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Inleiding
Robotmelken is een belangrijke schakel binnen de voedselketen die Lely aanduidt als "van gras tot
glas". Het management op een bedrijf met melkrobots vraagt om een andere aanpak dan conventioneel
melken. Als marktleider op het gebied van volledig geautomatiseerd melken kan Lely bogen op vele jaren
praktijkervaring en onderzoeksresultaten; dat stelt ons in staat om uitgekiend managementadvies te
verstrekken voor succesvol robotmelken.
Deze brochure bevat theoretische achtergronden en praktisch advies voor robotmanagement op
melkveebedrijven. De brochure is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken over de tactische
en operationele aandachtsgebieden binnen het melkrobotmanagement. Opstarten van de robot,
koeverkeer, koecomfort, gezondheid en voeding; het zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen in het
robotmanagement. Alleen van gezonde koeien, die onder optimale omstandigheden zijn gehuisvest,
mogen optimale prestaties worden verwacht.
Voor bestaande gebruikers van een Astronaut melkrobot is niet alle in deze brochure opgenomen
informatie nieuw, maar ook zij kunnen profiteren van deze publicatie. U tilt uw melkveebedrijf graag naar
het hoogst haalbare niveau; dat is een proces van permanente ontwikkeling met een constante stroom van
informatie en nieuwe inzichten.
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1 Robotmelken managementaspecten
1.1

Individueel koemanagement

Na de overgang van de aanbindstal naar de loopstal

In de oude aanbindstal was het naar verhouding

is er momenteel een vergelijkbare revolutie gaande,

gemakkelijk om elke individuele koe zorg en aandacht te

geïnspireerd door de melkrobot. De melkrobot verstrekt

geven. Berta 45 kreeg extra krachtvoer om haar fysieke

koegerelateerde informatie die binnen een conventionele

conditie tijdens de lactatie te verbeteren, terwijl Clara 3

situatie niet binnen handbereik ligt; daardoor kunnen

altijd als eerste werd gemolken omdat ze de melk anders

de koeien nu op individueel niveau worden beheerd.

liet lopen. Individueel diermanagement vormde een

Management by exception; dát is de nieuwe uitdaging.

integraal onderdeel van het melkveebedrijf. Naarmate de

De gedachte hierachter is dat de manager zijn kostbare

bedrijven groter werden om de melkproductie per persoon

tijd primair besteedt aan de koeien die aandacht vragen.

te verhogen, werden er andere stalsystemen - bijvoorbeeld

Daarnaast wordt het concept "Licence to produce"

de loopstal - ingevoerd. Dat betekende een drastische

geïntroduceerd, dat zich richt op een duurzame

omslag in denkprocessen; de aandacht voor de individuele

melkveehouderij ten aanzien van mensen, de planeet en

koe werd geleidelijk vervangen door de kuddebenadering.

economie. Dankzij de melkrobot kan - zonder extra arbeid

Zo werd het voeren benaderd op groeps-/kuddeniveau,

- worden voorzien in alle behoeften van de individuele

met gebruik van de Body Condition Score (BCS) voor

koe als het gaat om optimale gezondheid, productie en

bijstelling.

welzijn. De gezonde en tevreden individuele koe vormt de
basis van een succesvol melkveebedrijf.
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Grafiek: geautomatiseerd melken; de overgang naar automatisering en verhoging van de melkproductie per medewerker.

1.2 Managementcyclus

beslissingen over vrij koeverkeer, indeling in groepen en dage-

Binnen een organisatie zijn drie managementniveaus te onder-

lijkse routines - vormt het kader voor succesvol robotmelken.

scheiden: strategisch management, tactisch management end

Als het gaat om operationeel management, is de uitdaging

operationeel management. Strategisch management bepaalt

voor elke melkveehouder gelegen in het vertalen van koe-

de koers van het melkveebedrijf op lange termijn in de context

signalen (gezondheid, welzijn, voeding en productie) en de

van een toekomstvisie en een reeks specifieke doelstellingen.

toepassing daarvan binnen het operationele management.

Tactisch management bepaalt welke maatregelen er dienen te
worden getroffen om het strategische managementplan uit te

De 80/20-managementregel

voeren. Bij operationeel management gaat het om de dage-

Volgens deze managementvuistregel (ook wel bekend als de

lijkse gang van zaken - de routine van de dag - op het bedrijf.

Pareto-analyse) is circa 80% van de prestaties terug te voeren

Het strategische en tactische bedrijfsmanagement - inclusief

op 20% van de inspanningen. Dat betekent dat ongeveer 80%
van de productiviteit kan worden bereikt via een relatief lage
input. Om maximale winstgevendheid te behalen, zijn echter

Plan

grotere inspanningen nodig. Daarnaast kan de Pareto-analyse
worden gebruikt om de belangrijkste oorzaken van een probleem te achterhalen; op die manier wordt er geen tijd verspild

Plan bijstellen

aan minder belangrijkste zaken.
Actie ondernemen

Het belangrijkste is dat de 80/20-vuistregel de aandacht van
de veemanager toespitst op de vitale 20% die er echt toe doet
als het gaat om kosten of incidenten. Tevens wordt het belang
van probleempreventie onderstreept. Als zich een probleem
voordoet bij de koeien (bijvoorbeeld een verminderd aantal
Evalueren

Controleren

melkingen), wordt de situatie al snel ernstiger en dan is het
lastig om op korte termijn terug te keren naar een productie
zonder problemen. Tevens lijkt het erop dat 80% van het werk
slechts te maken heeft met 20% van de koeien. Die tijd wordt

De managementcyclus; bij het management van een robotbedrijf hoort het
maken van plannen, schema's en protocollen evenals de bewaking van
mensen en processen.

besteed aan de koeien die speciale aandacht vragen, en aan de
dieren die moeten worden behandeld. Dat betekent dus ook
dat stalindeling en behandelfaciliteiten belangrijke zaken zijn
bij het terugdringen van de inspanningen.
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strategie is tijdens de gehele voorbereidingsfase van wezenlijk
belang; die strategie omvat een stalplattegrond, een gedetailleerd schema van alle dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse
routines, de routines rondom de koeien evenals de looproutes
voor koeien en veehouder. Het gehele project dient te passen





binnen een strategie voor de lange termijn, dus elke stap dient
grondig te worden getoetst: waar behandelt u de koeien, waar
worden de dieren drooggezet etc.
In deze fase dient ook aandacht te worden besteed aan de

80/20-regel; 20% van de dieren (koeien die speciale zorg behoeven) neemt
80% van de tijd in beslag (ophalen, behandeling etc.).

volgende aspecten:
 Formuleer en registreer uw doelstellingen voor de introductie van de robots, zodat u in de maanden na de introductie
een toetsmiddel heeft.

Management
•

•

•
•

•
•

De overgang naar automatisering (robotmelken) vergt hernieuwde focus op
het individuele dier, in samenhang met
management by exception
Ondernemers hebben een "Licence to
produce" nodig; focus op dierenwelzijn,
specifieke productiemethoden en zorg
voor het milieu
Strategisch en tactisch management vormen de basis voor succesvol robotmelken
Operationeel management heeft betrekking op de dagelijkse routine op het
bedrijf
20% van de koeien neemt 80% van de
tijd in beslag
De gezonde en tevreden individuele koe
vormt de basis van een succesvol melkveebedrijf

 Denk na over de voerstrategie (zie hoofdstuk 3). Vaak
moeten de gewassen en brokken worden voorbereid voor
het voeren in de melkrobot, vooral in omgevingen waar
voorheen een Total Mixed Ration (TMR) werd toegepast.
 Koeien geschikt maken om in de robot te worden gemolken: uiers branden, staarten scheren, klauwgezondheid
optimaliseren etc.
 Fok de koeien dusdanig dat het aantal gekruiste spenen of
uitstekende voorspenen minder wordt.
 Voorkom onnodige stress door u tijdig vertrouwd te maken
met het managementprogramma.

Stalindeling
Met het oog op een goede looproute voor de koeien dient de
locatie van de Astronaut melkrobots in de stal met zorg te worden gekozen. De robotruimte dient altijd een schone toegang
te hebben. De robots dienen duidelijk zichtbaar, en gemakkelijk toegankelijk te zijn voor alle koeien. Dat betekent: volop
ruimte rondom de robot en een duidelijke, rechte route naar
en van de robots. Vooral in een stal met meerdere robots is het
van belang dat de inkomende en uitgaande koeien elkaars pad
niet kruisen. In de brochure "Stalontwerp voor robotmelken"

1.3 Opstartprocedure

vindt u meer informatie over stallenbouw; u kunt natuurlijk

Het is van groot belang om er - vóór de overgang van conven-

ook contact opnemen met uw lokale Lely Center.

tioneel melken naar robotmelken - grondig over na te denken
wat die overstap betekent voor uw management. Binnen de

Het opstarten

nieuwe situatie neemt de robot een centrale plaats in en uw

Als u begint met robotmelken, is het raadzaam om met 50

management dient daarop te worden afgestemd.

tot 60 koeien per robot te beginnen en om de koppels op te
splitsen in subgroepen. Tijdens de eerste drie dagen worden

Voorbereiding

de koeien driemaal daags naar de robot geleid. Dit dient heel

Het verdient aanbeveling om tijdens de voorbereidingsfase een

kalm, en met veel geduld te gebeuren; de koeien mogen

aantal melkveebedrijven van vergelijkbare grootte en met een-

immers geen negatieve associaties met de robot hebben. Na

zelfde type stal te bezoeken om u een goed beeld te vormen

verloop van die drie dagen gaat 75% van de koeien uit eigen

van het robotmelken en de invloed daarvan op het bedrijfs-

beweging naar de robot; hierna kan het hekwerk worden

management. De ervaringen van collegaveehouders zijn een

verwijderd. Laat de koeien vrij rondlopen (vrij koeverkeer) en

prima hulpmiddel voor de succesvolle invoering van de melkro-

haal de koeien - met een melkinterval van meer dan 10 uur -

bot in het melkveebedrijf. Een goed doordachte (geschreven)

viermaal daags op. Het aantal keren dat de koeien worden op-

7

B¹

B²

Splits de kudde in twee groepen: gebieden A en B. Melk eerst de koeien in gebied B1 tot B2, en vervolgens de koeien uit groep A van gebied B1 tot B2. Bron: Lely
Industries N.V.

gehaald, wordt geleidelijk terugebracht tot tweemaal daags;

 Kortere werktijden dankzij efficiënt management.

alleen de koeien met een melkinterval van meer dan 12 uur (of

 Pieken in het dagelijks werk worden gemakkelijker

meer dan 10 kg) worden dan opgehaald. Bijlage 1 omvat een
instructiekaart, waarin de procedure tijdens de eerste opstart-

opgevangen dankzij de via de robot verworven vrijheid.
 De gewonnen tijd kan buiten het bedrijf worden gebruikt

dagen wordt omschreven. Deze opstartprocedure verlaagt de

en/of voor het management van individuele dieren.

wachttijden en staat garant voor een goede opname van droge stof (DS) en water. Als er te veel koeien worden opgehaald,

Een onderzoek naar de werkindeling op bedrijven met een

ontstaat al gauw de situatie dat ranglage koeien wachten tot

tot vier robots heeft aangetoond dat de benodigde tijd voor

ze worden opgehaald. Die koeien zien de robot als een drukke

management per robot afneemt naarmate het aantal robots

en gevaarlijke omgeving en zullen dan ook wachten tot de

groter wordt. Dat komt vooral doordat bepaalde taken

veehouder hen komt ophalen. Dit onderstreept het belang van

onafhankelijk van het aantal robots worden uitgevoerd.

een rustige en geduldige aanpak tijdens de eerste weken, en
van het naleven van de instructies over het ophalen van koeien.
Lely adviseert om tijdens de eerste dagen minimaal twee mensen per robot beschikbaar te houden voor de begeleiding van

Afbeelding: tijd besteed aan controle, uiergezondheid,
reiniging, robotonderhoud, inmelken en ophalen van koeien
per robot per dag.
Bron: Lely Industries N.V.

de koeien en bediening van de X-link. Na twee of drie dagen is
één persoon per robot voldoende.

70
65
60

Zodra de robots in gebruik zijn op het bedrijf, verandert de

55

dagindeling van de veehouder. Hij hoeft de koeien dan immers niet meer twee- of driemaal daags te melken. Daarmee
verandert de routine die altijd was geworteld in de dagelijkse

tijd in minuten

1.4 Organisatie van het tijdschema

50

54

45
40

praktijk van de melkveehouderij. Dankzij de melkrobot heb-

35

ben veehouders de mogelijkheid om de koeien in hun eigen

30

omgeving te observeren. De controle verloopt eenvoudiger en

25

afwijkend gedrag van de dieren valt sneller op. Voor de routine

20

op robotbedrijven verwijzen we naar hoofdstuk 2.4.

15

40
32

22

10

Totaal andere dagindeling:

5

 Andere, flexibele werktijden, omdat vaste melktijden tot het

0

verleden behoren.
 Een meer flexibele dagindeling.

8

1

2

3
aantal robots
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Aandachtspunten voor besteding van tijd aan

1. Meer dan 2,5 milkingen voor een goede melkkwaliteit

robotmanagement:

Een van de voordelen van geautomatiseerd melken is dat

 Ophalen van koeien: de koeien raken eraan gewend om

koeien met een hoge melkproductie vaker kunnen worden

te worden opgehaald voor het melken.

gemolken. Vaker melken verbetert de uiergezondheid en

 Verstrekking van ruw- en krachtvoer: als de koeien aan

verlaagt het celgetal (SCC). Als koeien minder dan tweemaal

het voerhek te energierijk voer krijgen, kan dat het

daags worden gemolken, heeft dat een negatieve invloed op

vrijwillige bezoek aan de robot nadelig beïnvloeden.

het celgetal; dat loopt dan namelijk op. Onderzoekscentrum

 Klauwgezondheid en hygiëne: kreupelheid of een

Dexcell in Nieuw-Zeeland heeft de effecten van eenmaal

gladde vloer zijn direct van invloed op de bereidheid

daags (OAD) en tweemaal daags (TAD) melken tegen elkaar

van de koeien om naar de robot te komen.

afgezet. Bij dit onderzoek werd het celgetal tijdens de lactatie onderzocht. De grafiek laat duidelijk zien dat het celge-

•

•

•

•

De beschikbaarheid van een goed gefundeerde strategie - compleet met gedetailleerd plan van aanpak - is van wezenlijk
belang tijdens de voorbereidingsfase
Voor de plaatsing van de robots in de stal
dient rekening te worden gehouden met
verschillende factoren, bijvoorbeeld de
route van de koeien, loopafstanden en
schone toegang tot de controleruimte
Om lange wachttijden te vermijden, wordt
aangeraden om te beginnen met 50 tot 60
koeien per robot, verdeeld in twee subgroepen
De tijdsindeling op het melkveebedrijf verandert met de overgang naar robotmelken
– flexibele dagindeling en minder werk

1.5 Bedrijfsgegevens en prestatieindicatoren
De manager van het bedrijf blijft op de hoogte via de
software van de robot. Lijsten en grafieken zorgen voor
een helder beeld van de attentiepunten op kudde-,
groeps- en individueel koeniveau. De manager van
een melkveebedrijf is uitsluitend geïnteresseerd in de
afwijkingen en meest urgente attenties; deze worden door
de software aangereikt. Lely heeft de vijf belangrijkste
KPI’s (Key Performance Indicators) gedefinieerd om
specifieke bedrijfsgegevens overzichtelijk te kunnen
analyseren:
1. Melkingen per koe/dag

melken oploopt.

effect van eenmaal per dag mel
ken, afgezet tegen tweemaal daags melken

Bron: Dairy NZ, 2008
Afbeelding:

400
350

celgetal (x 1.000 cellen/ml)

Opstartprocedure

tal, vooral aan het eind van de lactatie, bij eenmaal daags

300
250
200
150
100
50
0
0

10

n

OAD

n

TAD

20

30

40

50

aantal lactatieweken

Streef er naar om de koeien meer dan 2,5 maal per dag te
melken; dan worden oudmelkte koeien circa 2 maal daags
gemolken. Als gevolg daarvan blijft hun celgetal dan op een
acceptabel niveau. Om die reden is het belangrijk om vrij koeverkeer toe te passen. Als oudmelkte koeien te vaak worden
gemolken, kan het niveau van de vrije vetzuren (FFAs) in de
melk toenemen. Aan het eind van de lactatie kunnen koeien
worden gemotiveerd om de robot vaker te bezoeken via:
 Correcte voeropzet: minimaal 2 kg/koe/dag in de robot en
niet overvoeren aan het voerhek.
 Zorg voor voldoende ruimte en vrij koeverkeer in de stal,

> 2,5

2. Aantal weigeringen per dag/koe: > 1,0
3. Mislukte melkingen per robot:

0 maar < 5 per dag

4. Attenties voor uiergezondheid:

< 10%

5. Ophalen van koeien

< 5%, tweemaal daags

zodat ook ranglage koeien de robot kunnen bezoeken..
Robotinstellingen
De robot beschikt over een toegangsmatrix om te bepalen
welke koeien mogen worden gemolken. Deze toegangsmatrix is gebaseerd op de gemiddelde productie van de koe, de

9

vereiste melkgift per bezoek en de lactatiefase. Doel is om

but there was no start of milk flow from one of the quarters.

per bezoek een melkgift te behalen van minimaal 9 tot 12 liter.
De software berekent de melkgift binnen de grenzen van

Het rapport "Mislukte melkingen" geeft de betreffende

het minimale en maximale aantal melkingen op basis van de

koeien plus reden van de mislukte melking weer en geeft

verwachte dagproductie en de vereiste melkgift per bezoek.

informatie over de DodeMelkTijd (DMT): (tijd tussen aanslui-

Bij beweiding ligt het gemiddelde aantal melkingen rond 2,2.

ting en eerste melkstroom) evenals de melktijd per kwartier.

