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Jeroen Luiten, melkwinningsspecialist, beoordeelt door
middel van een ‘natte meting’ allerlei zaken in en rond
de melkput, voor en tijdens het melken. Zo'n meting kan
de oorzaken van een hoog percentage attentiekoeien
met uiergezondheidsproblemen aan het licht brengen.
Melkcontrolelijsten
16:00 uur - Nadat melkwinningsspecialist
Jeroen Luiten op een open dag informatie
aan de man heeft gebracht, bezoekt hij een
melkveebedrijf in Heelweg (GD). Op verzoek
van melkveehouders Wiljo en Astrid Gussinklo
komt hij voor een zogenoemde natte meting
die de relatie zou kunnen laten zien tussen
het op hun bedrijf voorkomende aureus en
de melktechniek. De uiergezondheidsadviseur
van Gussinklo tipte hem om contact op te
nemen met Luiten. Per week doet hij ergens in
het land gemiddeld één zo’n meting.
Jeroen Luiten bespreekt het percentage
attentiekoeien met Gussinklo en voert de
conversatie aan de hand van de laatste
melkcontrolelijsten. Het celgetal piekt in
december/januari. Opvallend is de groep verse
tweedekalfs koeien die moeilijk in productie
komt. Tochtig worden en insemineren
geven geen problemen. De tussenkalftijd
is 412 dagen. Uit tankmelkonderzoek
en bacteriologisch onderzoek kwamen
geen bijzondere resultaten. Ook de
Gezondheidsdienst vond niets.

Bedrijfsgebouwen
16:30 uur - Wiljo Gussinklo vertelt dat de
dierenarts heeft geënt tegen Staphylococcus
aureus. Er zijn geen klauwproblemen en geen
vruchtbaarheidsmoeilijkheden.
Als de koffie op is, heeft Jeroen Luiten een
beeld van de problematiek en duikt de stal
in. „Zo’n rondje door de stal geeft een prima
indruk van het bedrijf.” Opvallend noemt
Luiten hier onder meer dat het hele gezin
meewerkt op het bedrijf, de rustige koeien en
de fris aanvoelende ligboxenstal die ‘misschien
net iets te vol is’.

Nieuwe tepelvoeringen
17:30 uur - „Kortom”, zegt Luiten, „ik kan niet
concluderen dat ik hier ga focussen op één
specifieke zaak.” De melkwinningsspecialist
checkt in de melkstal de tepelvoeringen die
elk jaar worden vervangen en ziet aan de
glimmende vlekken op de keerbuis dat de
koeien hoogstwaarschijnlijk goed passen.

Dansende melkstellen
18:00 uur - Het eerste rondje melken bekijkt
Luiten zonder commentaar. Hij kijkt naar het
gedrag van de koeien, hoe de melkstroom
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op gang komt, de melksnelheid, de al dan
niet ritmisch dansende melkstellen en of de
tepelvoeringen matchen bij de speenmaat van
de veestapel. Hij meet (foto) ook de vacuümen pulsatiewaarden.
Nadat ongeveer de helft van de 80 koeien is
gemolken, komt Luiten met de aanbeveling
dat de swingover-armen ideaal gezien dichter
bij de koe zouden moeten uitkomen. „Dan
heb je meer controle op het proces, sta je
korter op de uier”, legt hij Gussinklo uit. De
slangen aan de PosiSwing-armen zijn lang
en hangen soms in een dubbele lus over de
putrand; soms echter hangen ze uitgestrekt
naar voren. Bij koeien waarbij het melkstel
makkelijk afvalt, wordt de slang opgeknoopt
aan de keerbuis. „Dit veroorzaakt een grote
schommeling in het melkvacuüm. Het liefst
zie ik een korte slang met één korte lus direct
achter het melkstel”, zegt de deskundige.

Zinvolle aanbevelingen
19:00 uur - Gussinklo staat open voor alle tips.
Hij is de rust zelve. „Om de tepelvoeringen
bij alle koeien beter te laten functioneren
kun je overwegen om op de Classic-klauwen
andere deksels te bevestigen, met nippels
die recht naar boven wijzen. Dan staan de
tepelvoeringen voor de achterspenen rechter
op en sluiten ze beter aan op de nauwe
achterspeenplaatsing.”
Bij zo’n tien koeien raken de tepelvoeringen
elkaar boven aan. „Daar zou je nu direct een
zelfgebogen metalen klemmetje kunnen
gebruiken zodat de voeringen beneden
ook dichter bij elkaar zitten. Op die manier
voorkom je het zuigen van lucht”, zegt Luiten.
De melkveehouder is blij met het bezoek:
„Technische mensen doen om 5 uur de deur
dicht; monteurs zien niet hoe het melken
verloopt.”

Optimalisatie melkstal
20:00 uur - De laatste koe is uit en gaat aan
het voerhek staan. Luiten vat zijn voorlopige
conclusies samen. „De deksels vervangen,
swingover-arm en juiste slanglengte bekijken
en dan over twee maanden zien wat het
verschil is.”
Volgende week stuurt Luiten de
melkveehouder zijn aanbevelingen per
e-mail. Hij ontdoet zich van zijn overall en
gaat terug naar de open dag om zijn waar op
te ruimen. 
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