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ELK BEDRIJF IS UNIEK,
OOK ALS HET OM MASTITIS GAAT
Gezonde uiers geven meer melk. Toch heeft elk melkvee
bedrijf er helaas wel eens mee te maken: uierontsteking.
Soms duidelijk zichtbaar, met afwijkingen aan de uier of de
melk, en soms onzichtbaar, maar wel met een (blijvend)
hoog celgetal. Wilt u mastitisproblemen op uw bedrijf aan
pakken en in de toekomst voorkomen, dan is het belangrijk
om te weten met welke verwekker u te maken hebt. Oftewel:
welke kiemen gaat u bestrijden? En past het antibioticum,
als u dat al gebruikt, daar dan wel bij?

Juiste behandeling kiezen
Aanvullend kunt u twee keer per jaar bij GD laten onderzoeken
voor welke antibiotica de gevonden mastitisverwekkers gevoelig
zijn. De uitslag vertelt u voor alle in Nederland verkrijgbare
antibiotica per gevonden kiem of de gevoeligheid goed, matig
of slecht is. Dit geeft u waardevolle input voor uw bedrijfsbehandelplan en helpt u om, samen met uw dierenarts, het juiste
middel te kiezen voor behandeling en bestrijding van mastitis
op úw bedrijf.

Mastitis ontstaat niet zomaar; er zijn altijd één of meerdere
mastitisverwekkers in het spel. Welke kiemen er aanwezig zijn
en hoeveel van elk, verschilt van bedrijf tot bedrijf. En ook de
antibioticagevoeligheid van deze kiemen is op elk bedrijf
anders. Hoe komt u er nu achter met welke kiem u te maken
heeft, en welk antibioticum het meest effectief zal zijn?

Antibioticagevoeligheid kan veranderen
Elk bedrijf is uniek, en de situatie op uw bedrijf kan elk half
jaar anders zijn. Het gebruik van antibiotica bij de koeien op
uw bedrijf kan ertoe leiden dat de gevoeligheid van mastitisverwekkers verandert. Praktijkonderzoek van GD heeft uitgewezen
dat de antibioticagevoeligheid voor een periode van ongeveer
zes maanden constant blijft. Om er dus zeker van te zijn dat u
een actueel en scherp beeld heeft van de antibioticagevoeligheid op uw bedrijf is het raadzaam om dit twee maal per jaar te
laten onderzoeken. Zo kunt u gericht en specifiek behandelen,
waarmee u de kans op effectieve genezing vergroot en herhalingsgevallen voorkomt.

Mastitisverwekkers bepalen
Met Uiergezondheid Tankmelk kunt u uw tankmelk zes of tien
keer per jaar op zeven belangrijke veroorzakers van uierontsteking laten onderzoeken: Streptococcus uberis, Klebsiella, coliformen, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae en omgevingsstreptokokken. De uitslag vertelt u precies welke mastitisverwekkers wel of geen rol
spelen op uw bedrijf en geeft u duidelijke handvatten om op uw
bedrijf tot een lager tankcelgetal en structureel minder (klinische en subklinische) mastitis te komen.
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