Normaal gesproken mogen nieuwmelkte, hoogproductieve

Voorkom herhaling van een mislukte melking met het oog

koeien tot vijf keer per dag worden gemolken. Naarmate het

op negatieve effecten op de uiergezondheid. Bovendien kost

aantal lactatiedagen verstrijkt en de productie afneemt, zal

een mislukte melking gemiddeld 8 minuten, dus vier mislukte

ook het aantal melkingen geleidelijk afnemen. Het minimale

melkingen kosten u een half uur robotbezetting.

aantal melkingen ligt op 2,0 per koe per dag.
4.	Betere uiergezondheid dankzij gecombineerde attenties
2. Hoog aantal weigeringen

Om de uiergezondheid en melkkwaliteit op een hoog niveau

Een hoog aantal weigeringen betekent een goede beweging

te houden, worden de attenties voor geleidbaarheid, kleur

van dieren naar de melkrobot. Mits de robot voldoende vrije

en (optioneel) celgetal per kwartier en per melkgift gecombi-

tijd over heeft (meer dan 10%), levert een hoog aantal wei-

neerd in het rapport Uiergezondheid. Het aantal koeien met

geringen geen problemen op. Als de vrije tijd beperkt is, zal

een attentie voor uiergezondheid geeft een indicatie van

het aantal weigeringen afnemen doordat het voor de koeien

de gemiddelde gezondheid van de kudde. Het percentage

lastiger wordt om bij de robot te komen. Vergeet niet dat

koeien met een attentie mag daarom niet hoger liggen dan

150 weigeringen niet meer dan ongeveer 30 minuten kosten.

10%.

Onderstaand de factoren die van invloed zijn op een hoog

5. Koeien ophalen

aantal weigeringen.

Nieuwmelkte koeien moeten regelmatig en minstens drie-

`` Positief:

maal daags worden gemolken om gezondheidsproblemen te

`` Verstrekking van voer met voldoende structuur aan het

voorkomen en om een goede start van de lactatie te waar-

voerhek; gebalanceerd rantsoen.

borgen. Doel: slechts een minimaal aantal koeien ophalen.

`` Genetische factoren.

Maximaal 5%, tweemaal daags. Als u meer koeien moet op-

`` Uitstekende gezondheid van de koeien.

halen, kijk dan eens goed naar voeropzet, stalinrichting etc.

`` Negatief:

Gebruik van een flexibele wachtruimte of een "split entry"

`` Verkeerde instellingen in de software.

(gescheiden ingang) kan het werk rondom het ophalen van

`` Hoge voersnelheid, met als gevolg restanten krachtvoer in

koeien verminderen. Lely beveelt het gebruik van automati-

de robot.

sche hekken aan om vergissingen te voorkomen; de hekken

`` Geen voer aan het voerhek, of voer van slechte kwaliteit.

worden dan automatisch verwijderd nadat alle opgehaalde

`` Voorkom mislukte melkingen in de robot

koeien zijn gemolken.

3. Voorkom mislukte melkingen in de robot
`` Er mag niet meer dan 1% van de melkingen mislukken. On-

KPIs:

derstaand de mogelijke redenen van mislukte melkingen.
`` Afgebroken door gebruiker; de veehouder heeft het bezoek
via de X-link van de robot onderbroken.
`` Automatische robotstop. De robot heeft de melking niet ge-

•
•
•

start, omdat de koe de robot - voordat het hek was gesloten
- achterwaarts heeft verlaten.
`` Spenen niet gevonden; de robot heeft de spenen niet kunnen traceren.
`` Aansluittijd: de spenen zijn wel gedetecteerd, maar de robot
heeft een van de spenen niet kunnen aansluiten.
`` Dodemelktijd; de melkbekers zijn weliswaar goed aangesloten, maar de melkstroom kwam niet op gang vanuit een
van de kwartieren.
`` Dead milking time. Teat cups were successfully connected

10

•
•

Aantal melkingen
> 2,5 per koe/dag
Aantal weigeringen > 1,0 per koe/dag
Aantal mislukte
0 maar < 5 per
melkingen		
melkingenrobot
Uiergezondheid
< 10% attenties
Koeien ophalen	< 5%, tweemaal
daags

MELKROBOTMANAGEMENT

2 Voorwaarden voor succesvol
robotmelken
2.1 Vrij koeverkeer

Bij semi-vrij koeverkeer kunnen de koeien zich vanaf de

Bij vrij koeverkeer kunnen de koeien zich vrij door de

ligboxen vrij bewegen naar voerhek en drinkbakken. Om

stal bewegen, vanaf het voerhek naar de robot, ligboxen

weer terug te gaan naar de ligbox, moeten ze echter

en waterbakken, zonder last te hebben van hekwerk

door een selectiepoortje voor de robot; daar worden

of selectiepoortjes. Ervaringen en waarnemingen op

ze gedirigeerd naar de robot, een wachtruimte of een

veel melkveebedrijven over de hele wereld hebben

ligboxgedeelte. Bij een systeem van gedwongen of

aangetoond dat vrij koeverkeer dé basis is voor succesvol

gestuurd koeverkeer kunnen de koeien de verschillende

robotmelken. De winstgevendheid wordt bevorderd door

locaties in de stal uitsluitend via eenrichting- of

een optimale productie en gezonde koeien. Uit onderzoek

selectiehekken bereiken. De standaardroute loopt vaak

van Lely naar verschillende vormen van koeverkeer

als volgt: robot, drinkbak, voerhek, ligboxen en terug

blijkt dat vrij koeverkeer gepaard gaat met een hogere

naar de robot. De koeien kunnen het voerhek alleen via

melkproductie, minder arbeid en een verminderd risico van

de robot bereiken, met het nadeel dat het welzijn van

mastitis. Melkveehouders die vrij koeverkeer toepassen,

hoogproductieve en schuwe jonge dieren onder druk staat

waarborgen de vijf vrijheden voor hun koeien en halen op

en daarmee ook de opname van droge stof en rusttijden.

die manier het beste uit hun kudde.
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De vijf vrijheden voor
koeien:
•
•
•
•
•

De relatie tussen vrij koeverkeer en arbeid
In vergelijking met semi-vrij en gestuurd koeverkeer
resulteert vrij koeverkeer op een melkveebedrijf in
een hogere productie per koe en minder werk voor de

Vrij van honger en dorst
Vrij van lichamelijk ongerief en te hoge
of lage temperaturen
Vrij van pijn, verwondingen en ziekten
Vrij van angst en chronische stress
Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen

veehouder. De melkproductie van vaarzen neemt bij vrij
koeverkeer toe met 7%, terwijl nieuwmelkte koeien 10%
meer melk geven. Het werk rondom het ophalen van koeien
voor de robot neemt met meer dan 60% af; dat betekent dat
er driemaal minder koeien hoeven te worden opgehaald.
Onderzoek heeft aangetoond dat vaarzen binnen een
systeem van vrij koeverkeer minder training nodig hebben.

Koeverkeer in samenhang met DS-opname en eetfrequentie

Ze hebben ongeveer tien dagen nodig om te wennen aan

Een gezonde koe bezoekt het voerhek 8 tot 14 maal per dag.

een gedwongen systeem; bij een systeem op vrijwillige basis

Een groot aantal kleinere porties, verspreid over de dag, is

is dat slechts drie dagen. Door de overstap van gedwongen

belangrijk om een gezonde pens - en dus een gezonde koe

naar vrij koeverkeer krijgen vooral ranglage koeien meer

- in stand te houden. Bij elk bezoek neemt een koe binnen

gelegenheid om de robot te bezoeken. Bij een gedwongen

ongeveer een half uur gemiddeld 2,2 kg droge stof op.

systeem zijn het de ranglage koeien die moeten worden

Gemiddeld is een koe 4 tot 6 uur per dag bezig met eten. Na

opgehaald en/of uren moeten wachten om te worden

de verstrekking van vers voer, of nadat de koe is gemolken,

gemolken.

is de DS-opname vaak hoger. De koeien komen vaker naar
het voerhek als er regelmatig voer wordt aangeboden en

Koeverkeer in combinatie met krachtvoer in de robot

aangeschoven. Bij gestuurd koeverkeer zal een koe die

Optimaal koeverkeer wordt bevorderd door de verstrekking

onvoldoende kleine porties eet, meer voer per bezoek

van goed en smakelijk gepelleteerd krachtvoer in de robot.

opnemen. Daardoor neemt het risico van pensverzuring toe

De hoogste bezoeksfrequentie per koe wordt bereikt als er

en zal de koe tot enkele uren na het maal minder actief zijn.

in de robot voldoende voer wordt verstrekt. Een afname in
het robotbezoek is vaak toe te schrijven aan tekortkomingen

Een voorbeeld: een koe die viermaal daags wordt gemolken

in het voermanagement, bijvoorbeeld in de basisrantsoenen.

voor een productie van 45 kg moet dagelijks 22 tot 25 kg

Als het voer niet vezelrijk genoeg is, of als het energieniveau

droge stof opnemen. Dat betekent minimaal 8 à 10 bezoeken

te hoog is in verhouding tot de productie, worden de koeien

aan het voerhek. Bij gestuurd koeverkeer is het maximale

niet gemotiveerd om naar de robot te komen. De koeien

aantal bezoeken aan het voerhek 7 (gemiddeld 5); dat

worden dan lui en zijn niet actief genoeg om de robot te

betekent dat de opname van DS per maal te hoog is, met alle

bezoeken.

risico's vandien.

kantoor

3000

separatieruimte

7800

Vrij koeverkeer in een 3+3-stal met vier Lely Astronaut melkrobots

12

Bron: Lely Industries N.V.

MELKROBOTMANAGEMENT

Tien redenen om te kiezen
voor vrij koeverkeer:
1.

Méér melk per koe
(meer rust en hogere voeropname)
2. Minder kreupelheid (meer rust)
3. Gunstiger voor ranglage dieren
(minder stress)
4. Betere verhouding vet/eiwit
(verhoogde opname van ruwvoer)
5. Verbeterde voerefficiëntie en gezondere
penswerking
(dankzij frequentere voeropname)
6. Meer vrijheid en verbeterd dierenwelzijn
7. Minder arbeid en meer melk per robot
8. Minder mastitis
(door minder stress en frequenter melken)
9. Een beter sociaal leven voor de
melkveehouder
10. Lagere kosten (investering in hekwerk),
hogere winst

2.2 Bezoekgedrag
Met het oog op goed bezoekgedrag dient de robot gemakkelijk toegankelijk te zijn. Dat betekent allereerst dat de robot
voldoende vrije tijd (minstens 10%) moet hebben, zodat de

Ruimte voor de robots en achter de ligboxen is een voorwaarde om optimaal
koeverkeer te waarborgen en om het management te vergemakkelijken.

koeien de robot in kunnen gaan en worden gemolken als ze
dat willen. Vrije tijd betekent dat de robot vrij toegankelijk is
(met het hek open). Als er minder vrije tijd is, worden vooral

Bij het werken met verschillende fysieke groepen is het van be-

ranglage koeien niet vaak genoeg gemolken, domweg omdat

lang dat de bestaande sociale hiërarchie binnen een groep zo

ze niet in de gelegenheid zijn of angst hebben. Bij koeien die

min mogelijk wordt verstoord. De beste resultaten qua arbeid

niet minstens tweemaal daags worden gemolken, is het risico

én melkproductie worden gerealiseerd op melkveebedrijven

van problemen met de uiergezondheid groter.

waar de koeien tijdens de gehele lactatie in dezelfde groep verblijven. Na het afkalven kunnen de koeien terugkeren naar hun

Daarnaast is ruimte vóór en rondom de robot van groot be-

eigen groep. Vaarzen kunnen worden ingedeeld bij de robot

lang voor voldoende robotbezoek. Dit is immers het drukste

met de meeste vrije capaciteit.

gedeelte van de hele stal; obstakels verstoren het koeverkeer
en verminderen het aantal bezoeken. Op een bedrijf met

Binnen kleinere groepen vraagt het ophalen van koeien die

120 koeien betekent dat bij drie melkingen en één weigering

moeten worden gemolken of behandeld, minder tijd en werk.

per dag: 120x4 = 480 koebewegingen voor de robots. Goede

Anderzijds is het voordeel van grotere groepen dat kuddege-

bereikbaarheid betekent dat de robot vanuit elk punt in de

drag (bijvoorbeeld het aantal melkingen) nauwelijks wordt

stal zichtbaar is, en gemakkelijk bereikbaar.

beïnvloed als een robot vanwege onderhoud buiten bedrijf is;
de dieren kunnen dan immers de andere robot(s) gebruiken.

2.3 Management van groepen

De criteria voor de samenstelling van groepen zijn variabel en

There are several ways of dividing a herd into groups: a

dienen binnen uw systeem te passen. Zo kan een aparte vaar-

physical division or a virtual division using software. Physically

zengroep worden samengesteld om de resultaten te verhogen.

separated groups may be formed based on lactation stage,

Overigens lopen de meningen onder veehouders over het

production level, lactation number, physical characteristics

werken met groepen vaarzen uiteen. De ene veehouder is en-

etc. Various virtual groups can be present in a single physical

thousiast, de andere juist niet. Ook de hoogte van de melkpro-

herd. The division of the virtual groups is based on manage-

ductie en de samenstelling van het rantsoen kunnen dienen als

ment-technical conditions.

uitgangspunt voor de indeling van groepen.
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Het verdient aanbeveling om koeien tijdens de gehele lactatie in dezelfde omgeving te houden en te laten melken door
dezelfde robots. Niettemin zijn reproductie en melkproductie

G

de belangrijkste managementzaken die aan de orde zijn op
de grotere melkveebedrijven.

D

C

Groepsstrategie in een stal met zes melkrobots. De koeien zijn in groepen ingedeeld
per twee robots (G = Groep 1) en blijven tijdens de lactatie in dezelfde groep. Op de
voorgrond de droge koeien groep (D) met daarnaast de afkalfruimten (C) die tijdens het
afkalfproces ruimte en individualiteit moeten waarborgen.

Groepsmanagement:
•

Voorbeeld van een melkveebedrijf met vier robots en twee groepen koeien.

•

Droogstandsperiode
De overgang van de droogstandsperiode naar de lactatiefase
heeft de grootste invloed op de melkproductie en

•
•

gezondheid van de koeien. Deze overgangsperiode begint
gemiddeld drie weken voor het afkalven en eindigt drie
weken na het afkalven. Het is van belang dat het rantsoen
de koe tijdens deze periode voorbereidt op het afkalven en

Op bedrijven waar de koeien in dezelfde groep
blijven, worden de beste resultaten geboekt als
het gaat om melkproductie en arbeid
Het veranderen van productiegroep tijdens de
lactatie heeft een negatieve uitwerking op een
koe
zo leidt stress tot een teruglopende melkgift
De groepsstrategie hangt samen met de bedrijfsgrootte, aard van de medewerkers, type
management etc.; het is belangrijk dat er vaste
werkprocedures en heldere tijdschema's worden aangehouden

de lactatie. De stal dient schoon, comfortabel, ruim, droog
en vrij van stress te zijn. Doel van de droogstandsperiode is

uiteenlopen. Het is van belang dat de koe gezond is, dus met

probleemloos afkalven en ‑een goede start van de nieuwe

een gezonde herkauwactiviteit, goede klauwen en gezonde

lactatie. De droogstand wordt hier niet in detail besproken,

voortplantingsorganen. De koe is actief en bezoekt de robot

aangezien de inzichten per land en per voerleverancier

na het afkalven regelmatig.

Tabel: voor- en nadelen van verschillende groepsstrategieën.

