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Resultaten MastiMan-project
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Melkverliezen op robot
bedrijven in kaart gebracht
Veel gezondheidsproblemen bij hoogproductief melkvee resulteren
in een verminderde melkproductie. Het MastiMan-project bracht
deze melkverliezen en het verloop ervan in kaart op robotbedrijven.
Projectpartners KU Leuven, Hooibeekhoeve en Universiteit Gent
kwantificeerden zowel melkverliezen tijdens algemene verstoringen
van de lactatiecurve maar ook, meer specifiek, verstoringen gelinkt
aan uiergezondheidsproblemen.
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V

oor de meeste melkveehouders
is melkproductie de belangrijkste vorm van inkomsten. De
meeste problemen bij hoogproductieve
koeien leiden tot melkverliezen en bijgevolg tot minder inkomsten. Een
slechte uiergezondheid ligt voor een
belangrijk deel van deze problemen
aan de basis.

Veehouderij

Naast het verminderde welzijn van de
dieren en de directe kosten gelinkt aan
bijvoorbeeld de behandeling van de
ontsteking, zorgt mastitis ook voor
hoge indirecte kosten. Deze zijn het
gevolg van een verminderde productie,
melk die gesepareerd moet worden en
de permanente schade aan het uierweefsel. Om deze kosten te vermijden
en tegelijkertijd de duurzaamheid te
verhogen, zijn een snelle detectie en
goede opvolging van infecties essentieel. Bij bedrijven met automatische
melksystemen gebeurt de detectie echter vaak later en berust de monitoring
op automatische systemen geïntegreerd in de robot.
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Figuur 1. Berekening van verstoringen in
kwartiermelkgift op basis van het lactatiemodel
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Figuur 2. In niet-geïnfecteerde kwartieren was een
afwijking vaak pas zichtbaar op de behandeldatum
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De Livestock Technology-groep van
KU Leuven ontwikkelde een manier
om melkverliezen tijdens verstoringen
in de lactatiecurve objectief te schatten. Hiervoor gebruikte ze een model
dat enkel gebaseerd is op data van melkingen tijdens de gezonde periodes in
de lactatie. De overige melkingen worden dan door het model aangevuld,
resulterend in een schatting voor de
‘gezonde’ lactatie van het dier (figuur 1).
Vervolgens kunnen de verstoringen
bepaald worden door deze ‘gezonde’
lactatiecurve te vergelijken met de
‘werkelijke’ melkproductie. Een verstoring is dan een periode waarin de
melkgift meerdere dagen onder de verwachte gezonde productie blijft.

er

Melkverliezen objectief
inschatten

co

Verstoringen in kaart gebracht
In een eerste onderzoek werden op
verschillende bedrijven de melkverliezen onderzocht op basis van de berekende verstoringen van de lactatiecurves. Hiervoor gebruikten de
onderzoekers gegevens van melkveehouders uit Vlaanderen, Nederland en
Engeland met een automatisch melksysteem van DeLaval of Lely. Er werd
in dit eerste onderzoek nog geen link
gelegd met de uiergezondheid.

We ontdekten dat de hoeveelheid melkverlies tijdens de verstoringen afhangt
van de pariteit en het lactatiestadium
waarin de verstoring optreedt. Daarnaast bleek dat er slechts zeer weinig
(1%) lactaties zijn waarin geen enkele
verstoring optreedt in de eerste 305
dagen na afkalven. Het geschatte totale
melkverlies per lactatie voor alle verstoringen samen was gemiddeld 345 kg,
maar schommelde sterk. Bij koeien die
drie of meer keer gekalfd hadden, steeg

