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V akmanschap uiergezond h e i d t e l t b i j r o b o t
Een goede uiergezondheid op bedrijven die melken
met een melkrobot wordt voor een groot deel
bepaald door goed vakmanschap van de veehouder. Het gaat om maatwerk per bedrijf.
Dat blijkt uit een epidemiologische studie van
Wageningen UR Livestock Research en de
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Zij onderzochten de risicofactoren voor uiergezondheid
op 150 bedrijven die melken met een robot.
De hygiëne van de koe dient leidend te zijn bij te
nemen managementmaatregelen, bijvoorbeeld
het reinigen van de ligboxen. Ook moet men
voldoende tijd besteden aan de gegevens uit
de robot en aan de dagelijkse verzorging van de
koeien. De melktechniek van de robot moet goed
zijn afgesteld zodat spenen geen ringen of puntbloedinkjes vertonen na het melken. Sprayen
van de spenen na het melken, waarmee meer
dan 30 procent van de speen wordt geraakt
(gerekend vanaf de onderzijde), is belangrijk
voor een goede uiergezondheid.
Gunstige factoren
Als de koeien zelf voldoende naar de melkrobot
komen, resulteert dat in een betere uiergezondheid op het bedrijf. Het gebruik van een wachtruimte kan daarbij gunstig zijn. De koeien moe-

ten goed uit de voeten kunnen in de stal en niet
kreupel zijn. Bedrijven die voor het omschakelen
naar een melkrobot een goede uiergezondheid
hebben, doen het beter met de robot. Tevens
hebben bedrijven met een hoge melkgift per koe
en minder koeien een betere uiergezondheid.
Bovendien hebben bedrijven die preventieve
maatregelen nemen om de algemene gezondheid van het melkvee te verbeteren – zoals vrij
zijn van paratbc en meedoen aan de GD-programma’s voor IBR-vrij-certificering en het
BVD-virusvrij-programma – een hogere uiergezondheidstatus.
Voeding
Ook voeding speelt een rol speelt bij de uiergezondheid. Vooral het voeren van de resten
van de melkkoeien aan de droge koeien lijkt een
negatief effect te hebben. Maar ook het sterk de
nadruk leggen op veel structuur in het voer voor
de melkgevende dieren, een hoger percentage
stro en/of hooi in het rantsoen en het later maaien
voor meer structuur in de kuil, blijken gerelateerd
aan een slechtere uiergezondheid.

Onderzoek a f r i j p e n m a ï s
Nederlandse melkveehouders kunnen de
methaanuitstoot met 200.000 ton CO2equivalenten verminderen door aanpassing
van het rantsoen. Het voeren van verder
afgerijpte snijmaïs (meer dan 35 procent
drogestof) is een voorbeeld. Het verder
laten afrijpen van snijmaïs boven 35
procent droge stof resulteert in een
(verdere) stijging van het zetmeelgehalte
en een hogere pensbestendigheid. Melkveehouders verwachten een lagere voeropname, slechtere verteerbaarheid en
uiteindelijk een lagere melkproductie
met verder afgerijpte snijmaïs. Ook wordt
gevreesd voor grotere kans op broei van
de snijmaïskuilen.
Wageningen UR Livestock Research gaat
op de Waiboerhoeve in Lelystad onderzoeken of deze vrees wel terecht is. Voor het
onderzoek zijn op de Waiboerhoeve snijmaïskuilen aangelegd met een verschillende mate van afrijping. Zo worden de
effecten op conserveringseigenschappen
en broeigevoeligheid onderzocht. Uit een
voerproef moet straks blijken wat de effecten van deze snijmaïskuil zijn op voeropname, verteerbaarheid en melkproductie.

Indikken melk op boerderi j
Indikken van melk op de boerderij is technisch mogelijk, maar wordt in Nederland nog niet toegepast.
In het buitenland gebeurt het al wel op enkele tientallen grote melkveebedrijven met een paar duizend
melkkoeien. Wageningen UR Livestock Research heeft enkele indiktechnieken nader bekeken.
Melk kan goed op de boerderij worden ingedikt met membraantechnieken, zoals omgekeerde osmose
en ultrafiltratie. Behalve membraantechnieken is ook indampen en vriesdrogen mogelijk, maar die
opties zijn financieel niet aantrekkelijk. Innovatieve technieken, zoals membraandestillatie, freezeconcentration en fractioneren van eiwitten uit melk, lijken interessant, maar daar is nog geen of
weinig ervaring mee.
Er is niet veel informatie over de effecten van indikken op de kwaliteit van rauwe melk, zoals kiemgetal en de zuurtegraad van het melkvet. Er zijn aanwijzingen dat indikken bij temperaturen tussen
30 en 40 graden Celsius het kiemgetal verhoogt. Een oplossing daarvoor kan zijn om melk bij lage
temperatuur in te dikken of als melk warm wordt ingedikt, te zorgen voor een uiterst laag kiemgetal
en snel in te dikken en koelen. Voor het behoud van de bacteriologische kwaliteit zijn cruciaal:
het goed kunnen reinigen van de membranen, de tijdsduur van het proces, de procestemperatuur,
de kwaliteit van het uitgangsmateriaal en de tijd tot de koeling.
Wetgeving
Melkveehouders die op hun eigen bedrijf willen indikken, krijgen te maken met wetgeving. Van een
‘gewone’ melkveehouder wordt hij een zuivelwerker met de daarbij behorende regelgeving. Het
fabrieksquotum moet dan worden omgezet in een consumentenquotum. Daarnaast moet de melkveehouder voor een afnemer van zijn ingedikte melk zorgen en afspraken maken over de productprijs en het transport. Economisch gezien kan een terugverdientijd beneden de tien jaar worden
gehaald als dezelfde prijs voor kilogrammen vet en eiwit wordt betaald als nu voor gewone rauwe
melk en wanneer de afvoer- en transportkosten onder de 4 euro per 100 kg ingedikte melk blijven.
Als we rekenen met afvoerkosten inclusief transport in de richting van de huidige negatieve grondprijs (circo 3 euro per kg melk), dan liggen de terugverdientijden beneden de vijf jaar.