Groepsstrategie

Voordelen

Nadelen

Één groep

• Betere benutting van robotcapaciteit • More rest in

•V
 eehouder of veemanager moet heel veel weten over

the herd

de productie- en reproductiestatus van de koeien

• Meer rust binnen de kudde
Groepsindeling volgens
lactatiefase

• Veehouder of veemanager kan gezondheid en
vruchtbaarheid per groep bewaken
• Mogelijkheid om een speciale groep nieuwmelkte

•G
 een 100% ideale benutting van robotcapaciteit
•V
 eranderingen van groep leiden tot onrust in de
kudde en meestal tot een productiedaling

koeien op te zetten
Groepsindeling volgens
productie

• Rantsoen aan het voerhek aangepast aan gemiddelde
groepsproductie

•G
 een 100% ideale benutting van robotcapaciteit
•V
 eranderingen van groep leiden tot onrust in de
kudde en meestal tot een productiedaling
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Tabel: globaal overzicht van groepsstrategie op melkveebedrijven.

Bron: Lely Industries N.V.

Droge koeien

Nieuwmelkte koeien

Melkende koeien

Aantal medewerkers

< 50

Één groep (alle koeien)

Één groep (alle koeien)

Één groep (alle koeien)

1

50-100

Droge koeien in een of twee
afzonderlijke groepen (far off en
close-up)

Nieuwmelkte koeien tussen de melkende
koeien

De melkende koeien zijn in één
groep opgenomen; alle koeien
ontvangen eenzelfde rantsoen aan
het voerhek

1

100-300

De droge koeien staan in één of
twee aparte groepen (eerste 5 en
laatste 3 weken van de droogstand)

De nieuwmelkte koeien zijn opgenomen
tussen de melkende koeien (duidelijk gemarkeerd met het oog op gemakkelijke
herkenning) of in een speciale groep

Melkende koeien in één of twee
groepen (volgens productie of
lactatienummer)

1-2

300-1000

De droge koeien staan in één of
twee aparte groepen (eerste 5 en
laatste 3 weken van de droogstand)

Nieuwmelkte koeien in een speciale
groep, op basis van gezondheid; hieruit
ontstaat een melkgroep

Opsplitsing van melkende koeien
in verschillende groepen op basis
van productie, lactatienummer of
reproductiestatus

2-15

> 1000

De droge koeien staan in één of
twee aparte groepen (eerste 5 en
laatste 3 weken van de droogstand)

Nieuwmelkte koeien zijn in speciale
groepen opgenomen; als een ruimte vol
is, gaat de groep over naar de volgende
ruimte

Reproductie wordt als criterium gehanteerd; op basis van reproductiestatus worden de koeien naar een
andere groep verplaatst

> 15

2.4 Routines op robotbedrijven

machineonderhoud. Als u voor dat werk een schema aan-

Een melkveebedrijf met een melkrobot heeft een unieke

houdt, bespaart u arbeid en voorkomt u onnodige stress. Als u

werkindeling en dito management. In vergelijking met een

elke dag 10 minuten werk bespaart, wint u op jaarbasis bijna

conventioneel bedrijf wordt er naar verhouding meer tijd

acht werkdagen. Een goede werkplanning is de sleutel tot effi-

tussen de koeien en achter de PC doorgebracht. Het manage-

ciënt werken. Ook zaken als stalontwerp, looproutes, gebruik

mentprogramma van de melkrobot levert altijd up‑to‑date

van materiaal en machines beïnvloeden de arbeidsefficiëntie.

informatie over de kudde. De aangemaakte rapporten kunnen
worden gebruikt voor een analyse van de gegevens over de

StandaardBedrijfsProcedures (SBP's)

melkrobot, melkkwaliteit, bezoekgedrag, attentiekoeien,

Dagelijkse routines zorgen voor stabiliteit op het melkveebe-

voerinformatie en tochtigheid. Het is van groot belang dat de

drijf en minder stress. Het is belangrijk om het werk in duide-

controle een routine - bij voorkeur twee- tot driemaal daags -

lijke taken in te delen en om prioriteiten te stellen. Probeer

wordt.

altijd twee vragen te beantwoorden. Hoe belangrijk is deze
taak voor de efficiëntie van het bedrijf? Hoe urgent is deze

Dagelijkse routine

taak voor de efficiëntie van het bedrijf? De combinatie van

Bijlage 2 bestaat uit een instructiekaart, waarin de rapporten

antwoorden leidt tot een tijdkwadrant en is een steun om de

staan die de veehouder twee keer per dag in de software

urgente en belangrijke zaken eerst af te handelen.

Time for Cows (T4C) moet controleren. Vooral voor grotere
bedrijven is het ook belangrijk dat er een schema voor rou-

Urgent

Niet urgent

Belangrijk

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Niet
belangrijk

Prioriteit 3

Prioriteit 4

tineronden wordt opgesteld. Koeien die te laat zijn voor het
melken, moeten op onregelmatige tijden tweemaal daags
naar de robot worden gebracht, zodat ze niet wennen aan het
ophalen (complete ronden). Het is raadzaam om de controles
gelijkmatig over de dag te verdelen (bijvoorbeeld om 08.00 en
17.00 uur), maar niet elk dag op hetzelfde moment. Zo worden
de melkintervallen niet te lang. De tussenronden zijn bedoeld
om de koeien te controleren die speciale aandacht nodig hebben, bijna gaan afkalven etc.
Wekelijkse en maandelijkse routines
Naast de dagelijkse taken zijn er ook wekelijkse en maandelijkse routines die aandacht vragen. Enkele voorbeelden:
koeien selecteren die moeten afkalven, koeien droogzetten of

Tijdkwadrant om prioriteiten te bepalen; urgente en belangrijke zaken
eerst.
Bron: Lely Industries N.V.
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Via een SBP beschikken werknemers over een standaardprocedure om specifieke taken uit te voeren. SBP's zijn van wezen-

2. Wie is verantwoordelijk voor de behandelingen, wie zorgt er
voor PC-werk/administratie?

lijk belang om het werk efficiënt te organiseren, overzicht te

3. Aantal mensen: een persoon voor twee robots.

verschaffen en het werk goed uit te voeren. Via toepassing van

4. Werkroutines: tweemaal daags koeien ophalen, werken in

SBP's wordt de kans op fouten geminimaliseerd.

ploegen of per groep.

Arbeid

Op melkveebedrijven werken verschillende soorten werknemers:

De behoefte aan arbeid ligt op grotere robotbedrijven anders

 veemanager (VM), 2 personen, 48 weken, 6 dagen/week;

dan op kleinere familiebedrijven. Het is van belang dat er werk-

 bedrijfsmedewerkers (BM), 6 personen, 48,5 weken, 5 dagen/

nemers worden aangetrokken die sterk gemotiveerd zijn, een

week = 242,5 dagen/jaar

gestructureerde aanpak hebben en graag met koeien werken.
Daarnaast zijn een logische werkstrategie en protocollen (SBP's)
belangrijk. Als verschillende mensen dezelfde routinehandelin-

Routines:

gen moeten uitvoeren, is het heel belangrijk dat de routine elke
dag opnieuw juist wordt uitgevoerd, en op dezelfde manier.

•

De veehouder wordt meer een manager, die zeker weet dat
alle routinehandelingen volgens plan worden uitgevoerd. Een
tip om goed overzicht op het werk te houden: controlekaarten
maken op basis van de SBP's, die de werknemers dagelijks na

•

voltooiing van het werk moeten invullen.
Een voorbeeld: een bedrijf met 1.000 melkkoeien en 16 robots
heeft gemiddeld 100 droge koeien en per dag drie koeien die
afkalven. Op een dergelijk bedrijf dienen onderstaande zaken te
zijn geregeld. 24 hour cover for calving cows and robot alarms
1. 24 uur toezicht in verband met afkalvende koeien en alarm-

•

Gebruik de rapporten van de T4C software
om de gegevens te analyseren over de
melkrobot, melkkwaliteit, bezoeksgedrag,
attentiekoeien etc.
Koeien die te laat zijn voor het melken,
moeten tweemaal daags naar de robot
worden gebracht; wissel de tijden af, zodat
de koeien niet wennen aan het ophalen
Een goede werkplanning is dé sleutel tot
efficiënt werken; SBP's zijn nuttig als er
meer mensen zijn betrokken bij het dagelijkse management

meldingen van de robot.

Afbeelding: voorbeeld van een StandaardBedrijfsProcedure (SBP).

06.00 uur - Complete ronde
STAL
• Check cows due for calving (and special need
cows)
• Push feed up
ROBOT
• Visuele controle op werking van robot:
melkslangen / perslucht / borstels
• Robotarm / cluster / vloer reinigen, laserlens
sprayen en reinigen
• Melkfilter(s) vervangen
CONTROLE X-LINK (T4C)
• Astronaut: DMT of attenties voor tepelvoeringen
• Melkkwaliteit: noteren welke koeien moeten
worden gecontroleerd
• Mislukte melkingen: oorzaak vaststellen
• Koeien die te laat zijn voor het melken: noteren
welke koeien moeten worden opgehaald
• Koeien die te laat zijn, in kaart brengen; koeien die
meer dan 20 uur te laat zijn, noteren op het bord
voor ophalen in de middag
• Zo nodig eerst de nieuwmelkte vaarzen ophalen en
door de robot leiden
• Alle koeien ophalen die meer dan 12 uur te laat
zijn voor melken
• Controle van koeien: melkkwaliteit en mislukte
melkingen (mastitis)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN IN DE STAL
• Wachtruimten reinigen
• Waterbakken controleren en reinigen
• Behandelingen: droogzetten / kreupele koeien / pas
afgekalfde koeien
• Voeren van de koeien
• Etc.

Controle voor de nacht Gedeeltelijke ronde

10.00 uur Gedeeltelijke ronde
• Visuele controle op werking van robot:

• Visuele controle op werking van robot:

melkslangen / perslucht / borstels
STAL
• Ligboxen en doorgangen reinigen en zaagsel/
kalk strooien
• Tochtige, kreupele of zieke koeien noteren

• Controle van koeien die moeten

melkslangen / perslucht / borstels

16.00 uur Complete ronde

afkalven (en dieren die speciale
aandacht nodig hebben)
• Voer aanschuiven

• Controle van koeien die moeten
afkalven (en dieren die speciale

• Zie protocol voor complete ronde
06.00 uur

aandacht nodig hebben)
• Voer aanschuiven

01.00 u. 02.00 u. 03.00 u. 04.00 u. 05.00 u. 06.00 u. 07.00 u. 08.00 u. 09.00 u. 10.00 u. 11.00 u. 12.00 u. 13.00 u. 14.00 u. 15.00 u. 16.00 u. 17.00 u. 18.00 u. 19.00 u. 20.00 u. 21.00 u. 22.00 u. 23.00 u. 00.00 u.
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Tabel: voorbeeld van een tijdschema voor werknemers

20.00-5.00 (nacht)

Bron: Lely Industries N.V.

Bedrijfsmedewerker

Veemanager

1 bedrijfsmedewerker

• Oproepbaar voor grote problemen met koeien or robots

• Kalfkoeien, reageren op robotalarm
5.00-10.00 (ochtend)

1 bedrijfsmedewerker

Ronde 1:

Ronde 1:

• PC controleren

• X-link controleren en koeien ophalen

• Insemineren

• Ligboxen reinigen

• Behandeling rondom (uier)gezondheid

• Kalveren voeren of kalverdrinkautomaat controleren
10.00-15.00

3 bedrijfsmedewerkers

• Administratie en planning

• Koeien verplaatsen
• Kalverboxen reinigen
• Koeien voeren etc.
15.00-19.00

2 bedrijfsmedewerkers

Ronde 2:

Ronde 2:

• PC controleren

• X-link controleren en koeien ophalen

• Insemineren

• Ligboxen reinigen

• Behandeling rondom (uier)gezondheid

• Kalveren voeren of kalverdrinkautomaat controleren
Totaal

4 bedrijfsmedewerkers per dag

• 365 dagen/jaar, 1 persoon beschikbaar

• Tip: vijf dagen op; twee dagen af

• Tip: vijf dagen op, twee dagen af

• Beschikbaar: 6 personen * 242,5 dagen = 1.455
• Benodigd: 7 * 4 * 365 = 1.455
Dit is een voorbeeld van een mogelijke werkindeling.

2.5 Omgang met koeien en
behandelingen

robot immers in verband brengen met een negatieve
ervaring!

Op elk melkveebedrijf hebben koeien individuele
behandeling nodig, bijvoorbeeld:
`` Inseminatie
`` Behandeling van mastitis
`` Toediening van antibiotica
`` Droogzetten
In de melkstal worden deze behandelingen vaak rondom
melktijd verricht. Bij melkrobots worden de koeien 24 uur
per dag gemolken. Daarom moet het management worden
aangepast aan de robots om te voorkomen dat koeien
urenlang moeten wachten in een separatieruimte. Een

Separatieruimte met de ligboxen en een klauwbekapbox voor een
gemakkelijke behandeling van de koeien.

voorbeeld: mastitis moet binnen drie uur na het melken
worden behandeld, anders is de behandeling minder
effectief.

Behandelprocedure
De procedure voor een antibioticabehandeling is als volgt.

Behandelruimte

1.

managementprogramma in.

Koeien kunnen in verschillende ruimten worden behandeld:
`` In een ligbox

2.
3.

redenen om te kiezen voor een behandelruimte: veiligheid,
gemak en vereiste tijd en inspanning.

Controleer, als melk moet worden gesepareerd
vanwege wachttijden, of de melkseparatie is bevestigd.

Voorkom lange wachttijden en zorg voor vers voer, water
en een rustplaats in de separatieruimte. Er zijn verschillende

Controleer of de vereiste gegegevens correct zijn
ingevoerd.

`` Bij het voerhek
`` In de separatieruimte

Voer de specifieke behandeling eerst in het T4C

4.

Na gegevensinvoer in T4C kan de koe worden
behandeld.

5. Voer een dubbele check in de computer uit.

Behandel een koe nooit in de robot; dan kan de koe de
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Met deze routine moet de veehouder heel strak omgaan. Als

de juiste groep worden geplaatst. Een nadeel van deze

de gegevens voor melkseparatie niet worden ingevoerd, kun-

procedure is de bewerkelijkheid van de behandeling.

nen de antibiotica uiteindelijk in de melktank terechtkomen.
Het is dan ook bijzonder handig om in de stal te kunnen

Vanwege de arbeidsbesparing hebben de meeste veehouders

beschikken over een tweede PC/T4C-terminal. De veehouder

voorkeur voor de eerste optie (plaatsing van de koe in een

kan ook een (hand)PDA met een draadloze verbinding naar

speciale groep). De tweede optie is ook een goede mogelijk-

de hoofd-PC gebruiken.

heid, maar vraagt meer tijd.

Uierbehandelingen dienen direct na het melken te worden
uitgevoerd. Lely beveelt een van onderstaande opties aan.
1. Plaats de koe via T4C in een speciale groep (criteria voor
speciale toegang), zodat de koe alleen op bepaalde tijden - als er iemand in de stal is - mag worden gemolken.
Dankzij deze procedure vindt behandeling op het juiste

Omgang met koeien en
behandelingen:
•

moment plaats. Een nadeel van deze procedure is dat
het ritme van de koe wellicht wordt verstoord; dat kan
het bezoekgedrag nadelig beïnvloeden.
2. Controleer de koe op het geplande tijdstip voor behandeling. Als de koe kort daarvoor is gemolken, kan ze
direct worden behandeld. Als de koe een tijdje geleden

•
•

is gemolken, is het beter om haar in het managementprogramma in een speciale groep (direct melken) te
plaatsen. Na melking en behandeling kan de koe weer in

Inseminatie van een koe in de ligbox.
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•

De omgang met en behandeling van
koeien dient te worden afgestemd op
het robotmelken en moet onderdeel
zijn van de dagelijkse routine
De behandelruimte moet veilig en
geschikt zijn, en tijd en werk besparen
Invoer van de behandeling in het
managementprogramma vóór de
daadwerkelijke behandeling
Behandel een koe nooit in de robot!

MELKROBOTMANAGEMENT

2.6 Robotcapaciteit

`` Koeien met een betere melkstroom fokken en

De capaciteit van de robot wordt hoofdzakelijk door

selecteren. Binnen een kudde kan dat uiteenlopen

twee factoren bepaald: melk- en behandelingstijden.

tussen 1 en 6 kg/min.

Behandelingstijd staat voor: de tijd die nodig is om de robot

`` Een hoger vacuümniveau of aangepaste pulsatie-

in te stappen, de arm te laten inzwenken, uierreiniging,

instelling kan de melkstroom verbeteren. Een te hoog

aansluiting, sprayen en het vertrek uit de robot.

vacuümniveau kan echter schade aan het slotgat
veroorzaken, wat een negatief effect heeft op de

Bij de meeste koeien betreft de behandelingstijd

melkstroom (en uiergezondheid).

ongeveer twee minuten. Bij geschiktheid van het uier
en uitstekende uierhygiëne kan de behandeling in

Optimalisering van behandelingstijd

de robot heel snel verlopen. De rest van de tijd heeft

Om de behandelingstijd te optimaliseren, dient elke stap

te maken met de melkstroom. Als het gaat om het

van het melkproces te worden gecontroleerd. Voor koeien

optimaliseren van de capaciteit van de robot, hebben

met langere aansluittijden geldt het volgende.

koeien met een hoge melksnelheid een positief effect.

