereenkomstig een daggroei van 1.000 
g dient te worden nagestreefd. Groeicijfers van 1.000 g per 
dag vragen echter een energie-opname van meer dan 20 MJ 
ME/dag. Dat betekent meer dan 8 l volle melk of minstens 
1.250 g kunstmelk per dag. 

Bij temperaturen onder de 10° C dienen deze waarden nog 
verhoogd te worden, omdat de onderhoudsbehoefte van de 
kalveren in de winter stijgt. Bij duidelijke vorst is het moeilijk, 
de energie-opname zo omhoog te krikken, dat een dagelijkse 
groei van 1.000 g haalbaar wordt.. Hier hebben kalverdek-
ken hun grote nut bewezen, omdat die al 30% van de onder-
houdsbehoefte uitsparen, zodat er meer energie uit de melk 
overblijft voor groei. Onderzoeken in Groot-Brittannië hebben 
uitgewezen, dat kalveren met kalverdekken in de winter 5,3 
kg meer groeien en GBP 2,90 minder aan voerkosten kos-
ten2 Andere maatregelen zoals voldoende droog stro, goed 
en smakelijk krachtvoer en een tochtvrij onderkomen onder-
steunen een goede groei, ook bij koude temperaturen.

2 Gill Dickson; Simon Marsh, Harpers University, 2014, „Faster growth and 
lower feed costs from Calf Coats”
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Een bewezen methode, om de metabolische programme-
ring van de kalveren te ondersteunen, is het voeren van 
aangezuurde volle melk met de ad libitum methode. Dat wil 
zeggen dat de kalveren altijd een emmer met melk tot hun 
beschikking hebben en zo veel kunnen drinken als ze willen. 
Daarbij kan men na 2 - 3 weken een opname van meer dan 
15 liter per dag waarnemen.

Deze voedermethode leidt tot een zeer sterke groei van deels 
meer dan 1.000 g per dag. Wanneer dit goed wordt uitge-
voerd worden de kalveren erg sterk en resistent. Voor een 
succesvolle implementatie dienen de volgende aanwijzin-
gen in acht te worden genomen:

• Om de melk in de emmer gedurende langere tijd vers te 
houden (ook in de zomer!), moet ze tot pH 5,5 worden 
aangezuurd. Een sterkere aanzuring wordt niet aangera-
den, omdat de smaak daar te sterk onder lijdt en er geen 
hoge opname hoeveelheden worden bereikt.

• Voor het aanzuren dienen zuurcomplexen te worden 
gebruikt die bij verschillende temperaturen en verschil-
lende samenstellingen van de melk werken. Het vroeger 
zo geliefde mierenzuur is niet altijd de beste keuze.

• Zelfs bij aangezuurde melk kan de opslagkwaliteit onder 
zomerse temperaturen van boven de 25° C te lijden 
hebben. Daarom moet de koemelk eerst gepasteuriseerd 
worden, want bij gepasteuriseerde melk is ook bij tem-
peraturen van 30° C gedurende 12 uur geen aanzienlijke 
ontwikkeling van bacteriën waar te nemen.

• De melk wordt op max. 20° C gedronken en blijft op 
kamertemperatuur. Een te sterke verwarming van de melk 
kan tot vlokvorming tijdens het aanzuren leiden.

• De melkemmer dient voorzien te worden van een volledig 
sluitend deksel om vliegen en stof tegen te houden.

• Om ervoor te zorgen dat de kalveren niet te snel drinken 
of zich overvol zuipen dient erop gelet te worden, dat de 
emmers voortdurend gevuld zijn. Dan zijn de kalveren 
voor de volgende maaltijd niet uitgehongerd en drinken ze 
slechts kleine hoeveelheden.

• Met de ad libitum voedering dient onmiddellijk na 
de geboorte te worden begonnen. Eenmaal beperkt 
gevoerde kalveren dienen niet abrupt naar ad libitum te 
worden omgeschakeld, omdat ze dan de neiging hebben 
zich overvol te drinken.

AD LIBITUM VOEDERING

• De ad libitumfase mag niet langer dan 3 weken duren. 
Een aansluitende zachte voorbereiding op het afbouwen 
is echter belangrijk. Daarvoor heeft de metabolische 
voedercurve op de CalfExpert1 zich bewezen.

Vooroordelen tegen ad libitum voederen
Teveel melk resulteert in diarree. Bij de boven omschreven 
methode roepen de kalveren hun melk in meerdere bezoe-
ken af. Alhoewel ze altijd een volle emmer ter beschikking 
hebben, worden steeds slechts kleine hoeveelheden opge-
nomen.

Te veel melk verhindert de vroege opname van krachtvoer: 
Het tegendeel is het geval. De praktijk en vele wetenschap-
pelijke onderzoeken wijzen uit, dat kalveren die erg veel melk 
opnemen, een hogere opname van krachtvoer vertonen. Dat 
lijkt samen te hangen met de toegenomen eisen van het 
metabolisme voor een hoge energiedoorvoer.

In de winter bevriezen de emmers: Bij vorst bestaat daad-
werkelijk de kans op bevriezen. Dan kan het problemen ople-
veren om de bevroren melk uit emmer en speen te krijgen. 
De kalveren nemen echter in de winter de lauwwarme melk 
graag op en bereiken ook op die manier een hogere ener-
gie-opname en daarmee een betere groei dan bij gerantsoe-
neerd voeren.

Voor elke maaltijd wordt veel melk weggegooid: Klopt, met 
name bij jonge kalveren kan het zijn, dat er een grote hoe-
veelheid melk wordt weggegooid. Deze kosten worden ech-
ter door betere groeipercentages en een jongere leeftijd bij 
het eerste afkalven meer dan goedgemaakt.