Kennis en ervaringen K&K
Speciaal voor adviseurs heeft het project Koeien & Kansen zijn belangrijkste kennis
en ervaringen over mest en mineralen gebundeld. Met dit basismateriaal kunnen
adviseurs de informatie verwerken in hun adviezen naar melkveehouders en gebruiken
bij de opzet van cursussen en studiebijeenkomsten.
Het basismateriaal bestaat uit vier blokken:
1. Informatie en achtergronden van het mineralenbeleid.
2. Een analyse van de Nederlandse melkveehouderij, leidend naar een bedrijfsdiagnose.
3. Een overzicht van mogelijke managementmaatregelen.
4. Praktijkverkenningen op basis van de bedrijfsdiagnose.
Voor de nieuwe fase
Het Nederlandse mineralenbeleid staat aan de vooravond van een nieuwe fase
(2010–2013), met nieuwe en verder aangescherpte normen. Koeien & Kansen-melkveehouders hebben daar in de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan in
hun tactisch en strategisch mineralenmanagement. Deze kennis en ervaring stelt
Koeien & Kansen nu op een geïntegreerde manier beschikbaar voor de Nederlandse
praktijk.
Het rapport ‘Inspelen op milieubeleid; Cursusmateriaal voor tactisch en strategisch
mineralenmanagement op melkveebedrijven 2010 t/m 2013/2015’ is te vinden op
de website www.koeienenkansen.nl.
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RUIMTEBESPAREND
De investeringen voor het indikken van melk
kunnen binnen tien jaar terugverdiend worden.
Foto: Wilma Wolters

Botsende dogma’s
Zondagochtend in bed luisteren we vaak naar
vroege vogels. Zo ook 13 december 2009. Na uitgebreide aandacht voor de Q-koorts, met de bijna
obligate vraag of intensieve veehouderij in Nederland nog wel kan, kwam een reportage uit Kopenhagen waar de klimaatconferentie in de startblokken stond. Een groep Koreanen vertelde
vol overtuiging dat zij in bio-organic farming de
oplossing zien voor het klimaatprobleem. Tot mijn
verbazing vertaalt de interviewer dit met vegetarisch. Biologisch betekent vooral ‘levende natuur’.
Toen ook de alternatieve landbouw methode zo
werd genoemd, ontstond een tweede betekenis
die allengs sterker wordt geassocieerd met duurzaam. Nu zijn we mogelijk getuige van het ontstaan een verenging van de tweede betekenis van
biologisch naar duurzame plantaardige productie.
Dit vanuit een groeiende maatschappelijke perceptie dat (intensieve) veehouderij niet duurzaam
kan zijn. Een grote uitdaging voor de veehouderij
om te laten zien dat het wel kan! Of zou de maatschappelijke perceptie al zo sterk sturend zijn dat
er geen keren meer aan is?
Een tweede voorbeeld. Schaalvergroting van
de veehouderij is onvermijdelijk. Met schaalvergroting wordt dan vooral vergroting van de
bedrijfsomvang bedoeld. Argumenten zijn: autonome trend en enige manier om internationale
kostprijs concurrentie aan te kunnen. De enkeling
die probeert alternatieven te laten zien voor
schaalvergroting wordt nauwelijks gehoord.
Het begrip schaalvergroting lijkt in hoge mate
zelfsturend te zijn binnen de veehouderij. Buiten
de veehouderij ligt het anders. Schaalvergroting
wordt daar geassocieerd met varkensflats en
megastallen. Ook de recente discussie over
Q-koorts in de media wordt onmiddellijk in
verband gebracht met grootschalige veehouderij
en de daaraan verbonden gevaren voor mens en
dier. Hier lijkt ook een soort zelfsturing rond een
gemeenschappelijk begrip te ontstaan, vaak
geformuleerd als: ‘schaalvergroting van de veehouderij moeten we als maatschappij niet willen’.
Botsende dogma’s, maar uiteindelijk is het aan de
veehouderij om dit probleem
op te lossen en productiewijze in overeenstemming te
brengen met wat gewenst is.

Sierk Spoelstra
Wageningen UR
Livestock Research
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