Lezing: Houd uw koe uit de dip!
Voorkom problemen en kosten met beter transitiemanagement
Wilt u weten hoe u kunt voorkomen dat melkkoeien door een te diepe calcium- en energiedip gaan in de
transitieperiode? Wilt u uw koeien en uw portemonnee gezond houden door het transitiemanagement te
optimaliseren? Boek dan de lezing ‘Houd uw koe uit de dip!’, waarin de specialisten van Gezondekoe.nl alle
ins en outs over de transitieperiode uit de doeken doen. Niet alleen uw koeien worden daar beter van, u
ook!
In de lezing komen verschillende aspecten van transitiemanagement aan de orde.
Er wordt dieper ingegaan op wat er precies gebeurt met de koe in de
transitieperiode en hoe de dip in calcium en energie ontstaat. Ook de gevolgen
hiervan, voor de koe en voor uw bedrijfsresultaat, worden toegelicht. Eén en ander
wordt uitgelegd aan de hand van praktijkcases uit binnen- en buitenland. En
natuurlijk is er ruime aandacht voor hoe u dergelijke problemen op uw bedrijf kunt
voorkomen.
Is dat nu nodig?
Loopt het echt zo’n vaart met die transitieproblemen? Ja dus. Onderzoek in Amerika, Denemarken en NieuwZeeland wijst uit dat moderne hoogproductieve koeien vaak aan transitieproblemen lijden. Overal ter wereld
raken koeien in een behoorlijke calciumdip. De energiedip leidt bij een vijfde van het melkvee tot ketose. Ook
gevolgen als melkziekte, zware afkalving en lebmaagdraaiing komen veel voor.
Calciumtekort
Ook dichter bij huis raken koeien in de problemen. Gezondekoe.nl en Wageningen UR namen 23
melkveebedrijven in de Achterhoek onder de loep. Met behulp van innovatieve @point of care bloedanalyses
bleek dat 22% van de koeien een ernstig calciumtekort had rond het afkalven.
Nog eens 56% had een subklinisch calciumtekort. Ook dat kan leiden tot
transitieproblemen.
In de toekomst zullen koeien veel blijven produceren en dus risico blijven lopen
op transitieproblemen. Optimalisatie van het management en voeding is nodig
om problemen te voorkomen en duurzaamheid, welzijn en de bedrijfsresultaten
te waarborgen.
Schade
Maar wat kost een koe met transitieproblemen eigenlijk? Best veel geld, want niet alleen de behandeling van
ziekteverschijnselen en andere directe kosten moeten worden berekend, ook de lagere melkproductie kan in
de papieren gaan lopen. Uit de praktijk blijkt dat de meeste bedrijven tussen de €10.000 en €30.000 per jaar
mislopen door problemen in de transitieperiode. En de zorgen en tijd die u aan de zieke koeien kwijt bent,
besteedt u ongetwijfeld liever aan andere dingen.
Oplossingen
Duidelijk is dat een te diepe transitiedip met alle bijkomende
problemen beter kan worden voorkomen dan genezen. In de
presentatie worden daarvoor verschillende oplossingen
aangedragen.
Zoals het preventieprogramma Dry2Fresh*, dat de diepte van de
dip op uw bedrijf exact in kaart brengt. Zo weet u precies welke
punten u kunt aanpakken om uw koeien goed door de
transitieperiode te helpen. Dat is prettig voor de koeien en prettig
voor u!

In de presentatie wordt verteld over onze
transitie ervaringen bij -20 C in Amerika.

Interesse gekregen in een lezing of workshop over transitiemanagement? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op via 053-7112144 of stuur een e-mail naar info@gezondekoe.nl *Dry2Fresh is het
transitiemanagementprogramma van Blue4Green / Gezonde koe. Klik hier voor meer informatie.

