Haal meer uit
de Droogstands
De transitie is de belangrijkste en ook meest risicovolle
periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij
verse koeien zijn terug te voeren op de transitieperiode. De
Droogstandscheck geeft via bloedonderzoek vóór het afkalven een goed beeld van de kans op problemen ná het afkalven. De uitslag helpt om in uw droogstandsmanagement bij
te sturen om zo de transitie naar lactatie meer succesvol te
laten verlopen.
In de periode rond het afkalven wordt veel van het lichaam van
een koe gevraagd. In zeer korte tijd kalft de koe af, komt de
melkproductie op gang en wisselt het dier van groep en rantsoen. Na het afkalven is de koe extra kwetsbaar door een negatieve energiebalans; tijdens de opstart wordt meer energie van
de koe gevraagd dan zij op kan nemen, een goede voeropname
tijdens de opstart is dus erg belangrijk. Er is altijd sprake van
enige vorm van negatieve energiebalans, hierbij worden de
reserves aangesproken om de stijgende melkproductie te compenseren. Als de negatieve energiebalans te groot wordt door
bijvoorbeeld een lage voeropname in de droogstand of begin
lactatie, kunnen gezondheidsproblemen optreden, zoals slepende melkziekte, mastitis en lebmaagverplaatsing.
Problemen samen aanpakken
Jaarlijks voeren honderden veehouders de Droogstandscheck uit.
Reden hiervoor is in veel gevallen te veel gezondheidsproblemen in het begin van de lactatie. Zo nam een veehouder contact met ons op vanwege te veel opstartproblemen bij zijn verse
koeien. Tijdens de Close up-fase namen de droge koeien hun
brok al matig op en leken sloom. Na afkalven dronken ze in één
keer twintig liter water en vraten de bak in één keer leeg.
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Daarna was de voeropname matig, waardoor de veehouder heel
veel moeite moest doen om de verse koeien gezond door de
opstartperiode te krijgen, zonder ziektes. Dit kostte hem veel
tijd en gaf hem vooral ook veel stress: ‘je hebt gewoon geen zin
meer de stal in te gaan, want welke koe heeft nu weer
problemen?’.

Voor wie is de Droogstandscheck
interessant?
• Bedrijven met problemen op
koppelniveau, zoals te veel
koeien aan de nageboorte,
(acute) baarmoederontsteking,
slecht opstarten (van de melkproductie), melkziekte, doodgeboren kalveren bij vaarzen of
slecht tochtig/drachtig worden
van koeien.
• Bedrijven die willen controleren
of een wijziging in het droogstandsmanagement of -rantsoen
(energie- en eiwitvoorziening)
het gewenste effect heeft
gehad.
• Bedrijven die graag gezonde en
hoogproductieve koeien willen
melken, en periodiek het droogstandsmanagement of –rantsoen
willen controleren en
optimaliseren.
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droogstand

check
Droge koeien die geen extra vet mobiliseren hebben NEFA’s van
ruim onder de 0,4 mmol per liter. Overleg met uw adviseur voor
een goede vertaling van de uitslag naar praktische verbetermogelijkheden van de droogstand op uw bedrijf. Ook is het moment
van bloedafname voor de Droogstandscheck variabel van 21
dagen voor afkalven tot drie dagen voor afkalven. Bij een dier,
ruim voor afkalven met NEFA’s van 0,25 mmol per liter, kan al
sprake zijn van meer vetmobilisatie dan wenselijk en is leververvetting rondom afkalven een risico. Op dit bedrijf waren geen
afwijkingen in magnesium, ureum en haptoglobine. Lage ureumwaardes kunnen uitwijzen dat de eiwitvoorziening niet voldoende is. Lage of dalende magnesiumwaardes geven aan dat er
of een dalende voeropname is of onvoldoende magnesium wordt
verstrekt. Variatie in magnesium en ureum kan een aanwijzing
zijn voor wisselende voeropname of selectie. Verhoogd haptoglobine geeft aan dat er in het individuele dier aanwijzing is voor
een ontstekingsreactie. Verhoogd haptoglobine geeft een verhoogd risico op aan de nageboorte blijven staan.

bedrijf hadden last van leververvetting. Leververvetting treedt
op als er te veel vet wordt vrijgezet uit vetweefsel waardoor de
lever dit vet niet meer kan verwerken. Een vervette lever kan
zijn ontgiftende/detox-werking niet meer goed doen en de koe
wordt ziek. De verschijnselen zijn mild tot zeer ernstig; weinig
tot geen melkproductie, geen eetlust, koude oren, slap tot zeer
ziek, soms diarree en soms gaan koeien eraan dood.
Leververvetting heeft ook een negatief effect op de weerstand.

Bedrijfsbezoek
Het bedrijf werd door een GD-dierenarts bezocht, samen met de
eigen dierenarts en voeradviseur. Het viel op dat vooral de droge
koeien té ruim in conditie waren en de Close up-koeien te weinig pensvulling hadden. De droge koeien leken ook te groeien
tijdens de droogstand. Voorafgaand was de Droogstandscheck
uitgevoerd, deze liet afwijkingen zien op de energievoorziening.
Als NEFA’s verhoogd zijn, betekent het dat er sprake is van te
veel vetafbraak. Verhoogde NEFA’s voor afkalven zijn een voorbode van leververvetting en negatieve energiebalans op moment
van afkalven en tijdens de verdere opstart. De koeien op dit

De veehouder merkte al binnen een maand dat opstartende
koeien minder tot geen problemen meer hadden en beter voer
opnamen. Aanpassingen worden eigenlijk pas geëvalueerd als er
vijf tot tien koeien zijn opgestart na een volledige droogstand
op het aangepaste rantsoen. Na drie maanden is ter controle de
Droogstandscheck herhaald. Deze uitslag was zo goed als niet
afwijkend. De veehouder was blij met de verbetering en ging
weer met vertrouwen en werkplezier de stal in.

Succesvolle aanpassingen
Op dit bedrijf is als eerste de dagelijkse gemiddelde voeropname
van de droge koeien gemeten gedurende twee weken. Deze was
een stuk hoger dan ingeschat. Daarna is het rantsoen verschraald en kregen de droge koeien meer ruimte om te bewegen
(uitloop). Verder kwam er meer aandacht voor smakelijkheid van
het droogstandsrantsoen (voorkomen broei), het verminderen
van vervetting in de eindlactatie en een strenger inseminatiebeleid (kortere tussenkalftijd) om vervetting te voorkomen. De
voeropname werd gemonitord.

MEER OVER DIT ONDERWERP OP:
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/DROOGSTANDSCHECK
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