In balans brengen energie/eiwitverhouding leidt nog niet tot betere
gezondheid
In Ekoland 6 is een relatie gelegd tus-

Weerstand, voeding en sporenelementen in relatie tot diergezondheid onderzocht

sen uiergezondheid en de slecht functionerende melkmachine. Een belangrijke daling van het tankmelkcelgetal
op negen biologische melkveebedrijven
kon worden aangetoond door veranderingen aan de melkmachine. Vacuümcapaciteit en -schommelingen waren
belangrijke factoren. Behalve de melkmachine is ook de diervoeding van
belang in het complex van factoren
rondom uiergezondheid. Op bd-bedrijf
Zonnehoeve is een onderzoek gestart

40 mg/100 gram melk. De koeien krijgen
dan ook alleen gras/rode klaver/luzerne.
Het ureumgehalte is een maat voor een
overschot/tekort aan onbestendig eiwit
in het rantsoen. Te hoge gehaltes kunnen leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, maar ook kan de gezondheid van
de dieren schade oplopen. Ondanks alle
hygiënische inspanningen lukt het niet
goed het celgetal blijvend op een laag niveau te houden (beneden 250.000). Bacteriologisch onderzoek laat zien, dat het
veelal om (subklinische) gevallen van

de bacterie Staphylococcus aureus gaat.
Direct na het kalven stijgt bij verschillende dieren het celgetal onmiddellijk tot
waarden boven de 400.000. Bij het afkalven in 1995 blijven er dieren aan de nageboorte staan, wat men vooral wijdt aan
de gebruikte stier. Ook de vruchtbaarheid van de koeien valt teg. Ondanks dat
er uitsluitend met natuurlijk dekkende
stieren wordt gewerkt, wordt het afkalfpatroon steeds verder verspreid en verschuift naar achteren. Hierdoor komt de
doelstelling om zoveel mogelijk herfst-

naar de invloed van extra energie en
sporenelementen op de gezondheid
van melkvee. Geconcludeerd wordt
dat het beter in balans brengen van de
energie/eiwit-verhouding nog niet leidt
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tot een betere gezondheid.

E

r zijn verschillende voedingsfactoren die van invloed zijn op de
afweer en de weerstand van melkkoeien.
Gesuggereerd is dat op bedrijven met
tekorten in de voeding dikwijls meerdere
kleinere problemen aanwezig zijn (aan de
nageboorte blijven staan, te hoog celgetal na afkalven, klauwproblemen). Onder
stressvolle omstandigheden na afkalven
gaan de dieren dan onderuit. Op enkele
bedrijven werden aanwijzingen gevonden dat voedingsfactoren een rol spelen.
Reden om afgelopen winter op bd-bedrijf
Zonnehoeve een proef te starten naar de
invloed van extra energie en sporenelementen op de gezondheid van melkvee.

Bloed- en melkonderzoek
Het ureumgehalte in de melk op Zonnehoeve blijkt hoog te liggen. In zowel
de weideperiode als in de stalperiode
bedraagt dit respectievelijk 45-50 en 3518
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Volgend jaar wordt de proef op De Zonnehoeve voortgezet. Dan worden de dieren om en om behandeld met een
bolus van Koper en Selenium. Deze wordt zo mogelijk 1-2 maanden voor afkalven toegediend. Vervolgens zullen
de effecten op de gezondheid opnieuw beoordeeld worden. (Foto Michiel Wijnbergh)

en wintermelk te leveren in de knel. Door
de veehouder (Age Opdam) wordt een mogelijke relatie gelegd met een tekort aan
Selenium. Besloten wordt de pinken die ’s
zomers buiten lopen in een natuurgebied
likstenen te geven met extra selenium
(vanaf zomer 1995). Bloed-onderzoek
(december 1996) bij verschillende diergroepen maakt duidelijk, dat de gehaltes
aan Selenium (in alle diergroepen) en Koper (bij jongvee en vaarzen) toch nog zeer
laag is (tabel 1). Wij zien twee mogelijke
wegen om de gezondheid van de dieren
te beïnvloeden. Of de dieren krijgen een
rantsoen met extra energie, waardoor er
minder negatieve effecten zijn van een te
veel onbestendig eiwit of de dieren krijgen extra sporenelementen bijgevoerd.
Leeftijd afkalven
Tabel 1
Sporenelementen in het bloed (december
1996)

Groep
Zink
Pinken
13
Vaarzen
15
Oudere koeien 13

Selenium Koper
23
5
47
3
46
10

Aanbevolennorm:

120 - 350

12 - 2

7,5 - 18

Daarnaast blijkt toch ook de leeftijd van
afkalven van invloed te zijn op de ontwikkeling van het celgetal. Vaarzen die
afkalven op ruim 2 jaar laten in 2 achtereenvolgende jaren direct na kalven al een
celgetalverhoging zien, terwijl dieren die
op ruim 2,5 jaar afkalven dit niet verto-

nen. De dieren die op latere leeftijd zijn
gedekt, vertonen een betere persistentie
in de lactatie, blijven beter in conditie en
hebben over het algemeen een lager celgetal. Na een aantal overgangsjaren worden momenteel de pinken gemiddeld op
een latere leeftijd gedekt dan voorheen.
Besloten wordt allereerst een proef te
starten, waarbij een deel van de koeien
extra energie krijgt in de vorm van
geplette tarwe (3 kg/koe/dag). In de gesprekken met Piet van IJzendoorn en Age
Opdam blijkt, dat zij zich in hun keuzen
wel laten leiden door de diergezondheid,
maar niet gevoelig zijn voor een eventuele ureum-overmaat en de daarbij gepaard
gaande stikstofverliezen.

Tarwe-proef
De proef start rond 1 januari 1997 met
een proefperiode van 3 maanden. Bij
de start van de proef zijn de dieren gemiddeld op 100 dagen van hun lactatie.
Achteraf had de proef eerder moeten
beginnen, gezien de grootste kans op een
energietekort in de eerste 100 dagen na
afkalven. Van een selectief aantal dieren
wordt gedurende de proef het gehalte
aan selenium en koper bepaald. De voeropname is niet vastgesteld. Wel blijkt dat
de ruwvoer-opname van de tarwe-groep
lager ligt dan de controle-groep. Er zijn
beduidend meer voerresten, hetgeen
wijst op een verdringing van ruwvoer.
Ondanks kleine verschillen in productie
bij de start van de proef (tabel 2) blijkt,
dat de tarwe-gift leidt tot een hogere
melkgift (circa 3 kg FPCM), vooral door
het stijgen van de liters melk en een lager ureumgehalte (5 mg/100 gram). Na
de proefperiode blijft de melkgift hoger,

Tabel 2
Melkproductie (via melkcontrole) en ureumge halte: voor (1 maand), tijdens (3 maanden)
en na (2 maanden) de proefperiode

eiwit FPCM celgetal ureum
(kg)
(koe)
(mg/100 g)

Controle-groep (17 koeien)
Voor
Tijdens
Na

18,4
15,8
13,7

4,43
4,57
4,69

3,55
3,61
3,69

19,6
17,1
15,2

197
228
335

38

Tarwe-groep (17 dieren)
Voor
Tijdens
Na

19,1
19,2
16,2

4,19
4,39
4,48

3,59
3,55
3,56

19,9
20,4
17,4

94
138
155

33

Tabel 3
Vruchtbaarheidsresultaten
aantal dekkingen
per dracht
Controle 1,56
Tarwe
1,63

drachtigheid
na 1e dekking
53%
53%

De bloedwaarden van Selenium en Koper
worden niet beïnvloed door de tarwe-gift.
In beide groepen stijgen de waarden iets.
Met name het selenium-gehalte blijft (extreem) laag; het kopergehalte komt geleidelijk boven de norm-waarden.

Geen betere gezondheid
Na evaluatie van de proef is geconcludeerd, dat het beter in balans brengen van
de energie/eiwit-verhouding niet heeft
geleid tot een betere gezondheid. Besloten is om komend jaar de proef voort te
zetten. Hierbij zullen de dieren om en om
behandeld worden met een bolus van Koper en Selenium. Deze wordt zo mogelijk
1-2 maanden voor afkalven toegediend.
Vervolgens zullen de effecten op gezondheid opnieuw beoordeeld worden. De
opzet is bedoeld om een eventueel effect
vast te stellen. Het betekent niet, dat er bij
een positieve uitslag onmiddellijk wordt
overgegaan tot het standaard verstrekken van een bolus. Dit past niet binnen de
doelstellingen van Zonnehoeve. Gezocht
zal dan moeten worden na oplossingen
die wel acceptabel zijn.
De proef is uitgevoerd in het kader van
het project Maatwerk, waarin onderzoeker en ondernemer op zoek zijn naar
bedrijfsgebonden zoek- en leerprocessen.
Het project wordt gesubsidieerd door het
ministerie van LNV.
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vooral direct na de proef. Toch valt de extra hoeveelheid melk tegen gezien de tarwegift. In plaats van een verwachte 5-6 kg
melk blijft het verschil op zo’n 3 kg steken.
Door bestaande verschillen in celgetal
tussen beide groepen voor de eigenlijke
proefperiode is het niet mogelijk om een
effect op het celgetal te beoordelen. De
vruchtbaarheidsresultaten tussen beide
groepen blijken niet te verschillen
(tabel 3).

19

