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SAMENVATTING
In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar het verband tussen het verloop van de lactatiecurve
en het optreden van de eerste bronst post partum bij hoogproductieve melkkoeien. In totaal werden 689 koeien
behorend tot 2 bedrijven in het onderzoek opgenomen. Op beide bedrijven werd dagelijks de melkproductie
van de koeien gemeten. Hierdoor kon nagegaan worden in welke week post partum de pieklactatie plaatsvond.
Vervolgens werd de richtingscoëfficiënt tussen de productie in de eerste lactatieweek en de productie in de
piekweek bepaald, hetgeen een goede weergave is van de snelheid waarmee de melkproductie op gang komt.
De bedrijven die in het onderzoek werden opgenomen, beschikten eveneens over een activiteitsmeter waarmee
op een gestandaardiseerde en redelijk betrouwbare manier de bronst kon worden gedetecteerd. De eerste
oestrus post partum bleek gemiddeld na 52 dagen op te treden. Factoren die significant waren geassocieerd met
het interval partus - eerste oestrus, waren de pariteit en de hoogte van de productiepiek. Bij oudere koeien en
bij koeien met een hogere piekproductie werd de eerste tochtigheid na het afkalven significant later
geregistreerd. De snelheid waarmee de lactatie op gang komt (uitgedrukt als de richtingscoëfficiënt van het
stijgende deel van de lactatiecurve) en het seizoen van het afkalven waren niet significant geassocieerd met het
interval partus - eerste oestrus.
ABSTRACT
The present paper describes a study in which the association between the shape of the lactation curve based on
daily milk yield recordings and the registration of the first post partum heat as detected by an automated heat detection
system was examined. In total, 689 animals from 2 herds were included in the study. On both farms, the daily milk
production was automatically registered by the management system. This data was used to determine in which week
post partum the peak lactation occurred. Then the shape of the lactation curve between the first week and the peak
week was calculated, which served as a good reflection of the rapidity with which the milk production starts up.
Both herds were equipped with similar pedometers to detect cows in heat in a standardized and reasonably accurate
way. The first heat was registered on average 52 days post partum. Factors significantly associated with the interval
between parturition and first estrus were parity and maximum milk yield. Older cows and cows with a higher peak
production were detected in heat significantly later. The rapidity with which the lactation starts up (expressed as the
shape of the lactation curve) and the calving season were not significantly associated with the interval between
parturition and first estrus.

INLEIDING
In Vlaanderen is er de laatste decennia een sterke
stijging van de melkproductie opgetreden en is de tussenkalftijd (TKT) sterk toegenomen. Twintig jaar geleden was die 390 dagen en in 2009 bedroeg de TKT
425 dagen (gegevens Coöperatieve Rundveeverbetering (CRV)). Deze verlenging is vooral te wijten aan de
verlenging van het interval afkalven - eerste inseminatie (Moreels, 2002). Dit interval kan verlengd zijn
door het later of niet optreden van de oestrus, door een
gebrekkige bronstdetectie door de veehouder of omdat