1 Zie artikel “Nieuwe aanbeveling bij kalvervoedering aan drinkautomaten” in 
dit handboek
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NIEUWE AANBEVELINGEN BIJ KALVERVOEDERING AAN DRINKAUTOMATEN

Om deze wetenschappelijke resultaten met betrekking tot 
metabolische programmering succesvol in de praktijk te 
brengen en daarbij gezondere kalveren met een betere pres-
tatieprognose op te fokken, dienen de historische voedings-
adviezen worden herzien.

Traditionele voederprogramma’s herbergen een risico!
Van oudsher werden voederprogramma’s op basis van het 
principe 3 l per maaltijd met elk 120 - 130 g kunstmelk/l 
geadviseerd. In dit geval worden de kalveren met ca. 750 g 
kunstmelk per dag verzorgd. Tot 2010 een gangbaar advies. 
Deze programma’s werden ook bij automatische drinkauto-
maten gebruikt. 

Maar naast de lage energieconcentratie bestaat bij drink-
automaten nog een tweede risico: Honger bij een gemiste 
melkafroep.

Omdat de totale hoeveelheid van de kalveren over 4 - 6 
bezoeken per dag wordt verdeeld, krijgt elke kalf per bezoek 
slechts 120 - 150 g kunstmelk. Bij het aanleren van de kal-
veren zijn er altijd een paar dieren, die een paar dagen nodig 
hebben om aan de voedertechniek te wennen. Daarbij mis-
sen ze vaak een of meerdere maaltijden. Mocht een kalf zijn 
tweede bezoek missen en ook op de volgende voederdag 
maar een of twee maaltijden afroepen, betekent dat dat het 
in plaats van de gewenste 750 g per dag vaak alleen de helft 
aan kunstmelk binnenkrijgt. Zulke kalveren krijgen dan niet 
eens genoeg energie voor hun eigen onderhoudsbehoefte 
en zijn dan zeer vatbaar voor ziektes.

Daardoor is het vermeende voordeel van de vele kleine por-
ties aan de drinkautomaten onder bepaalde omstandighe-
den ook een risicofactor!

Kalvervoedering opnieuw gedefi nieerd
Dat alles betekent, dat we de kalvervoedering moeten her-
zien.

1.  Voederparameters moeten aan de hand van nauwkeurige 
en individueel afgestemde voedercurves aan de individu-
ele behoeften van de kalveren worden aangepast.

2.  Het voeren van de kalveren tot aan het stoppen met de 
melk wordt in twee fasen onderverdeeld:
a. Startfase: Intensief voeren tot aan het moment van de 

orgaanrijpheid (eerste 28 levensdagen)

b. Afbouwfase: ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van het kalf tot herkauwer

3.  Als maatstaf van de verzorging van de kalveren met ener-
gie in de aanloopfase kan men de zogenaamde metabo-
lisch factor defi niëren. Hij geeft aan hoeveel kunstmelk 
of ook droge substantie volle melk het kalf tot de 28e dag 
heeft opgenomen. Des te hoger dit kengetal des te hoger 
het latere prestatiepotentieel van de kalveren. 

Toepassen van ervaringen bij computergestuurde drinkau-
tomaten
Als eerste dient elke boer vast te leggen hoe intensief hij zijn 
kalveren wil opfokken. Een intensieve ad libitum voedering (* 
zie uitweiding “Ad libitum voedering”) gedurende 2 - 3 weken 
is niet voor iedereen de juiste methode.

Daarom kan er tussen twee voederingsstrategieën worden 
gekozen:

“Economy voedercurve”
De standaardcurve van een drinkautomaat moet in de eerste 
4 weken een dagopname van ca. 1.000 g kunstmelk garan-
deren. Dat komt overeen met de aanbevelingen voor een 
gematigde opfok met een doorsneegroei van ca. 400 - 500 
g/dag.

Dat bereikt men, wanneer men met een starthoeveelheid van 
6 - 7 l per dag begint. Bij deze hoeveelheid adviseren wij de 
kunstmelk concentratie in de aanloopfase naar 145 g/l te ver-
hogen en deze dan vóór de eigenlijke afbouwfase tot 135 g 
te reduceren. Na 35 dagen worden de kalveren in zeer kleine 
stapjes van het drinken afgewend, zodat ze het met 70 dagen 
volledig ontwend zijn. Deze voedercurve verbruikt in totaal ca. 
50 kg kunstmelk per kalf. Belangrijk is echter, dat meer dan 
50% van de energie (27 kg kunstmelk = metabolische factor) 
al binnen de 28 dagen durende aanloopfase wordt toege-
diend.
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Belangrijk is, dat de bezoekhoeveelheid al bij het begin op 2 l 
werd vastgelegd. Bij dit proces krijgen de kalveren die bij het 
aanleren de tweede maaltijd halverwege de dag niet afroe-
pen, altijd nog een hoeveelheid energie van ca. 600 g per 
dag. Met deze hoeveelheid wordt altijd voorzien in de onder-
houdsbehoefte van het kalf. Het boven omschreven honge-
ren van de aanleerkalveren wordt zo voorkomen.

De metabolische voedercurve voor meer prestaties
Als alternatief voor “Economy curve” adviseren wij boeren 
die voor duidelijke prestatievergrotingen gaan, een “metabo-
lische voedercurve”.

Deze voedercurve maakt niet gebruik van een opvoerfase en 
voert in de aanloopfase 8 - 10 l melk per dag. Daarbij accep-
teert de boer, dat de kalveren in het begin eventueel niet de 
volledige hoeveelheden zullen afroepen. In de concentratie 
begint men bij 175 g kunstmelk/l. De opname aan kunstmelk 
bedraagt in de eerste aanloopfase 1.400 g en meer. Hierdoor 
nemen de kalveren dagelijks meer dan 1.000 g toe. Bij deze 
hoge toevoer zetten de kalveren extra kunstmelkhoeveelheden 
in de verhouding 1 kg kunstmelk: 1 kg lichaamsgewicht om!

