Mastitis:
Blauw uier
Uierontsteking

Blauw uier
Oorzaak
Symptomen

Preventie

Behandeling

De oorzaak van blauw uier is de
bacterie Staphylococcus aureus.
Blauw uier treedt meestal bij
jaarlingen op, soms ook bij oudere
geiten. Meestal is maar één uierhelft
aangetast. Deze uierhelft is gezwollen
en pijnlijk en vaak is er een rode schijf
waarneembaar of is de hele uierhelft
rood. Na korte tijd verkleurt de uier
blauw of zwart. Afhankelijk van het
stadium waarin blauw uier zich
bevindt, is de melk afwijkend. Zonder
behandeling sterven de dieren
meestal snel. Bij tijdige behandeling
kan de geit overleven, maar kan als
verloren worden beschouwd voor de
melkproductie. De aangetaste
uierhelft sterft af. Geiten met
verschijnselen zijn een
besmettingsbron voor andere geiten en de omgeving.
Ruim geiten met verschijnselen direct op. Bekap de geiten op tijd, zodat ze hun uier niet
kunnen beschadigen met scherpe hoeven. Behandel eventueel wondjes aan de uier met
een ontsmettingsmiddel. Laat de melkmachine regelmatig doormeten. Voorkom
blindmelken. Zorg voor een schoon ligbed en verwijder geïnfecteerde dieren uit de stal.
De dierenarts inschakelen. Bij vroegtijdige behandeling kan de ontsteking teruggedrongen
worden met antibiotica en sulfapreparaten.

Mastitis (uierontsteking)
Oorzaak
Zichtbare en niet zichtbare uierontsteking komen beide in geringe mate voor bij geiten. De
oorzaak is vrijwel altijd een bacterie, soms een verwonding. De besmetting verloopt zeer
acuut of juist heel traag en langdurig.
Symptomen
De melkproductie daalt over het algemeen. De melk is waterig en bevat vlokjes of
stroppen. In ernstige gevallen is de ontstoken uierhelft rood en voelt warm aan.
Diagnose
Laat een melkmonster onderzoeken als u een geit niet vertrouwd. Als u weet welke
bacterie de ontsteking veroorzaakt, kunt u een doeltreffende behandeling starten.
Behandeling
Met antibiotica, in overleg met de dierenarts.
Preventie
Laat regelmatig de melkmachine controleren om uierontsteking te voorkomen
(onderhoudsabonnement). Vervang tepelvoeringen op tijd. Zorg dat de geiten schoon en
droog liggen.
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