heel wat melkveehouders omwille van de sterk gestegen melkproductie beslissen om later na het afkalven
te starten met het insemineren, ervan uitgaand dat op
die manier het aantal inseminaties per dracht zal dalen.
Onderzoek op basis van de analyse van melkprogesteronprofielen heeft aangetoond dat veel hoogproductieve melkkoeien weinig of geen bronstsymptomen vertonen en dat het heropstarten van de ovariële
activiteit na het afkalven met problemen gepaard gaat
(Opsomer et al., 1998). De meest voorkomende problemen zijn inactieve of weinig actieve ovaria (= geen
progesteronstijging binnen de eerste 50 dagen na het af-
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kalven) en een verlengde luteale fase (= verhoogde progesteronwaarden gedurende meer dan 20 opeenvolgende dagen) (Opsomer et al., 1998). De belangrijkste
risicofactoren voor het optreden van inactieve of weinig
actieve ovaria blijken een sterk negatieve energiebalans
en het vaker optreden van gezondheidsstoornissen kort
na het afkalven te zijn. De verlenging van de luteale fase
is geassocieerd met de aanwezigheid van puerperale
stoornissen, zoals een moeilijke partus, een perivaginitis en retentio secundinarum (Opsomer et al., 2000).
Zoals reeds hoger aangegeven spelen ongetwijfeld
ook managementbeslissingen van de veehouder een belangrijke rol en is het niet ondenkbaar dat heel wat veehouders beslissen om vooral bij hun hoogproductieve
koeien na het afkalven later dan voorheen te starten met
het insemineren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat
naast de factor ‘koe’, ook de factor ‘veehouder’ van
wezenlijk belang is als het gaat over het interval partus - eerste inseminatie. Een verkorting van dit interval
is alleen mogelijk als de veehouder zijn management,
zoals de oestrusdetectie, verbetert en de risicofactoren
die aanleiding geven tot het ontstaan van ovariële
stoornissen tot een minimum beperkt (Opsomer et al.,
2006). Hiertoe behoren onder meer het optimaliseren
van het transitiemanagement om de negatieve energiebalans zo beperkt mogelijk te houden en het optimaliseren van het afkalfproces zodat puerperale stoornissen tot een minimum worden beperkt. Vooral wat
het eerste punt betreft, is er momenteel veel te doen
omtrent het sturen van het verloop van de lactatiecurve in de eerste weken post partum (p.p.). Zo is uit
recent onderzoek gebleken dat wanneer de start van de
melkproductie erg steil verloopt, dit een negatief effect
heeft op het op gang komen van de ovariële activiteit
p.p. (Kawashima et al., 2007). Dit onderzoek werd
echter uitgevoerd op basis van melkprogesteronprofielen van een zeer beperkt aantal koeien (n=46). Het
is daarom belangrijk om na te gaan of deze conclusie
ook geldt voor grote melkveebedrijven onder de actuele uitbatingsomstandigheden.
Het doel van het hierbeschreven onderzoek was
om na te gaan of de snelheid waarmee de lactatie na het
afkalven op gang komt, verband houdt met het optreden van de eerste bronst p.p.
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De data van de koeien die hadden gekalfd tussen januari 2008 en januari 2009, werden verzameld. De
deelnemende koeien waren in hun eerste tot achtste lactatie.
Op bedrijf 1 werden er 219 dieren in het onderzoek
opgenomen, op bedrijf 2 waren dit er 560. Beide bedrijven zijn representatieve moderne melkveebedrijven
met een respectievelijke gemiddelde piekproductie van
43,3 kg en 38,1 kg melk. Op beide bedrijven waren de
dieren gehuisvest in een ligboxenstal. Op bedrijf 1
was er ook buitenbeloop, op bedrijf 2 was er sprake van
zero grazing.
Het verzamelen van de data
Melkproductiegegevens
De koeien werden tweemaal daags gemolken en het
aantal geproduceerde liters melk werd tijdens iedere
melkbeurt automatisch gemeten en geregistreerd. Hiervoor werd het programma NEDAP Farm Management
gebruikt. De gebruikte melkmeters beantwoordden bovendien aan de internationaal vereiste normen. De aldus verkregen productiegegevens werden in het softwaresysteem bewaard zodat ze later voor analyse
konden worden gebruikt. De dagelijkse productiegegevens, waarvoor alle lactatiedagen gebruikt werden
die binnen de periode januari 2008 en februari 2009
vielen, werden uitgemiddeld naar een weekgemiddelde. Het doel was immers om een betrouwbaar en representatief beeld te krijgen van de opstart van de lactatiecurve tot aan het moment van topproductie.
Eenmaal de week van de pieklactatie bepaald was,
kon de richtingscoëfficiënt (rico) van het verloop van
de lactatiecurve worden berekend. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de formules die ook werden gebruikt in het onderzoek van Kawashima et al., (2007)
(Figuur 1).

MATERIAAL EN METHODEN
Bedrijven en koeien
Twee bedrijven werden in het onderzoek opgenomen en voldeden aan de volgende criteria:
- de veehouder was bereid tot medewerking onder
de vorm van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gegevens
- op de bedrijven werd dagelijks de melkproductie
per koe gemeten en via een softwaresysteem geregistreerd
- het bedrijf beschikte over de nieuwste generatie
activiteitsmeters (Lactivator®, NEDAP, Nederland) en
de benodigde software om deze gegevens gedurende
langere tijd te registreren en bij te houden.