De metabolische factor in de 28 dagen durende aanloopfase 
bedraagt ca. 38 kg kunstmelk Deze hoeveelheid melkpoeder 
werd in de vroeger aanbevolen voedercurves vaak pas aan 
het einde van de opfok met 10 weken bereikt!

Zoals reeds bij de “Economy curve” zet ook de “metabolische 
voedercurve” in op afvoeren van de kalveren door een vroege 
vermindering van de kunstmelk concentratie. Zo wordt 
ervoor gezorgd, dat de kalveren vroegtijdig op de opname 
van krachtvoer worden voorbereid. Met dit proces wordt de 
afvoerfase ingeluid. 

Wij verminderen de ter beschikking gestelde energie. Daar-
door worden de kalveren gestimuleerd hun opkomende 
hongergevoel door droogvoer te bedwingen. Verder krijg de 
kalveren gedurende enige tijd nog veel melk, wat de neiging 
tot onderling zuigen kan onderdrukken.

De metabolische voedercurve is ideaal voor het afvoeren 
van kalveren, die eerder in afzonderlijke boxen of -hokken ad 
libitum gevoerd werden1. Omstallen dient in dit geval op zijn 
laatst in de derde levensweek plaats te vinden.
Bij de metabolische voedercurve kan men overwegen om de 
melkfase met 2 weken in te korten tot 8 weken. Bij een ont-
wenning tot 8 weken ligt het theoretische kunstmelkverbruik 
op ca. 56 kg bij een 10-weekse drinkfase op meer dan 70 kg, 
afhankelijk van de daadwerkelijk opgenomen hoeveelheid 
melk. 

Voorwaarden voor intensieve voederprogramma’s
Om succesvol te zijn met dergelijke programma’s zijn drie 
dingen belangrijk:
1. Er dienen hoogwaardige en goed verteerbare melkver-

vangers of volle melk te worden gebruikt. Een mindere 
kwaliteit kan leiden tot door het voer veroorzaakte diarree.

2. De drinktechnologie moet in staat zijn, de kalveren 
dier-individueel te voeren, want de aanpassingen aan 
hoeveelheid en concentratie kunnen alleen worden uitge-
voerd, als elke portie vers voor het betreffende kalf wordt 
voorbereid.

3. De bedrijfsleider en zijn medewerkers moeten een 
goed oog voor de kalveren hebben. Ondanks een betere 
gezondheid kan diarree in individuele gevallen voorko-
men, deze kan maar moeilijk worden onderscheiden van 
dunne vloeibare uitwerpselen wat voorkomt als de kalve-
ren veel melk opnemen. Hierbij kunnen managementsys-
temen nuttig zijn, die de bezoeken en het drinkgedrag 
van de kalveren exact analyseren en die de bedrijfsleider 
achter zijn pc of tablet de kalveren die opvallen overzich-
telijk tonen (bijv. CalfGuide).

1  Zie uitweiding “Ad libitum voedering” in dit handboek
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 “WAT JE NIET KUNT METEN, KUN JE NIET STUREN.” 
PETER DRUCKER

Dat geldt ook voor de kalveropfok: Het doel van een dage-
lijkse gewichtstoename van 800 - 1000 g wordt door veel 
boeren geaccepteerd en wordt ook vaak nagestreefd. Onder-
tussen is bekend, dat kalveren die door een intensieve opfok 
sneller groeien, later ook meer melk geven. Dit effect noemt 
men metabolische programmering.1

Maar zonder regelmatig wegen van de kalveren kan de 
exacte groei van de kalveren niet worden bepaald. Minder 
dan 12% van de bedrijven wegen de kalveren in de melkfase. 
En slechts 9% van de bedrijven wegen de kalveren minstens 
tweemaal.2 Dat betekent dat 91% van de bedrijven de dage-
lijkse gewichtstoename van hun kalveren niet bepalen en 
daarom geen informatie hebben over de individuele presta-
ties van hun kalveren. Hoe willen deze bedrijven belangrijke 
beslissingen over voederstrategieën of selectie van dieren 
nemen? 

In dit artikel leest u meer over de verschillende methodes 
voor gewichtsbepaling en hun nut voor een succesvolle kal-
veropfok.

In principe zijn er drie manieren om het gewicht van kalveren 
te bepalen:

 a) Meetbanden
 b) Mechanische of elektronische dierenweegschalen
 c) Geïntegreerde weegschalen in drinkautomaten

Kalvermeetbanden en stalkaarten
De meest eenvoudige en goedkoopste bepaling van het 
gewicht van een dier kan met meetbanden worden uitge-
voerd die de borstomvang meten. Op een schaal op de meet-
band kan men het gewicht eenvoudig afl ezen en bijhouden 
op stalkaarten. Daarbij moet er wel rekening mee worden 
gehouden dat het gewicht natuurlijk een schatting is. Maar 
wanneer de kalveren voortdurend meerdere keren met 
de meetband worden gemeten, zijn de daaruit berekende 
gewichtstoenames doorgaans betekenisvol.

Het is belangrijk dat er gedurende de drinkfase meerdere 
keren wordt gemeten (bij de geboorte na 4, 8 en 12 weken). 
Pas dan krijgt men een volledig beeld van de ontwikkeling 
van het kalf.

1 Zie ook: „Meer melkgift door vroege metabolische programmering“ op 
pagina 65

2 Eigen internationale enquête onder 424 bedrijven (2016)

Het gewicht wordt dan op stalkaarten ingevuld en vergele-
ken met de doelen.

Mechanische of elektronische dierenweegschalen
Het gewicht kan nauwkeuriger worden bepaald op dieren-
weegschalen. Ook hier geldt, dat de kalveren meerdere keren 
tijdens de opfok moeten worden gewogen. De waarden 
moeten net als bij de meetband ook op een stalkaart worden 
bijgehouden en vergeleken.

