Melkveehouders Benny en Nathalie Kasper, met in
het midden hun stagiair Allisha Hendriks.
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Stagiair Allisha
Hendriks ontdekte
dat er veel
mastitisgevallen
waren op het
bedrijf van Benny
en Nathalie
Kasper: “Het viel
me gewoon op.”

reportage

KASPER AGRO PAKTE MET SUCCES
MASTITISPROBLEEM AAN

Kijken met
andere
ogen
Soms heb je even een ander paar ogen nodig om te zien dat
het beter kan op je bedrijf. Dat ondervonden melkveehouders Benny en Nathalie Kasper van Kasper Agro uit Dalfsen.
Stagiair Allisha wees ze op het hoge aantal uierontstekingen. Ze gingen er meteen mee aan de slag.
Eigenlijk ging het altijd prima met de uiergezondheid van hun
125 koeien. Het celgetal zat structureel onder de 100.000 en
ook de productie was hoog: zo’n 10.500 liter per koe per jaar.
Benny en Nathalie hadden dan ook nog geen reden om actief de
uiergezondheid te verbeteren. Maar dat het aantal uierontstekingen langzaam was opgelopen, dat hadden ze niet zo snel
door.
Opgelopen celgetal
Het was de 19-jarige stagiair Allisha Hendriks van de opleiding
Veehouderij, die zei dat er toch wel erg veel mastitisgevallen
waren. “Ik melk ook op andere bedrijven en vond dat het er hier
wel erg veel waren. Het viel me op.” Ze besloten het eens te
gaan bijhouden, en Benny vergeleek de cijfers met die van zijn
studiegroep. “Daaruit bleek dat het inderdaad best vaak voorkwam, vergeleken met de anderen.” En ook het celgetal was
ondertussen flink opgelopen: in een half jaar tijd van 100.000
naar 294.000. Er was dus duidelijk iets aan de hand. Allisha en
Benny besloten er wat aan te doen, maar moesten eerst weten
waar de oorzaak precies lag. “We wisten wel dat het veel mastitisgevallen waren, maar wat voor uierontsteking het was, dat
weet je niet.”
“Uit individueel melkonderzoek kwam niets opvallends”, vertelt
Benny. “We hadden losse melkmonsters opgestuurd naar de veearts, maar daar kon destijds niks uit gekweekt worden.”
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“We gingen van drie
uierontstekingen in de week,
naar drie in een half jaar”

Sneller en beter melken door na het stralen
een minuut te wachten met aansluiten.

Toevallig kreeg de veehouder rond die tijd post van GD over de
UGA Uiergezondheidscheck. Daarmee wordt de tankmelk drie
keer automatisch bemonsterd en getest op de zeven belangrijkste (groepen) mastitisverwekkers, namelijk Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, coliformen, omgevingsstreptokokken, Klebsiella spp., Streptococcus uberis en Streptococcus
dysgalactiae. De uiergezondheidsproblemen waren genoeg aanleiding om de check eens te doen, vonden de veehouders.

Dat ze in de loop van de tijd dingen hebben verbeterd is volgens stagiair
Allisha goed te zien aan de koeien.