Figuur 1. De berekende karakteristieken van de lactatiecurve (Kawashima et al., 2007): a) gemiddelde melkproductie van de eerste week post partum; b) gemiddelde
melkproductie van de piekweek; c) totale 305-d melkproductie d) tijd (in dagen) nodig om tot de pieklactatie
te komen; e) verschil in gemiddelde melkproductie tussen de eerste week en de piekweek; f) verschil in melkproductie tussen de piekweek en de laatste week van de
lactatie; g) richtingscoëfficiënt van de opstart van de lactatiecurve (rico); h) de persistentie van de melkproductie van de piekweek tot de laatste week.
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Voor het berekenen van de richtingscoëfficiënt van
het begin van de lactatiecurve werd het verschil in de
gemiddelde melkproductie van de eerste lactatieweek
en de piekweek (uitgedrukt in liters) gedeeld door de
tijd die nodig was om de piekproductie te bereiken (uitgedrukt in weken). Finaal geeft deze rico de snelheid
weer waarmee de koeien naar de piekweek stijgen.
Een grote richtingscoëfficiënt duidt op een snelle opstart van de lactatie.
Bronstgegevens
Om te kunnen opgenomen worden in het onderzoek, moest het bedrijf beschikken over betrouwbare activiteitsmeters om de tochtigheid te detecteren
en te registreren. Uit de literatuur blijkt dat met stappentellers die aan de voorpoten bevestigd zijn, de
meest accurate gegevens inzake tochtigheidsdetectie
worden verkregen (Sakaguchi et al., 2007). Op de bedrijven die in dit onderzoek werden opgenomen, werd
gewerkt met Lactivator® (NEDAP-Agri, Nederland).
Uit het onderzoek van Roelofs et al. (2005) is gebleken
dat er met deze Lactivator® een tochtigheidsdetectie
van 90% gescoord wordt. Met dit systeem wordt iedere
2 uur het aantal gezette stappen doorgestuurd naar de
dataontvangers die zich op welbepaalde plaatsen in de
stal bevinden. Het aantal stappen dat in die 2 uur wordt
gezet, wordt door de bijgeleverde software vergeleken
met het voortschrijdend gemiddelde van het aantal
stappen dat gedurende de 10 voorafgaande dagen in dezelfde tijdspanne en op hetzelfde moment van de dag
werden gezet. Dit is gebaseerd op het feit dat er bij een
gezonde ‘standaardkoe’ overdag een vast patroon van
activiteit kan worden aangetoond (Roelofs et al., 2005)
(Figuur 2).
Door een vergelijking te maken met dezelfde tijdspanne op hetzelfde moment van de dag worden aldus
heel wat valspositieve activiteitsverhogingen in de registratie uitgefilterd. Pas wanneer het aantal stappen
voldoende is toegenomen ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde van de voorafgaande dagen,
spreekt men van een toegenomen activiteit en geeft het
programma een attentiemelding. De norm voor deze
verhoging van activiteit wordt op voorhand geprogrammeerd in de activiteitsmeter. Wanneer de activiteit
nog niet voldoende verhoogd is maar wel al hoger ligt
dan het voortschrijdend gemiddelde van de voorafgaande dagen, wordt door de activiteitsmeter een ‘verdachtmelding’ aangegeven. Zo weet de veehouder dat
de betreffende koe extra in het oog moet worden gehouden. Het gebruik van een stappenteller om de tochtigheidsdetectie op melkveebedrijven te verbeteren, is
reeds in heel wat landen sterk ingeburgerd (Galon,
2010).
Statistiek
Alle noodzakelijke data (het individuele identificatienummer, de datum van het afkalven, de melkproductiegegevens, de data waarop een verhoogde activiteit werd geregistreerd) van iedere koe die tussen

Tijd (uren)

Figuur 2. Weergave van het dagelijkse (24 uur) gemiddelde patroon van de activiteit van een niet-tochtige
melkkoe (uit Roelofs et al., 2005). De staven geven het
95%-betrouwbaarheidsinterval weer van het gemiddelde aantal stappen op het desbetreffende moment van
de dag.