De nieuwere elektronische dierenweegschalen kunnen wor-
den uitgerust met RFID-antennes, bepalen het gewicht en 
slaan die automatisch op naar het respectieve kalf. Vaak 
kunnen de gegevens in een Excellijst worden geëxporteerd 
en van daaruit verder worden verwerkt. 

De gegevens zijn veel beter en betekenisvoller wanneer ze 
automatisch worden overgedragen in de managementsoft-
ware. Dan worden de werkzaamheden ten aanzien van het 
daadwerkelijke wegen veel eenvoudiger. Er zijn al systemen 
op de markt waar bij het wegen al andere informatie kan 
worden ingevoerd. Bij het bepalen van het geboortegewicht 
kan op de terminal van de dierenweegschaal direct informa-
tie worden ingevoerd over het afkalfproces, biestproductie, 
etc. Zo wordt belangrijke informatie opgeslagen die later in 
de software met andere informatie uit drinkautomaten of 
MelkTaxi’s kan worden uitgebreid en zo holistisch kan wor-
den geanalyseerd.
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Geïntegreerde weegschalen in drinkautomaten
De meest uitgebreide gewichtsinformatie verkrijgt men via 
dierenweegschalen die rechtstreeks in het drinkstation van 
drinkautomaten zijn geïntegreerd. Bij elk bezoek wordt het 
gewicht van de kalveren bepaald en zo krijgt men uitgebreide 
gegevens met dagelijkse informatie over de ontwikkeling van 
de kalveren.

Omdat kalveren die last van diarree hebben, direct gewicht 
verliezen, kunnen ze, ondanks dat ze eigenlijk nog goed drin-
ken, via de alarmlijst met betrekking tot het gewicht sneller 
worden geïdentifi ceerd als via de lijst van de melkconsump-
tie. Vaak kan zware diarree door een vroegtijdige behandeling 
worden voorkomen en hoeven er minder medicijnen te wor-
den gebruikt.

De tweede belangrijke reden om een drinkautomaat van een 
weegschaal te voorzien is de mogelijkheid om de kalveren 
volgens de individuele gewichtsontwikkeling van de melk af te 
wennen. Met deze methode worden kalveren die vroeg kracht-
voer en ruwvoer opnemen, sneller van de melk afgewend. Dat 
bespaart op kosten voor melkvervangers of volle melk en bevor-
dert de verdere ontwikkeling van kalveren naar herkauwers. 

En bovendien biedt de dierenweegschaal in combinatie met 
managementprogramma’s en analysesoftware, in de evalua-
tie zeer gedetailleerde informatie over de toekomstige presta-
tiemogelijkheden van de kalveren. Verschillende onderzoeken 
naar het onderwerp “metabolische programmering” tonen 
dat kalveren met een hoge voedselopname en bovengemid-
delde groei later tijdens de lactatie een grotere melkproductie 
leveren. Zo hebben Soberon et.al uitgevonden dat met een 
verhoogde dagelijkse gewichtstoename van 100 g als kalf er 
later tijdens de lactatie 85 - 111 kg meer melk wordt geprodu-
ceerd.3 Wanneer de kalveren dus in plaats van 600 g nu 1000 
g dagelijks groeien, kan er tijdens de eerste lactatie tot 450 kg 
meer melk worden verwacht.

Daarmee biedt de informatie over het diergewicht naast de 
genetische waarde van het kalf andere belangrijke informatie 
als het gaat om de vraag: Welke vaarzen blijven op het bedrijf 
en worden opgefokt en welke dieren worden verkocht? Met 
name in tijden waarin het behoud van hulpbronnen en mili-
euregels vaak vragen doen rijzen over de vraag of alle dieren 
moeten worden opgefokt, worden deze aanvullende selectie-
parameters steeds belangrijker.

3 Fernando Soberon, Cornell University, June 2012; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281343

Daarbij is het bovendien belangrijk om te weten wanneer 
de kalveren zijn gegroeid. In onderstaande grafi ek ziet u de 
drank- en gewichtscurven van twee kalveren. Beide kalveren 
vielen niet op bij de drankopname en hebben bijna altijd hun 
volledige hoeveelheid opgevraagd. Toch is duidelijk te zien, 
dat het bovenste kalf aan het einde van de opfok slechts ca. 
75 kg weegt, het onderste kalf beëindigd de melkfase met 
een gewicht van ca. 90 kg. Het eerste kalf is in de fase tot 20 
dagen niet in gewicht toegenomen, terwijl het tweede kalf 
continu met ca. 900 g/dag is gegroeid. De eerste 3 - 4 levens-
weken van een kalf zijn beslissend voor de metabolische 
programmering en de vroege uierontwikkeling. Daardoor 
geniet het tweede kalf bij de selectie voor de toekomstige 
melkveestapel duidelijk de voorkeur boven het eerste kalf.

Deze punten tonen aan, dat het citaat van Peter Drucker 
actueler is dan ooit. Managementbeslissingen die met het 
gevoel worden genomen, zijn zelden goed. Opties op basis 
van weinig informatie te kiezen, is ook niet beter. Juist in 
de kalveropfok moet veel informatie worden verzameld om 
de juiste koers te gaan volgen. “Kalveren zijn de toekomst 
van het bedrijf!” klinkt het in elke tweede publicatie over het 
onderwerp. Laten we eindelijk beginnen ook dienovereen-
komstig te handelen!
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PASTEURISEREN VAN VOLLE MELK

Volle melk is een waardevol voer voor kalveren1. Helaas is 
deze melk vaak besmet met bacteriën. Kiemen die bij de koe 
mastitis veroorzaken (E-coli, staphylococcus, streptococ-
cus), spelen ook bij problemen in de kalverstal een belang-
rijke rol. Door de melk komen deze kiemen direct in het spijs-
verteringskanaal van het kalf terecht en veroorzaken daar 
eventueel diarree. Ervaringen uit de praktijk doen vermoe-
den, dat vaarzen, die vroeger met besmette melk werden 
gevoerd, later gevoelig zijn voor mastitis.