`` Verwijder overtollig haar van het uier (of de staart).

Als u bepaalde "probleemkoeien" minder vaak melkt,

`` Als een kwartier aan het eind van de lactatie, kort voor

neemt de behandelingstijd af. Als een koe meer melk in
het uier heeft, wordt er doorgaans een licht verhoogde

droogzetten, leeg is: dit kwartier niet melken.
`` Als er aan het eind van de lactatie minder druk in het

melksnelheid voor die dieren vastgesteld. Op deze manier

uier is, kunnen de achterste spenen te dicht op elkaar

kunt u de capaciteit van de robot verhogen. Het rapport

staan. Plaats die koeien dan in een groep die tweemaal

"Melken – koe-robot rendement" verstrekt informatie over

daags wordt gemolken, zodat het uier per melking

de behandelings- en melktijden per koe.

meer melk bevat.
`` Bij koeien met een afwijkende uiervorm duurt het
aansluiten langer. Plaats die koeien in de groep die

Diagram: invloed van melksnelheid, aansluitproblemen
en instelling van schokapparaat op tijdsbelasting van
de Astronaut. Standaardtijden: robot ingaan 2 sec., arm
inzwenken en uier reinigen 45 sec., aansluiten 15 sec.,
melken 120 sec., sprayen 5 sec. en robot verlaten 2 sec.
Bron: Lely Industries N.V.


alleen mag worden gemolken als er iemand in de stal is,
of "onder toezicht".
Andere factoren die de robotcapaciteit verbeteren
Met het oog op een optimale robotcapaciteit is het van
belang dat de koeien geschikt zijn voor de robot. Wellicht

100%

7.28 min

3.15 min

6.23 min

4.11 min

nóg belangrijker: juiste instellingen in de T4C-software om
zeker te stellen dat de robot tijd besteedt aan de juiste
koeien.

80%

`` Gezonde koeien gaan graag en vaak naar de robot:

60%

- Regelmatig voer aanschuiven bij het voerhek.
- Zorg voor voldoende structuurrijk voer bij het voerhek;

40%

dat bevordert het herkauwen en maakt de koeien
actiever. Bij minder structuur zijn de koeien sneller

20%

verzadigd en lui; ze gaan dan liever in de boxen liggen en
0%

Traag
melkende
koeien

Snel
Koe
Verkeerde
melkende
met
instelling
koeien aansluitprobleem schokapparaat

Robot ingaan

Melken

Inzwenken arm +
reiniging uier

Sprayen

Aansluiting

Vertrek uit robot

komen minder snel naar de robot.
- Goede klauwgezondheid en geen gladde looppaden.
`` Opfok van koeien die goed passen binnen robotsystemen.
- Voorkom gekruiste achterspenen. Van sommige stieren is
bekend dat ze het "gekruistespeensyndroom" vererven.
-H
 oud rekening met de melksnelheid bij de selectie van
fokvee voor de toekomstige kudde.
Overbezetting

Optimalisering van melktijd (melkstroom)
`` Melken als het uier meer melk bevat (10 kg melk per
melking is een optimale waarde).

Overbezetting bij een robot heeft niet alleen te maken
met het aantal dieren, maar ook met de melksnelheid en
behandeltijd in de robot. Het prestatierapport laat de
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robotresultaten in de afgelopen periode zien, inclusief
het aantal melkingen, de tijd die aan andere activiteiten
is besteed en de overcapaciteit van de machine. Bij
overbezetting zijn er meer koeien die gewoon blijven
staan bij het voerhek en op looppaden.

Koe die met een vol uier in de robot kan worden gemolken; plaats het dier
in de groep die niet meer dan tweemaal daags wordt gemolken.

Verbetering van
robotcapaciteit:
•
•

•

•

•
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De capaciteit van de robot hangt samen
met de melk- en behandelingstijd
Een snellere melkstroom en kortere
behandelingstijden verhogen
de capaciteit en daarmee de
winstgevendheid
Diergezondheid, hygiëne, voerstrategie,
genetica en bezoekgedrag hebben een
grote invloed op de robotcapaciteit
Goed bezoekgedrag wordt bevorderd
door voldoende vrije tijd op de robot
(minsten 10%), het voorkomen van
overbezetting, volop ruimte voor de
robots en optimaal management
and optimal management

MELKROBOTMANAGEMENT

3 Voeren
Het voer dat aan de koeien wordt verstrekt, is van doorslaggevend belang voor het succes van het
melkveebedrijf. Het heeft niet alleen invloed op de melkproductie, maar ook op de voer/melkefficiëntie,
algehele gezondheid van de koeien, voortplanting en stofwisselingsziekten. Bovendien heeft het voer
invloed op koeverkeer en bezoekgedrag. Als marktleider op het gebied van robotmelken weet Lely dat een
goed voerbeleid cruciaal is voor succesvol robotmelken. Het voermanagement bepaalt voor een groot deel
de financiële resultaten van het melkveebedrijf.

3.1 De fysiologie van de herkauwer

breken het voer op in moleculen die de koe kan verteren.

Pens

Met het oog op optimale afbraak worden de voerdelen

De koe is een herkauwer en is feitelijk niet in staat om zelf

door het herkauwen korter gemaakt en vermalen. Na de

de celstructuur van gras af te breken. De eerste voormaag

afbraak zinken de kleine voerdelen en moleculen in de

is de pens en deze kan 100 tot 120 liter fermenteerbaar

vloeistoflaag, om vervolgens verder te gaan naar de drie

(verteerbaar) materiaal bevatten. In de pens zijn drie

andere magen en uiteindelijk naar de darmen.

fasen te onderscheiden: bovenin een gasfase, tussenin
een vaste fase en onderin een vloeibare fase. Het voer
wordt gefermenteerd door bacteriën en protozoa. Die
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Gasvorming

Structuurlaag

Basisprincipes voor
voeren en sucesvol
robotmelken
1.

Vloeibaar

2.
Inhoud van de pens

3.
Herkauwproces
Bij herkauwers dient het kauwen tijdens het eten en
herkauwen ertoe om de voerdelen te verkleinen en om
de verhouding van oppervlak en volume te vergroten;
dat resulteert in een betere microbiële toegang en

4.

voerafbraak. Dat maakt de vertering, verderop in het
spijsverteringskanaal, weer gemakkelijker. Een koe
herkauwt 6 tot 10 uur per dag en het spijsverteringsproces
verloopt, net als bij mensen, beter in rust; de bloedtoevoer
naar het spijsverteringssysteem is dan immers groter.
Tijdens het herkauwen wordt in totaal 160 tot 180 liter
speeksel geproduceerd. Speeksel bevat bicarbonaat (een
buffer), dat de pH-waarde van de pens stabiel houdt en
pensverzuring voorkomt. Na elk maal zakt de pH-waarde

5.
6.

Het aan het voerhek verstrekte
rantsoen is gebaseerd op de
gemiddelde melkgift per koe minus 7
kg en dient minstens 40% droge stof te
bevatten.
In de robot wordt minstens 2 kg
krachtvoer verstrekt om de koeien naar
de robot te lokken.
De voersnelheid is in T4C ingesteld
tussen 300 en 400 gram/minuut,
zodat alle koeien in de gelegenheid
zijn om hun portie krachtvoer bij het
robotbezoek op te nemen.
De basis van een goed rantsoen:
hoogwaardig ruwvoer, goed van smaak,
geen vervuiling door schimmel of vuil
en voldoende structuur.
Onbeperkte toegang voor alle koeien
tot het voer aan het voerhek.
Onbeperkte toegang voor alle koeien
tot schoon water en een comfortabel
rustgedeelte.

in de pens vanwege het fermentatieproces. Dus: hoe
eerder een koe na een maal gaat herkauwen, hoe beter.

Dikke darm
Bekken
Blaas
Dunne darm
Pens

Slokdarm
Netmaag
Boekmaag
Lebmaag

Spijsverteringkanaal van de koe
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Bron: Wattiaux and Howard, 2000
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De koe - een herkauwer:
•
•

•

•

•

Een koe herkauwt 6 tot 10 uur per dag
Tijdens het herkauwen wordt 160 tot
180 liter speeksel geproduceerd; het
bicarbonaat functioneert als pensbuffer
Het voer wordt gefermenteerd door
bacteriën en protozoa en de netmaag
zorgt voor aan- en afvoer in de pens
In de boekmaag wordt de voermassa
vermalen om water en vluchtige
vetzuren (VFA's ofwel energie voor de
koe) op te nemen.
De lebmaag is de eigenlijke maag,
waarin de voerdelen worden verteerd

melkproductie." Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid
krachtvoer is het gebruik van extra Cosmix voerstation een
optie. Het voordeel van PMR is dat hoogproductieve koeien
- verspreid over de hele dag - voldoende energie ontvangen,
terwijl koeien met een lagere productie minder energierijk
voer krijgen; het risico van vervetting wordt zo teruggebracht. Een gebalanceerd individueel rantsoen staat garant
voor een betere gezondheid en voor lagere voerkosten, zelfs
bij gebruik van duurder gepeletteerd krachtvoer. Op die manier worden de economische resultaten geoptimaliseerd.

1

2

Net-, boek- en lebmaag
De tweede voormaag is de netmaag. Deze werkt als een pomp
en verplaatst vloeistof vanuit de pens, samen met de gefermenteerde en afgebroken voerdelen. De derde voormaag,
de boekmaag, is bedekt met een spierlaag. Deze spierlaag
vermaalt de voermassa om water en vluchtige vetzuren (VFA's)
op te nemen. Ook bevordert deze de stuwing van voer naar de
lebmaag. De voermassa blijft ongeveer 60 uur in de pens en
netmaag. Afhankelijk van het rantsoen, zien we hier aanzien-

Voorbeeld van een Cosmix voerstation.

lijke tijdschommelingen. De voermassa blijft 7 tot 9 uur in de
boekmaag en ongeveer 2 tot 8 uur in de lebmaag. De lebmaag
van de koe is - net als bij de mens - de echte maag, waarin de

TMR-voeren (compleet gemengd rantsoen)

voedseldelen in een zure omgeving worden verteerd.

De (vlakke) voerstrategie TMR is geen optie voor melkveebedrijven met een robot. Bij een TMR-voerstrategie (alle koeien

3.2 Voermethoden

krijgen hetzelfde voer) nemen nieuwmelkte koeien te weinig

Partial Mixed Ration (PMR)

energierijk voer op, en koeien met een lage productie te

Binnen een geautomatiseerd melksysteem is het PMR-voeren

veel; dat betekent dat die groepen respectievelijk in gewicht

(gedeeltelijk gemengd rantsoen) heel gangbaar. PMR-voeren

af- of toenemen. Het energiegehalte is bij TMR vaak hoog en

is gebaseerd op het principe: "voer aan alle koeien een lager

daarom is het voer in de robot helemaal niet aantrekkelijk

algemeen rantsoen aan het voerhek en voeg een individu-

voor de koeien. Als gevolg daarvan neemt het aantal vrijwil-

ele portie toe in de melkrobot op basis van de individuele

lige bezoeken aan de robot af.

Tabel: overzicht van de diverse kosten bij TMR- of PMR-voeren in Canada.

Bron: Lely Industries N.V., 2009

TMR

PMR

Verschil

Voerkosten/100 kg melk

C$11.99

C$12.36

C$0.37

Opfokkosten voor jongvee/100 kg melk

C$3.44

C$3.03

-C$0.41

Afschrijvingskosten vee/100 kg melk

C$4.60

C$4.06

-C$0.54

Kosten veearts/100 kg melk

C$1.65

C$1.60

-C$0.05

Extra arbeidskosten/100 kg melk

C$1.12

C$0.47

-C$0.65

Behandelingskosten/100 kg melk

C$0.49

C$0.26

-C$0.23

Totale kosten/100 kg melk

C$23.29

C$21.78

-C$1.51
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Koe-activiteit: TMR

Koe-activiteit: PMR
Energiebehoefte

Energiebehoefte

Koeien
ophalen

Koeien ophalen
Krachtvoer

energie

energie

Krachtvoer

Energiewaarde aan voerhek: gemiddelde melkproductie

Energiewaarde aan voerhek: gemiddelde melkproductie
0

0
0

lactatiedagen

0

lactatiedagen

Afbeelding: bij TMR-voeren moeten er meer koeien worden opgehaald, aangezien het energieniveau aan het voerhek te hoog
is. In PMR-situaties - energieniveau aan voerhek: gemiddelde melkproductie minus 7 kg - hoeven er slechts enkele koeien te
worden opgehaald.


Bron: Lely Industries N.V.

PMR:
winstgevend, hanteerbaar
en kostenverlagend
•

•
•

•

Voer aan alle koeien een lager
algemeen rantsoen aan het voerhek en
voeg een individuele portie toe in de
melkrobot op basis van de individuele
melkproductie
Groter aantal melkingen en
weigeringen, dus méér melk per koe
Verbetering van diergezondheid;
minder gevallen van pensverzuring en
vermijding van vette koeien
Kostenbesparing; minder werk en
lagere voerkosten

wordt rekening gehouden met het effect van een bepaalde
hoeveelheid krachtvoer op de melkproductie van de individuele
koe en met individuele verschillen in melkinterval. Bij koeien zijn
individuele verschillen te zien als het gaat om voerefficiëntie en
gevoeligheid qua melkinterval. Door deze parameters voor elke
koe te optimaliseren, worden winstgevendheid en robotcapaciteit verbeterd. Het model is gebaseerd op de wiskundige principes van Dynamic Linear Modeling (DLM) en is in samenwerking
met de Animal Science Group (ASG) van de universiteit van Wageningen ontwikkeld. Het gaat hier om een bewezen wiskundig
principe, dat bijvoorbeeld in de logistiek wordt gebruikt, maar
door Lely is doorgezet naar de melkveehouderij.
Dynamisch voeren
Bij dynamisch voeren wordt rekening gehouden met het effect
van een bepaalde hoeveelheid krachtvoer op de melkproductie
van de koe. Daarbij wordt gekeken naar de kosten van krachtvoer en de opbrengst uit melk, vet en eiwit. Binnen dit systeem
ontvangt elke koe de optimale hoeveelheid krachtvoer voor een

PMR-voeren is winstgevend

optimale melkopbrengst op basis van individuele efficiëntie. De

TMR-voeren wordt toegepast door melkveehouders die de

grenswaarden voor dynamisch voeren in de robot zijn minimaal

indruk hebben dat de voerkosten stijgen door in de robot

2 en maximaal 8 kg krachtvoer.

gepelleteerd krachtvoer te verstrekken. Lely heeft in 2009
in Canada en Duitsland echter literatuuronderzoek verricht

Dynamisch melken

naar de effecten van PMR- en TMR-voeren op de voerkosten,

Dynamisch melken is gericht op het maximaliseren van de ro-

bezoekgedrag en de opname van krachtvoer en ruwvoer.

botcapaciteit in kg melk, maar ook qua winstgevendheid. Zoals

Daaruit bleek dat de PMR-voerstrategie leidt tot een besparing

het melkstroomdiagram aangeeft, streeft het systeem dagelijks

van € 1,67 per 100 kg in Duitsland en van C$ 1,51 per 100 kg in

naar een maximale fase 3 om de capaciteit te optimaliseren. Dit

Canada. De koeien worden naar behoefte gevoerd en daardoor

wordt bereikt door: meer melk per melking, iets minder melkin-

blijven de dieren gezonder. Bovendien is de totale hoeveelheid

gen en het minder vaak melken van intervalongevoelige koeien.

opgenomen krachtvoer dan lager. Dit onderzoek heeft duidelijk

Zo wordt de capaciteit verhoogd en kunnen koeien die erg

aangetoond dat PMR-voeren voordelig blijft, zelfs in landen met

intervalgevoelig zijn, vaker worden gemolken. De grenswaarden

grote prijsverschillen tussen gepeletteerd krachtvoer en losse

voor dynamisch melken liggen op minimaal 2 en maximaal 5

voercomponenten.

melkingen per dag.

Het dynamische voer- en melkmodel
Bij het dynamische voer- en melkmodel in de T4C-software
24
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Tabel: effect van dynamisch voeren en melken op de individuele koe.

Voeren

Hoe reageert een individuele koe op

Als een extra kilo krachtvoer niet leidt tot een verhoogde melkproductie, wordt het

de verstrekking van extra krachtvoer in

krachtvoerrantsoen teruggebracht.

samenhang met de kosten van krachtvoer en de prijs van melk?

Melken

Bron: Lely Industries N.V.

Een voorbeeld: Melkprijs: 30 cent/kg en prijs van krachtvoer: 20 cent/kg. Het voeren van 1
kg meer krachtvoer moet leiden tot 20/30 = 0,67 kg meer melk.