januari en december 2008 had afgekalfd, werden uit de
databank van het software managementspakket van
beide bedrijven overgeplaatst naar een excelbestand.
De beschrijvende statistiek werd in excel uitgevoerd,
de resultaten worden in Tabel 1 weergegeven.
Tussen 1 januari en 31 december 2008 kalfden er in
totaal 779 koeien af (219 op bedrijf 1 en 560 op bedrijf
2 (Tabel 1)). De gegevens geregistreerd tot en met februari 2009 werden in het onderzoek opgenomen. Na
een grondige controle bleken de gegevens van 90
koeien niet betrouwbaar te zijn zodat finaal de gegevens van 689 koeien (175 op bedrijf 1 en 514 op bedrijf 2 (Tabel 1)) konden worden gebruikt voor verdere
analyse. De belangrijkste redenen voor het verlies van
data waren enerzijds het ontbreken van voldoende gegevens (doordat sommige dieren nog maar juist met de
lactatie waren gestart of dat gegevens plots ontbraken
door technische defecten) en anderzijds het feit dat de
pedometer van een aantal koeien stuk bleek te zijn.
Om na te gaan welke parameters significant geassocieerd zijn met het moment waarop de eerste verhoogde pedometeractiviteit na het afkalven werd geregistreerd, werd gebruik gemaakt van een survival
analyse. Er werd een cox proportional hazards model
gebruikt. Het model is reeds in meerdere studies (Suriyasathaporn et al., 1998; Duchateau et al., 2005)
naar voren gekomen als het meest geschikte model om
bij melkvee factoren te onderzoeken die geassocieerd
zijn met het interval partus - eerste inseminatie en het
interval partus - conceptie. Het gebruik van deze analyse in het hierbeschreven onderzoek, had als doel de
kans of waarschijnlijkheid (weergegeven als hazard ratio of HR) op een eerste tochtigheid te bepalen, rekening houdend met de afhankelijke variabelen ten opzichte van hun referentiewaarde. Een HR groter dan 1
wil zeggen dat als de afhankelijke variabele toeneemt,
de kans dat de koe sneller na de partus tochtig wordt,
ook toeneemt.
In de voorliggende studie werd de survival time, namelijk het interval tussen het afkalven en het moment
van de eerste geregistreerde oestrus, als uitkomstvariabele in de survival analyse gebruikt. Omwille van
de fysiologie rond het tochtig worden van hoogpro-
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Tabel 1. Beschrijvende statistiek. Opvolging van de gegevens van de periode januari 2008- februari 2009, betreffende
de kalvingen van januari 2008 - december 2008, alle van holstein friesianrunderen.
Bedrijf

1

2

1 en 2

Aantal opgevolgde dieren

219

560

779

Aantal bruikbare dieren

175

514

689

Gemiddelde pariteit

2,47

2,32

2,36

Type huisvesting

Weidegang
(ligboxenstal)

Zero grazing
(ligboxenstal)

Gemiddelde rico

2,99

3,15

3,11

Mediaan rico

2,36

2,88

2,75

Gemiddeld aantal dagen tot de eerste tochtigheid

54,0

51,5

52,2

Gemiddelde piekproductie (liter)

43,3

38,1

39,4

Gemiddelde duur tot bereiken pieklactatie (weken)

9,94

6,57

7,38

Gemiddelde melkproductie in de eerste week
na afkalven (liter)