Pasteuriseren betekent een hittebehandeling van de melk, 
om kiemen te doden. In de VS is de pasteurisatie van de kal-
vermelk sinds decennia een standaardprocedure. De daar 
gebruikelijke fl ash-pasteurs verwarmen de melk naar 73° C 
gedurende 15 seconden2. Maar deze techniek is erg duur en 
loont zich in de regel voor bedrijven die meer dan 500 l melk 
moeten pasteuriseren.

Voor andere melkveebedrijven heeft het charge-pasteurise-
ren (batch-procedure) bij 63° C gedurende 35 minuten zich 
in de praktijk bewezen. Na deze tijd zijn alle belangrijke ziek-
tekiemen voor 99,5% gedood, terwijl de belangrijkste voe-
dingsstoffen van de melk behouden blijven. Deze procedure 
wordt ook in de melktaxi-pasteurisator gebruikt.

Om de kwaliteit van de melk tot het pasteuriseren te behou-
den, is een koele opslag van de melk onontbeerlijk, vooral 
wanneer ze pas in de volgende 12 uur gedronken moet wor-
den. De melktaxi-pasteur is van een eenvoudige en goed-
kope waterkoeling voorzien. In de regel zijn temperaturen 
van 10 - 20° C voldoende om de melk gedurende een halve 
dag stabiel op te slaan.

1 Zie ook “Het spijsverteringssysteem van het kalf” 
2 Meer informatie onder www.calfstar.com

Hoe is het pasteuriseren van de melk in het dagelijkse 
arbeidsproces in te passen?
De pasteurisatie duurt in de regel 2 - 3 uren, vaak te lang, 
om de kalveren direct na het melken te voeren. Daarom is de 
automatische, tijdgestuurde pasteurisatie in de vroege mor-
genuren een passende oplossing. Dan staat er in de morgen 
gepasteuriseerde melk op de juiste temperatuur in de melk-
taxi klaar om te worden gevoerd. Daarom adviseren wij de 
volgende procedure (voorbeeld avondmelk):

19:00 uur  Melk in de melktaxi vullen en op watertempe-
ratuur afkoelen. In de tijdschakelklok wordt het 
startpunt van bijv. 4.00 uur ‘s ochtends gepro-
grammeerd.

04:00 uur  De melktaxi begint op deze tijd met het opwar-
men van de melk.

06:00 uur  De pasteurisatie is afgerond en de melk is in 
drinktemperatuur beschikbaar. 

07:00 uur  Na de reiniging van de melktaxi wordt de och-
tendmelk gevuld en gekoeld voordat de melk 
in de namiddag wordt gepasteuriseerd en 
gevoerd.

Welke melk dient men te pasteuriseren?
Om veiligheidsredenen dient men over algemeen volle melk 
te pasteuriseren. Ook wanneer er geen ziektes zijn, vermin-
dert men op die manier het mogelijke risico, voor het geval er 
toch eens een ziekteverwekker bij de kudde binnensluipt. Het 
is echter bijzonder belangrijk, niet voor de markt geschikte 
melk (mastitismelk, etc.) voor het voeren te pasteuriseren, 
want herbergt het gevaar dat er ziektes van de koeien op de 
kalveren worden overgedragen.

Met name bij de ad libitum dranken wordt aangeraden de 
melk te pasteuriseren, want daardoor wordt de houdbaar-
heid van de aangezuurde melk in de drinkemmers vergroot.

Over het algemeen adviseren wij niet om colostrum of al eer-
der met warmte behandelde melk te pasteuriseren. Antibioti-
ca-houdende melk moet, vanwege het risico van het opbou-
wen van resistentie van de kiemen, niet aan de kalveren te 
worden gevoerd. Pasteurisatie leidt niet tot deactivering van 
de antibiotica.

Bacterie aantal
E-Coli, stafylokokken, 

enterokokken, etc.
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HOE RICHT IK MIJN STAL IN VOOR DE DRINKAUTOMATEN?

Let er bij de keuze van de drinkautomaat op, dat deze fl exi-
bel kan worden gebruikt en naderhand met alle opties kan 
worden uitgerust. Ook moet u bij de installatie en het gebruik 
geen compromissen aangaan.

Verder zijn er nog een paar punten waar u op moet letten:
• Zorg voor een betrouwbare stroomvoorziening.
• Gebruik water van een goede drinkkwaliteit en maak 

gebruik van een waterfi lter.
• Zorg voor reinheid rondom de drinkautomaat. Deze 

omgeving wordt door de kalveren het meest bezocht en 
kan snel vervuilen.
Daarom:
- Plaats het HygiëneStation ca. 15 cm verhoogd op een 

sokkel.
- Creëer een afvoer voor vloeistoffen onder het station. 

Deze kan uitmonden in het afvoerkanaal dat u voor het 
HygiëneStation nodig hebt.

- Plaats het station buiten het bereik van de normale 
boxen.

- Reinig deze omgeving regelmatig. De kiepfunctie van 
het HygiëneStation is hierbij erg handig.

- Plaats naast de automaat een waterslang met 
sproeier, om de oppervlakken eenvoudig en snel te 
reinigen.

• Let al bij de planning op genoeg plaats rondom de auto-
maat en het HygiëneStation. Dan vallen latere werkzaamhe-
den, zoals het navullen van de kunstmelk, het verwisselen 
van de speen en zuigslang of het jaarlijkse onderhoud, erg 
licht Voor het melkpoeder dienen twee pallets te worden 
aangehouden. Bij gebruik van volle melk dient er voldoende 
plek voor een geschikte melkkoeltank (bijv. milkboy) te 
worden voorzien.

