“Diergezondheid zit
natuurlijk in alles,
je management,
voer, enzovoorts.”
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GEZONDE KOEIEN, HOGE
PRODUCTIE EN WERKPLEZIER

“Controle
blijft
belangrijk”
De boerderij van Gerrit Keizer ligt in de prachtige groene
omgeving in het Gelderse Laren. Hij houdt er zo’n tachtig
melkkoeien en veertig stuks jongvee. Gerrit is erg bezig met
de diergezondheid op zijn bedrijf. “Ook al gaat veel automatisch, je moet het wel allemaal dagelijks controleren.
Het gevaar schuilt hem erin dat je denkt: ‘Oh maar gisteren
werkte het goed, dan zal het vandaag ook wel kloppen.’ Als
er dan wel een probleem ontstaat, ben je te laat. Ik vind
het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en er
dus kort op te zitten.”
Als kind was Gerrit al vaak in de stal te vinden en hielp mee.
Het was een gemengd bedrijf, met een deel melkvee en een
deel varkens. “Op mijn twaalfde handelde ik in kippen, duiven,
konijnen en geiten”, vertelt hij lachend. “Dieren zijn mijn passie, maar een toekomst als melkveehouder leek er voor mij niet
in te zitten. Het bedrijf was te klein met 9,5 hectare land en
110.000 kilogram melk.” Hij ging aan de slag bij een afrasteringsbedrijf, waar hij twaalf jaar met veel plezier heeft gewerkt.
Toch bleef zijn hard sneller kloppen wanneer hij nadacht over
het boerenbestaan. Op het bedrijf van zijn ouders waren geen
verdere groeimogelijkheden meer. Er werd besloten om te verhuizen en zeventien jaar geleden viel het oog op de huidige
boerderij, waar toekomstmogelijkheden meer open lagen. Gerrit:
“Op de nieuwe plek kon ik alsnog aan mijn droom beginnen.
Mijn vader is helaas in die tijd overleden, maar mijn moeder
verhuisde met ons mee. Ik begon met twintig melkkoeien.”
Diergezondheid
Wanneer hij in de stal loopt, tussen de dieren, is hij in zijn element. “Diergezondheid zit natuurlijk in alles: je managament,
het voer, de voederwinning, bedrijfsvoering en noem maar op.
Gezonde koeien, met zo min mogelijk gezondheidsproblemen en
een hoge productie met goede gehalten; dat is wat je wilt.”
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“Ik wil het ritme
van de koeien zo min
mogelijk verstoren.”

Uiergezondheid: hygiëne is belangrijk
In het verleden heeft hij een keer een probleem gehad met
klebsiella. “Uit het koemonster en het tankmelkonderzoek bleek
dat klebsiella een rol speelde. Ik heb advies ingewonnen bij GD.
De stal was net nieuw en ik kreeg het advies om ook strooiselonderzoek te doen. Daaruit kwam naar voren dat klebsiella daar
ook in aanwezig was. De stal is ontsmet met een formalineoplossing en het boxstrooisel vernieuwd. We hebben de koeien
met een klebsiella-infectie direct apart gezet, waarna deze na
de wachttijd zijn afgevoerd. Door die maatregelen hebben we
het probleem opgelost. Doordat ik deelneem aan Mastitis
Tankmelk, zie ik snel wanneer er iets aan de hand is en kan ik
ingrijpen. De klebsiella is later niet weer aangetoond.”
De hygiëneprotocollen heeft hij ook aangescherpt, om problemen in de toekomst te voorkomen. Zo laat hij niemand de stal
in zonder bedrijfskleding en strooit hij iedere twee weken nieuw
strooisel in de diepstrooiselboxen.
“In de zomer vlas-kalk, in de overige maanden topstrooisel. Dat
laatste is niet in aanraking gekomen met de grond en het verbetert de mestkwaliteit. Ook maak ik gebruik van vierkante
tepelvoeringen. Dat is goed voor de melksnelheid maar ook
zeker voor de speenkwaliteit, er is een gelijkmatige druk en
daardoor minder belasting van de speenpunten. Ik vind het ideaal om mee te werken.”