24,8

22,7

23,2

ductief melkvee (Peters en Ball, 1996), werden alle dieren waarvan de eerste oestrus pas werd geregistreerd na
150 dagen na de kalving in de analyse opgenomen als
zijnde niet-tochtig binnen het tijdsframe van de analyse
(in de survival analyse aangeduid met de term “censurering”).
In de cox proportional hazard analyse werden zowel categorische (bedrijf, seizoen, pariteit) als continue
variabelen (maximale melkproductie, rico) opgenomen. De variabele seizoen werd onderverdeeld in winter (januari – maart), lente (april – juni), zomer (juli –
september) en herfst (oktober – december). Pariteit
werd onderverdeeld in lactatie 1, lactatie 2 en >2. Ondanks het feit dat de mate van associatie tussen de
continue variabelen (rico en maximale melkproductie)
en de uitkomstvariabele moeilijk te definiëren was,
werd beslist deze parameters enerzijds te benaderen als
continue variabele (model 1) en anderzijds als categorische variabele (model 2). Op deze manier was het
mogelijk hun eventueel voorspellende waarde in de
modellen vlotter interpreteerbaar te maken. Voor de variabele rico werden op basis van de mediaan (= 2,75)
2 categorieën bepaald aangezien deze variabele zich
verdeelt volgens een right skewed distributie. De maximale melkproductie benadert een normaalverdeling
en werd opgedeeld in 2 categorieën op basis van het gemiddelde, namelijk 39,4 kg melk.
Alle variabelen werden getest met een likelihood ratio test en werden in het model opgenomen via een
stepwise forward regressie. Om in het model opgenomen te worden werd een significantie van 0,15 gehanteerd. Variabelen werden uit het model verwijderd indien het significantie niveau > 0,1 was (Parmar en
Machin, 1995). Alle dummy variabelen voor de cate-

gorische variabele werden tegelijkertijd in het model
ingevoerd.
RESULTATEN
Het finale cox proportional hazard model wordt
voorgesteld in Tabel 2 en 3. Op een totaal van 689 observaties werden er uiteindelijk 98 gecensureerd (14,2
%) omdat deze koeien niet tochtig werden vóór dag
150 p.p. of omdat deze dieren nog geen oestrus hadden
vertoond op het moment dat ze uit de proef verdwenen
(wegens het einde van de proef of tengevolge van het
feit dat ze door de veehouder werden opgeruimd). In
het hierbeschreven onderzoek had 50 % van de koeien
een eerste geregistreerde oestrus vóór dag 47 p.p.
Het cox proportional hazard model werd uitgevoerd met de rico van de melkproductie en de maximale melkproductie als continue variabele in model 1
en als categorische variabele in model 2. Het effect van
zowel het bedrijf, het seizoen en de rico van de melkproductie zijn in beide modellen niet significant (P >
0,1). Het effect van de maximale productie is significant (P = 0,0387) in model 1 met een HR lager dan 1
(HR = 0,986). Dit wil zeggen dat als de melkproductie met 1 eenheid toeneemt, de kans op het eerder optreden van oestrus 0,986 maal kleiner wordt. Volgens
het model waarin de melkproductie als categorische variabele werd gebruikt (model 2), komt dit neer op een
kans die 0,813 maal kleiner wordt (P = 0,06) wanneer
de maximale melkproductie groter is dan 39,4 kg melk.
Dit wordt eveneens voorgesteld in Figuur 3 waar de
survival grafiek wordt voorgesteld voor beide groepen
(= model gestratificeerd naar de melkproductiepiek).
Ook de pariteit heeft zowel in het continue (P = 0,0199)
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Tabel 2. Resultaten van het Cox proportional hazard model voor de tijd tot eerst geregistreerde bronst na afkalven als
afhankelijk variable en melkproductiestijging en maximale melkproductie als continue onafhankelijke variabelen.
Onafhankelijke
variabele
Pariteit

Niveau van
van
variabele

HR1

95 % CI2

P – value

Lact 1
Lact 2
Lact > 2

0,827
1,00
0,722

0,635 – 1,076
…
0,574 – 0,907

0,1565
…
0,0052

0,986

0,973 – 0,993

0,0387

Maximale melkproductie
1
2

Aantal dagen tot eerst geregistreerde bronst

hazard ratio
95 % confidentie interval voor de hazard ratio

Tabel 3. Resultaten van het Cox proportional hazard model voor de tijd tot eerst geregistreerde bronst na afkalven als
afhankelijk variable en melkproductiestijging en maximale melkproductie als categorische onafhankelijke variabelen.
Onafhankelijke
variabele