• Leg de zuigslangen en kabels bij voorkeur in buizen onder 
de vloer. Denk erom dat u de openingen van de buizen 
goed afsluit, zodat er geen knaagdieren binnen kunnen 
komen.

• U dient bij elk HygiëneStation een wateraansluiting voor 
het reinigen van de spenen aan te leggen. Deze leiding 
mag in de normale drinkwaterleiding van de stal geïnte-
greerd zijn.

• Bovendien dient u een afsluitbare kast voor medicamen-
ten, gereedschappen, etc. te plaatsen. Wanneer deze 
droog en stofvrij blijft, is dat ook de ideale plaats voor de 
lokale CalfGuide-server.

• Vanuit de CalfExpert heeft het de voorkeur dat u direct in 
de kalvergroepen kunt kijken. Dan kunt u de informatie uit 
de lijst in één blik met de kalveren vergelijken.

• Ook als de drinkautomaat over een vorstbeschermings-
functie beschikt, dient u de zuigleidingen aanvullend te 
isoleren. Zorg ervoor dat de wateraanvoer naar de auto-
maten vorstvrij blijft.

• Via een deur in het kalverhok direct naast de drinkauto-
maat komt u tijdens de dagelijkse controlerondes snel in 
de stal en kunt u nieuwe kalveren sneller aanleren.

• Denk na over toekomstige uitbreidingen van de drinkau-
tomaten. Zorg er nu al voor, dat er voor meerdere stations 
een plaats met sokkel en loze leidingen wordt voorbereid.

Op de volgende pagina’s vindt u een paar voorbeelden van 
installatiemogelijkheden van de CalfExpert met Hygiëne-
Stations.
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Installatievoorbeelden drinkautomaat
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CalfExpert met 4 HygiëneStations (twee stations per groep), toegang tot de kalverbox tussen de HygiëneStations
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CalfExpert (in serviceruimte) met 2 HygiëneStations buiten
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CalfExpert met 4 HygiëneStations en centrale voertafel
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PRAKTISCHE TIPS KALVERFOKKERIJ

Wanneer kan ik mijn kalveren in de 
buitenklimaatstal brengen?

Het beste is direct! Droog het kalf na de geboorte goed af, 
zodat het, met name in de winter, niet onderkoeld raakt en 
breng het daarna in de goed van stro voorziene eenling iglo. 
Daar kan het tijdens de colostrum-fase worden gehouden, 
totdat het fi t genoeg is voor de groep en goed drinkt. Wan-
neer u het kalf naar de groep brengt, hangt af van het voe-
derprogramma wat u gebruikt. Bij intensief voeren (meta-
bolische programmering) wordt een omstelling na ca. 3 
weken geadviseerd. Bij geprogrammeerde voercurves kun-
nen de kalveren al na 7 - 14 dagen naar de groep toe. Toch 
moet er hier rekening gehouden mee worden gehouden dat 
de kalveren in deze tijd gevoelig zijn voor stress-invloeden, 
want de bescherming van de immuniteit van de eerste colo-
strum-toediening zakt behoorlijk en de eigen immuniteit van 
het kalf is nog niet voldoende ontwikkeld.

Kalverfokkerij in de winter

Wees niet bang voor lage temperaturen. De fokkerij in iglo’s 
heeft zich wereldwijd onder de meest uiteenlopende klimaten 
bewezen. De kalveren passen zich prima aan de omgeving 
aan, ook in de winter!

Houd rekening met de volgende punten:
• Wen de kalveren zo vroeg mogelijk aan het buitenklimaat 

(zie boven).
• Houd rekening met een verhoogde energiebehoefte in de 

winter. Via de melk dient tot 40% meer energie te worden 
gevoerd wanneer de temperaturen onder het vriespunt 
komen.

• Zorg voor een droog strooibed en strooi regelmatig bij. Dat 
vermindert het energieverlies van liggende kalveren.

• Kleine, zwakke of zieke kalveren dienen aanvullend met 
kalverjack te worden beschermd. Deze bodywarmer ver-
mindert de energie behoefte vanuit het voer met maximaal 
30%.

• Zorg ook in de winter altijd voor vers water. De watertanken 
dienen verwarmd te zijn.

• Gun uw medewerkers een warme jas en handschoenen, 
waarbij de vingers indien nodig kunnen worden afgeno-
men. Want de mens ervaart de kou in de winter beduidend 
meer dan het kalf dat hij moet verzorgen.

Effectiviteit van de hygiënische maatregelen bij 
het strooisel

Het regelmatig bijstrooien zorgt alleen oppervlakkig en 
optisch voor een schone indruk. De bacteriënpopulatie 
wordt niet bijzonder sterk verminderd. Ook het uitmesten 
vermindert de bacteriën slechts met de helft. Het reinigen 
met de hogedrukreiniger, het drogen en vervolgens desin-
fecteren van het oppervlak zorgt pas voor daadwerkelijke 
bescherming tegen een te hoge bacteriebesmeting.

Hoe reinig ik de kalverboxen en iglo’s op de juiste 
manier?

De hogedrukreiniger doet veel vuiligheid opspatten en ver-
hoogt de luchvochtigheid in de stal. Dat bevordert de ontwik-
keling van bacteriën. Daarom:
• Reinig de kalverboxen en iglo’s op een aparte wasplaats!
• Zorg ook bij de afzonderlijke iglo’s voor een groepsgewijs 

In-Uit-principe. Dan kunt u de totale omgeving in zijn 
geheel reinigen en desinfecteren.

• Breng het desinfectiemiddel alleen op een droge onder-
grond aan.

• Laat de gereinigde en gedesinfecteerd box meerdere 
dagen leeg staan. Voorkom besmetting van een gerei-
nigde box (geen dierlijk verkeer, etc.)

• Sterk alkalisch werkend kalkstrooisel (bijv. Desical®) kan 
de ontwikkeling van bacteriën sterk verminderen!