How does an individual cow respond

Als de extra melking niet leidt tot een hogere dagelijkse capaciteit van de melkrobot,

to a change in milk interval based on

wordt de koe weer minder vaak gemolken.

free time of the robot, milk yield, milk
speed and box time of the cow?

Een voorbeeld: Als een laagproductieve koe minder vaak wordt gemolken, kan een koe
met een hoge melkproductie vaker worden gemolken.

Diagram: volgens het principe van dynamisch melken dient
fase 3 zo vaak mogelijk per dag te worden bereikt.

Het verband tussen opname van krachtvoer en melkopbrengst
The relation between concentrate intake and milk yield was
studied by ASG, Wageningen University. The researchers

Melkstroomsnelheid

tried to quantify the individual variation in daily milk

60
1

180

2

3

240
4

300

yield response to concentrate intake and to explore the
economic possibilities. The optimal concentrate rations were

5

determined to achieve the maximum gross margin (milk
returns minus concentrate costs) and the potential daily gain
Melkstroom

ranged from € 0.20 to € 2.03 per cow.
Effect van dynamisch voeren en melken
In 2009 heeft Lely Industries onderzoek uitgevoerd naar het
effect van dynamisch voeren en melken op melkopbrengst,

Eenheid in de tijd

gewicht, hoeveelheid verstrekt krachtvoer, melk per melking
Seconden in melkstroom

en melkopbrengst. Uit onderzoek bij meer dan 40.000
koedagen en 120.000 melkingen met de Lely Astronaut

Unieke fase van melkstroom

melkrobot zijn onderstaande resultaten duidelijk naar voren
gekomen.
Controlegroep
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Diagram: Effect van dydnamisch voeren op melkgift, gewicht en hoeveelheid gevoerd krachtvoer in vergelijking met de
controlegroep. Het gewicht en de conditiescore (BCS) waren constant, terwijl de melkproductie licht afnam. De hoeveelheid in
Bron: Lely Industries N.V., 2009
de robot verstrekt krachtvoer nam af met gemiddeld 5 kg per 100 kg melk.
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Diagram: effecten van dynamisch melken op gift per melking en op melkopbrengst per koe. Vanaf de start van dynamisch
melken (rode verticale lijn) blijft de hoeveel vrije robottijd constant; de melk per melking werd gemaximaliseerd, wat leidde tot
Bron: Lely Industries N.V., 2009
meer melk per robot en een verhoogde melkopbrengst per koe.

Resultaten van
dynamisch voeren en
melken:
•
•
•

Verbetering van individuele
koegezondheid.
Besparing op voerkosten.
Robotcapaciteit wordt beter benut.

•

Meer winst.

duidelijk aangetoond dat een beperking van de hoeveelheid
krachtvoer aan het voerhek het aantal melkingen en
weigeringen verhoogt (zie tabel). In de testgroep werd
de hoeveelheid krachtvoer aan het voerhek met 30%
verlaagd (1,8 kg per koe/dag) en de hoeveelheid krachtvoer
in de robot werd verhoogd met 12% (0,7 kg per koe/dag).
Resultaat: meer melk bij minder krachtvoer
Tabel: melkingen, weigeringen, melkproductie en
bezoekgedrag
Bron: Hauspie, 2008
Melkingen
per koe/per
dag

3.3 Dagelijks rantsoen
Rantsoen aan het voerhek
Het verstrekte voer moet zijn afgestemd op het
productieniveau (melk, vet- en eiwitgehalte) en de fysieke
conditie van de koe. Het rantsoen aan het voerhek dient

Weigeringen Weigeringen
per koe/per per koe/per
dag
dag

Controle
groep

2.3

1

27.4
(60.3 lbs)

72%

Testgroep

2.5

1.4

29.5
(64.9 lbs)

77%

+ 8%

+ 27%

+ 7%

+ 7%

gebalanceerd te zijn en goed berekend om overvoeren van
koeien met een lage productie te voorkomen. Bij overvoeren

Verschil
(%)

verliezen deze koeien de motivatie om de robot te bezoeken.
A

Daarom geldt de volgende vuistregel: gemiddelde dagelijkse
melkopbrengst per koe minus 7 kg.

Bezoekgedrag A

 it is berekend als een percentage van de melkhoeveelheid (melktoegangsinstellingen).
D
Voorbeeld: een koe mag vier keer per dag worden gemolken, maar wordt driemaal
gemolken; bezoekgedrag is dan 75%.
Het hogere percentage bezoekgedrag geeft aan dat er minder koeien hoeven te worden
opgehaald.

Een voorbeeld: Als de koeien gemiddeld 32 kg melk

Natte producten in rantsoenen voor koeien op

produceren, dient het rantsoen aan het voerhek voldoende

melkveebedrijven

te zijn om een gift van (32-7 =) 25 kg melk te ondersteunen.

Er worden vaak vragen gesteld over het gebruik van

Deze vuistregel is gebaseerd op de gemiddelde

bierbostel, aardappelen, bietenpulp en andere natte

schommelingen binnen de veestapel. Het rantsoen dat

producten in rantsoenen voor koeien op melkveebedrijven.

wordt verstrekt aan het voerhek, dient dus zelfs nog lager

Ten aanzien van die producten is het van belang dat het

te worden ingesteld als er grote onderlinge schommelingen

gemiddelde rantsoen aan het voerhek is afgestemd op de

zijn in de melkproductie. Zijn er daarentegen slechts kleine

gemiddelde melkproductie minus 7 kg en dat dit minstens

onderlinge productieverschillen, dan kan het rantsoen aan

40% droge stof (DS) bevat. De koeien moeten via krachtvoer

het voerhek hoger worden ingesteld.

naar de robot worden gelokt. Als het rantsoen aan het
voerhek te energierijk is, bezoeken bepaalde koeien de robot
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Beperkte opname van krachtvoer aan het voerhek

niet meer, eenvoudigweg omdat er geen behoefte meer is

Recent Belgisch onderzoek van de universiteit van Gent heeft

aan krachtvoer.

MELKROBOTMANAGEMENT

De structuur van het voer moet, vooral bij natte producten,

Bij vaarzen ligt de DS-opname lager dan bij oudere koeien; bij

grondig worden gecontroleerd. Door de vochtigheid

beide groepen is de opname lager aan het begin van de lac-

worden de structuurdelen van het voer week. Dat betekent

tatie. Bij het berekenen van de hoeveelheden krachtvoer aan

dat de pens minder wordt gestimuleerd en dat de koeien

het begin van de lactatie dient hiermee rekening te worden

minder actief worden; dat resulteert in een teruggang in

gehouden. Het belangrijkste is dat koeien ruwvoer opnemen,

het robotbezoek. De structuur van het rantsoen neemt in

zodat ze goed van start gaan. Lely raadt aan om het kracht-

de loop van de dag steeds meer af. Binnen een doorlopend

voer te laten oplopen met maximaal 400 g per dag. Grotere

proces - zoals het robotmelken - krijgen koeien die later op

hoeveelheden kunnen de verhouding ruwvoer/krachtvoer

de dag komen, energierijk voer zonder voldoende structuur.

onder druk zetten; dan wordt de piekproductie niet bereikt,
of treedt pensverzuring op. Hoe meer DS er onmiddellijk na

Het rantsoen dient voldoende droge stof (DS) te bevatten

het afkalven wordt opgenomen, des te groter de opname op

Voldoende en gebalanceerde DS-opname leidt tot een

dag 28.

gezonde melkproductie en dringt stofwisselingsziekten
en gewichtsverlies terug. Tegelijkertijd worden de

Het rantsoen dient voldoende eiwit te bevatten

opfokresultaten beter. Uit praktijkervaringen blijkt dat de

Melkureum geeft aan of het rantsoen voldoende eiwit (16

DS-opname op dag van afkalven tot 4 weken in de lactatie

tot 19% ruw eiwit) bevat. Een laag ureumgehalte (<15 mg)

effect blijft hebben op de opname. Aan het eind van de

geeft aan dat de koe te weinig in de pens afbreekbaar eiwit

dracht kan de DS-opname met 2 tot 4 kg teruglopen. Als de

ontvangt. De kleinste verstoring in het rantsoen kan al tot

DS-opname lager is dan voorzien, dient de voerconcentratie

problemen leiden. De effecten zijn vaak het eerst af te lezen

te worden opgevoerd om aan de behoeften van de koe

aan de vruchtbaarheid van de kudde. Als het ureumgehalte

tegemoet te komen. Na het afkalven neemt de DS-opname

in de melk te hoog is, betekent dit dat de opname van eiwit

geleidelijk toe (zie diagram).

te hoog is of dat het rantsoen - in verhouding tot in de pens
afbreekbare koolhydraten - te veel in de pens afbreekbaar
eiwit bevat. De spijsvertering wordt dan minder efficiënt en

Diagram: DS-opname bij Holsteins na afkalven.

Bron: Kertz, 1991

kg

er wordt energie verspild; dat kost geld.
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CO2-voetafdruk

20

De CO2-voetafdruk wordt steeds belangrijker binnen de

15

melkveehouderij; de emissie van gassen als methaan (CH4)

10

en stikstofdioxide (NO2) heeft een aanzienlijk effect op de
opwarming van de aarde. Deze emmissies via vee hangen

5

samen met verschillende factoren: niveau van voeropname,
Weken in productie
1

2

Volwassen koe

3

4

soort voer, verwerking van voer en - indirect - huisvesting en

5

mestafvoersystemen. Bij toekomstige ontwikkelingen dient

Vaars

de nadruk op deze factoren te liggen, zodat de emissie van
deze broeikasgassen kan worden teruggedrongen.

Diagram: verschil in DS-opname tussen individuele koeien
Bron: Lely Industries N.V., 2009
en vaarzen. 

Het rantsoen moet voldoende structuur bevatten
Voer met veel vezels - bijvoorbeeld stro, hooi en lang gesneden gras - bevat weinig energie. Anderzijds bevat krachtvoer
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veel energie, maar slechts weinig structuur. Als er meer

25

energie aan een koe wordt verstrekt, treedt er meer fermentatie op in de pens. Meer fermentatie leidt tot een verhoogde

20

kg DS

melkproductie en dus tot een lagere pH-waarde in de pens.

15

Somige bacteriën die nodig zijn voor vezelfermentatie over-

10

leven langdurige blootstelling aan een lage pH-waarde in de
pens niet. Dat resulteert in een verminderde vertering van

5
0
-100

vezels en stofwisselings- en spijsverteringsaandoeningen zoals
-50

0

50

Aantal dagen in lactatie

100

150

200

250

300

350

400

pensverzuring.
Het voeren van meer structuur dwingt de koe tot herkauwen
en daarmee wordt het risico op pensverzuring verminderd. De
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effectieve lengte van de structuurdelen in het voer moet tus-

voer samen te knijpen tot een bal. Hoe sneller de bal uit

sen 3 en 4 cm liggen. Het duurt echter lang voordat een grote

elkaar valt, des te hoger het aandeel structuur. Een heel hoge

vezelmassa in de pens is afgebroken. Daardoor wordt de DS-

bezoekscore wordt bereikt door aan het voerhek een rant-

opname - en daarmee de opname van energie - verminderd;

soen van zuiver hooi te verstrekken en dat aan te vullen met

dat veroorzaakt dan weer een lagere melkproductie. Er is dus

krachtvoer via de melkrobot en voerstations.

een gebalanceerd rantsoen nodig, waarbij de verhouding
koe voldoende tijd besteden aan het herkauwen.
Diagram: ontwikkeling pH-waarde in de pens gedurende de
dag bij PMR- en TMR-voeren. De optimale pH-waarde in de
pens ligt hoger dan 5,8; dan functioneren de pensmicro-orga
nismen optimaal. Bij PMR-voeren is de pH-waarde in de pens
stabieler.
Bron: Lely Industries N.V.

pH-waarde in de pens

5.8

PMR
TMR
Drempelwaarde

Diagram: samenhang tussen structuurgehalte van het rant
soen en het aantal robortbezoeken
Bron: Lely Industries N.V., 2008

aantal robotbezoeken

structuur/krachtvoer goed is afgestemd. Als dat klopt, zal de

7
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Het rantsoen verandert de hele dag door vanwege de selectie
door de koeien bij het voerhek. De voerresten moeten regel-

Dagelijks rantsoen:

matig worden gecontroleerd om het voermanagement te
bewaken. Hoeveel voerresten komt u tegen? Gemiddeld is een
percentage tussen 5 en 10 aanvaardbaar. Wat is de samenstel-

Bereken het rantsoen
• Aan het voerhek voor de gemiddelde
productie van de kudde minus 7 kg
• Zorg voor 40% droge stof in rantsoenen met natte producten, zodat de
koeien uit vrije wil naar de melkrobot
komen
• Opname van droge stof heeft invloed
op de totale voeropname van de koe;
het aandeel DS in het totale rantsoen
dient te zijn gebalanceerd
• Voor een goede spijsvertering dient
het rantsoen gemiddeld 16 tot 19%
ruw eiwit te bevatten; ureum is een
parameter voor de efficiëntie van de
eiwitvertering
• Voldoende structuur is nodig voor een
gezonde pens en een gezonde koe

ling van het geweigerde voer? De samenstelling dient hetzelfde
te zijn als die van het vers aangeboden rantsoen. Bij gebruik
van geautomatiseerde voerschuivers loopt het restvoer meestal
terug. Het voer blijft verser en smakelijker, zodat ranglage
koeien vaker naar het voerhek komen en dus meer droge stof
opnemen.
Vooral bij robotmelken moet er altijd hoogwaardig voer
beschikbaar zijn bij het voerhek. De kwaliteit van het voer
heeft onmiddellijk effect op de productie en op de frequentie
waarmee koeien de robot bezoeken. Als er een paar keer per
dag voer wordt aangeboden en/of als er regelmatig voer wordt
aangeschoven bij het voerhek, worden de koeien gestimuleerd
om voer op te nemen. Dit betekent tevens dat vooral ranglage
koeien vaker naar de voergang en melkrobot gaan. Onderzoek
heeft aangetoond dat het bezoek van koeien aan de robot
dankzij de automatische voerschuiver Juno met 10,9% toeneemt.

Robotbezoek en structuur in het voer
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De samenhang tussen het voeren van meer structuur aan het

Pensverzuring

voerhek en robotbezoek is via een kleinschalig onderzoek

Het is lastig om de diagnose subklinische pensverzuring te

onderzocht. Op 14 bedrijven - allemaal met vrij koeverkeer -

stellen. Indicaties kunnen zijn: een lichte teruggang in melkvet,

is het rantsoen aan het voerhek onderzocht op het aandeel

verminderde herkauwtijd en onverteerde faeces. Een duidelijke

structuur met behulp van de kaart Rek en prikwaarde rant-

aanwijzing voor pensverzuring is inversie van de gehalten; dat

soen (Bijlage 3). Het voer kan het beste met de hand worden

betekent dat het percentage vet zelfs lager is dan het eiwit-

onderzocht. Voel het schuren van de vezels en probeer het

gehalte. Lely heeft onlangs een vet- en eiwitindicatie voor de

MELKROBOTMANAGEMENT

Astronaut melkrobot ontwikkeld, waarmee veehouders afwij-

den, is een minimale hoeveelheid structuur nodig. Om een

kende waarden van de gehalten kunnen waarnemen. Pensver-

goed koeverkeer naar de robot in stand te houden, dient

zuring kan worden verholpen door verstrekking van vezelrijker

het rantsoen een minimale hoeveelheid structuur te bevat-

voer en snel fermenteerbaar voer met minder suiker. Door de

ten. Dit betekent dat de voerdelen groot genoeg moeten

herkauwbewegingen (met behulp van de Lely Qwes‑HR tags)

zijn en dat de fysieke hoedanigheid van de vezels in het

en de kracht van de herkauwcontracties regelmatig te contro-

rantsoen moet zorgen voor een voldoende herkauwactivi-

leren, kan de veemanager zich een goed beeld vormen van de

teit (meer dan 450 herkauwminuten per dag).

processen die zich in de koe voltrekken. De mogelijke oorzaken
van pensverzuring zijn opgenomen in Bijlage 4. Bijlage 5 bevat

Inkuilproces

een scorekaart om de spijsvertering aan de hand van de mest

Het gewas moet worden gemaaid op een moment dat het

vast te stellen. Bijlage 6 bevat een scorekaart om de consistentie

voldoende zonlicht heeft gehad voor de ontwikkelilng van de

van de mest te bepalen.

suiker die onder andere nodig is voor het conserveren van het
gras. De processen die nodig zijn voor een korte veldperiode,
hangen samen met de gewassoort en klimaatomstandigheden.