Niveau van
van
variabele

HR1

95 % CI2

P – value

Lact 1
Lact 2
Lact > 2

0,838
1
0,712

0,645 – 1,089
…
0,567 – 0,895

0,1863
…
0,0035

0,813

0,665 – 1,009

0,0600

Maximale melkproductie
1
2

Aantal dagen tot eerst geregistreerde bronst

hazard ratio
95 % Confidentie Interval voor de hazard ratio

als in het categorische model (P = 0,0132) een significante invloed op de kans op een eerder geregistreerde
bronst na de partus. De koeien met een lactatienummer
> 2 hebben in beide modellen een significant lagere
kans op een eerder geregistreerde tocht dan de dieren
die zich in de tweede lactatie bevinden (lactatie 2 = referentie). De HR bedraagt voor model 1 en 2 respectievelijk 0,722 (95% CI : 0,574 – 0,907) en 0,712
(95% CI: 0,567 – 0,895).
DISCUSSIE
In het huidige onderzoek werd nagegaan welke factoren significant geassocieerd zijn met het optreden van
de eerste bronst p.p. Het onderzoek werd uitgevoerd op
2 grote melkveebedrijven die als representatief kunnen
worden aanzien voor de moderne hoogproductieve
melkveehouderij. Op beide bedrijven werden holstein
friesiankoeien gemolken die gehuisvest waren in een
ligboxenstal. Bovendien werd er op beide bedrijven gebruik gemaakt van een vrij uitgebreid managementsoftwarepakket, waaraan een stappenteller als hulpmiddel voor de bronstdetectie en een automatische
melkproductieregistratie waren gekoppeld. Alle dieren
die hadden afgekalfd tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008, werden in het onderzoek opgenomen
(n=779). Doordat er bij een aantal koeien enkele gegevens ontbraken en aangezien bij een aantal dieren de
stappenteller stuk bleek te zijn, werden uiteindelijk de
gegevens geanalyseerd van 689 dieren.
Van deze 689 dieren waren er 591 (86%) waarbij er

Figuur 3. Deze overlevingscurve geeft de vergelijking
weer van het aantal ‘open’ koeien (nog geen eerste gedetecteerde oestrus) bij producties kleiner dan 39,4 kg
melk (donkere lijn) en groter dan 39,4 kg melk (lichte
lijn). Dit impliceert dat hoe minder hoog de melkproductiepiek is, hoe eerder oestrus wordt geregistreerd.