Vakartikel kalverhuisvesting
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PLANNING VAN EEN IGLOSTAL

Welke voordelen heeft een iglostal ten opzichte 
van een traditionele vaste stal?

Het houden van kalveren in het buitenklimaat is de meest bac-
teriearme vorm van kalveren houden die er is. De wind verdrijft 
alle schadelijke gassen en bacteriën uit het kalververblijf en 
zorgt zo voor een gezonde omgeving voor de kalveren.

Stallen met natuurlijke of geforceerde ventilatie vertonen 
een enorme bacteriebesmetting van de lucht die we inade-
men. De volgende tabel geeft aan met welke besmettingen 
we rekening moeten houden1:

Kiembesmetting in kolonievor-
mende eenheden (KvE) per m³ lucht

Buitenlucht 100 - 1.000 KvE / m³
Schone kantoorlucht 1.000 - 2.000 KvE / m³
Goed geventileerde 
stal

10.000 - 15.000 KvE / m³

Kalverstallen in kal-
veromgeving

25.000 - 3.000.000 KvE / m³

Traditionele kalverstallen zijn ook hoog besmet met scha-
delijke gassen en kiemen, ze kunnen weliswaar door goede 
ventilatie geoptimaliseerd worden (hier heeft een goede 
slangventilatie zich bewezen), maar kunnen bij lange na niet 
tippen aan de resultaten van de buitenlucht.

Verder is de iglostal, ongeacht of deze vast of mobiel als 
veranda of kalvertuin, een erg gunstig geprijsde oplossing. 
Terwijl bijvoorbeeld een Holstein-kalverstal (gesloten) als 
snel met € 1.500 - 2.500 per plaats per kalf in de boeken gaat, 
een iglostal is te realiseren tussen de € 650 - 850 per plaats 
per kalf.

De mobiliteit van veranda en kalvertuin zijn bovendien bij 
bedrijven die zich voortdurend ontwikkelen een groot voor-
deel. Want daar, waar nu de kalverstal staat, moet morgen 
misschien een nieuwe stal of voeropslag verrijzen. Geen pro-
bleem bij de mobiele systemen.

Voor de planning van uw iglostal hebben we de volgende tips 
voor u samengevat:

1  Prof. Dr. Ken Nordlund, University Wisconsin, Madison, USA, 2014

Hoe plaats ik de iglo met betrekking tot de wind-
richting?

Omdat de H&L iglo van meer als drie kanten wordt 
beschermd, speelt de windrichting een ondergeschikte rol. 
Bovendien dient u de volgende punten bij de planning van uw 
iglostal in acht te nemen:
• Stel de iglo zo op, dat deze met één kant naar de meest 

voorkomende windrichting toe staat (bijv. belangrijkste 
windrichting is west = opening richting noorden of zui-
den). Dan is de microklimaat omgeving ook beschermd, 
wanneer de wind draait en precies uit tegenovergestelde 
richting komt.

• Zorg voor voldoende overkapping van de iglo, zodat het 
stro gedeeld vrij van regen blijft. Bovendien vermindert 
een overkapping van de iglo de opwarming in de iglo op 
zeer warme zomerse dagen. Daarom is het ideaal om de 
dakconstructie in een west-oost-as op te bouwen en de 
iglo noordelijk van de overkapping te plaatsen.

• Houd altijd rekening met de plaatselijke omstandigheden. 
Gebouwen, hekken of bomen kunnen de luchtroutes beïn-
vloeden en de wind onverwacht uit andere richting laten 
komen.

Is het nodig om de buitenste ligruimte te bescher-
men?

Wanneer u voor voldoende dak oversteek zorgt (ca. 1 m dak 
oversteek bij 3,5 - 4 m dak hoogte), is neerslag in de regel 
geen probleem. Ook op zeer winderige locaties moet u de 
zijkanten van het iglo-systeem niet sluiten. Daardoor leidt u 
de wind eventueel in de verkeerde richting. Met elke gesloten 
wand worden minder schadelijke stoffen afgevoerd en min-
der frisse lucht aangevoerd.

Bij extreme tocht is bewezen dat de ligruimte tot de hoogte 
van het hekwerk dient te worden afgesloten. Dan zijn de kal-
veren die onderin liggen beschermd en zorgt de wind boven 
voor een goede lucht in de “stal”.

Op de volgende pagina’s vindt u enkele tekeningen met vari-
anten voor iglostallen. Mocht u een dergelijke stal willen 
plannen, dan kunt u contact opnemen met uw H&L-partner 
ter plaatse. Hij ondersteunt u graag.

79Vakartikel



Iglo-systeem met voerhekken

Iglo-systeem zijaanzicht
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Slimme oplossing: Combinatie van iglo-veranda en kalvertuin voor de integratie van de CalfExpert
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Met onze apparaten willen wij uw werk in de kalverstal suc-
cesvoller en minder inspannend maken. Maar dat is slechts 
het halve werk! Want er zijn altijd mensen nodig om succes-
volle concepten in daden om te zetten. Daarom bekomme-
ren wij ons intensief om alle mensen die bijdragen aan het 
succes van uw kalverstal.

Uw leverancier/onze dealer
Het is ons doel onze klanten wereldwijd, in ieder geval daar 
waar kalveren worden gefokt, hetzelfde hoogwaardige 
advies te bieden als de Noord-Duitse bedrijven bij ons in de 
buurt. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen hebben wij 
wereldwijd een sterk dealernetwerk opgebouwd en investe-
ren we regelmatig in hun opleiding.