Structuur:

Elke afwijking van de ideale condities kan de ammoniakfractie
(NH3) verhogen. Dat heeft een nadelige invloed op de voerderwaarde en smakelijkheid van het gewas, wat ongunstig is voor

•

•

Het aandeel structuur is van invloed op de
herkauwactiviteit van de koe en op het
bezoekgedrag
De diagnose subklinische pensverzuring
kan worden gesteld bij een licht
teruglopend melkvetgehalte, in
combinatie met een verminderde
herkauwtijd en onverteerde faeces

de DS-opname en smaakbeleving. Bovendien is het gewas dan
minder stevig, wat betekent dat de pens minder wordt gestimuleerd. Als gevolg daarvan kunnen koeien de robot minder
vaak bezoeken. In het algemeen is er een sterk verband tussen
teruglopend robotbezoek en een teruggang in de DS-opname.
Gezonde dieren bezoeken de robot regelmatig. Bij later maaien
heeft het gewas meer structuur, maar minder voedingswaarde.
Tijdens het droogproces verdampt het water in het gras. De
concentratie van oplosbare stoffen (osmotische druk) neem toe

3.4 Ruwvoer
De kwaliteit van ruwvoer wordt door verschillende factoren
bepaald; gezamenlijk beïnvloeden die de smaak, verteerbaarheid en voedingswaarde van vers gras, maïs of kuilvoer.
Het rantsoen van koeien bestaat voor het grootste deel uit
deze producten. Vanwege de invloed van het voeren op het
bezoekgedrag van de koeien, dient de kwaliteit van (geoogst)
ruwvoer uitstekend te zijn.
Belangrijke eigenschappen van ruwvoer
Gras bestaat uit verschillende bestanddelen zoals water,
suiker, eiwit, ruw celmateriaal en as. De mate waarin die
bestanddelen voorkomen en de onderlinge verhouding zijn
bepalend voor de voedingwaarde van het gras.
`` Om een microbiële eiwitsynthese in de pens te waarborgen, is een minimale hoeveelheid snel beschikbare energie
in de vorm van suiker nodig. Bovendien heeft suiker een
belangrijke invloed op de smaak en inkuileigenschappen
van het product.
`` Verteerbaarheid van de celwand. Een hogere verteerbaarheid van celwanden resulteert meestal in een hogere
doorgangssnelheid en verhoogt het potentieel van de koe
voor de opname van ruwvoer.
`` Structuur/effectieve vezels Om de koeien gezond te hou-

in de grassappen. Boterzuur- en ontbindingsbacteriën zijn niet
goed bestand tegen osmotische druk; melkzuurbacteriën daarentegen hebben er nauwelijks last van. Hoe droger het kuilvoer,
des te minder zuur is er nodig voor het conserveren. Laat het
kuilvoer vooral niet te lang drogen; naarmate het gras droger is,
wordt het moeilijker om de celwanden af te breken en de suiker
voor de melkzuurbacteriën wordt dan langzaam vrijgegeven.
Daarnaast is het bij het inkuilen lastiger om zuurstof uit het
kuilvoer te verwijderen. Bovendien moet de veldperiode kort
worden gehouden. In de voordroogfase "leeft" het gras nog;
dat betekent dat eiwitten en suiker worden afgebroken. Bij
een korte veldperiode blijft er meer suiker voor conservering in
het gras achter. Een korte veldperiode betekent tevens minder
verlies van (stikstof) eiwit.
Inkuilen of balen persen zijn manieren om het gemaaide gras
"vacuüm te verpakken". Bij het aanrijden van het kuilvoer of het
maken van strakke balen wordt de zuurstof tussen de grashalmen weggedrukt. Balenfolie staat garant voor een luchtdichte
verpakking. Als het gras eenmaal is afgesloten van de buitenlucht, mag de baal of kuil niet opnieuw worden geopend; na
verwijdering van het plastic wordt er weer zuurstof toegelaten
tot het kuilvoer. Daardoor ontstaat schimmel en wordt het
conserveringsproces verstoord.
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Tabel: kwaliteitsparameters voor kuilvoer
Parameter

Bron: Euro Grass

Betekenis

Streefwaarde (%)
Vers voer

Kuilvoer

Opmerkingen

VOS

Verteerbaarheid van
organische stof

82-86

76-80

Percentage nutriënten beschikbaar voor absorptie
(opname)

RE

Ruw eiwit

19-24

16-19

Belangrijke celcomponent, beïnvloedt productie
van melkeiwit

WOK

Wateroplosbare koolhydraten

6-15

6-14

Belangrijke celcomponent, beïnvloedt
smakelijkheid, DS-opname, inkuilbaarheid
(benutting van ruw eiwit)

NDF

Celwandfractie

44-52

42-50

Gehalte en verteerbaarheid van celwanden bepalen
de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de
cellen voor melkproductie

DNDF

Verteerbaarheid van
celwandfractie

70-80

70-80

Beïnvloedt de beschikbaarheid van voedingsstoffen
in de cellen evenals de mate van ruwvoerafbraak in
samenhang met DS-opname

RA

Ruwe as gehalte

7-11

9-11

Vervuiling door grond verhoogt het asgehalte

Bij het inkuilen spelen de verteerbaarheid van de celwand en

Ruwvoer:
•

•

•

het suikergehalte ook een belangrijke rol. Het inkuilproces
is gebaseerd op uitsluiting van lucht om een anaërobe

De kwaliteit van ruwvoer wordt
onder andere bepaald door: suiker,
verteerbaarheid van celwand en
structuur
Hoogwaardig kuilvoer is smakelijk en
aantrekkelijk voor de koeien, stabiel
(geen schimmels of rotting) en mag
niet zijn geplet door verwerkings- en
mengapparatuur
Goed gras- en gewasmanagement
staat garant voor hoogwaardig
ruwvoer; dat is nodig voor een goed
koeverkeer naar de robot

omgeving te creëren, en op verzuring (conservering).
Melkzuurbacteriën zetten suiker om in melkzuur. Vooral
de structuur van de celwand bepaalt de beschikbaarheid
van suiker voor de productie van melkzuur door de
melkzuurbacteriën. Als de celwand goed verteerbaar is,
wordt deze tevens gemakkelijk afgebroken en hebben
de bacteriën gemakkelijker toegang tot de suiker. Een
hoog suikergehalte bevordert een ideale fermentatie;
daarmee neemt de pH-waarde snel af en wordt een
goede conservering (hoge opslagstabiliteit) gewaarborgd.
Hoogwaardig ruwvoer, met de juiste hoeveelheid structuur
(vezels) en goed van smaak, is belangrijk om een goed
koeverkeer naar de robot in stand te houden.

3.5 Krachtvoer
Verstrekking van krachtvoer
Diagram: structuur en elementen van grascelwanden.
Bron: Euro Grass


Om de koeien naar de robot te lokken, moet er krachtvoer
in de robot worden verstrekt. Lely weet uit ervaring dat
een portie krachtvoer tussen 2 en 8 kilo per koe/dag,

Celwand
(= snel, vrijwel
geheel afbreekbaar)

afhankelijk van de melkopbrengst, garant staat voor
optimaal robotbezoek. Als een koe meer krachtvoer nodig
heeft om in de energiebehoefte te voorzien, kunnen
automatische voerstations (Cosmix) worden gebruikt.
Het energiegehalte van het krachtvoer in de robot dient

Celkern
eiwitten, suiker, vetten en mineralen
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Cellulose
(= langzaam, gedeeltelijk
afbreekbaar)

minstens 10% hoger te liggen dan het rantsoen aan het

Lignine
(= niet afbreekbaar)

Voor wat de krachtvoerportie betreft; koeien hebben er

voerhek, en het voer moet goed van smaak zijn.

moeite mee om heel kleine voerdelen door te slikken en
sterk gepelletteerd krachtvoer is dan ook de ideale vorm.

MELKROBOTMANAGEMENT

In dit voorbeeld komt een productieverhoging van 5 kg
overeen met een verhoogd krachtvoerrantsoen van 1,5 kg.
Dit is afhankelijk van:
`` Energiegehalte in het krachtvoer.
`` Geschatte toename van voeropname bij het voerhek als
een koe meer melk produceert.
Als een koe 25 kg melk of minder produceert, ontvangt ze
nog steeds 2 kg krachtvoer. Deze minimum hoeveelheid is
nodig om de koe naar de robot te lokken. Een koe die 45
kg of meer produceert, heeft recht op 8 kg krachtvoer in
Het lokken van koeien met krachtvoer.

de robot. Overigens is een snelmelkende koe wellicht al
gemolken voordat ze haar portie krachtvoer heeft genuttigd.
Via het Cosmix krachtvoerstation krijgen de dieren die dat

Het opslag- en verwerkingssysteem voor krachtvoer moet

nodig hebben wat extra krachtvoer na het melken.

zo zijn ingericht dat de brokjes niet uit elkaar vallen. De
aanwezigheid van "fijn krachtvoerstof" in de voerbak
van de robot duidt er op dat het robotbezoek zonder
meer gaat teruglopen; deze situatie dient dus te worden
voorkomen of, zo nodig, gecorrigeerd.

Tabel: voorbeeld van een voertabel. Het rantsoen aan
het voerhek (PMR) is afgestemd op 25 kg melk bij een
kuddegemiddelde van 32 kg.

Tabel: voorbeeld van een voertabel op een bedrijf met
Cosmix voerstations. Het rantsoen aan het voerhek (PMR) is
afgestemd op 25 kg melk bij een kuddegemiddelde van 32 kg.

Productie (Kg)

In robot (Kg)

In Cosmix (Kg)

1

2

0

25

2

0

30

3.5

0

35

5

0

40

5

1.5

45

5

3

Melkproductie

Krachtvoer in de robot

1 Kg

2 Kg

25 Kg

2 Kg

30 Kg

3.5 Kg

35 Kg

5 Kg

van de koeien. Onderzoek heeft een duidelijke positieve

40 Kg

6.5 Kg

samenhang aangetoond tussen energiehoge rantsoenen met

45 Kg

8 Kg

weinig ruwvoer en terugloop in het aantal melkingen. Als er

Rantsoen met hoge energie, weinig ruwvoer - minder melkingen
Het bezoekgedrag wordt beïnvloedt door eiwit- en
energieniveaus en het aandeel ruwvoer in het totale rantsoen

meer krachtvoer wordt verstrekt, maar niet meer melk wordt
In een aantal landen worden losse voedingsmiddelen

geproduceerd, loopt het bezoekgedrag terug en neemt het

(graan, soja en andere droge soorten krachtvoer)

percentage luie koeien toe.

via de robot verstrekt. Producten die onder vochtige
omstandigheden worden bewaard, kunnen gaan
schimmelen. Dat kan het algehele koeverkeer nadelig
beïnvloeden, want de koeien komen dan niet meer naar de

Diagram: vrijwillige melkingen en krachtvoeraandeel % in
rantsoen

Bron: adapted from Rodenburg and Wheeler, 2002

robot.
18
16

Voertabellen

14

Aanbevolen wordt om per bedrijf een schema op te
een bepaald melkproductieniveau ontvangt, of om de
strategie van dynamisch voeren toe te passen.

12
% lui

stellen met de hoeveelheden krachtvoer die een koe bij

10
8
6
4
2
0
30

35

40

45

50

55

% krachtvoer

% luie koeien

% luie melkingen
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Verstrekken van vloeistoffen

pensomgeving optimaal te houden en om het robotbezoek te

Hoogproductieve koeien hebben een grote behoefte aan ener-

stimuleren, kunnen er in het gebied rondom de melkrobots(s)

gie. Per kg droge stof moeten de dieren dan ook veel energie

kleine porties ruw- of krachtvoer worden verstrekt. Bij auto-

consumeren. Soms wordt er via de bekende rantsoenen niet

matisch melken in combinatie met beweiding is het sterk aan

voldoende energie verstrekt. Koeien die een hoog produc-

te raden om gebruik te maken van een of meerdere Grazeway

tieniveau behouden, hebben ook vaak lang een negatieve

selectieboxen. De selectiebox staat bij de uitgang van de stal en

energiebalans. Om nieuwmelkte koeien extra energie te geven,

laat alleen de dieren die recent zijn gemolken, naar buiten; de

worden er vaak vloeibare producten als propyleenglycol of

dieren die op korte termijn moeten worden gemolken, blijven

glycerine toegevoegd. Als er vloeibare producten via de robot

binnen. Bij dit systeem hebben de dieren een extra stimulans

worden verstrekt, dient de bak een aantal malen per dag te

om de robot te bezoeken, aangezien ze al snel leren dat ze na

worden gereinigd. Propyleenglycol staat bekend om de bittere

het robotbezoek naar buiten mogen.

smaak; sommige koeien moeten daaraan wennen.

Om er voor te zorgen dat het aantal gerealiseerde melkingen

Voersnelheid

niet (te veel) daalt zodra er met beweiden wordt begonnen,
dient er - met het oog op inrichting van de kavels en bouw

De instelling van de voersnelheid hangt af van de gemiddelde

van de stal - rekening gehouden te worden met de volgende

melksnelheid van de koe, de gemiddelde bezoektijd en de hoe-

factoren.

veelheid krachtvoer die in de robot wordt verstrekt. Vanwege
een bepaalde melksnelheid en een zekere melkproductie heeft
elke koe haar eigen specifieke bezoektijden. De voersnelheid
dient correct te zijn ingesteld, zodat de koeien naar de robot
worden gelokt en ze tijdens het gehele bezoek kunnen eten.

 Zorg voor een goede infrastructuur van en naar de wei met
voldoende brede en vlakke looppaden, die goed begaanbaar
zijn voor de koeien.
 Zorg er voor dat de weiden niet te ver bij de stal vandaan lig-

Afhankelijk van de variabelen, moet de voersnelheid worden

gen. De praktijk heeft geleerd dat een afstand van 1 km van

ingesteld tussen 300 en 400 gram/minuut; elke koe is dan in de

de stal tot het einde van het weiland nog aanvaardbaar is.

gelegenheid om haar portie krachtvoer op te nemen.

 Er dient ook rekening te worden gehouden met de ligging
van de percelen. Gebruik het droogste deel van het perceel

Voorbeeld:

als in- en uitgang, en situeer het meest natte deel van het

Koe 8 produceert 37,2 kg melk en bezoekt de robot 2,5 maal

perceel zo veel mogelijk achteraan; dan wordt vertrapping

per dag. De gemiddelde boxtijd per bezoek is 6:07 minuten en

verminderd en de begaanbaarheid aanzienlijk verbeterd.

de koe ontvangt 8 kg krachtvoer per dag. Dit betekent dat de

Houd er rekening mee dat koeien via een logisch traject naar

koe per bezoek 3,2 kg moet opnemen. De maximaal toege-

de stal moeten kunnen lopen.

stane portie staat meestal ingesteld op 2,5 kg, dus de koe moet
vaker naar de robot om aan haar portie krachtvoer te komen.
Om dat rantsoen (3,2 kg) in te nemen, heeft de koe bij een
voersnelheid van 400 gram/minuut 8 minuten boxtijd nodig.
Aangezien de gemiddelde boxtijd 6:07 minuten per bezoek
bedroeg, kan het dier het totale rantsoen niet opnemen. Zou

Krachtvoer:
•

de voersnelheid staan ingesteld op 250 gram/minuut, dan zou
deze koe zelfs 12:80 minuten in de box nodig hebben.

