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Check de transitiedip!
Ontluchten Orbeseal
Denk aan de wachttijd!
Klauwgezondheid bij jongvee
Zomermastitis

Een betere transitie? Check de transitie-dip!
De transitieperiode is bedoeld om de koe optimaal te laten beginnen aan de volgende
lactatie. Maar juist in deze periode gaan alle koeien door een dip in calcium en energie.
Een te diepe dip veroorzaakt problemen die de gezondheid en productie niet ten goede
komen. Vaak denken we dat deze dip wel meevalt, maar in de praktijk blijkt dit toch nog
wel eens tegen te vallen. Op sommige bedrijven kan bijna de helft van de melkkoeien te
kampen hebben met een te laag calciumgehalte rondom afkalven. Klik hier om het hele
artikel te lezen.
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Denk bij het toedienen van
diergeneesmiddelen altijd aan de
wachttijd en neem deze in acht!
Recentelijk heeft Rusland bijvoorbeeld
een nieuwe en heel gevoelige test
geïntroduceerd voor het opsporen van
tetracyclines (o.a. engemycine,
oxytetracycline) in de melk. Na
ingebruikname van deze test bleek dat in
Nederlandse melk nog regelmatig resten
van tetracyclines werden aangetoond. De
kans is groot dat hier in de nabije
toekomst strenger op gecontroleerd gaat
worden.

Een handige dierenarts heeft een nieuwe
manier bedacht om Orbeseal injectoren
te ontluchten alvorens ze in de speen in
te brengen bij het droogzetten. Hiermee
hoeft u de injector niet meer af te slaan.
1. Pak de injector vast halverwege de
tube (zie foto)
2. Knijp deze iets in
3. Laat het dopje op de injector zitten
4. Druk de zuiger voorzichtig in zodat
de lucht ontsnapt
U kunt hier het filmpje bekijken met uitleg

Klauwgezondheid bij jongvee. Naarmate steeds meer koeien jaarrond op stal blijven
staan, wordt de klauwgezondheid steeds belangrijker. Bij de melkkoeien is het aantal
klauwaandoeningen vaak wel redelijk inzichtelijk. De klauwgezondheid bij jongvee blijkt
vaak echter wel een ondergeschoven kindje. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
35% van de afkalvende vaarzen kampt met Mortellaro en zoolbloedingen. Dit betekent
een enorm slechte start voor de verse vaarzen en kost veel melk! Bovendien houden
deze vaarzen de Mortellaro problematiek bij de melkkoeien in stand. De aanpak van
klauwgezondheid begint daarom al bij het jongvee. Zorg voor goed afgestelde boxen met
een goede boxbedekking; hoe gemakkelijker een pink gaat liggen, hoe minder kans op
Mortellaro en zoolbloedingen. Zorg verder voor een vlakke en schone roostervloer
zonder obstakels waardoor gemakkelijk drukplekken kunnen ontstaan. Wanneer er veel
problemen met Mortellaro bestaan is het te adviseren ook het jongvee door een
voetenbad met formaline te jagen. Dit kost misschien wat werk, maar bespaart op lange
termijn veel ellende en achter de feiten aan lopen!

Mastitis in de zomer. Met name de omgevingsbacteriën komen in de zomermaanden
vaker voor. Vooral de met modder en mest besmeurde plekken (rond drinkplaatsen en in
de schaduw) zijn ideale broedplaatsen voor deze kiemen, maar ook in de stal kunnen
deze bacteriën bij warm weer snel de kop op steken. Met warm weer zijn er veel vliegen,
wat betekent dat de koeien veel met hun staart slaan om de vliegen te verjagen.
Hiermee kunnen de koeien zichzelf flink besmeuren. Om problemen met uiergezondheid
voor te zijn, kunnen de koeien op warme dagen overdag worden opgestald en ‘s nachts
geweid. Ruwvoer kan meerdere keren per dag worden verstrekt op een koele plaats.
Daarnaast kan vaker kalk in de boxen worden gestrooid en kunnen staarten en uiers
worden geschoren om de koeien schoon te houden. Voorkom tenslotte lange wachttijden
voor het melken en blijf dippen of sprayen en voorstralen.
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