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Binnenkort certificaat voor
S. aureus-onverdachte bedrijven

Een veehouder die gebruik maakt van GD Tankmelk Uiergezondheid en een heel jaar weinig Staphylococcus aureus
(S. aureus) in de tankmelk heeft, krijgt binnenkort de ‘S. aureus-onverdacht status’. De status is een extra stimulans om besmetting met de mastitisverwekkende bacterie te voorkomen.

Het verbeteren van de uiergezondheid is voor veel
melkveehouders een belangrijk speerpunt. Gezonde uiers
betekent immers fittere koeien, minder medicijngebruik
en meer melk. Met GD Tankmelk Uiergezondheid (TMU, een
van de producten van UGA) wordt uw tankmelk periodiek
bacteriologisch onderzocht op de zeven belangrijkste
mastitisverwekkers.

S. aureus
Eén van de zeven mastitisverwekkers waar onderzoek naar
wordt gedaan met TMU is S. aureus, een relatief veel voorkomende, koegebonden mastitisverwekker. De bacterie is
erg besmettelijk voor andere koeien in de koppel. Een eenmaal geïnfecteerde uier veroorzaakt melkverlies, verhoogt
het celgetal en is bovenal moeilijk te genezen, waardoor
afvoer vaak de enige oplossing is. Reden genoeg dus om
infectie met de bacterie te voorkomen.
Hoe meer kwartieren er geïnfecteerd zijn met S. aureus,
des te vaker de bacterie in de tank voorkomt. S. aureus
is daarom bij uitstek geschikt om te monitoren via de
tankmelk. De laboratoriumuitslag kunt u met de digitale
adviesmodule van de UGA, de UGA Wijzer, vertalen naar
praktische preventieve managementmaatregelen. Belangrijke maatregelen om S. aureus te voorkomen zijn het
opsporen en aanpakken van geïnfecteerde dieren en het
voorkomen van overdracht tijdens het melken. De melkmethode en de melkmachine spelen hierbij een belangrijke rol. Het effect van maatregelen kunt u vervolgens goed
meten met de daaropvolgende uitslagen.

S. aureus-onverdacht status

Omdat S. aureus relatief veel voorkomt, (in 72 procent van
de bedrijven is in 2013 de bacterie aangetoond) is ervan

onverdacht zijn dus een prestatie op zich.
Ongeveer tweehonderd melkveebedrijven
die meedoen aan TMU krijgen binnenkort
een certificaat voor hun S. aureus-onverdacht status. Daarnaast bekijken we elk
kwartaal wie nog meer in aanmerking komt
voor het certificaat. De status is een beloning voor goed preventief management.
Bovendien biedt de wetenschap dat uw
bedrijf S. aureus-onverdacht is zekerheid,
meer werkplezier en meer melk.
Doel van het certificaat is vooral om de
veehouderij als geheel te motiveren het
aantal S. aureus-gevallen terug te dringen
en daarmee een hogere levensproductie
en dus meer duurzaamheid te bereiken.
Preventief werken en koppeldiagnostiek is
daarin steeds belangrijker. Dat biedt namelijk ook mogelijkheden voor verantwoorder
antibioticagebruik.

Voordelen van de
status

S. aureus is een relatief
veel voorkomende,
koegebonden mastitisverwekker. De bacterie
is erg besmettelijk voor
andere koeien in de
koppel. De S. aureusonverdacht status
geeft zekerheid, meer
werkplezier en meer
melk.

Ga voor meer informatie over UGA-producten naar: www.gddiergezondheid.nl/uga

Voorwaarden

Om een S. aureus-onverdacht status te krijgen, dient u op ten minste
acht van de tien uitslagen van TMU nul punten te scoren. Dat komt
neer op maximaal vijf punten op de aureusbacterie in een jaar. Tijdens
een minisymposium op de NRM in Zwolle op 27 juni gaat het UGA-team
de eerste veehouders belonen met een certificaat. Veehouders die
daarvoor in aanmerking komen ontvangen daarover verdere informatie.
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