“Je ziet het zelf
niet aan de melk.
Als je inzicht wilt,
dan zul je moeten
meten.”
Melkveehouder Henk Kleve
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METEN IS WETEN

Gaan voor
gezonde
uiers
De familie Kleve heeft een melkveebedrijf met zo’n 65
koeien en 50 stuks jongvee. Om verder te kunnen groeien
hebben ze een melkrobot aangeschaft, die binnenkortwordt
geplaatst. De tweede volgt eind 2022. Door een vinger aan
de pols te houden en de tankmelk te onderzoeken, werken
ze aan een goede uiergezondheid. “Gezonde koeien, die wil
je zien in je stal. Daar werken we met elkaar hard voor.”
Vader Henk en zoon Jasper vertellen over hun bedrijf. Henk
groeide op ‘tussen de koeien’ en wist al jong dat hij het bedrijf
van zijn ouders wilde voortzetten. In december 1988 is het
bedrijf na ruilverkaveling neergestreken in Halle. “Op deze plek
waren groeimogelijkheden en omdat ik in 1989 in de maatschap
zou treden, verhuisden mijn ouders het bedrijf naar deze plek.”
Inmiddels bestaat de maatschap uit Henk, zijn vrouw en zoon.
Celgetal onder controle
Uiergezondheid is belangrijk voor koeien. Minder mastitis betekent minder kosten, meer werkplezier en minder antibioticumgebruik. Ook zorgen gezonde uiers voor een beter welzijn van
de koeien, want mastitis is vaak pijnlijk. Daarom houdt de familie een vinger aan pols. Door het uitvoeren van tankmelkonderzoek hebben ze in één oogopslag duidelijk hoe het op hun
bedrijf is gesteld met de uiergezondheid.
Henk: “Het celgetal zit al tijden rond de 100.000 cellen per milliliter. Daar sturen we op en het is fijn dat dat onder controle is.
Wel is Staphylococcus aureus een probleem, waar we niet vanaf
komen. Het is lastig weg te krijgen, we hebben al eens de
koeien waarbij het een ernstig probleem was vervangen. Dan is
het probleem even weg, om vervolgens weer terug te keren. Het
is gekomen door een aangevoerde koe, daar ben ik vrij zeker
van.
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Door de tankmelk te monitoren, kunnen we zien hoe het staat
met de kiemen. Je ziet zelf niets aan de melk, als je echt
inzicht wilt hebben; dan zul je moeten meten.”
Dippen en vaccineren
De overige uitslagen van de omgevings- en koegebonden kiemen
die worden onderzocht bij Mastitis Tankmelk, zijn in orde. Om
Staphylococcus aureus aan te pakken, hebben ze enkele aanpassingen gedaan.
“We zijn een ander dipmiddel gaan gebruiken en we vaccineren
nu vier keer per jaar, in plaats van drie keer. Door die aanpassingen gaat het beter en is er minder aureus. De monitoring
van de tankmelk is een goed hulpmiddel om de bacterie onder
controle te krijgen. Het blijft soms uitproberen wat wel en wat
niet werkt. Je wilt het aantal besmettingen minimaliseren, ook
omdat uierontstekingen gewoon pijnlijk zijn voor het dier.
Daarnaast geven gezonde dieren meer melk”, zegt Henk.
Van melkstal naar melkrobot
Momenteel maken ze gebruik van een melkstal, dit is fysiek
best intensief. Vandaar dat ze in 2022 overgaan op melkrobots.
De eerste komt naar verwachting in mei, de tweede volgt dan
aan het eind van dit jaar.
Jasper: “We hebben nu onderbezetting in de stal. Ik zou willen
groeien naar zo’n 110 koeien. We hebben op dit moment bijna
vijftig stuks jongvee. We zullen waarschijnlijk wat vee moeten
aankopen om te kunnen groeien naar die 110 koeien. Dan is