tijdens het verloop van de studie door de Lactivator®
stappentellers een verhoogde activiteit werd waargenomen. Deze registratie van verhoogde activiteit wordt
algemeen aanzien als het detecteren van tochtigheid.
Deze eerste tochtigheid werd gemiddeld geregistreerd
op 52 dagen na het afkalven.
Bij koeien gebeurt het opstarten van de folliculaire
groei op de ovaria na het afkalven meestal vlot. Reeds
vanaf een 3- tot 5-tal dagen p.p. wordt er vanuit de
hypofyse voldoende follikelstimulerend hormoon
(FSH) vrijgegeven om deze folliculaire groei op gang
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te brengen en iedere FSH-puls gaat gepaard met het
verschijnen van een folliculaire groeigolf (Roche et
al., 1998). De eerste dominante follikel na het afkalven
kan dan ook reeds na 7 tot 10 dagen op één van beide
ovaria worden waargenomen (Crowe, 2008).
Afwijkingen die daarbij frequent optreden (Opsomer
et al., 2000), zijn naar alle waarschijnlijkheid dan ook
niet te wijten aan een achterwege blijvende FSHafgifte maar veeleer aan een te lage of verkeerd
getimede luteïniserend hormoon (LH)-afgifte, waardoor de dominante follikel niet doorgroeit en het
uiteindelijk niet komt tot oestrus en ovulatie (Vanholder et al., 2006). Het lot van de eerste dominante
follikel na het afkalven kan sterk verschillen: hij groeit
door en het komt tot een ovulatie, hij gaat in atresie of
wordt cysteus. Bij hoogproductieve melkkoeien wordt
aangenomen dat het in 30-80% van de gevallen komt
tot een ovulatie, terwijl het in 15 tot 60% van de
gevallen komt tot atresie en er in 1 tot 5% van de
gevallen een cyste ontstaat (Crowe, 2008).
De ovariële activiteit post partum wordt beïnvloed
door een aantal factoren. Zo is aangetoond dat het verstrekken van een hoger percentage van diëtaire vetten
in het rantsoen na het afkalven, de diameter van de dominante follikel kan doen toenemen (Beam en Butler,
1997). Dit brengt een hoger piekgehalte van oestradiol
teweeg, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot een vroeger
op gang komen van de ovariële activiteit.
Daarnaast is bekend dat de plasmaspiegels van insuline positief gecorreleerd zijn met het aantal kleine
follikels bij vaarzen (Gutierrez et al., 1997b) alsook
met het op gang komen van de ovariële activiteit bij
melkkoeien (Spicer en Echternkamp, 1995; Gong et
al., 2002). Van de insulineconcentraties weet men dat
deze toenemen met het aantal dagen post partum, dit
onder andere door de toename van de voedselopname
(Gong et al., 2002). Eenzelfde effect kan teweeggebracht worden door de toediening van insulineachtige
substanties, zoals propyleenglycol.
Verder weet men dat hoge melkproducties positief
gecorreleerd zijn met het gehalte van perifeer groeihormoon (Barnes et al., 1985). De toediening van
groeihormoon kan zorgen voor een toename van het
aantal kleine follikels (<5 mm) (Gong et al., 1991).
In de literatuur wordt het opstarten van de ovariële
activiteit na het afkalven vaak weergegeven op basis
van de eerste significante stijging van het progesterongehalte in melk of bloed (Opsomer et al., 1999). Bij
hoogproductieve melkkoeien komt deze eerste stijging gemiddeld voor op 37 dagen na het afkalven, met
een opvallend grote spreiding (Opsomer et al., 1998).
Het feit dat de eerste ovulatie meestal gepaard gaat met
een stille bronst en de eerste cyclus meestal (>70%)
verkort is (Kyle et al., 1992), komt overeen met de eerste tochtregistratie in het voorliggend onderzoek op gemiddeld 52 dagen na het afkalven.
Het doel van het onderzoek was na te gaan wat het
effect is van een aantal managementfactoren op het optreden van de eerste oestrus na het afkalven met vooral
aandacht voor de vorm van de lactatiecurve. Naar analogie met een Japans onderzoek (Kawashima et al.,
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2007) werden hiervoor een aantal parameters berekend:
de gemiddelde melkproductie van de piekweek en
de rico van het begin van de lactatiecurve. De rico
bleek 3,11 te zijn, wat duidelijk hoger was dan die die
werd berekend door Kawashima et al., (2007). Bovendien concludeerden zij dat een kleinere rico een
voordelig effect heeft op de snelheid van het ovarieel
actief worden p.p. Het Japanse onderzoek werd echter
uitgevoerd bij een klein aantal dieren en er werd gebruik gemaakt van melkprogesteronprofielen om de
ovariële activiteit te meten. De betreffende onderzoekers wijten deze negatieve associatie aan het feit dat
koeien die sneller stijgen in lactatie een hoger risico lopen op het doormaken van een ernstige negatieve energiebalans, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot een
verhoogde kans op een vertraagde ovariële activiteit
zoals ook door anderen reeds werd aangetoond (Opsomer et al., 2000). De rico’s van zowel hun als van het
onderhavige onderzoek werden bepaald door de snelheid waarmee de pieklactatie bereikt wordt, door de
hoogte van deze piek en door de hoogte van de melkproductie gedurende de eerste week na het afkalven.
Wanneer er meteen hoog gestart wordt met produceren,
kan de rico lager uitkomen dan wanneer de melkproductie in de eerste week tegenvalt. Tevens bleek uit het
huidige onderzoek dat het interval partus - pieklactatie
na gemiddeld 7,38 weken werd bereikt. In het Japanse
onderzoek werd deze pieklactatie al bereikt binnen de
7 weken (Kawashima et al., 2007). Ook was er een verschil tussen beide onderzoeken in de hoeveelheid geproduceerde melk tijdens de pieklactatie. De gemiddelde pieklactatie van het onderhavige onderzoek was
39,4 liter melk, daar waar de gemiddelde pieklactatie
bij Kawashima et al. ruim 44 liter melk bedroeg.
Bij verder statistisch onderzoek bleek dat de factor
rico, net als de factoren bedrijf en seizoen geen significante invloed had. Voor de factor bedrijf is dit mogelijk te verklaren doordat er slechts 2 bedrijven bij het
onderzoek betrokken waren. Voor de factor seizoen kan
men eventueel aannemen dat de 2 bedrijven een seizoenaal afkalfsysteem gebruikten. Echter, ook wanneer
er een heel jaar door kalvingen zouden plaatsvinden,
blijft het een feit dat van de koeien die in het begin van
het jaar kalven, er meer gegevens beschikbaar zijn. Van
de dieren die naar het einde van het jaar toe kalven,
werden niet altijd genoeg gegevens verzameld en meegenomen. Van die koeien was er mogelijk nog geen
eerste activiteit geregistreerd of waren er geen gegevens beschikbaar. Toch werd er in eerder onderzoek
(De Rensis en Scaramuzzi, 2003) een verband aangetoond tussen het seizoen van het afkalven en het op
gang komen van de ovariële activiteit. Volgens deze auteurs zou dit voornamelijk te wijten zijn aan het verschil in temperatuur tussen de verschillende seizoenen.
Hoe hoger de temperatuur des te later de ovariële cyclus op gang komt. In het voorliggende onderzoek
kwam dit niet naar voren. Wellicht mede doordat in het
westerse klimaat de seizoenverschillen niet zo groot
zijn.
De factor rico bleek niet significant van invloed te
zijn op het op gang komen van de ovariële activiteit. De
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worden, zoals gegevens betreffende puerperale stoornissen. Ook de invloed van de voeding zou nader onderzocht moeten worden.
A

