Preventief managen
Raf Adams: ‘In drie maanden nog geen uierontsteking’
Een nieuwe melkveestal was
voor de familie Adams dé oplossing voor overbezetting. De gevolgen voor de uiergezondheid
zijn spectaculair. Het tankcelgetal
ging van 300.000 naar 180.000.

H

et lijkt wel een eengezinswoning
naast een appartementengebouw, zo
groot is het verschil tussen de oude en de
recent gebouwde melkveestal van de familie Adams in Merksplas. ‘We hebben
nu ruimte voor 160 koeien.’ Raf Adams
(43) wijst meteen op het verschil met het
oude gebouw. Daarin waren 110 boxen
voorzien voor de huisvesting van 140
melkkoeien. ‘Wanneer je de huidige
maatvoering voor de boxen nam, dan
konden in de oude stal amper 80 tot 90
boxen staan. Het systeem was na twintig
jaar totaal verouderd.’
‘Drie tot vijf uierontstekingen per week
en voortdurend klauwproblemen.’ Dat
waren volgens Adams de gevolgen van de
voormalige overbezetting. ‘De roostervloer droogde nooit op en de boxen waren binnen de kortste keren vuil. Het was
een ramp om in die stal te werken.’ Sinds
de verhuizing zijn de gevolgen voor de uiergezondheid enorm. ‘Het tankcelgetal
lag altijd op 300.000. In drie maanden is
dat gedaald naar 180.000 en we hebben
tot nu toe geen enkel geval van uierontsteking.’

binatie met een mestschuif levert dat
schone en droge roosters op. ‘Bovendien
worden de ligboxen op die manier minder bevuild ter hoogte van de uier’, ondervindt Adams, die het bedrijf samen met
zijn zonen Steven (20) en Nick (19) uitbaat. Twee keer per dag worden de boxen
schoongeveegd en wordt een kleine hoeveelheid zaagsel bijgestrooid. ‘Vroeger liepen we achter de feiten aan, nu doen we
veel meer aan preventie.’
De behandelstraat met automatisch klauwenbad na de melkput helpt bij het preventief managen. ‘We wilden anders koeien melken. Normaal hadden na de
melkput verschillende stroboxen gestaan,
maar dat is tot één gereduceerd. Ons principe was om stroboxen overbodig te maken. Zoiets kan alleen door preventief en
structureel te werken.’
Bij bouwkosten van gemiddeld 4000 euro
per koe is de behandelstraat met 25.000
euro verhoudingsgewijs een dure investering. ‘Toch ben ik er zeker van dat dit
hoekje dat bedrag ook echt zal opbrengen. Uiers branden, drachtcontrole en
vooral klauwen bekappen, het gebeurt nu
in een handomdraai en we doen het ook
echt. Vroeger moest een koe eerst kreupel

lopen voor we gingen bekappen. Nu bekappen we koeien in de droogstand en
honderd dagen na kalven.’
Hoewel uiergezondheid vroeger een probleem was, koos Adams ervoor om geen
geleidbaarheidsmeters aan de melkmeting te koppelen. Het aantal vals positieven haalt hij als reden aan. ‘Ik wil liever
een systeem dat honderd procent sluitend
is. Anders gaan in de melkput al snel
zoveel lampjes flikkeren dat je daar na
zekere tijd geen aandacht meer aan besteedt.’ Zelfs individuele celgetalbepalingen komen er niet aan te pas. ‘Als er op
het niveau van het tankcelgetal geen problemen zijn, betekent dat alleen maar
weggegooid geld.’
Bij een te lage melkgift krijgt de melker
wel een melkalarm. ‘In dat geval scheelt
er ook echt iets aan die koe: of ze is ziek
of ze is tochtig.’ De capaciteit van de melkstal vindt Adams wel degelijk belangrijk,
vandaar ook de keuze voor een ruime
twee keer achttien zij-aan-zij melkstal van
DeLaval. ‘De melkput moest groot genoeg
zijn. Ik wil liever niet te lang melken, anders verslapt de aandacht veel te snel.’
Annelies Debergh

Niet achter de feiten aan lopen
Licht, lucht en ruimte zijn drie pijlers
waarop het stalconcept steunt. Door de
vier meter hoge en bijna volledig open
flanken komt veel verse lucht binnen. Het
steile dak met veertig procent dakhelling
helpt voor voldoende luchtafvoer. In comRaf Adams: ‘Bij een te lage melkgift
volgt een melkalarm’
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