3.6 Beweiding

•

Veel melkveehouders beschouwen het als een voordeel dat
de koeien 's zomers de wei in kunnen. En als het klimaat dat
toelaat, kunnen de dieren zelfs het hele jaar door in de wei

•

worden gehouden. Beweiding en automatisch melken gaan
goed samen. Het geautomatiseerde melksysteem Astronaut
heeft verschillende voorzieningen voor beweiding.
De melkproductie is echter sterk afhankelijk van de dagelijkse
weersomstandigheden en van de kwaliteit van het gras. De
voedingswaarde van vers gras schommelt met de dag. Op
zonnige dagen neemt de hoeveelheid suiker in het gras toe.
Op regenachtige dagen is het gras aanzienlijk minder stevig;
dat heeft een nadelige invloed op de spijsvertering. Om de
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•
•
•

Met krachtvoer worden de koeien naar de
robot gelokt; afhankelijk van de melkgift ligt
het optimale rantsoen tussen 2 en 8 kg per
koe/dag
Het energiegehalte van het krachtvoer in de
robot dient minstens 10% hoger te liggen
dan het rantsoen aan het voerhek, en goed
van smaak te zijn
Noteer de hoeveelheid krachtvoer die een koe
bij eeen bepaalde melkproductie ontvangt, of
pas de strategie van dynamisch voeren toe
Via de Cosmix krachtvoerautomaat kan er
extra krachtvoer aan de koe worden verstrekt
Rantsoen met hoge energiewaarde en weinig
ruwvoer - minder melkingen
De voersnelheid dient te worden ingesteld
tussen 300 en 400 gram/minuut, afhankelijk
van melksnelheid, gemiddelde bezoektijd en
hoeveelheid krachtvoer

MELKROBOTMANAGEMENT

 De selectiebox kan binnen of buiten worden geplaatst. Het

meest effectief kan worden toegepast als de koeien elke keer een

binnen plaatsen van de selectiebox heeft als voordeel dat

verse strook gras tot hun beschikking krijgen; het zogenaamde

deze schoner blijft en dat dieren die nog niet naar buiten

stripweiden. Een negatief aspect van stripweiden: het is arbeids-

mogen, gemakkelijker weer de stal in kunnen worden

intensief, aangezien de (stroom)draden steeds moeten worden

gestuurd. Het verdient voorkeur om bij een nieuwe stal

verplaatst. Daarom heeft Lely de Voyager ontwikkeld, die de

rekening te houden met de eventuele installatie van een

draad op vaste tijden verplaatst.

beweidingsbox. Zorg er hierbij wel voor dat de (mobiele)

Of de veehouder nu een geheel nieuwe stal bouwt op de locatie

mestschuif geen hinder van de selectiebox ondervindt. Als u

van zijn voorkeur, of dat er sprake is van een bestaande situatie

er voor kiest om de beweidingsbox buiten te plaatsen, is het

met beweidingsmogelijkheden; de adviseur van Lely kan in alle

raadzaam om de omgeving schoon te houden door middel

gevallen de oplossing aanreiken.

van een overkapping en een ondiepe mestput.
 Bij nieuwbouw moet ook worden gekeken naar de meest

Bovenaanzicht van een Grazeway selectiebox.

gunstige ligging van de uitgang(en) van de stal ten opzichte
van de percelen.
 Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat machineverkeer
de looppaden kruist. Houd hier rekening mee bij het aanleg-

1

2

gen van de voeropslag. Mocht dat toch onvermijdelijk zijn,
dan biedt bijvoorbeeld een hek, wildrooster of een stroomdraad op 10 cm hoogte wellicht een oplossing.
Beweidingsstrategieën
Voor beweiding kunnen verschillende methodes worden toegepast. De aanpak hangt samen met het gekozen systeem en met
de opzet van het bedrijf. Lely heeft het AB(C) beweidingssysteem
ontwikkeld om melkveehouders optimaal te ondersteunen bij de
beweiding. De Grazeway selectiebox kan bij dit systeem worden
toegepast. Bij dit systeem moeten de koeien eerst in de robot
worden gemolken, voordat ze van wei A naar wei B mogen.
Perceel B - een nieuwe weide met vers gras - vormt de motivatie

1. Koe is nog niet gemolken en wordt teruggeleid naar de stal.
2. Koe is gemolken en mag de wei in.

voor de koeien om de robot te bezoeken. Als er 100% beweiding
wordt toegepast, kan er gedurende de nacht een derde perceel perceel C - worden gebruikt.
Beweidingsysteem

Voorbeeld van een tijdschema; de koeien staan ’s nachts op stal

A1

A2

A3

B1

B2

B3

06.00 uur	De koeien kunnen vanuit de stal naar perceel A
gaan. Als ze terugkeren, worden ze na het melken
weer teruggestuurd naar perceel A.
00.00 uur	Koeien vanuit perceel A worden na het melken naar
perceel B gestuurd.
16.00 uur	Koeien vanuit perceel A worden naar de robot

A-B beweiding: > 6 kg DS gras

begeleid. (Als de smaak van het gras in perceel A
slechter is dan in perceel B, dan leren de koeien uit
ervaring en hoeven er nauwelijks koeien te worden
opgehaald).
21.00 uur Alle koeien worden begeleid naar de stal.
Beweiding met meerdere percelen is ook een voorbeeld van beweiding. Een negatief aspect van dit systeem is dat het gras niet
efficiënt wordt benut. Dit systeem kan in drie variaties worden

Weide: > 6 kg DS gras

toegepast: onbeperkt, beperkt of siëstabeweiding. Siëstabeweiding houdt in dat koeien alleen naar buiten mogen tijdens de

Voorbeeld van A-B beweidingssystemen.

Bron: Lely Industries

ochtend en namiddag. Het is echter bewezen dat beweiding het
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Gebruik van een Grazeway selectiebox wordt aanbevolen

waterbakken (ontwikkeling van bacteriën bij dode
hoeken van bekleding). In dat verband kan een kantelbare
drinkbak nuttig zijn. Ook een hogere temperatuur van
het water stimuleert de wateropname. Zo kan het water
van de melkvoorkoeler voor het vee worden gebruikt.
Controleer de kwaliteit en stroomsnelheid van het water
(>20 l/min.) en maak de bakken minimaal tweemaal per
week schoon.

De motivatie van de koeien verplaatst zich van krachtvoer naar vers gras.
Bron: Lely Industries

3.7

Watervoorziening

Vers water is een van de belangrijkste factoren bij de
productie van melk. Water is het belangrijkste bestanddeel

Waterbak tegenover de uitgang van de robot.

van het lichaam van de koe en reguleert alle chemische
reacties. Elke koe heeft water nodig voor de productie
van melk; melk bestaat immers voor 86-88% uit water. De
belangrijkste functies van water zijn:
`` regelen van de lichaamstemperatuur;

Beweiding en
watervoorziening:

`` opslaan van lichaamsstoffen;
`` ondersteunen van excretie;

•

`` ondersteunen van transport van stoffen.
Dominantieconflicten tussen koeien doen zich vooral bij de
drinkbakken voor. Een koe kent tien korte drinkperioden

•

per dag. Vooral na het melken zijn koeien dorstig en ze
moeten dan in de gelegenheid zijn om veel water op
te nemen. Een koe met een melkproductie van 50 liter
per dag heeft dagelijks meer dan 150 liter water nodig.
Dichtbij de robot, maar zeker net achter de machine

•

moet een waterbak met een voldoende formaat staan.
Doorgaans drinkt een koe 5 tot 8 liter per minuut. Een
dorstige koe kan echter wel 24 liter per minuut drinken.
Zorg er voor dat er door de hele stal heen waterbakken
staan, met een maximum van 20 koeien bak en een
drinkruimte van 5 tot 8 cm per koe. De capaciteit van
de drinkbak is bijzonder belangrijk en deze dient dan
ook ruim voldoende te zijn. De bakken mogen niet te
diep zijn; een te grote resthoeveelheid kan gemakkelijk
vervuilen. Door de drinkbakken goed schoon te houden,
bevordert u de opname van water. De waterkwaliteit is
bij hogedruksystemen vaak beter dan in communicerende
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•

Loopafstanden (maximaal 1 km), locatie
van de weiden, plaats van de Grazeway,
infrastructuur; al deze factoren bepalen
het succes van beweiding
Er zijn verschillende
beweidingsstrategieën mogelijk, en het
meest succesvol zijn: A-B(C) beweiding,
beweiding met meerdere percelen en
siëstabeweiding
Water is het belangrijkste bestanddeel
van het lichaam van de koe en het
regelt alle chemische reacties; tevens
is water het belangrijkste bestanddeel
van melk
Richtlijn: 20 koeien per drinkbak en een
drinkruimte van 5 tot 8 cm per koe

MELKROBOTMANAGEMENT

4 Koefactoren
In principe is de koe de belangrijkste productiefactor binnen het melkproces. Alle overige factoren en
voorzieningen dienen op de koe te worden afgestemd, zodat het dier - in goede gezondheid - een
optimale productie kan behalen.

4.1 Liggedrag

een dikte van minstens 5 cm, een laag zaagsel/stro/ander

Het koecomfort in de stal kan worden vastgesteld door te

strooisel met een dikte van minimaal 15 cm, waterbedden

kijken naar het aantal koeien dat op rustige momenten

of een zandbed. Het oppervlak mag niet ruw zijn; anders

rust; het moet dan om 70% van de dieren gaan. Als er

ontstaat er schade aan knieëen en hakken. Als de koeien

ruimtegebrek is, of als er te veel stalen delen vóór de

op schofthoogte kwetsuren oplopen aan de nek, staat de

ligbox zijn, is het voor de koe lastig om te gaan liggen.

schoftboom te laag of te ver naar achteren. Op bedrijven

Veel problemen kunnen worden voorkomen door de

waar dit aan de orde is, zien we koeien meestal staan in

ligboxen goed te bouwen en aan te passen aan het

de ligboxen. Een koe moet met vier poten in de ligbox

formaat van de koeien in de stal. Koeien in ongerieflijke

kunnen staan zonder staal te raken. In een comfortabele

ligboxen blijven te lang, of juist niet lang genoeg liggen.

ligbox neemt de koe kortere rustpauzes, maar ligt ze er

Dat leidt - vanwege de verminderde bloedsomloop in

over de hele dag wel langer in. Deze verlenging van de

het uier - tot langere melkintervallen of een lagere

rustperoden met enkele minuten heeft een positieve

productie. Elke melkveehouder dient zich af te vragen of

invloed op melkproductie en gezondheid; tijdens een

de afmetingen van de ligboxen in zijn stal zijn afgestemd

rustperiode stroomt er namelijk meer bloed door het uier

op de koeien die daar zijn ondergebracht.

dan tijdens het rondlopen of eten. Bovendien wordt er

Een koe gaat graag liggen als de ondergrond van de ligbox

geen druk op de klauwen uitgeoefend, en bevinden deze

prettig is; de ondergrond is dan ook van groot belang.

zich in een droge omgeving; dat verlaagt het risico van

De veehouder kan een keuze maken: een matras met

kreupelheid.
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6

± 1,6 kg /dag meer melk voor elk extra uur

5

50
Melkopbrengst (kg/dag)

Bloedsomloop in het uier (liters/min.)

7

4
3
2

45
41
36

1
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0

27
8.30

12.30

n = Rusttijd

16.30

20.30

00.30

04.30

— = Bloedsomloop

8.30

opbrengst =
22,3 + 1,7x r = 0,55

7

Tijd

Diagram: bloedsomloop in het uier. Als de koe rust, wordt
de bloedsomloop in het uier bevorderd.

10

13

17

Rusttijd (uren)

Diagram: het effect van rusttijd op de melkgift.

Bron: Grant, 2007

4.2 Klauwgezondheid
Samenhang tussen rusttijd en melkproductie.

Het economische belang van klauwaandoeningen is aanzienlijk.

Onderzoek heeft een duidelijke samenhang aangetoond

Klauwaandoeningen als digitalis dermatitis hebben een negatie-

tussen de duur van de rusttijden en de melkproductie van

ve uitwerking op dierenwelzijn, melkproductie, vruchtbaarheid

koeien. Hoogproductieve koeien moeten in een loopstal 12 tot

en bezoekgedrag. Belangrijke factoren voor klauwgezondheid

14 uur rusten. Een koe die voldoende rust, heeft een effici-

zijn: juiste klauwvorm met stevig en elastisch hoorn, schone en

ëntere melkproductie. Bovendien vemindert rust de stress op

droge klauwen zonder infecties of verwondingen, minimaal

de klauwen en kan de koe effectiever herkauwen. Naast eten

staan en dan uitsluitend op vlakke en zachte vloeren zonder

en drinken is rusten van groot belang voor koeien. Koeien die

scherpe bochten.

beperkt toegang hebben tot het rustgedeelte in de stal, staan
eerder te wachten om te gaan liggen dan te gaan eten aan

Bewegingsscore

het voerhek. Een reductie van de verhouding koe/ligbox van

De bewegingsscore kan worden gebruikt voor individuele koeien

145% naar 100% verlengt de rusttijd met meer dan een uur en

en tevens om de algehele status van de kudde te evalueren.

verhoogt de melkproductie met 3,5%. Uit onderzoek blijkt dat

In Bijlage 7 is de kaart "Bewegingsscore voor melkvee" opge-

koeien het ligboxengedeelte ongehinderd moeten kunnen be-

nomen. De bewegingsscore is gebaseerd op het observeren

treden, aangezien ze dan het vaakst gaan rusten (en de meeste

van koeien die staan en lopen (manier van lopen), met speciale

melk produceren). Ook hieruit blijkt weer het belang van vrij

aandacht voor de rughouding. Het gaat hier om een intuïtief

koeverkeer bij robotmelken.

systeem, dat gemakkelijk valt te leren en uit te voeren.
De bewegingsscore is een effectief middel om eventuel klauw- of

Liggedrag:

klauwafwijkingen in een vroeg stadium te onderkennen, problemen met kreupelheid te beheersen, frequentie en ernst van
kreupelheid binnen koppels te vergelijken en om een efficiënte

•
•

•

•
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Hoogproductieve koeien moeten 12 tot
14 uur per dag te rusten
Liggen in de ligboxen is belangrijk:
de koe kan zich ontspannen, de
voeten rusten en worden droog, er is
meer ruimte in de looppaden en de
bloedsomloop in het uier neemt met
30% toe.
Ligboxen zijn een compromis tussen
ruimte en hygiëne, maar de koeien
moeten er altijd gemakkelijk in kunnen
gaan liggen en weer opstaan
In een stal moet 70% van de koeien
rusten

hoefverzorging van individuele koeien zeker te stellen.
Klauwscore
TDe klauwscore is ontwikkeld om de klauwen op beschadiging
te kunnen controleren en het systeem is gebaseerd op de stand
van de achterpoten/-voeten van de koe (Bijlage 8) Met behulp
van deze score kan de veehouder tussenklauwontsteking (en/of
klauwzweren) in de kudde voorkomen. De score loopt van 1 tot
3. Tijdens het meten moet de tussenklauwspleet parallel lopen
met de ruggewervel.
Een koe die kreupel is, of wordt verdacht van kreupelheid, scoort
automatisch 3. Alle koeien met een score 3 moeten onmiddellijk
worden behandeld en/of de klauwen moeten worden bekapt.

MELKROBOTMANAGEMENT

Diagram: Bewegingsscore 1; de koe staat en loopt normaal, met een vlakke rug, en neemt lange en vaste stappen..

Bron: Zinpro

Standaardklauwscore op een bedrijf met een gezonde kudde:
Diagram: tussenklauwpleet in verhouding tot ruggewervel

`` 70% score 1
`` 20% score 2
`` 10% score 3
U kunt de dieren indelen door achter de koe langs te lopen en
de hoek te registreren die beide tussenklauwspleten met de
lengteas van het lichaam maken. Uit onderzoek blijkt dat een
koe die van score 1 naar 2 gaat, gemiddeld 0,2 weigeringen
per dag minder heeft. Koeien met een score 3 worden gemiddeld 0,15 maal minder per dag gemolken; daarnaast is het
aantal weigeringen gemiddeld 0,3 maal lager. Als slechts 60%
van de kudde, of minder, score 1 haalt, wordt klauwbekappen

Score 1

Score 2

Score 3

met klem aangeraden. Een teruggang in de klauwconditie
gaat vaak samen met een verminderd robotbezoek.

Voetbaden
Regelmatig gebruik van voetbaden is nuttig om
de klauwgezondheid te verbeteren en het aantal

Diagram: beenscore: de 3 verschillende hoeken en bijbeho
rende score van beide achterbenen, gedeeld door twee. Nul
graden geeft een denkbeeldige lijn aan, die craniocaudaal
langs de lengte van de ruggewervel loopt. De andere lijnen
lopen parallel met de tussenklauwspleet van de achterste
klauwen. Bij een exorotatie van ≤ 17° is de score 1; ibij een
exorotatie van >17° en ≤ 24° is de score 2; bij een exorotatie
van > 24° is de score 3.
Bron: Van Lenteren and Korsten, 2002

aandoeningen tot een minimum terug te brengen.
Afhankelijk van de klauwgezondheid van de kudde wordt
aanbevolen om minstens om de week, of om de twee
weken een voetbad te plaatsen. Het aantal opeenvolgende
dagen van gebruik van het voetbad hangt af van het
product. Het is van belang dat het voetbad steeds na
100 bezoeken wordt ververst. Daarbij mag niet worden
vergeten dat tijdig preventief klauwbekappen essentieel

0°

17°

24°
2

1

is om ernstige klauwaandoeningen te voorkomen en om

17°
1

koeverkeer richting de robot in stand te houden!

24°
2

Er zijn diverse typen voetbaden beschikbaar. Het voetbad

3

3

met ribbelpatroon heeft de voorkeur vanwege twee
belangrijke voordelen. Ten eerste voorkomt dat model
het gevaar van uitglijden en ten tweede komt er dankzij
de structuur het verzorgingsmiddel tussen de klauwen
terecht. Als de koe in het voetbad stapt, gaat een deel van
de vloeistof verloren.
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Bij installatie van een voetbad zijn er drie mogelijkheden:

line was een probaat middel om problemen rondom digitalis

`` een permanent voetbad;

dermatitis te voorkomen en te behandelen, maar dit product

`` een tijdelijk voetbad, dat achter de uitgang van de

is (in de meeste landen) ook verboden. Zoutbaden kunnen

robot wordt geplaatst;
`` een tijdelijk voetbad op een logische plaats in de stal,

ook effectief zijn om de algehele klauwgezondheid bij koeien
te bevorderen.

waar de koeien langs worden gedreven.
Het grootste voordeel van een permanent voetbad is de
rust in de kudde. Helaas is een permanent voetbad lastig
te legen en schoon te houden. Een tijdelijk voetbad achter
de robot vermindert de koeienstroom door de robot met
0,5 bezoeken, maar kan wél gemakkelijk worden geplaatst
en gereinigd. Tijdelijke voetbaden in de stal veroorzaken
soms stress, en zijn - vanwege de nooodzaak om de koeien
er door te drijven - tijdrovend. De keuze hangt af van de
opzet van het bedrijf, kuddegedrag en de wensen van de
veehouder.
Tabel: samenhang tussen klauwscore en vruchtbaarheid,
melkproductie, diergezondheid en bezoekgedrag

Vruchtbaar
heid

Koeien met een score van 2 of 3 hebben
meestal gevoelige/pijnlijke klauwen. Daardoor hebben ze meer moeite om tochtigheidsgedrag te uiten.