B

Figuur 4. Een grafische weergave waarbij 2 dieren, A en
B, met eenzelfde rico toch een verschillende maximale
melkproductie kunnen hebben.

rico is zeker niet de enige, al dan niet significante factor die daarop een invloed kan hebben. Daar in het huidige onderzoek de maximale melkproductie en de pariteit wel significant verschillend bevonden werden,
betekent dit dat niet de snelheid van de stijging naar de
pieklactatie van belang is, maar juist de hoogte van
deze pieklactatie zelf of een combinatie van beide. Uit
de resultaten is naar voren gekomen dat de hoogte van
de lactatiepiek een negatieve invloed heeft op het optreden van de eerste bronst post partum.
Zoals in Figuur 4 wordt voorgesteld, kan het namelijk zijn dat 2 dieren met eenzelfde rico, een andere
maximale melkproductie hebben.
Het gegeven dat de eerste bronst bij dieren met een
hogere pariteit later optreedt dan bij dieren met een lagere pariteit kan wellicht mede verklaard worden door
verschillen in de hoogte van de pieklactatie. Oudere
koeien produceren meer dan vaarzen. Er is immers
een correlatie tussen de melkproductie en de pariteit.
De lagere melkproductie bij vaarzen draagt er mede
toe bij dat ze doorgaans een kleinere negatieve energiebalans doormaken dan oudere koeien. Tussen de
vaarzen en de oudere koeien is er ook een verschil in
voederopname. Verhoudingsgewijs zijn de verschillen in productie echter groter dan deze in de voederopname. Daardoor maken dieren met een hogere melkproductie doorgaans een grotere negatieve energiebalans door, waardoor de vruchtbaarheid negatief
wordt beïnvloed (in dit geval het optreden van de eerste bronst post partum) (Opsomer et al., 2000).
De verklaring voor de correlatie tussen de hoge
pieklactaties en het traag op gang komen van de ovariële activiteit moet wellicht gezocht worden in het metabolisme na de partus met eventueel daarbij komende
metabole stoornissen. Dit kan in bepaalde gevallen
zelfs leiden tot een klinische of subklinische ziekte na
de partus (lebmaag, mastitis, ketonemie, …). Metabole
stoornissen worden meer gezien bij zeer hoogproductieve koeien.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent de
vraag of er een verband is tussen de aanvangsfase van
de lactatiecurve en het optreden van de eerste oestrus
post partum bij hoogproductieve melkkoeien, kan er in
de toekomst wellicht een soortgelijk onderzoek uitgevoerd worden, maar dan op een groter aantal bedrijven
en bij een groter aantal dieren. Onderzoek naar de persistentie van de melkproductie na het bereiken van de
pieklactatie zou eveneens interessante gegevens kunnen opleveren. Tevens zouden er meer dierspecifieke
gegevens van de individuele koeien verkregen moeten
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