Omgevingskiemen
De uitslag loog er niet om. Er werden veel omgevingsstreptokokken, coliformen en ook Staphylocccus aureus gevonden. “In
de toelichting op de uitslag stond dat we het in de melkstal
moesten zoeken”, vertelt Benny. Dat deden ze. En wat bleek?
Een andere melkklauw bood uitkomst. “We kozen uiteindelijk
voor een klauw met vier afzonderlijke melkkamers. Daardoor
wordt de melk beter afgevoerd en kruisbesmetting voorkomen.”
“De aangedane kwartieren werden gericht behandeld”, vertelt
Allisha. “De bacterie die de uierontsteking veroorzaakte bleek
alleen behandelbaar in de droogstand.” Door die gerichte
behandeling was volgens Benny heel snel verbetering te zien.
“We gingen van drie uieronstekingen in de week, naar drie in
een half jaar (sinds afgelopen september). Bovendien hebben
we helemaal geen herhalingsgevallen meer.”
Het komt er sluimerend in
Niet alleen is het aantal klinische uierontstekingen drastisch
gedaald. Ook het celgetal is nu weer gezakt naar 115.000. “We
hebben alleen nog enkele gevallen van S. aureus. Die moeten
we er misschien langzaam uitselecteren.” Benny is blij dat
Allisha hem erop wees. Anders was het hem niet, of veel later
pas opgevallen dat er te veel mastitisgevallen waren. “Na een
tijdje word je er blind voor. Dan denk je: oh, weer eentje. Het
komt er sluimerend in, je hebt het niet in de gaten.”
Om een vinger aan de pols te houden zijn Benny en Nathalie
ingestapt in het abonnement Uiergezondheid Tankmelk. Dat is
hetzelfde onderzoek als de Uiergezondheidscheck, maar dan
structureel, tien keer per jaar. “Het is geen leidraad, maar een
indicatie. Het geeft een prikkeling, is de infectiedruk bijvoorbeeld hoger tijdens een bepaald seizoen? Hebben weersomstandigheden invloed? En daaruit kun je weer verbeterpunten
halen.” Voorlopig gaat het goed. Op de S. aureus na, is er niets
opvallends meer uit het tankmelkonderzoek gekomen.
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Melktechniek verbeteren
De uiergezondheidsproblemen waren ook aanleiding om eens
naar de melktechniek te kijken. Daarom hebben Benny en
Allisha samen een workshop gevolgd over wat er gebeurt in de
uier en hoe die precies werkt. “Op basis daarvan zijn we ook
anders gaan melken. Voorheen straalden we al voor, maar nu
doen we dat en wachten we vervolgens een minuut met aansluiten. Dat heeft als voordeel dat de melkstroom goed op gang
komt en de koe goed en volledig wordt uitgemolken. De slotgaten worden hierdoor minder belast. En tot onze grote verbazing
melken we daardoor ook sneller. De koe melkt in één keer door.”
“Het is mooi dat je in de loop van de tijd dingen gaat verbeteren, en je het ook aan de koeien ziet”, zegt Allisha. Benny
beaamt dat: “We hebben het resultaat ook werkelijk ondervonden.” Maar het grootste verschil zit hem in wat niet meetbaar
is. “De koeien zijn ook een stuk rustiger in de melkstal. Dat
merk je nu pas.”

Door een melkklauw met vier afzonderlijke
melkkamers daalde het aantal
uierontstekingen.

Samen scherper
Er is sowieso veel verbeterd sinds de komst van Allisha, vinden
Benny en Nathalie. “Allisha is een persoon die graag tussen de
koeien werkt. Sinds ze hier is zijn we scherper op de uiergezondheid, maar ook op de klauwgezondheid en de hygiëne. Zo
kijken we veel vaker naar de drinkbakken, of die wel schoon
genoeg zijn en houden we de klauwen beter in de gaten. Als je
veel in de stal loopt en veel met elkaar communiceert, dan zie
je ook veel meer dingen.”

“We zijn nu scherper op
uiergezondheid”
“Maar het kan altijd beter”, zegt Benny. “Op elk bedrijf. En
iemand van buiten kan dan soms helpen inzicht te verkrijgen.”
Benny raadt dan ook aan om een stagiair altijd mee te laten
kijken en denken. “Na een tijdje kun je oogkleppen op hebben.
Het helpt om te spiegelen met anderen.”
Dat je het samen moet doen staat volgens Benny buiten kijf.
Toch is het niet altijd makkelijk. “Als boer moet je eigenlijk veel
te hard werken om voldoende inkomen te verdienen.” En dat er
nu ook koeien weg moeten vanwege het fosfaatquotum maakt
het er niet makkelijker op. Maar dat is geen reden voor hen om
bij de pakken neer te zitten. “Boer zijn is een way of life. Niks
is mooier dan een kalf dat geboren wordt van een gezonde koe.
Daar geniet je toch van?”
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