Klebsiella
Klebsiella is een bodembacterie die
veelvuldig voorkomt in met boomschors verontreinigd, vochtig zaagsel. Ook in mest en in grond komt de
bacterie veel voor. Klebsiella veroorzaakt een acute, ernstige mastitis.
Het kwartier wordt hard, de ‘melk’
varieert van melkachtig wit met
vlokken tot waterig of weiachtig.
Bij acute klebsiellamastitis kan
sterfte optreden. Veel koeien ontwikkelen, al of niet na behandeling,
een chronische infectie. De bacterie
overleeft ook lang in droogstaande
kwartieren. Ongeveer 3 tot 5 procent
van alle monsters met een bacteriologisch ongunstige uitslag bevat
Klebsiella, waarbij het percentage
infecties lijkt te stijgen. Klebsiella
kan ook subklinisch voorkomen, en
in chronische vorm massa’s kiemen
uitscheiden. Daardoor kan ook overdracht tijdens het melken optreden.
De bacterie gedraagt zich dus zowel
koegebonden als omgevingsgebonden. Kijk voor meer informatie op
www.gddiergezondheid.nl/klebsiella
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De uitslagen van het tankmelkonderzoek bespreekt hij, indien
nodig, met de dierenarts. “Meestal zit het celgetal rond de honderd. Nu met het warmere weer is deze wat hoger. Het is
belangrijk om de uitslagen goed te volgen, zodat je kunt ingrijpen en bijsturen. De melkkoeien staan het jaar rond op stal,
dus het is extra belangrijk om een goed stalklimaat te hebben.

“Ik geniet van het afwisselende werk”
Check, check, dubbelcheck
Ook controleert Gerrit iedere avond welke koe nog niet vaak
genoeg in de robot is geweest en waarom dit het geval is.
“Deze koeien laat ik alsnog melken en ik controleer of deze melkingen goed zijn gelukt. Eventuele problemen wil je zo snel
mogelijk signaleren, want het kan ook een beginnende uierontsteking zijn.” De robot zelf checkt hij iedere morgen; of de
installatie bijvoorbeeld wel correct reinigt (stoom- en borstelreining). “Ik wil het ritme van de koeien zo min mogelijk verstoren. Dit is essentieel met zo’n groot aantal melkgevende
koeien op één robot.”

Ik heb geïnvesteerd in de ventilatiesystemen, zodat de koeien
in een goed klimaat staan en daarmee ook de lust in eten
behouden en actief zijn.”
“Natuurlijk wil ik ook weten wat ze drinken en of de leidingen
schoon zijn, dus heb ik ook het drinkwater laten onderzoeken.
Het water is hier nogal hard en aan de hand van die uitslag heb
ik een ionenwisselaar geïnstalleerd, om de kwaliteit nog verder
te verhogen. De onderzoeken die GD aanbiedt worden uitgevoerd door mensen met een onafhankelijke blik, dat vind ik
heel belangrijk. Dat er externe ogen meekijken.”
Op weg naar de toekomst
Zo’n twintig jaar geleden had hij niet durven dromen dat hij een
melkveebedrijf zou hebben. “Ik ben trots op wat ik heb neergezet. Het is een mooie plek om te wonen, ik geniet van het afwisselende werk en draai mooie resultaten. Met een rollend jaargemiddelde van 10.482 kilogram melk met 4,62 procent vet en 3.70
procent eiwit. Omdat ik alles alleen doe, wil ik eigenlijk niet veel
meer koeien of een groter bedrijf. Ik vind het juist fijn om het
ene moment tussen de koeien te zijn, het moment erna de dieren
te voeren of buiten op het land met de tractor bezig te zijn.”
“Mijn partner heeft haar eigen werk en doet de administratie.
Onze tweeling is nu twaalf en zij zijn wel geïnteresseerd in dieren. Eigenlijk net als ik op die leeftijd, maar dan weet je nog
niet wat je later wilt. Of ze echt deze wereld in willen? De tijd
zal het leren. Ook ik ben uiteindelijk met een omweg op deze
plek gekomen. Het moet wel echt je passie zijn, anders kun je
beter niet aan dit beroep beginnen.”
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