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UGA: gezonde uiers, meer melk

De kracht van

tankmelkonderzoek
Het verbeteren van de uiergezondheid is voor veel melkveehouders een
belangrijk speerpunt. Gezonde uiers betekent immers fittere koeien,

mooi op tijd bij. Vervolgens kunt u aan de
hand van de volgende uitslagen ook zien
of managementmaatregelen het gewenste
effect hebben.

minder medicijngebruik en meer melk. Om u nog beter bij te staan in de
strijd tegen mastitis lanceert de GD dit najaar UGA (UierGezondheidsAan-

Basis en Standaard

pak). De motor van het programma: tankmelkonderzoek.

GD Tankmelk Uiergezondheid (TMU) is
er in twee uitvoeringen:

Nederlandse melkveebedrijven worden
steeds groter. Nu het einde van het quotumtijdperk in zicht komt, is de verwachting dat de schaalvergroting nog sneller
zal gaan. De druk om meer te produceren
neemt toe en dus tellen de liters melk die
u verliest door bijvoorbeeld mastitis extra
zwaar. Doordat de bedrijven groeien,
wordt efficiënt werken ook steeds belangrijker en is er minder tijd voor de
individuele koe. In dit kader is tankmelkonderzoek een uitkomst: het is dé manier
om de gezondheid van uw dieren op koppelniveau in de gaten te houden. En het
kost u geen tijd.
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Weinig werk, veel inzicht
Met Tankmelk Uiergezondheid (TMU) wordt
uw tankmelk periodiek bacteriologisch
onderzocht op de zeven belangrijkste
mastitisverwekkers. Het nemen van de
melkmonsters gaat automatisch; u hoeft
er niets voor te doen. De hoeveelheid
ziektekiemen die in de tankmelk voorkomt
wordt in de uitslag vereenvoudigd en
vertaald naar een overzichtelijk puntensysteem. Zo ziet u in één oogopslag welke
mastitisverwekkers wel of geen rol spelen
op uw bedrijf. U houdt op een makkelijke
manier de vinger aan de pols en als er een
bacterie of bacteriegroep ‘piekt’ bent u er

Pakket Basis (6 metingen per jaar)
t*O[JDIUUJKEFOTEFSJTJDPWPMMF
perioden
t6JUTMBHEBUBGFCSVBSJ NBBSU 
april, juli, augustus, september
t,PTUFOè QFSKBBS
Pakket Standaard (10 metingen)
t+BBSSPOEJO[JDIUJONBTUJUJTLJFNFO
op het bedrijf
t6JUTMBHEBUBJFEFSFXFLFO
t,PTUFOè QFSKBBS
U kunt uw TMU-pakket online bestellen
via www.gddeventer.com/UGA of door
te bellen naar 0900-1770 (optie 1).

4 december: Uiergezondheidscongres
TMU Basis of TMU Standaard
Met de lancering van UGA, waaronder alle
uiergezondheidsproducten van de GD vallen, zijn de mogelijkheden van Tankmelk
Uiergezondheid uitgebreid. Zo kunt u nu
kiezen uit TMU Pakket Basis en TMU Pakket
Standaard (zie kader). Bij Pakket Basis
wordt uw tankmelk zes keer per jaar onderzocht, waarbij we ons concentreren op
de risicoperiodes voor mastitis: in de zomer wordt drie keer een monster genomen
en in de winter wordt drie keer een monster genomen. Bij Pakket Standaard wordt
de tankmelk tien keer per jaar onderzocht
en heeft u doorlopend inzicht in de meest
voorkomende mastitiskiemen.

Op 4 december organiseren de GD en
Boerderij voor de eerste maal samen
het Nationaal Uiergezondheidscongres
(voorheen: UGCN zomersymposium).
Onder het thema ‘Mastitis verandert’
zullen diverse (UGA-) uiergezondheidsspecialisten u bijpraten over de laatste
ontwikkelingen rondom de preventie en
behandeling van mastitis. Tijdens de
informatiemarkt is er ruime gelegenheid

Wijzer met de UGA Wijzer
Behalve de keuze uit twee pakketten biedt
Tankmelk Uiergezondheid nu ook een
uitgebreider advies bij de uitslag, gericht
op praktische managementmaatregelen.

Even voorstellen: het UGA-team
UGA wordt mogelijk gemaakt door een sterk
team van GD-uiergezondheidsspecialisten.
Door middel van onder andere praktijkonderzoek werken zij dagelijks samen met
u en uw dierenarts aan het voorkomen en
genezen van mastitis.
Vraagt uw tankmelkuitslag om directe actie,
dan neemt één van de uiergezondheidsspecialisten contact met u op om de uitslag te
bespreken. Ook kunt u, samen met uw dierenarts, de hulp van een uiergezondheids-

specialist inschakelen bij het opstellen
van een bedrijfsspecifiek plan van aanpak.
Desgewenst komt hij of zij bij u langs
om uw situatie ter plekke te bekijken en
bijvoorbeeld uw melkmachine en melktechniek te analyseren (‘Natte Meting’).
Heeft u vragen over een uitslag of een
andere vraag over uiergezondheid, dan
kunt u het UGA-team bereiken via 09001770 (optie 1). Zij staan elke werkdag
voor u klaar.

om bij te praten met collega’s en branchegenoten. Een van de hoogtepunten van
de dag: de uitreiking van de Uiergezondheid Awards (voorheen: UGCN Awards) aan
melkveehouders die het afgelopen jaar een
bijzondere prestatie hebben geleverd op
het gebied van uiergezondheid.
Meer informatie & aanmelden:
www.gddeventer.com/rund

Met de ‘UGA Wijzer’ kunt u naar aanleiding
van de ‘scores’ op uw uitslag uitzoeken
wat concrete aandachtspunten in uw
bedrijfssituatie zijn. Door, samen met uw
dierenarts, de online vragenlijst in te vullen krijgt u een duidelijk overzicht van de
maatregelen die u zou kunnen nemen om
de uiergezondheid op uw bedrijf (en dus
uw tankmelkuitslag) te verbeteren.

Kiem- en celgetal op de uitslag
Op de uitslag staan, op uw verzoek,
tegenwoordig ook het tankmelkcelgetal
en kiemgetal vermeld, zo heeft u al deze
belangrijke gegevens mooi bij elkaar op
één uitslag. Doordat wij het celgetal nu
in de uitslag verwerken, kunnen wij u ook
gerichter advies geven en informatie weglaten die niet voor u van toepassing is.

Extra service
TMU-deelnemers kunnen vanaf nu ook
extra service van de GD verwachten.
Nieuwe deelnemers ontvangen na de
eerste uitslag een telefoontje van één van
de leden van het UGA-team om samen de
uitslag te bespreken. Voor alle deelnemers
geldt dat het UGA-team contact opneemt
als de uitslag afwijkend is en directe actie
van belang is.

Van links naar rechts: Jantijn Swinkels, Anton Gosselink, Sabine Tijs, Hans Miltenburg en Christian
Scherpenzeel.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zelf
ook altijd contact opnemen met het UGAteam (zie kader). Zij kunnen u ook meer
vertellen over de andere UGA-producten
van de GD, zoals individueel bacteriologisch onderzoek (eventueel aangevuld
met een gevoeligheidsbepaling), de ‘Natte
Meting’ (waarbij uw melktechniek en
melkmachine/robot worden geanalyseerd
door een uiergezondheidsspecialist) en
strooiselonderzoek (dé manier om te weten of uw strooisel klebsiella-vrij is). Voor
elke situatie is er een passend product. Zo
werken wij samen met u aan gezonde uiers
en meer melk.
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