Als je verhoogd
celgetal niet aanpakt,
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Adrian Langereis, kwaliteitsmanager bij NoorderlandMelk: “Onze doelstelling
is dat de kwaliteit van de melk van een heel hoog niveau is”.
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NoorderlandMelk wil zich op de markt profileren als kwaliteitspartij. Mede daarom staat uiergezondheid hoog in het vaandel. Aangesloten veehouders met een te hoog celgetal kunnen actief meedoen
in een project waarin kiemen in de tankmelk worden onderzocht.
De coöperatie NoorderlandMelk is in 2007 ontstaan toen twee
leveranciersverenigingen van melkveehouders elkaar vonden
in het zelf afzetten van de melk naar verschillende afnemers,
veelal kleinere partijen die melk aankopen op de vrije markt. Het
gebied van de circa 170 deelnemende melkveehouders strekt zich
uit van Twente tot aan de Afsluitdijk. Nieuwe melkveehouders die
mee willen doen komen op de wachtlijst.

Kwaliteitsmanager
Binnen het bestuur is Adrian Langereis kwaliteitsmanager. “Onze
doelstelling is dat de kwaliteit van de melk van een heel hoog
niveau is, evenals de borging. De aangesloten melkveehouders
worden blijvend gecertificeerd door Qlip. Onze cijfers moeten
bovengemiddeld zijn voor kiemgetal, celgetal, zuurtegraad,
boterzuur en bacteriegroeiremmende stoffen. We krijgen van
Qlip maandelijks een overzicht van de resultaten, inclusief het
landelijk gemiddelde. Zo houden we de trends in de gaten. De
afgelopen tijd zijn we bijvoorbeeld, net als het landelijk gemiddelde, gestegen met het kiemgetal. Omdat we dat niet willen,
hebben we onze leden gevraagd om er extra op te letten en

Speciaal tankmelkonderzoek
De GD heeft speciaal voor NoorderlandMelk een project opgestart waarin kiemen in de tankmelk worden onderzocht. Veehouders binnen NoorderlandMelk met een (dreigend) te hoog
celgetal kunnen zo direct na verhoging van het celgetal actie
ondernemen. Kwaliteitsmedewerker Grolleman kan daarin adviseren en stimuleren. Met de uitslag, die ook naar de dierenarts
gaat, kan de veehouder gericht aan de slag, bijvoorbeeld met
gericht medicijngebruik of met gericht zoeken naar de oorzaak.

Profileren met kwaliteit
Langereis benadrukt dat NoorderlandMelk voor de hogere kwaliteit niet extra wordt beloond. “Maar toch willen we in kwaliteit
altijd beter zijn dan de concurrent. Alle zuivelverwerkende
bedrijven kopen melk op de vrije markt. Als de prijs gelijk is,
moet de keus op NoorderlandMelk vallen. We moeten kwaliteit
uitademen. Daarom zijn we ook zo druk bezig met uiergezondheid. De beleving van kwaliteit bij NoorderlandMelk is vrij
groot. We zijn opgericht door boeren voor boeren. Eigenlijk een
coöperatie zoals die vroeger ook was dan wel bedoeld was.”

laat je geld liggen
hebben we een checklist met aandachtspunten voor de melkveehouder gemaakt.”

Celgetalstimuleringsregeling
Anderhalfjaar geleden is NoorderlandMelk begonnen met de celgetalstimuleringsregeling met als doel het celgetal naar beneden
te krijgen. “Hoewel we ook toen al onder het landelijk gemiddelde
zaten”, zegt Langereis. “Maar we constateerden dat er een grote
groep bedrijven een celgetal had tussen de 200.000 en 350.000
die weinig tot niets aan het celgetal deed. Die bedrijven wilden
we motiveren. Met de celgetalstimuleringsregeling is dat gelukt.
Vanaf die tijd is er een duidelijke daling geweest in het celgetal
dat zich heeft doorgezet tot op heden. We hebben parttime een
kwaliteitsmedewerker in dienst in de persoon van Johan Grolleman (zie ook www.melkwinningja.nl, red.). Hij onderhoudt de
contacten met de bedrijven. Dat doet hij vooral als er excessen
ontstaan op kwaliteitsgebied, bijvoorbeeld te hoge celgetallen.”

Strafpunten
“Melkveehouders die in de buurt komen van een celgetal van
400.000 hebben een bedrijfsprobleem en krijgen begeleiding”,
zegt Langereis. “We werken met een kortingssysteem, zeg maar
strafpunten, dat bij dit celgetal van 400.000 begint. Bij het
strafpuntensysteem houden we globaal de landelijke standaard
aan. We willen niet roomser zijn dan de paus. Gelden van kwaliteitskortingen komen in een pot van waaruit we onder andere
natte metingen subsidiëren.”

Duurzaam produceren
“Ons streven is ook om duurzaam te produceren”, zegt Langereis. “Dat gaat niet van de een op andere dag. Daar stippelen
we een traject voor uit. Daar zijn we nu mee bezig. Alle leden
konden onlangs bijvoorbeeld meedoen aan een cursus ‘Verantwoord medicijngebruik’. De gemiddelde veehouder bij NoorderlandMelk is op zich niet anders dan de gemiddelde Nederlandse
veehouder. Wél ligt het gemiddelde celgetal bij ons tien procent
lager. Wij zitten op 185.000, terwijl het Nederlands gemiddelde
210.000 is.”

Eigen situatie
Langereis heeft zelf een melkveebedrijf van 170 melkkoeien.
“Anderhalf jaar geleden had ik ook een celgetalprobleem. We
zaten tussen de 250.000 tot 300.000 cellen/ml en hadden vrij
veel mastitisgevallen. Toen hebben we een natte meting laten
uitvoeren door de GD. Met de adviezen die hieruit voortkwamen, hebben we met de dierenarts verder overleg gevoerd over
bijvoorbeeld gerichter droogzetten en medicijngebruik. Alle
verbeterpunten hebben we aangepakt. Momenteel zitten we
qua celgetal beneden de 100.000. Uiteraard speelde de celgetalstimuleringsregeling daarin ook mee. Als je iets goed wilt
aanpakken, moet je gemotiveerd zijn. Het hanteren van een
financiële korting bij een te hoog celgetal is een zeer goede
manier van motiveren.”
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