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Droogstandslengte

2

Advies aan veehouders: droogstand van 6 tot 8 weken...

.... om melkproductie in volgend lactatie te maximaliseren.

Functie van de droogstand voor melkkoeien:

 vernieuwen van de melkvormende uiercellen (Capuco et al., 1997) 

 periode om koeien te behandelen met (preventieve) antibiotica

(Neave et al., 1966)

 (voorheen ook: herstellen van lichaamsreserves)
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Conclusies eerdere studies
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 Een korte droogstand:

● Verbetert energie balans (Van Knegsel et al., 2014; Rastani et al., 2014; De 

Feu et al., 2009)

● Minder ketosis (Van Knegsel et al., 2013)

● Lagere melk productie (Van Knegsel et al., 2014; Rastani et al., 2014)

● Vervetting in laat lactatie (Chen et al., 2016)

● Spontaan droog gaan
(Chen et al., 2016)

Figuur 1:

Koeien met een kortere

droogstand produceren

minder melk

Mastitis incidentie, week 0-14:

0 dagen: 12 (10/56 koeien);

30 dagen: 8  (8/55 koeien);

60 dagen: 10 (9/56 koeien)

Conclusies eerdere studies
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 Geen droogstand vs. korte of conventionele droogstand:

● Hoger celgetal

● Geen droogzetters of geen droogstand?

● Door verminderde uiergezondheid, lage melk

productie, verschil in uiercel regeneratie?
(Steeneveld et al., 2013; Capuco et al., 1997)

Figuur 2:

Koeien zonder

droogstand hadden een

hoger celgetal
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Onderzoeksvragen
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Kunnen we vervetting voorkomen en melkgift

verhogen door hogere lactatiepersistentie door:

● Energieniveau aan te passen aan lagere melk

productie

● Een lipogener rantsoen voeren in plaats van 

een glucogeen rantsoen

Onderzoeksvragen
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 Wat is het effect van droogstandslengte, 
met of zonder preventieve
droogzetantibiotica, op uiergezondheid?
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Experiment
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Figuur 3:

Experimentele opzet van Droogstand op Maat experiment. 

Koeien (N = 120) hadden een 0-d of 30-d droogstand, kregen een laag of standaard energieniveau

in de volgende lactatie, en een lipogeen of glucogeen rantsoen vanaf dag 49 in lactatie.

Metabole status
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 Kunnen we vervetting voorkomen in 
koeien zonder droogstand door het 
energieniveau van het rantsoen te 
verlagen voor de lagere melk productie?
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Melk productie
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Energieniveau had geen effect op melk productie of persistentie.

Energie balans
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Vroeg en mid lactatie: laag energieniveau verlaagde EB. 
Vroeg lactatie: geen verschil in plasma glucose, NEFA, BHB. 
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Lichaamsgewicht
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Gehele lactatie: Lager energieniveau verlaagde lichaamsgewicht niet.

Mid- en laat lactatie: Lager energieniveau verlaagde toename in 
lichaamsgewicht.

+ 86 kg

+ 101 kg

Lactatie persistentie

 Kunnen we lagere melkproductie zonder 
droogstand compenseren door:

 Voeren van een lager energieniveau

 Voeren van een lipogeen rantsoen
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Lactatie persistentie - Hypothese

Lipogeen rantsoen vs. glucogeen rantsoen:

 Gelijke voeropname and melkgift

 Glucose & Insuline ↓, GH ↑

 Hogere lactatie persistentie

 Lipogeen: mn. graskuil, bietenpulp

 Glucogeen: mn. maiskuil, graskuil
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Lactatie persistentie
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Lager energieniveau verbeterde lactatie persistentie niet.
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Lactatie persistentie
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Lipogeen rantsoen resulteerde in lagere melkgift, maar had geen
effect op lactatie persistentie. 

Lactatie persistentie
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Lipogeen rantsoen resulteerde in lagere DMI en energieopname.



24-12-2018

9

Lactatie persistentie – hormonen

Verschil tussen rantsoen en droogstandslengte

= energie balans
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Rantsoen Droogstand

G L 0-d 30-d

Daling lactatie
curve 0.0041 0.0042 0.0047 0.0031

Insuline (µU/mL) 23.9 20.6 22.3 18.0

IGF-1 (ng/mL) 164.8 150.7 165.2 142.9

GH (µg/L) 3.47 3.77 3.43 4.01

EB (kJ/kg0.75 · d) 50 48 72 4

 Wat is het effect van 
droogstandslengte, met of zonder
preventieve droogzetantibiotica, op 
uiergezondheid?

Uiergezondheid
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Experiment

19

Experiment 1 

 2010 – 2013

 167 koeien

 Droogstand: 0, 30, 60 
dagen

 30-d of 60-d DP met 
droogzetantibiotica

Experiment 2

 2014 – 2016 

 131 koeien

 Droogstand: 0, 30 dagen

 Geen droogzetantibiotica

Uierinfecties tijdens de droogstand
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Geen droogstand resulteerde in een lagere genezing (celgetal) dan 
een 30 of 60-d droogstand met droogzetantibiotica (experiment 1).
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Postpartum celgetal
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Postpartum celgetal was hoger na een kortere droogstand in beide
experimenten.

Postpartum uiergezondheid
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Het aantal verhogingen van celgetal en gevallen van mastitis waren
niet verschillend na verschillende droogstandslengten.
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Conclusies

Energieniveau in het voer voor koeien zonder

droogstand kan worden verlaagd

 Geen effect op melkproductie of persistentie

 Lagere toename lichaamsgewicht

Lipogeen rantsoen had een effect op lactogene

hormonen, maar niet op lactatie persistentie

Droogstandslengte

 Geen effect op uiergezondheid tijdens prepartum periode

 0-d droogstand heeft mogelijk een negatief effect op 

uiergezondheid in mid- of laat- lactatie
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