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Van alle melkkoeien heeft 30% jaarlijks een probleem met de uiergezondheid. Vrijwel ieder bedrijf krijgt
dan ook vroeg of laat te maken met mastitis. Reden genoeg om er alles aan te doen om de uiers van uw
koeien gezond te houden. Mastitis Tankmelk is dé manier om uiergezondheid op bedrijfsniveau te
monitoren. Zes keer per jaar wordt uw tankmelk onderzocht op de 7 belangrijkste (groepen van)
ziekteverwekkers. U weet hiermee welke ziekteverwekkers op uw bedrijf een rol spelen en welke nieuwe
besmettingen zich aandienen. Bovendien ziet u op de overzichtspagina van de uitslag het verloop van de
mastitissituatie op uw bedrijf en geeft het tankmelkonderzoek u belangrijke managementinformatie
waarmee u kostbare bedrijfsrisico’s kunt voorkomen.
Hoe werkt het in de praktijk
Nadat de GD uw aanmelding voor dit abonnement heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Vervolgens
wordt uw tankmelk 6 keer per jaar in vaste 5-weekse perioden (jan., febr., maart en juli, aug., sept.) onderzocht. De GD ontvangt
in de meeste gevallen de melkmonsters via het melkcontrolestation Qlip in Zutphen. De monsternamekosten en de onderzoekskosten van
deze tankmelkmonsters zijn onderdeel van het abonnementsgeld.

De uitslag van het onderzoek
Zodra de GD het tankmelkmonster heeft ontvangen, wordt dit onderzocht op 7 belangrijke mastitiskiemen t.w. Streptococcus
agalactiae, omgevingsstreptokokken, Staphylococcus aureus, Coliformen, Klebsiella species, Streptococcus uberis en
Streptococcus dysgalactiae. U krijgt bij de uitslag per kiem een gericht advies waarmee u binnen uw bedrijf meteen aan de slag
kunt. De hoeveelheid ziektekiemen, die in de tankmelk voorkomt, wordt in de uitslag vereenvoudigd en vertaald naar een
overzichtelijk puntensysteem. Daarnaast worden uw resultaten grafisch weergegeven ten opzichte van de norm en vergeleken
met uw collega-veehouders.

Meer melktanks per UBN
Sommige bedrijven hebben meer dan één melktank per UBN. In dat geval wordt het onderzoek uitgevoerd op het tankmonster dat
het eerst bij de GD binnenkomt. Per UBN kan per 5-weekse periode slechts één uitslag worden aangemaakt. Het is niet mogelijk
een voorkeur tanknummer aan te geven.

Vervolgonderzoek
Het tankmelkonderzoek is een zogenaamd ‘early warning systeem’, waardoor u op hoofdlijnen weet wat er op uw bedrijf speelt en
in een vroeg stadium actie kunt ondernemen indien zich iets aandient. Het is verstandig om koeien met een verhoogd celgetal of
met zichtbare mastitis nog individueel te laten onderzoeken door middel van bacteriologisch onderzoek (BO individueel Melk). Zo kunt u
passend behandelen met de grootste kans op genezing.

Algemene voorwaarden GD BV
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de GD van toepassing.

Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij de GD aanmelden voor deelname aan het GD-abonnement.
Ook is aanmelden mogelijk via de site www.gddiergezondheid.nl./uga.
Alle GD-abonnementen zijn kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni,
van juli tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend
verlengd voor de duur van een kwartaal.

Afmelden
De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Het abonnement wordt automatisch
beëindigd zodra u bij de GD meldt dat het bedrijf ‘niet-melkleverend bedrijf’ wordt.
Indien een UBN wordt opgeheven zal de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij de GD is ontvangen, door de GD
worden beschouwd als de dag waarop het abonnement van het betreffende UBN is beëindigd.

Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