dit zelfs naar 402 kg melkverlies per
lactatie. De verstoringen in vroege en
midden lactatie (dag 0 tot dag 140 in
lactatie) waren over het algemeen ernstiger met grotere melkverliezen. Toch
herstelden de koeien meestal goed.
In slechts 20% van de gevallen waren
30 dagen na de start van de verstoring
nog afwijkingen in de melkgift zichtbaar. We vonden eveneens dat de
herstelfase meestal langer duurde dan
de ontwikkelingsfase. ->
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wacht je dat het geïnfecteerde kwartier
meer afwijkt en meer verliezen heeft dan
de niet-geïnfecteerde kwartieren. Dit
werd in deze studie onderzocht en
bevestigd. We ontwikkelden een
methode om het vermoedelijk geïnfecteerde van de niet-geïnfecteerde kwartieren te onderscheiden op basis van de
melkgift en de elektrische geleidbaarheid. Dit kwam in 84% van de gevallen
overeen met de registratie van de veehouder waar deze beschikbaar was. Over
een periode van 36 dagen rond de
behandeling was de melkgift in de geïnfecteerde kwartieren gemiddeld 26%
lager dan de verwachte melkgift, tegenover slechts 15% lager in de drie andere
kwartieren. Ook zagen we een groot verschil in de start van de afwijking tegenover de behandeldatum en in de duur
van de afwijkingen. De afwijkingen in de
geïnfecteerde kwartieren startten in
40% van de gevallen meer dan vijf dagen
voor de behandeling, terwijl in de nietgeïnfecteerde kwartieren een afwijking
vaak pas zichtbaar werd op de behandeldatum. De duur van de afwijking van de
niet-geïnfecteerde kwartieren was in
43% van de gevallen minder dan 10
dagen, tegenover 12% bij geïnfecteerde
kwartieren. Figuur 2 toont het verloop
van de melkproductieverliezen rond de
behandeling voor geïnfecteerde en nietgeïnfecteerde kwartieren.
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In een tweede onderzoek werd specifiek gekeken naar melkverliezen tijdens
uiergezondheidsproblemen. Hiervoor
werd een beroep gedaan op de behandelregisters van 41 veehouders. Omdat
deze registers niet steeds volledig zijn
en er niet voor elk bedrijf evenveel
registraties beschikbaar waren, werd
geen onderscheid gemaakt tussen de
bedrijven maar werden de verliezen
berekend over alle gegevens samen. In
de 36 dagen rond een behandeling (5
dagen voor tot 30 dagen na de behandeling) was het melkverlies gemiddeld
101,5 kg. Ook hier vonden we een
enorm grote variabiliteit tussen verstoringen. Dit verschil kan onder andere
liggen aan het moment en de soort van
behandeling, de positie van het aangetaste kwartier, de pariteit van het dier,
de bacterie die de infectie veroorzaakte, de schade aan het uierweefsel
en het moment in de lactatie waarin de
infectie optrad. Vermoedelijk hebben
ook de omstandigheden binnen het
bedrijf zelf een effect op de melkverliezen. Gemiddeld gezien startte de afwijking in de melkproductie tijdens uiergezondheidsproblemen reeds negen
dagen voor de behandeling, wat er
mogelijk op wijst dat op robotbedrijven
de detectie van mastitis later gebeurt
dan op conventionele bedrijven.
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Melkverliezen door
uiergezondheidsproblemen

Melkverliezen op
kwartierniveau
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Een groot voordeel van werken met
gegevens afkomstig van robotbedrijven
is dat naast dagproducties ook kwartiermelkgiften beschikbaar zijn. In het geval
van uiergezondheidsproblemen ver-

De verstoringen in
vroege en midden
lactatie waren over het
algemeen ernstiger.
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En nu?

Het in kaart brengen van de verliezen
gerelateerd aan gezondheidsproblemen geeft heel wat informatie en biedt
de mogelijkheid om de opvolging van
de diergezondheid in de toekomst verder te optimaliseren. Op die manier
kan de impact van bijvoorbeeld mastitis verminderd worden. Op basis van
de bevindingen van dit onderzoek kunnen verdere stappen voor een betere
opvolging en beslissingsondersteuning
worden uitgetekend.
Het MastiMan-project is een initiatief
van KU Leuven, Hooibeekhoeve en
Universiteit Gent en wordt mede
mogelijk gemaakt dankzij financiering
van het agentschap Innoveren en
Ondernemen. n
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