AAN DE SLAG MET UIERGEZONDHEID

“Een apk voor
je melkstal”
Theunis Holtrop heeft een melkveebedrijf met zo’n 250
melkkoeien en 80 stuks jongvee. “We hadden last van een
hoog celgetal. Om erachter te komen waar dat door wordt
veroorzaakt, wil je oorzaken uitsluiten. Ik had verschillende
ideeën wat het kon zijn en heb daarom een natte meting
laten uitvoeren.”
Hij had nog niet eerder een natte meting laten uitvoeren en
wilde het melkproces eens onder de loep nemen. Theunis: “Het
blijft een eeuwige zoektocht naar optimale uiergezondheid. Soms
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dan pas je iets aan omdat je verbeteringen wilt. Hoog celgetalkoeien zitten in een aparte groep en worden als laatste gemolken. Maar uiteindelijk weet je niet welke aanpassing tot welk
resultaat leidt en wat de daadwerkelijke verbetering is. Op advies
van mijn dierenarts heb ik een natte meting aangevraagd.”
Meekijken van a tot z
Een meting tijdens het melken geeft inzicht in het functioneren
van de melkmachine en melktechniek. Een GD-uiergezondheidsspecialist voert deze natte meting uit aan de hand van
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metingen aan de melkinstallatie, een analyse van de melktechniek (van melker of het automatisch melksysteem) en een
beoordeling van koeien. Hij of zij beoordeelt tijdens het melken
onder meer de melktechniek van de melker, het vacuüm onder
de speen, het vacuüm in de kop van de voering, afvoer van de
melk en hoe uw koeien zich gedragen tijdens het melken. “Het
kost je geen extra tijd. Het is wel fijn als eens een paar extra
ogen meekijkt”, geeft Theunis aan.

Anton Gosselink

Anton Gosselink, uiergezondheidsspecialist, voerde de meting op het bedrijf uit
en deelt enkele zaken die hij waarnam.
“In dit geval zagen we bij ongeveer 50
procent van de koeien te veel (rafelige)
en vereelte speenpunten. Richting het
eind van het melken werden te veel
koeien onrustig en werden de melkstellen afgetrapt, vooral door vaarzen. Bij
een aantal koeien waren knijpstrepen en
platte spenen zichtbaar en soms waren
de spenen rood tot paars verkleurd. ”

Aanpassingen gedaan
Theunis: “We hebben het vacuüm laten zakken, dat bleek te
hoog te zijn. Ook hebben we de pulsatorsnelheid aangepast en
de tijd tussen voorbehandeling en aansluiting van het melkstel
wat langer gemaakt.” Anton vult aan: “Na aansluiten komt de
melkstroom sneller op gang, is deze hoger en stopt sneller zonder lange namelkfase. Dit verkort de tijd dat de koeien aan de
melkmachine staan en daarmee de belasting van de spenen.”
Die aanpassingen hebben de problemen rondom het melken wel
verminderd, laat Theunis weten. “Maar het blijft een puzzel
zonder eind. De laatste tijd gaat het weer wat minder, ik vermoed dat die problemen uit de boxbedekking komen. Dus daar
zijn we nu weer mee aan de slag. Je wilt de gezondheid van je
koeien zo hoog mogelijk hebben. Je vraagt je altijd af wanneer
je het optimum hebt bereikt en wilt blijven verbeteren. Een
natte meting kost wel wat, maar als het je enkele koeien
bespaart heb je het er zo uit. Ik vind het een mooie apk voor je
melkstal. Het is belangrijk dat je zelf goed blijft overwegen
welke middelen je inzet om de diergezondheid te verbeteren.”
MEER OVER UIERGEZONDHEID STAAT OP

Een natte meting
De melkmachine en de melker (melktechniek) hebben veel
invloed op de uiergezondheid op een bedrijf. Periodieke controle en onderhoud van de melkmachine door de leverancier
zijn belangrijk voor het goed functioneren van de melkinstallatie. Maar een machine die ‘droog’ perfect functioneert
en goed onderhouden is, kan tijdens het melken toch problemen veroorzaken. Als tijdens het melken bijvoorbeeld het
vacuüm onder de speen te veel varieert, kunnen mastitisverwekkers de uier makkelijk binnendringen. Een meting tijdens
het melken is ook geschikt voor melkveehouders die geen
specifieke klachten hebben, maar willen laten controleren of
het melkproces nog goed verloopt. Daarnaast worden voeding, huisvesting en het koeverkeer beoordeeld. Verder worden natuurlijk ook de uiergezondheidsgegevens bekeken.
Binnen een paar uur heeft u de eerste concrete en praktische adviezen waarmee u direct aan de slag kunt om het
resultaat op uw bedrijf te verbeteren. Daarnaast ontvangt u
een rapport van de bevindingen met daarbij de schriftelijke
adviezen. U bepaalt zelf met wie u het rapport deelt.
Heeft u vragen of wilt u een natte meting laten uitvoeren?
U bereikt het team van GD-uiergezondheidsspecialisten via
0900-1770 (optie 1). Zij staan elke werkdag voor u klaar.
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