Uw man voor noodgevallen/onze servicepartner
Ook de beste apparaten hebben regelmatig onderhoud 
nodig. Dat voeren onze servicepartners op locatie uit, zij 
zorgen ervoor dat uw bedrijf op rolletjes loopt. Elke service-
medewerker op de wereld die zich met uw H&L-apparaat 

bezighoudt, is door ons opgeleid, wordt voortdurend bijge-
schoold en kan in ons web-serviceportal teruggrijpen op een 
meertalig team van experts, die hem bij de diagnose van de 
storing ondersteunt en hem alle benodigde documentatie 
ter beschikking stelt. Natuurlijk onderhouden alle service-
partners nauwe contacten met ons en worden ze door ons 
eigen serviceteam ondersteund. Samen lossen ze elk pro-
bleem op!

U/onze klanten
Ons klantenmagazine “Rund ums Rind”, ons kalverhand-
boek, studiereizen voor onze klanten, lezingen over onder-
werpen aangaande de moderne kalveropfok...

Met alles wat we doen proberen wij u te stimuleren en ideeën 
te bieden voor een nog professionelere kalveropfok. Neem 
contact op met ons of uw dealer ter plaatse over wat er bij u 
in de buurt wordt aangeboden. Of kijk op onze website www.
holm-laue.de, daar geven wij regelmatig informatie over 
noviteiten.

SERVICE, TRAINING, EVENEMENTEN

Service
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DIGITALE GOODIES VOOR U YOUTUBE EN FACEBOOK

Wij zijn bijzonder trots op onze video’s, waarin u bijna al onze 
producten in tijdens het werk kunt bekijken: Ervaar op onze 
website of geconcentreerd in ons YouTube-kanaal, hoe kal-
verstallen voor 56 kalveren gemakkelijk door 2 personen 
binnen 1 ¾ kunnen worden gereinigd, hoe u op elk moment 
overdag of ‘s nachts een optimale colostrumvoorziening 
kunt garanderen en nog veel meer...

www.youtube.com/user/HolmLaue

Volg ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte.

www.facebook.com/HolmLaue

U vindt op onze website natuurlijk alle informatie over ons 
bedrijf, onze producten en onze dealers wereldwijd. Maar 
daar is nog meer te ontdekken: 

Downloadsectie
In onze uitgebreide downloadsectie vindt u brochures, 
checklijsten, raadgevers en uitgaven van ons geliefde tijd-
schrift voor klanten “Rondom het rund”.

Calculators
U wilt zich overdag, ‘s avonds en ‘s nachts graag vrijblijvend 
online laten adviseren? Maak dan gebruik van de online-con-
fi gurators op onze website. Zoek de optimale apparatencon-
fi guratie voor uw drinkautomaten, Melktaxi of ook voor ver-
schillende iglo-systemen.

Fotogalerie
Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Blader door onze fotog-
alerie en zie hoe onze klanten onze producten in de praktijk 
gebruiken. U komt gegarandeerd op nieuwe ideeën!

YouTube-kanaal van Holm & Laue
www.youtube.com/user/HolmLaue
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Ik ben geïnteresseerd in:

 CalfExpert drinkautomaat
 HygiëneStation
 DoubleJug
 CalfGuide
 Melktaxi
 MiniFlash
 H&L iglo
 Iglo-veranda
 Kalfvoerhek
 MultiMax-veranda
 Kalvertuin
 Calf-Tel hokken met FlexyFence
 TwinHutch met FlexyFence
 Calf-Tel Pen-systeem
 KalverBuggy
 CalfVital Kalverredder
 Kalverjas
 Service drinktechniek

Faxformulier

Voor de aangevinkte producten wil ik:

 meer informatiemateriaal
 een offerte
 advies

gewenste datum:

Afknippen en per fax terugsturen naar
+49 4331 20 174-29

Afzender

Telefoon

Notities
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Neem de tijd!

Na het doorlezen van ons handboek hebt u waarschijnlijk 
veel nieuwe indrukken opgedaan. Wij adviseren: Leg het 
handboek weg en denk erover na, wat u in uw houden van 
kalveren zou kunnen veranderen. Wat zijn uw persoonlijke 
doelen? Hoe kunt u in de kalverenstal nog beter worden? 
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Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Duitsland

Telefoon:  +49 4331 20 174 - 0
Telefax:  +49 4331 20 174 - 29
E-mail: info@holm-laue.com
Internet: www.holm-laue.com

Wij willen de fi rma’s en onze klanten bedanken voor het afgeven van het beeldmateriaal. 

Foto’s
Holm & Laue, Calvex, Calf-Tel, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Elenathewise - Fotolia.com, goodluz/Shutterstock.com, 
Production Perig/Shutterstock.com, Iakov Filimonov/Shutterstock.com, iStock.com/JMichl

Handboek Kalf 6e editie
Fouten en wijzigingen voorbehouden

De productinformatie in deze handleiding bevat beschrijvingen of kenmerken van de functies die in specifi eke gevallen niet altijd 
van toepassing zijn, zoals beschreven, of ze kunnen veranderen door een verdere ontwikkeling van de producten. De gewenste pres-
tatiekenmerken zijn alleen dan van toepassin als deze bij een contract afsluiting nadrukkelijk in de overeenkomst zijn vast gelegd. 
Beschikbaarheid en technische veranderingen zijn voorbehouden.

De in deze handleiding beschreven testresultaten kunnen niet in alle gevallen in de praktijk worden bereikt.
Dit is te wijten aan de plaatselijke omstandigheden en het bedrijfsmanagement.

Alle producten kunnen merken of productnamen van de Holm & Laue GmbH & Co KG of andere bedrijven zijn. 
Het gebruikt ervan door derden voor hun eigen doeleinden kan inbreuk maken op de rechten van de eigenaar.
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“Bedankt, dat je aan ons hebt gedacht!”
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VoerhekCalf-Tel FlexyFenceH&L Kalvertuin

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Duitsland

Telefoon:  +49 4331 20 174 - 0
Telefax:  +49 4331 20 174 - 29
E-mail: info@holm-laue.com
Internet: www.holm-laue.com


