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kengetal melkkoeien

Bijna geen mastitis meer
Rob Wenneger heeft in maatschap met zijn moeder een melkveebedrijf in Vasse (Ov) met negentig koeien. Op het ogenblik legt hij
de laatste hand aan de vernieuwbouw van de ligboxenstal. De stal werd verlengd en de bovenbouw vernieuwd. “Vanwege de
bouw moesten de koeien soms verplaatst worden naar een ander deel van de stal, of lagen ze in de open lucht.” Wenneger denkt
dat de ongunstigere omstandigheden wel enige invloed hadden op de uiergezondheid: in het laatste jaar waren er welgeteld tien
koeien met mastitis. “Het jaarlijkse aantal mastitisgevallen ligt hier rond de 10 procent. Een enorm knappe prestatie”, aldus zijn
dierenarts Bernadette Austie (DAP Tubbergen). Het landelijke gemiddelde is 25 procent (UierGezondheidsCentrum Nederland).
Volgens Austie heeft Wenneger veel gedaan om de uiergezondheid te verbeteren.
Aanvankelijk waren er uiergezondheidsproblemen door de kiem S. aureus. Op advies van de dierenarts spoelde Wenneger de melkklauw na iedere melking van een aureus- of hoogcelgetalkoe in een emmer kokend water. Dat doodt de bacteriën en zo voorkom
je dat koppelgenoten via de melkklauw besmet raken. Ook molk hij voortaan met melkershandschoenen en werd er voorbehandeld met een papieren doek, twee koeien per doek. Schoon werken is erg belangrijk. De voeding is nog belangrijker, meent
Wenneger. Die bepaalt in hoofdzaak de weerstand tegen ziekten, zoals mastitis. De veehouder laat het rantsoen daarom niet berekenen door de voerleverancier, maar door het onafhankelijke veevoedingsadviesbureau Nijhof.
Ook worden monsters ingestuurd voor bacteriologisch onderzoek, als daarvoor aanleiding is. Verder wordt een koe waarvan steeds
hetzelfde kwartier mastitis ontwikkelt, tot een driespeen gemaakt. “Liever een driespeen dan keer op keer behandelen of
afvoeren.” De maatregelen betekenden in het begin veel extra werk. Maar het resultaat was er al snel naar: het jaarlijkse aantal
mastitisgevallen is nu op twee handen te tellen. In de nieuwe stal zit een melkrobot. “Het spoelen van de melkklauw met kokend
water gaf zulke goede resultaten, dat ik een robot wilde die dit ook kon. De Lelyrobot heeft als extra optie een hetestoomontsmetting.” Volgens Wenneger zit zijn dierenarts ‘bovenop’ de uiergezondheid. Dankzij haar tips komt mastitis bijna niet meer voor. “Er is
meer winst te halen door je te richten op minder medicijnverbruik dan op goedkopere medicijnen”, besluit de veehouder.
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