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Droge stalvloer
en comfortabele
ligboxen van
belang
Direct ingrijpen bij beginnende klauwproblemen is belangrijk. Vanuit dierenwelzijn, om verdere schade aan de klauw
te voorkomen, maar ook vanuit economische oogpunt doordat problemen leiden tot een verlaagde melkproductie. Aan
de hand van ons 7-punten klauwgezondheidsplan krijgt u
problemen snel inzichtelijk en kunt deze verhelpen.

Zoolzweer in de buitenklauw na kneuzing van de lederhuid

Een belangrijke stap is de stalinrichting en daarbij het zorgen
voor een droge stalvloer en comfortabele ligboxen. Een schone
stalvloer zorgt voor minder mest in de boxen. Koeien hebben
schonere klauwen, staarten en uiers, waardoor de kans op hygiëne
gerelateerde klauw- en uieraandoeningen wordt verkleind.
Voorkom gladde vloeren
Zorg voor droge roosters op het moment van binnenkomst van
de runderen. Het kan gebeuren dat een vloer te glad wordt, dan
heeft een koe te weinig grip en moet geforceerd lopen. In de
winterperiode is er regelmatiger bezetting en met het koudere
weer heb je hier minder last van. In de zomerperiode kan dit
betekenen dat het af en toe nodig is om de vloer een beetje
vochtig te maken, om zo de werking van de mestschuif gunstig
te beïnvloeden. Een droge omgeving vermindert de infectiedruk
en zorgt dat het klauwhoorn niet verweekt.
Langdurig staan geeft problemen
Een schone stal is belangrijk, omdat bacteriën dan moeilijker
kunnen overleven. Het is van belang dat de ligboxen comfortabel zijn voor de koe, zodat ze na betreden van een ligbox bin-

nen één minuut kan gaan liggen. Langdurig staan op harde
oppervlakken verhoogt de kans op niet-infectieuze klauwaandoeningen. Het risico op niet-infectieuze klauwaandoeningen
neemt toe door de voortdurende druk op de klauwen en zorgt
voor een slechtere kwaliteit zoolhoorn. Hierdoor kan ook nieuw
bot vormen aan de zoolzijde van het klauwbeen, wat zorgt voor
irritatie van de lederhuid waardoor de kans op herhaling van het
probleem wordt vergroot. Dieren die al eerder klauwproblemen
hadden, hebben een grotere kans op herhaling.
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Besteed aandacht aan klauwgezondheid bij de stierkeuze
en voer koeien met steeds
terugkerende (>drie keer)
klauwaandoeningen af.
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Zorg voor een schone,
droge stalvloer en
comfortabele ligboxen.

Manage de lichaamsconditie (schaal van 1-5)
van de koeien en zorg
voor een maximale
afname van 0,5-1 punt
na het afkalven.

Voer een uitgebalanceerd rantsoen voor
een optimale klauw- en huidweerstand
(vitaminen, spoorelementen en mineralen).
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Controleer de klauwen van alle
koeien voor het droogzetten,
herhaal dit 2-3 maanden na
afkalven (registreer dit).

Behandel
kreupele koeien
direct (registreer dit).
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Maak selectief gebruik van
desinfectie afhankelijk van
de ernst van de infectieuze
klauwgezondheidsstatus.

Het gevolg is dat er een vicieuze cirkel van herhaaldelijke
klauwproblemen ontstaat die vaak tot vervroegde afvoer leidt.

Vuistregels voor juiste ligboxen
1. De afmetingen voor koeien die recht in de box kunnen
staan en liggen: minimaal 1,80 meter afstand van de
knie- en schoftboom tot de achterrand (sta- en ligruimte); plaats eventueel een flexibele schoftband.
Zorg voor voldoende lengte, zodat de koe haar kop kan
uitzwaaien: minimaal 2,75 meter bij een dichte voorzijde van de box en minimaal 2,50 meter bij een open
voorzijde. Bij een dubbele rij is een gezamenlijke kopzwaairuimte. Zorg dat er geen obstakels zijn tussen
0,10 en 1,00 meter hoogte aan de voorzijde.
2. Maak de box breed genoeg, zodat de koe vlot gaat liggen: minimaal 1,25 meter voor lacterende en droogstaande koeien.
3. De bevestiging van een normale schoftboom is recht
boven de knieboom. In geval van een gegolfde schoftboom is de bevestiging 30 centimeter richting achterzijde van de ligbox, onder een hoek van ongeveer
30-35 graden.

Zacht en comfortabel liggen
Met het dagelijks instrooien van de ligplaatsen zorgt u voor
een zachte bodem met droog en schoon zaagsel. De koe landt
en ligt dan zacht. Minimaal vijf centimeter diep strooisel of
minimaal vijf centimeter rubbermatras zorgt ervoor dat een
koe makkelijk kan liggen en opstaan en vermindert de kans op
uitglijden. Comfortabele ligboxen zijn gebaseerd op HF-koeien
van 725 kilogram. Vaarzen zijn het kleinst en bevuilen de ligboxen vaker. Een vaarzengroep met kleinere ligboxen brengt
uitkomst en zorgt ook voor een betere productie en minder
uitval. Voorkom dat de koeien te ver voorin de ligboxen staan,
zodat de kans op bevuiling van de ligbox minimaal is. Bij ligboxen met de juiste afmetingen gaan koeien sneller liggen en
voorkomt u dat ze met de achterpoten in de mest staan. Houd
ook rekening met opstapjes en andere risicoplaatsen in de
stal. Leg daar rubber op. Zorg dat koeien voldoende rust en
ruimte hebben om er overheen te lopen. Probeer de koeien zo
min mogelijk verplicht te laten staan, door onder meer de
wachttijd voor het melken te beperken. Door meer onderlinge
competitie en langere statijden ontstaat ook meer belasting
op de klauwen en dit vergroot de kans op zoolzweren en wittelijnaandoeningen.
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