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Laag celgetal bij eerste afkal  ving betaalt zich terug
beoordeeld op basis van MPR-gegevens (MelkProductieRegistratie 2003-2007). Het celgetal in de eerste
MPR na afkalven was gemiddeld 82.000 en was het laagst bij dieren die afkalfden in het begin van de
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Percentage laagcelgetalvaarzen naar
maand van afkalven.

Verloop celgetal naar afkalfleeftijd
vaarzen.

Verloop celgetal tijdens lactatie,
per klasse.

stalperiode. Afkalven op oudere leeftijd had geen gunstige invloed op het celgetal. Vaarzen die afkalfden
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met een laag celgetal hielden een lager celgetal tijdens de lactatie en werden minder snel afgevoerd.
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Figuur 1
Percentage vaarzen met een laag celgetal
bij afkalven.
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Laag celgetal in eerste MPR
Van de vaarzen is het eerste celgetal meegenomen
als dat bepaald was tussen 5 en 48 dagen na
afkalven. Eerder bepaalde celgetallen kunnen
beïnvloed zijn door stress rond afkalven en
later bepaalde celgetallen zijn beïnvloed door
het management na afkalven. De grens voor een
laag celgetal bij vaarzen ligt bij 150.000 cellen
per ml. 22 van de 102 bedrijven produceren
antibioticavrij of streven dat na. Deze bedrijven
maken deel uit van de biologische netwerkgroep
‘antibioticavrij produceren’. Daarnaast waren er
dertien bedrijven die al langere tijd de kalveren
bij de koe of bij een pleegmoeder zogen.
De andere 67 bedrijven waren niet verder onder
verdeeld, hoewel ook daar de verscheidenheid in
management groot is.

In oktober kalven met laag celgetal
Vaarzen die in oktober afkalfden hadden het
laagste celgetal (figuur 2). Daarna nam het
percentage vaarzen met een laag celgetal af tot
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Celgetalklasse
% afvoer
Leeftijd bij afvoer
Productieve periode

< 150
32,9
48,4
21.3

150-249
34,1
48
20,9

250-500
37,8
47,2
19,8

> 500
43,5
44,8
17,6

Celgetal

Laag celgetal bij afkalven
Gemiddeld had 75 procent van de vaarzen een
laag celgetal na afkalven. 10 procent van de vaar
zen had een celgetal tussen 150.000 en 250.000,
7 procent tussen 250.000 en 500.000 en 8 pro
cent hoger dan 500.000. Het gemiddelde celge
tal van alle vaarzen in de periode 2003-2007 jaar
was 82.370 cellen/ml. In 2005 was dat lager, in
2004 hoger. Het percentage vaarzen met een
laag celgetal voor de drie groepen bedrijven staat
in figuur 1. Daarbij zijn de bedrijven per groep
geordend op het gemiddelde percentage vaarzen
met een laag celgetal. De spreiding binnen de
groepen is groot: op het ene bedrijf hadden alle
vaarzen een laag celgetal, op het andere bedrijf
had slechts 33 procent een celgetal van 150.000
cellen/ml of minder.
De resultaten van de antibioticavrije bedrijven
weken niet af van de andere biologische bedrijven.
Dat kan de vraag oproepen of het de betere
bedrijven zijn die de stap naar antibioticavrij
durven te maken. De bedrijven die de kalveren
bij de koe laten zogen hebben gemiddeld 69
procent laagcelgetalvaarzen en doen het daar
mee iets minder goed dan de andere groepen.
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e uiergezondheid van vaarzen bij
afkalven zegt iets over de balans
tussen de natuurlijke weerstand
van de dieren en besmetting in
(het laatste deel van) de opfok.
Vaarzen op biologische bedrijven bereiken
meestal zonder veel hulpmiddelen het moment
van afkalven en zijn nog niet met allerlei middelen
behandeld. Het celgetal in de eerste melkproductie
registratie (MPR) is een betrouwbaar getal en kan
gebruikt worden als een afspiegeling van het
jongveemanagement.
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het eind van het stalseizoen. Mogelijk neemt de
besmettingsdruk in de loop van de stalperiode
toe en is de zomerdip te verklaren door de hitte
stress (minder voeropname die ook bij ouder
melkvee wel waargenomen wordt).
Laat afkalven gemiddeld geen voordeel
De leeftijd bij afkalven van de vaarzen liep zeer
uiteen. De piek lag bij een leeftijd van 24-26
maanden. Gemiddeld kalfde 40 procent van de
biologische vaarzen af tussen 27 en 30 maanden
en 16 procent op een leeftijd ouder dan 30 maan
den. Het afkalven op oudere leeftijd is geen
garantie voor een laag celgetal, het tegendeel is
eerder waar. Onder de oudere vaarzen was het
aandeel laagcelgetalvaarzen lager. De variatie
binnen de leeftijdscategorieën is echter groot en
afhankelijk van het bedrijf. Op de meeste bedrij
ven deden de jongere vaarzen het beter, op andere
bedrijven deden de oudere vaarzen het beter.
In figuur 3 is te zien dat het hogere celgetal van
de oudere vaarzen bij afkalven ook tijdens de
lactatie steeds hoger blijft dan dat van de groepen
jongere vaarzen. De groepen jongere vaarzen
hadden eenzelfde gemiddelde celgetal. De oudere
vaarzen beginnen de lactatie met een iets hoger
celgetal en handhaven dat verschil de gehele
lactatie.
Eens laag blijft laag?
Het celgetal bij afkalven is een maat voor het
verdere verloop van de lactatie. In figuur 4 is
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De uiergezondheid van meer dan 7.500 vaarzen van ruim honderd biologische melkveebedrijven zijn
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dat aangegeven. Het celgetal in de eerste MPR
na afkalven is daarbij verdeeld in vier klassen.
Het blijkt dat de groep vaarzen met aanvankelijk
een celgetal lager dan 150.000 ook gedurende
de lactatie duidelijk het laagste celgetal hield.
Ten opzichte van de andere celgetalklassen
bleef er voortdurend een verschil van zo’n
50.000 cellen/ml. Opmerkelijk is dat er geen
verschillen zijn in het celgetalverloop tussen
de andere celgetalklassen.
Afvoer
Vaarzen met een hoger celgetal bij afkalven
hadden meer kans om afgevoerd te worden (zie
tabel 1). Van de vaarzen in de hoogste celge
talklasse bij afkalven was ruim 43 procent afge
voerd tegen bijna 33 procent van de vaarzen met
een laag celgetal. Bovendien was de gemiddelde
leeftijd bij afvoer (en dus de productieve leeftijd)
lager bij de hoogcelgetalvaarzen.

C o nclu s ie
Het loont om gunstige omstandigheden te
creëren zodat vaarzen met een laag celgetal
afkalven. Dat kan prima op een leeftijd
van twee jaar. De extra aandacht voor
een optimale uiergezondheid bij vaarzen
resulteert ook later in de lactatie in een
lager celgetal. Bovendien hebben die
vaarzen een langere productieve periode.
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