GROEIEN EN stalinrichting

Goedkoper strooisel
voor de ligbox
De kosten voor zaagsel zijn afgelopen jaren enorm gestegen. Voor een bedrijf met
100 melkkoeien kunnen de zaagselkosten tot wel boven de 10.000 euro per jaar stijgen.
Samen met dierenarts Bertjan Westerlaan van Vetvice zetten we de voor- en nadelen
van een aantal strooisels op een rij.

D

iepstrooiselboxen geven veel
koecomfort, vertelt Westerlaan.
Hij schat dat bij nieuwbouw
minimaal 60 procent van de veehouders
kiest voor deze vorm van ligcomfort voor
de melkkoe.

Traditioneel worden boxen, zowel matten
als diepstrooiselboxen, ingestrooid met
zaagsel, maar met de stijgende prijzen
zoeken melkveehouders naar alternatieve
strooisels. Zaagsel heeft daarnaast enkele
andere nadelen. Het betreft organisch

materiaal waarin bacteriën goed groeien.
Soms bevat het schone nieuwe zaagsel de
Klebsielle bacterie. Verder vormt het
gebruik in diepstrooiselboxen geen stevig
bed, waardoor veel zaagsel uit de boxen
wordt gelopen en de kans bestaat dat de
koeien op de harde ondergrond komen te
liggen. Dit kan beschadigde hakken tot
gevolg hebben.
“Koeien willen ongeveer 12 tot 14 uur per
dag liggen”, vertelt Westerlaan. Als het
ligbed niet comfortabel genoeg is, dan liggen de dieren minder en veroorzaakt dit
stress, wat de weerstand van de koe aantast. Uit zijn ervaringen met diepstrooisel
concludeert Westerlaan dat de koeien
hierin meer liggen dan op een traditionele
mat. “En er lopen minder koeien met
dikke hakken of kale gewrichten rond.”
De klauwgezondheid verbetert aanzienlijk. De uiergezondheid gaat ook vaak
vooruit, maar een harde relatie met diepstrooisel is lastig te leggen omdat er meer
factoren gelden.

Dierenarts Westerlaan (l.) geeft melkveehouder Baken advies over ligboxstrooisel
Baken gebruikt de dikke fractie van gescheiden mest in de ligboxen van zijn 120 koeien.
Helemaal ideaal is het nog niet, de laag strooisel is aan de dunne kant.
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Voor- en nadelen van vier soorten boxstrooisel
Soort strooisel
Paardenmest

Voordelen
Paarden dragen andere bacteriën bij zich dan koeien.
Uiers blijven schoon, er blijft geen mest aan hangen.
Koeien hebben goed grip bij opstaan.
Koeien liggen er graag op en blijven schoon.

Dikke fractie

Koecomfort is goed, koeien liggen meer.
Vormt harde plekken die rul gemaakt dienen te worden.
Goedkoper dan zaagsel.	In najaar richting september is er weinig mest voorhanden.
Geen kale hakken en gewrichten meer.
Dunne fractie in de put kan gevaarlijke gassen opleveren.
Schone uiers en benen.
Bij jongvee besmettingskans met salmonella- en paratbc-bacterie.

Zand

Zand is droog en zacht, en vormt zich naar koe.
Zand heeft in de zomer een koelende werking.
Zand is anorganisch, slechte voedingsbodem bacteriën.
Goede grip bij opstaan en gaan liggen.

Keuze strooisel
De keuze voor het type strooisel wordt
vaak door ervaringen van collega-vee
houders bepaald. Alternatieven die veehouders momenteel gebruiken zijn onder
andere een mengsel van stro met kalk en
water, papierkorrels, compost, zand, paardenmest en dikke mestfractie. Westerlaan
ziet vooral een stijgende interesse voor
zand en dikke mestfractie, maar geeft aan
dat zand toch een aantal voordelen biedt
boven dikke mest.

Nadelen
Men moet wel waakzaam blijven voor kruisbesmetting.
Kleine markt, afhankelijk van aanbod van mest.
Last van kuilvorming, dit moet dagelijks rul gehouden worden.
Kans op natte knieën en flanken als paardenmest te nat is.

Zand moet homogeen en geen leem, grind of steentjes bevatten.
Alleen met dichte vloeren te gebruiken, zand bezinkt in de putten.
Meer slijtage aan hoeven/scheermessen/apparatuur.
Zand is zwaar, instrooien moet gemechaniseerd worden.

Er doen veel vooroordelen over zand als
strooisel de ronde, vertelt Westerlaan,
zoals overmatige slijtage aan pompen en
materialen en dat het arbeidsintensief is.
Natuurlijk is zand in de boxen niet voor
elk bedrijf weggelegd, je moet er bij de
bouw van de stal bewust voor kiezen,
zodat met het verwerken van mest met wat
zand rekening gehouden kan worden. <

Tijdsbesparing en arbeidsverlichting met de VTL-ligboxvuller
Voor maximaal koecomfort kiest meer dan

in de boxen. De lengte van het vijzel

de helft van de melkveehouders bij nieuw
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Automatisch ligboxen instrooien
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valpijp die flexibel is in te stellen naar
gelang de gewenste hoeveelheid strooisel
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