MANAGEMENT

Wegwijs

in uiergezondheid
1 OPTELSOM
Het celgetal geeft een goede eerste indruk van de uiergezondheid. ‘Eigenlijk
is celgetal niets anders dan een optelsom van de problemen met uiergezondheid’, geeft CRV-vertegenwoordiger Jan van Zijtveld aan. ‘Hoe hoger
het celgetal is, hoe meer uiergezondheidsproblemen je hebt.’
Een celgetal van nul komt niet voor, omdat er altijd celvernieuwing plaatsvindt. Het natuurlijke celgetal van vaarzen ligt op 10. Het natuurlijke celgetal
van het hele bedrijf komt uit tussen de 30 en de 50. In de praktijk ligt het
celgetal vaak iets hoger. ‘Zo gauw de mens zich met koeien bemoeit, stijgt
het celgetal’, stelt Van Zijtveld. Hij constateert dat vrouwen bij het melken
een lager celgetal realiseren dan mannen. ‘Ze werken hygiënischer en en
georganiseerder. Bovendien kunnen ze in de melkput gemakkelijker afscheid
nemen van koeien. Uit is uit, ze blijven een koe niet eindeloos namelken.’
Een kwart van de bedrijven realiseert een gemiddeld celgetal lager dan 100.
Ook het voorbeeldbedrijf lukt dat: in 2012 was 64 het hoogste celgetal en 36
het laagste celgetal.

2 PERCENTAGE NIEUWE GEVALLEN
Behalve het celgetal is het ook aan te raden om te kijken naar het percentage nieuwe gevallen met een verhoogd celgetal. Het gaat dan om koeien
met een celgetal hoger dan 250 en vaarzen met een celgetal hoger dan 150.
Beide kengetallen zijn te vinden via Snelzicht, dat deel uitmaakt van managementprogramma’s. ‘Het is geen goed teken als het percentage nieuwe gevallen hoger is tijdens de laatste controle’, stelt Van Zijtveld. Gemiddeld ligt het
percentage nieuwe gevallen op negen procent. Op het voorbeeldbedrijf ligt
dat percentage tijdens de laatste controle beduidend lager: op één procent.

3 OORLOGSGEBIED
Het percentage koeien dat met een verhoogd celgetal uit de droogstand
komt, is ook een belangrijk kengetal. Op het voorbeeldbedrijf had het afgelopen jaar vijf procent van de koeien een verhoogd celgetal na afkalven.
Gemiddeld heeft in Nederland één op de vijf koeien, ofwel twintig procent,
na de droogstand een hoger celgetal dan voor de droogstand. ‘Een hoogdrachtige koe bevindt zich wat betreft uiergezondheid als het ware in oorlogsgebied’, geeft Van Zijtveld aan. ‘Bij melkkoeien melk je de uier twee keer
per dag leeg. Dan krijgen bacteriën in de uier niet de kans melkcellen kapot
te maken.’
Het percentage koeien dat met een verhoogd celgetal uit de droogstand
komt, zegt iets over de manier van droogzetten. ‘Het is goed om koeien
droog te zetten bij een productie van minder dan 15 kg melk. Voer ze bijvoorbeeld een week voor de droogstand geen eiwit meer, maar melk ze nog wel
twee keer per dag. Droogzetantibiotica doen dan beter hun werk.’

4 LAAG IN, LAAG UIT
Het evalueren van de droogstand kan ook
met het formulier Droogzetevaluatie – te vinden in managementprogramma VeeManager.
Hoeveel koeien gaan er bijvoorbeeld met
een laag celgetal de droogstand in en hebben na het afkalven een laag celgetal? Op het
voorbeeldbedrijf zijn dat er van 87 van de 94,
ofwel 93 procent.

5 ZIEK PERSONEEL
Hoeveel koeien hebben een verhoogd celgetal? Het Stoplicht – onderdeel van VeeManager – brengt dat snel in beeld. Op het
voorbeeldbedrijf viel in januari vier procent in
de categorie rood, ofwel een celgetal hoger
dan 200. Nog eens drie procent kreeg de
kleur oranje, ofwel een celgetal tussen de 100
en 200. ‘Een koe met een hoog celgetal heeft
een verminderde weerstand’, geeft Van Zijtveld aan. ‘Ik zeg wel eens gekscherend tegen
veehouders met veel koeien met een hoog
celgetal: “Jij hebt een hoop ziek personeel.”
Een koe moet melk produceren in plaats van
energie steken in beter worden.’

6 NOG NIET GENEZEN
Geven de voorgaande kengetallen vooral een
indruk van de uiergezondheid van de hele
veestapel, met Detail dier kan ook de uiergezondheid van een individueel dier bekeken
worden. De koe in het voorbeeld heeft een
forse uierontsteking gehad in november. De
celgetalscores van de volgende monsternames – drie keer hoger dan 100 – laten zien
dat de koe nog niet helemaal genezen is.
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Tijdens het melken is niks zo frustrerend als een koe met uierontsteking. Het
melkglas is minder vol, maar minstens zo vervelend is de extra tijd en energie die
een zieke koe kost. Hoe houd je de uiergezondheid op peil? De Boerin bekijkt
met CRV-vertegenwoordiger Jan van Zijtveld uiergezondheidskengetallen.
TEKST INGE VAN DRIE
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