14 - Herkauwer, februari 2022

twee keer per dag melken helemaal fysiek te intensief. We hebben gekozen voor een melkrobot met stoomreiniging na elke
koe. We verwachten dat dit ook helpt bij het terugdringen van
de aureusbacterie.”
Klauwgezondheid
De klauwgezondheid op het bedrijf houden ze met voetbaden
onder controle. “Ook daar monitoren we goed op, via
Klauwgezondheid Tankmelk. We hebben gelukkig weinig last van
klauwproblemen. Als het nodig is, dan bekappen we tijdens het
droog zetten. Anders eigenlijk alleen bij klachten, maar die zien
we nauwelijks. We controleren de koeien vaak als we in de stal
lopen. Het is belangrijk dat je een eventueel probleem snel
opmerkt, zodat je actie kunt ondernemen. Ook passen we op
het bedrijf weidegang toe.”
Eerste snede wat eerder gehaald
Voeding is belangrijk, menen ook Henk en Jasper. Goede voeding is een voorwaarde voor productieve en gezonde koeien.
Met het juiste rantsoen kun je problemen met de weerstand,
uiers en klauwen veelal voorkomen. Om te weten wat de koppel
echt aan mineralen opneemt, voeren ze de Mineralencheck uit.
Jasper: “We hadden met de eerste snede geluk. We hebben deze
op moederdag gemaaid, het was toen goed droog weer. Doordat
we iets eerder waren, voorkwamen we de problemen met de
natte dagen rond Hemelvaartsdag. We proberen altijd rekening
te houden met de voorspellingen, omdat je zo door kleine aanpassingen problemen kunt voorkomen.”
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“Je wilt het aantal
besmettingen minimaliseren,
ook omdat uierontstekingen
pijnlijk zijn voor het dier.”
Jongvee
Henk en Jasper vertellen: “We hebben een tussenkalftijd van
450 dagen en het insemineren gaat vlot. We doen de jongveeopfok zelf en ook dat geeft zoveel energie. We hadden daar wat
problemen met diarree. De ventilatie was niet helemaal optimaal, zo bleek uit een rookproef. We zijn daarmee aan de slag
gegaan en hebben panelen toegevoegd. De poedermelk hebben
we opgevoerd van 2,5 naar 3 liter en we geven nu aparte jongveebrokken. Zo blijf je altijd bezig met het doorvoeren van
verbeteringen.”
Genieten van het werk
Vader en zoon zien de toekomst zonnig tegemoet. Henk en
Jasper zitten vol met plannen voor de toekomst. Ze hopen met
het bedrijf te kunnen groeien. “Het werken met dieren is prachtig, daarnaast heb je zoveel afwisseling. Het ene moment sta je
tussen de koeien, het andere moment werk je op het land of
doe je de administratie. We zouden niet anders willen.”

3 tips van onze specialisten uiergezondheid om
Staphylococcus aureus- mastitis te voorkomen
•

•

•

Voorkom overdracht tijdens het melken: gebruik één doek
per koe, maak gebruik van melkershandschoenen, spoel
melkstellen met heet water of maak een aparte hoogcelgetalgroep en melk deze koeien als laatst.
Desinfecteer de spenen door te dippen waardoor er tot
50 procent minder kans is dat een bacterie de uier
binnendringt.
Zorg bij gebruik van een melkrobot dat de spenen goed
(volledig rondom) worden geraakt met het desinfectiemiddel. Gebruik een zaklamp om het spraybeeld te controleren. Stroomreiniging helpt om overdracht van bacteriën via de melkbekers te voorkomen. Controleer
regelmatig of deze goed functioneert.

Henk en Jasper zijn graag tussen de koeien in de stal. “Het werken met dieren en de afwisseling in dit werk, dat geeft ons veel energie.”

Speelt S. aureus een rol op uw bedrijf en wilt u weten
welke concrete managementmaatregelen u nog meer kunt
nemen, gebruik dan de UGA wijzer (www.gddiergezondheid/ugawijzer) Heeft u vragen over een uitslag of een
andere vraag over uiergezondheid, dan kunt u het UGA
Team bereiken via 088 20 25 500 (optie 1). Zij staan elke
werkdag voor u klaar.
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