CalfOTel® Hybrid
Individuele en groepshuisvesting in één
DÉ INNOVATIE IN KALVERHUISVESTING!
• Optimaal huisvesten van de eerste dag tot drie maanden
• Extra aandacht voor hygiëne, gezondheid en arbeid

Kalveren buiten huisvesten
Een goed microklimaat
Kleine groepen ‘all-in all out’
Flexibele indeling
Minder ruimte nodig
Arbeidsgemak essentieel
Makkelijk reinigen en ontsmetten

Het beste hok voor een goede start
Voor een efficiënte en succesvolle melkveehouderij
is een goede kalveropfok steeds belangrijker. Om
kalveropfok verder te kunnen optimaliseren heeft VDK
Products de ‘CalfOTel Hybrid’ ontwikkeld. Een uniek,
nieuw huisvestingsconcept voor kalveren, waarin de
kalveren zowel individueel als in kleine groepen ‘buiten’
worden gehuisvest. Zo kunnen kalveren vanaf de eerste
dag tot drie maanden in hetzelfde hok blijven. Bij de
ontwikkeling van het systeem stonden arbeid, hygiëne en
diergezondheid centraal.

Kalveren buiten huisvesten
De CalfOTel Hybrid is speciaal gemaakt om kalveren buiten te huisvesten.
Hierdoor is er in en om het hok eenvoudig een lage infectiedruk te realiseren en
genieten de jonge kalveren optimaal van de frisse buitenlucht.

Een goed microklimaat
De vorm van het hok en de verstelbare klep zorgen bij alle weersomstandigheden
voor een goed microklimaat.

Kleine groepen ‘all-in all out’
De dieren worden niet verplaatst van individuele hokken naar groepshokken.
Dit zorgt voor zowel arbeidsbesparing als voor minder stress bij de kalveren.
Ook de kleine, stabiele groepen tot drie maanden in combinatie met een goed te
reinigen ‘all-in, all-out’ systeem, hebben een positief effect op de diergezondheid.

Flexibele indeling
Van individuele huisvesting tot groepshuisvesting met vier kalveren in één hok, het is
mogelijk zonder dat de kalveren worden verplaatst en gemengd met anderen. Door de
uitneembare schotten zijn er diverse indelingen mogelijk: 4x1, 2x2, 1x4 (of 1x3 en 1x1).

Minder ruimte nodig
Met de CalfOTel Hybrid is er minder ruimte nodig op het erf. Er zijn geen eenlingunits
én groepshokken nodig. De Hybrid is individuele en groepshuisvesting in één.

Arbeidsgemak essentieel
Door de beweegbare klep aan de voorzijde van het hok, is er een goed overzicht
op de kalveren en kan de veehouder rechtop staan. Omdat de kalveren samen
gehuisvest worden zijn er korte looplijnen. Uit ervaring blijkt dat er meer dan
30% arbeidsbesparing is bij het reinigen, voeren en bijstrooien ten opzichte van
conventionele systemen.

Makkelijk reinigen en ontsmetten
De CalfOTel Hybrid wordt gemaakt van glasvezel versterkt polyester met
een super gladde binnencoating. Hierdoor is het hok goed te reinigen en te
ontsmetten. Ook bevat het geen hoeken of kieren waarin vuil kan blijven zitten.

ONZE VISIE
CalfOTel onderhoudt intensief contact met veehouders, voerleveranciers, wetenschappers en dierenartsen. Onze visie
op kalveropfok vertalen we door in onze producten. Wetenschappers onderkennen drie belangrijke aspecten voor het
succesvol opfokken van kalveren: voeding, huisvesting en management. Met de CalfOTel opfoksystemen ontwikkelen
wij de beste kalverhuisvesting waarbij hygiëne, gezondheid en arbeid centraal staan.
Meer hierover vindt u op onze website: www.calfotel.com.

Melkveehouder Pierre van Oort

Dierenarts Niels Groot Nibbelink

“Naast de eenlingunits van CalfOTel gebruiken wij nu ook de
CalfOTel Hybrid. Ik vind het een fijn hok om mee te werken.
Als de klep open is, dan kan ik rechtop staan. Bovendien zijn
de kalveren door het deelbaar hekwerk ook goed te bereiken
wanneer ze drinken. Kalveren samenvoegen in een groep kan
zonder ze te verplaatsen. En mocht er eentje ziek zijn, dan kan
ik die in een handomdraai afzonderen door er een tussenschot
in te schuiven. Door het hok op te tillen en bij de mesthoop
schoon te spuiten en te ontsmetten, beginnen nieuwe kalveren
weer in een schone gedesinfecteerde omgeving.

“Als dierenarts ben ik blij met de ontwikkeling van de CalfOTel
Hybrid. Het hok speelt met de keuze voor kleine, vaste groepen
tot drie maanden leeftijd goed in op de kritieke periode in het
leven van een kalf. Juist bij het verplaatsen en samenvoegen
van jonge kalveren ontstaan vaak de problemen. Daar heb
je hier vast minder last van. Ook zie ik in de praktijk vaak het
minste problemen bij buitenhuisvesting. Zeker wanneer de
hygiëne goed in orde is.”
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