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Beste kalverhouder,
Als geen ander weet u: wanneer de start van de kalveren zonder noemenswaardige problemen
verloopt, groeien de dieren ongestoord door, is er minder antibiotica nodig en worden er prima
technische resultaten behaald. Daarom gaan we als gehele kalversector aan de slag met het
optimaliseren van de ontvangst van kalveren.
De nadruk van het project Ontvangst
Kalveren ligt op de bedrijfsprocessen van de
kalverhouder in de voorbereidingsperiode
op de komst van de nuchtere kalveren en
de eerste vier weken op stal. Via
kennisdeling, het uitwisselen van
succesverhalen en workshops willen we
enerzijds de kennis verhogen en anderzijds
u inspireren om samen te zoeken naar
verbeteringen. Daarom organiseert de SBK
een tal van workshops voor alle
kalverhouders die nuchtere kalveren
(nuka’s) ontvangen.

Workshops voor kalverhouders met nuka’s
In een workshop gaan we aan de slag met het optimaliseren van de ontvangst van nuchtere
kalveren op uw bedrijf.


Bestaande uit kleine groepen kalverhouders



Oefenen met praktijksituaties



Invulling mede door u bepaalt



Locatie & datum in overleg (start voorjaar 2019)



Gegeven door SBK en verschillende partijen uit periferie

Aanmelden
Heeft u interesse in een workshop bij u in de regio? Meld u dan aan op de website van de SBK.
Klik hier

Meer informatie


Heeft u vragen over het project Ontvangst Kalveren of de workshops? Neem dan
gerust contact op met de SBK (088-9984325, info@kalversector.nl).



Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het
SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088-998 4325.



Als u vragen heeft over Vitaal Kalf of de lay-out van InfoKalf, neemt u dan gerust
contact op met SKV. Bij voorkeur per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 0651762076.

SBK is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector.
SBK wil de transparantie van de markt bewaken en bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de voedselveiligheid
van vleeskalveren, kalfsvlees en vleeskalvervoeders bevorderen. SBK is regelinghouder van IKB Vleeskalveren en
Vitaal Kalf.
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