Uiergezondheid praktisch aanpak
Een goede uiergezondheid is een van de belangrijkste pijlers in het bedrijfsmanagement van een modern melkveebedrijf. Problemen met uiergezondheid leiden vaak
tot een vroegtijdige afvoer. Melkveehouder Jos Dobbels uit Kortemark brengt een
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verhaal uit de praktijk.
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ken. Jozef gebruikt 1 kg per dag per ligbox.
Dat houdt de ligplaats droog. Een keer per
week worden ze bijkomend ontsmet met
boxclean. De afkalfbox wordt na iedere
kalving goed gereinigd en ontsmet en
ingestrooid met vers stro. Jaarlijks wordt
de stal volledig gereinigd.

Bedrijfsbegeleiding en advisering
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“Ik volg een protocol bij het droogzetten.
De bedrijfsdierenarts komt maandelijks
langs om koeien te scannen op drachtigheid en om kalveren en koeien te vaccineren”, gaat Jos verder. “Bij de koffie doen
we de opvolging van de melkcontrolegegevens. Bij koeien met een hoog celgetal
en koeien met klinische mastitis nemen
we een staal voor bacteriologisch onderzoek. In samenspraak met de dierenarts
hebben we een behandelplan opgemaakt.
Wat doen we met een koe wanneer we de
uitslag van het bacteriologisch onderzoek
kennen? Welke medicatie geven we en
hoe lang gaan we behandelen? Of wordt
de koe direct afgevoerd? Ik heb ondervonden dat het absoluut nodig is om lang
genoeg te behandelen. Via de melkcontrole kijken we een maand later of het celgetal gezakt is. Is dat niet het geval, dan
wordt de betreffende koe opgeruimd.
Om metabole stoornissen te voorkomen, geef ik aan alle pasgekalfde koeien
de eerste week propyleenglycol. De koeien zijn niet dol op dat onsmakelijk spul,
maar worden er na een paar giften wel aan
gewoon. Een klein beetje propyleenglycol
kan al wonderen doen. Een koe die pas
kalfde en niet echt fit is, krijgt per dag een
shot van 300 cc. Na een paar dagen is ze
weer helemaal opgeknapt.”
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Het ruwvoeder moet van prima kwaliteit zijn. “Boeren vergeten wel eens dat een koe een herkauwer is en geen alleseter.”

siliconentepelvoeringen. Ik laat 8 koeien in een keer binnen in de melkstal en
behandel die droog voor. Vroeger maakte
ik de spenen eerst proper met een natte
doek, waarna ik ze droogde. Die verandering heeft positief gewerkt. Ik respecteer
de zestigsecondenregel om de koeien de
tijd te geven om de melk te laten schieten. Alle behandelde koeien zitten apart
in de ‘ziekenboeg’ en worden op het laatst
gemolken. Zo kan ik de veestapel rustig
melken zonder dat er een zieke koe tussen
zit en is antibiotica in de melk zo goed als
uitgesloten. Wanneer de behandelde koeien eraan komen, gaat de melktank dicht
zodat er van die koeien zeker geen melk
in de tank komt. Want een mens is al eens
verstrooid en dan is alle melk verloren…
Het dippen na het melken doe ik nu met
een duurder product en ik geef graag toe
dat dit product veel betere resultaten geeft
dan het goedkoop spul dat ik voordien
gebruikte.” Wat de hygiëne van de ligplaatsen betreft, de ligboxen worden dagelijks
tweemaal met een schraper schoongeschraapt wanneer de koeien verzamelen
voor het melken. Eenmaal per dag worden
ze ingestrooid met droog zaagsel uit zak-
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Op de Uiergezondheidsdagen die in het
najaar werden georganiseerd in het kader
van het demonstratieproject ‘Uiergezondheid’ illustreerde melkveehouder Jos
Dobbels hoe een goede aanpak van uiergezondheid al snel betere resultaten oplevert. Hij melkt 60 koeien met een gemiddelde productie per koe van 10.500 l. De
uiergezondheid ligt op een zeer hoog
niveau: het gemiddeld tankcelgetal in
2009 bedroeg 109.000 cellen/ml. “Ik
heb ervaren dat een goede aanpak rendeert: in 2008 had ik 12 gevallen van klinische mastitis. In 2009 waren dat er nog
2 en vorig jaar 5”, start Jos Dobbels zijn
verhaal. “De 10 punten van de ‘Kapstok
Uiergezondheid’ van het m-Team komen
zowat overeen met mijn 4 thema’s: melktechniek en hygiëne, bedrijfsbegeleiding,
voeding en genetica.”

Melktechniek en hygiëne
Jos heeft geen dure melkinstallatie. “De
visgraat 2 x 4 dateert uit 1981 en is misschien wat krap voor 60 koeien. De installatie is altijd goed onderhouden en werd
ook gerenoveerd; er kwamen nieuwe
pulsatoren en nieuwe melkklauwen met
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Voeding en kwaliteit van het
ruwvoeder
Een aspect waar Jos veel belang aan hecht,
is de kwaliteit van de voeding. “Rantsoenberekening is een stiel apart. Je moet
daarvoor kunnen betrouwen op een specialist die werkt op basis van de analyseuitslagen van het ruwvoer en die beoordeelt volgens de gekende parameters. Met
nattevingerwerk sla je de bal zeker mis.
Boeren vergeten wel eens dat een koe een
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herkauwer is en geen alleseter. De basis
van een goed rantsoen bestaat uit maïs en
voordroog, dat kan aangevuld worden met
een kleine hoeveelheid bijproducten, maar
niet omgekeerd. Begin met ruwvoeder van
prima kwaliteit. Je moet de discipline hebben om alle sporen van schimmel van de
kuil te schrapen. Koeien vragen een luchtig rantsoen. Een rantsoen uit bijproducten wordt vaak een smerige boel; dat is
volgens mij niets voor koeien, dan krijg je
gegarandeerd problemen.”
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EEN SCHOT IN DE ROOS!
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• Evenwichtig tot rijk type
• Suikergehalte ‘10: 102,9 % (18,1°)
• 16.000 kg witsuiker/ha in 2010
• Uitstekende resistentie tegen roest
• Veldopkomst ‘09-’10: 102,3 %
• Financiële opbrengst ‘09-’10: 102,8 %
• Wortelopbrengst ‘09-’10: 101 %
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* getest door het KBIVB in 2010 op basis van een proefstaal
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Jos Dobbels:
“Om metabole stoornissen te voorkomen,
geef ik aan alle pasgekalfde koeien de eerste
week propyleenglycol.”
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“De genetica van de veestapel verbeteren
is een werk van lange adem. Je ziet het
resultaat van je keuze pas 3 jaar later. Ik
kijk bij de selectie vooral naar de uier en in
het bijzonder naar de kwaliteit van de uier
en de speenplaatsing. Ook het beenwerk
is belangrijk. Want met een goede uier op
slechte benen ben je ook niets. Kortom, ik
mik op een lange levensduur. Je kan niet
geloven hoe plezierig het is om koeien te
melken die jaar na jaar probleemloos veel
melk geven!” r
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