Melkpro
ductie

Koeien met een score van 2 of 3 lopen moeilijker en nemen minder ruwvoer op, omdat
ze nauwelijks rondlopen in de stal. De dieren
nemen dan af in gewicht door de verminderde voeropname, en de melkproductie wordt
ook minder.

Dierge
zondheid

Een lagere voeropname vermindert de weerstand van de koe en maakt het dier meer
vatbaar voor ziekte.

Melkrobot

Een lage klauwscore is van invloed op het
bezoekpatroon van de melkrobot. Een koe
die eerst wél goed liep, zal aanvankelijk
minder weigeringen vertonen en later ook
minder melkingen. Dit betekent dat de
bezoekfrequentie een goede parameter is bij
de controle van de koeien.

Temporarily claw bath positioned in the barn.


Bron: Shearer, University of Florida, 2008

Voorbeeld van een voetbad met ribbelpatroon.

De juiste afmeting en diepte van het voetbad zijn van doorDe beste aanpak voor een tijdelijk voetbad in de stal is plaatsing van het voetbad bij de oversteek aan een uiteinde van de
groepsruimte, en om het bad 's ochtends meteen te vullen.
Sluit de andere oversteken met hekwerk af en laat de oversteek met het voetbad open, zodat de koeien door het bad
moeten om verder te gaan. Drijf de koeien dan rustig langs
het voerhek door het voetbad. Zorg voor vers voer, zodat de
meeste koeien in tegengestelde richting door het bad komen.
Het valt niet mee om een effectief behandelproduct voor
voetbaden te vinden. Kopersulfaat was een algemeen
gebruikt product voor de versterking van het hoorn van de
klauwen. Dit product is van overheidswege verboden. Forma-
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slaggevend belang voor een effectief gebruik van producten
voor klauwgezondheid. De diepte dient minimaal 15 cm te
zijn, zodat de klauwen diep genoeg in de vloeistof staan.
Een lengte van minimaal 3 m is nodig om de koe helemaal te
laten passeren. De breedte hangt samen met de plaatsing van
het voetbad; het is belangrijk dat de koeien het voetbad niet
kunnen omzeilen. Als de koeien met schone klauwen in het
bad stappen, wordt de effectiviteit enorm verbeterd. Daarom
dient de vloer van de stal te worden schoongehouden, bijvoorbeeld met behulp van een geautomatiseerde Discovery
stalreiniger. Bovendien blijven de klauwen schoner als u vóór
het voetbad met behandelmiddel eerst nog een bad met
simpel water en zeep neerzet.

MELKROBOTMANAGEMENT

Tabel: effectieve behandelproducten voor voetbaden

Product

Gebruik

Concentratie

1. Kopersulfaat

was een algemeen gebruikt product voor de versterking van het hoorn van de

De juiste concentratie van kopersulfaat

klauwen. Vanwege milieutechnische problemen is dit product in veel landen van

is 5 à 10% (10-12 kg op een bad van

overheidswege verboden..

200 liter).

is effectief in gebruik ter voorkoming en behandeling van problemen rondom

Een oplossing van 40% formaldehyde

digitalis dermatitis, maar dit product is ook verboden. Formaline werkt alleen

kan worden gebruikt in een concen-

bij een temperatuur boven 17 graden Celsius. Dit betekent dat formaline moet

tratie van 3 tot 5% (5 tot 6 liter op een

worden opgewarmd om effect op de klauw te hebben.

bad van 200 liter).

wordt ook als uitermate effectief beschouwd.

5% kopersulfaat, 2,5% formaline

wordt gebruikt om de klauwen te reinigen; bacteriën houden niet van zout en

Een oplossing van 8% wordt aangera-

veehouders zien dat vaak ook als een positief effect. Een negatief effect van

den (15 kg in een bad van 200 liter).

2. Formaline

3. Mix van kopersulfaat
en formaline
4. Gewoon keukenzout

zout is dat het de klauw - bij te frequent gebruik - zacht maakt.

Daarnaast is een spray leverbaar voor reiniging en/of

4.3 Uiergezondheid

behandeling van de klauwen. Er kan ook een spray-inrichting

Parameters voor uiergezondheid

worden aangeschaft om de klauwen in de melkrobot met

Uiergezondheid kan op een aantal manieren worden

water te reinigen.

vastgesteld. Bij elke melking levert de Astronaut melkrobot
verschillende parameters waarmee eventuele problemen

Het is van groot belang dat de koeien na een voetbad op een

kunnen worden opgespoord. De veemanager heeft - in

schoon oppervlak stappen. Conclusie: voetbaden bevorderen

tegenstelling tot traditionele melkmethoden - geen direct

het koeverkeer naar de robot niet, maar zijn nodig voor een

zicht meer op alle uierkwartieren. Bovendien melkt één

goede klauwconditie. Dus: offer af en toe wat koeverkeer op

robot 50 tot 70 koeien ongeveer 2,7 maal per dag.

ten gunste van de algehele gezondheid van de kudde!
Uiergezondheid kan worden bepaald aan de hand van
onderstaande parameters:

Klauwgezondheid:
•

•

•

•

Belangrijkste factoren voor optimale
klauwgezondheid: uitstekende
klauwkwaliteit, juist vorm van de
klauwen, schone en droge klauwen,
vlakke vloeren en een zachte
ondergrond in de ligboxen
De bewegings- en klauwscore kunnen
worden gebruikt om de status van de
kudde te bepalen. Let op: tref vooral
effectieve maatregelen bij de eerste
tekenen van klauwproblemen!
Preventief klauwbekappen
en voetbaden zijn belangrijke
hulpmiddelen om het aantal
klauwproblemen terug te dringen.
Klauwgezondheid is van wezenlijk
belang voor vrijwillig bezoek aan
de robot, melkproductie en de
vruchtbaarheid van de koe

`` Geleidbaarheidswaarden
`` Celgetalklasse
`` Kleur van de melk
`` DMT en melktijden (tijd tussen aansluiting en eerste
melkstroom)
`` Gedrag tussen bezoeken aan de robot
Als er een probleem is met een bepaald kwartier, is dat
zichtbaar aan de hand van de door de robot verstrekte
gegevens. De melkrobot meet de geleidbaarheid (het
natrium- en chlorideniveau in de melk); het zoutgehalte in
de melk van een koe met mastitis is namelijke hoger dan dat
van gewone melk. Met behulp van MQCC kan het celgetal
ook tijdens het melken worden gemeten; een infectie leidt
namelijk tot een groter aantal cellen per ml melk. DMT kan
ook wijzen op een probleem, als het na het aansluiten van
de melkbekers te lang duurt voordat er een melkstroom
wordt vastgesteld. Als een koe van de ene dag op de andere
de melk niet laat schieten (mislukte melking), is er wellicht
een probleem met het betreffende kwartier. Sommige
problemen rondom uiergezondheid zijn af te lezen aan het
gedrag van de koe.
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Tabel: twee soorten mastitispathogenen

Bron: adapted from Vetvice

Kenmerken

Aanpak

Besmettelijke types

Dit type bacterie kan buiten de koe nauwelijks overleven en

Geïnfecteerde koeien opsporen en behandelen. Controle

bacteriën

wordt doorgaans tijdens het melken verspreid. Voorbeelden:

van de robotfuncties: melken, sprayen van spenen en reini-

S. Agalactiae, S. Dysagalactiae, S. Aureus.

ging.*

Omgevingstypes van

Dit type bacterie leeft in de stal. De bacteriën kunnen de

Er voor zorgen dat de stal hygiënischer en droger wordt.

bacteriën

speen via het slotgat binnendringen en vervolgens mastitis

Factoren die van invloed zijn: ventilatie, reinheid van vloe-

veroorzaken. Dit type omvat organismen zoals E.Coli, Kleb-

ren en ligboxen etc.

siella, S. Uberis.


* Onderlinge kruisbesmetting kan worden voorkomen door de melkrobot uit te rusten met een stoomreinigingsapparaat.

Als een koe zonder duidelijke reden op de attentielijst van

Melken per individueel kwartier vermindert de fysieke stress

de robot verschijnt, is het dier wellicht ziek. Controleer

op de speen en vermindert het risico van penetratie van

die koeien altijd visueel in de stal! Hoe eerder problemen

bacteriën in de stal na het melken; ook het melken zonder

rondom uiergezondheid worden erkend en behandeld, des

melkklauw vermindert het risico dat infecties worden overge-

te groter de kans op herstel. Als een koe wordt opgevoerd

dragen van de ene speen naar de andere.

op de attentielijst, een lege pens of koude oren heeft, of om

Het onderscheid tussen bacterieën die mastitis veroorzaken

een andere reden aanleiding tot zorg geeft, neem dan de

binnen de omgeving en daarbuiten is nogal gezocht; recent

temperatuur op. Controleeer uier, klauwen, voortplantings-

onderzoek heeft namelijk duidelijk aangetoond dat er veel

organen etc. bij verhoging (>39°C) of koorts (>39,5°C). Vraag

tussenvormen bestaan. Toch wordt dit onderscheid nog vaak

bij uw dierenarts om een diagnose en een behandelplan.

gebruikt om de belangrijkste risicofactoren aan te geven.
Meer informatie over bacteriën die mastitis veroorzaken, is te

Mastitis

vinden in de brochure "Melkextractie".

Mastitis is een vaak voorkomende aandoening, die de
melkveehouder economisch gezien veel nadeel bezorgt. Uit

Speengezondheid

onderzoek is gebleken dat schade door mastitis kan oplo-

Voor de spenen is het melken een intensief proces. Een goed

pen tot € 200 à € 300 per geval. De kosten die voortvloeien

functionerende melkrobot en gezonde spenen zijn een

uit mastitis bestaan - onder andere - uit melkverlies door

vereiste voor succes, in samenhang met de juiste speenvorm,

wachttijden, productieverlies tijdens de gehele lactatie plus

goede plaatsing van de spenen en de juiste melksnelheid.

behandelings- en afvoerkosten. Daarnaast moet de veehou-

Samen met het speenkanaal vormt het slotgat een belang-

der - en dat is wellicht nog het meest vervelende aspect - veel

rijke barrière tegen bacteriën. Problemen kunnen te wijten

onvoorziene taken uitvoeren om weer grip op de situatie te

zijn aan:

krijgen. Conclusie: het is zonder meer in het belang van de

`` Vacuümniveau (te hoog of te laag)

melkveehouder om mastitis op het laagst mogelijke niveau te

`` Onjuiste pulsatie-instellingen

houden.

`` Onjuiste plaatsing van tepelvoeringen etc.
`` Koefactoren, bijvoorbeeld genetica

In 75 tot 90% van alle gevallen van klinische en subklinische
mastitis vormen bacteriën de oorzaak van de aandoening.

Maak - bij voorkeur elke maand - een score van de slotgaten.

Micro-organismen en gebrek aan hygiëne kunnen uierinfec-

Onderneem actie als de slotgaten bij meer dan 10% van de

ties veroorzaken, maar het risico van mastitis kan ook worden

koeien afwijkt (score 3 of meer).

verhoogd door wonden, stress, verminderde weerstand van
de koeien of weersomstandigheden. De huid van de koe is bij-

Droogzetten

zonder aantrekkelijk voor bacteriën, dus een goede conditie

Via de robot kan, kort voor het droogzetten, automatisch

van de huid en desinfectie van de uiers kunnen het vestigen

minder krachtvoer worden verstrekt en de toegang worden

en ontwikkelen van vervelende micro-organismen voorko-

beperkt. Dat draagt bij aan een vertraging van de melkpro-

men. Daarnaast zijn er nog andere bacteriën in de stalomge-

ductie. Bij het droogzetten mogen koeien niet meer dan 10

ving die mastitis kunnen veroorzaken. Daarom dienen, afge-

liter per dag produceren.

zien van schone spenen en uiers, tevens stalhygiëne, ventilatie
en - uiteraard - melkapparatuur te worden geoptimaliseerd.
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Score slotgaten.

Bron: ASG, Wageningen University

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Geen eelt

Soepele, nauwelijks dikke

Matig ruwe ringen met

Zeer ruwe ringen met

ring met eelt.

eelt, met wat scheurtjes

eelt, en een groot aantal

aan de randen

scheurtjes

Aanpak van problemen rondom uiergezondheid

Uierhygiëne

Het is lastig om problemen rondom uiergezondheid te

De ligboxen moeten schoon en droog worden gehouden,

onderkennen. Allereerst dient te worden vastgesteld of

aangezien de klebsiellabacterie eerder op benen en

het probleem een kleine of grotere groep dieren betreft.

spenen van vuile koeien voorkomt. Het is wetenschappelijk

Om de uiergezondheid goed in beeld te krijgen, dienen

bewezen dat het gevaar van besmetting met Klebsiella

onderstaande gegevens (minstens van de drie afgelopen

afneemt naarmate de hygiënesccore van de koeien

maanden) bekend te zijn.

beter wordt (zie diagram). Bovendien is het tankcelgetal
hoger bij bedrijven met een slechte hygiënescore.

1. Tankcelgetal.

Ook daarom is het heel belangrijk dat de borstels en

2. Percentage koeien met een celgetal van >250.000

desinfectiemogelijkheden van de Astronaut melkrobot

cellen/ml
3. Percentage nieuwe koeien met een celgetal van
>250.000 cellen/ml
4. Percentage terugkerende hoge celgetallen (>250.000)

optimaal worden benut. Uiteraard hangt de reinheid
van koeien niet alleen samen met het voorkomen van
Klebsiella, maar ook met ziektedruk in het algemeen. Hoe
schoner de koe, des te lager de ziektedruk.

5. Percentage klinische uierinfectie
6. Percentage terugkerende gevallen van klinische mastitis
7. Resultaten van Bacteriologisch Ondezoek (BO)

Diagram: het risico van Klebsiella is lager
bij schone uiers dan bij vuile uiers

Bij een infectie zijn drie factoren betrokken: weerstand

80%

van de koe, bacteriën en omgeving. Als deze factoren uit

70%

balans zijn, wordt het risico van mastitis groter. Voor een
punten van belang: een minimaal aantal nieuwe gevallen
en terugdringen van oude gevallen. Om de problemen op
te lossen, dient een streefwaarde te worden vastgesteld.
Tevens dient de aanpak te worden vastgelegd; deze moet
kunnen worden geëvalueerd. Voor de aanpak rondom
uiergezondheid verwijzen we naar Bijlage 9.

60%

Klebsiella positief

verbetering van de uiergezondheid zijn de volgende twee

Bron: Zadoks et al., 2008

50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

Uierhygiënescore
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Drie manieren om het uier schoon te houden:

Eén manier is: de vaars meteen na het afkalven voor de

1. Droge en schone ligboxen; gebruik goed materiaal of

eerste keer naar de melkrobot brengen. Alles is dan nog

zand voor de ondergrond, zorg voor de juiste maat en

nieuw, maar een korte en intensieve gewenningsperiode

vorm van de ligboxen zodat de koe ongehinderd kan

levert vaak goede resultaten op. Tweede methode: de

rusten. Reiniging van de ligboxen minimaal tweemaal

vaars enkele weken voor het afkalven laten meelopen

daags; verwijdering van mest/urine/melk/vochtplekken.

met de melkende koeien om te wennen aan de robot.

2. Droge en schone vloeren; mest regelmatig wegschuiven
(Discovery) en ventilatie toepassen.
3. Verwijdering van overtollig haar op staart en uier; haar

Tijdens deze kennismakingsperiode gaat de vaars de robot
binnen, maar krijgt dan alleen voer. Na het afkalven is
er niets meer onbekend. Mogelijk nadeel: de eerste keer

op het uier afscheren of wegschroeien en de staart bij

dat de vaars na het afkalven de robot binnengaat, schrikt

voorkeur om de drie maanden (zomer) en om de acht

ze wellicht als ze wordt gemolken. In dat geval moet de

weken (winter) scheren.

gewenningsperiode worden verlengd. Een vaars ondergaat
het melken in de robot als een positieve ervaring; de

Afscheren of wegschroeien van het haar is ook belangrijk

hartslag van vaarzen in een robot is lager dan die van

omdat dit de laser kan storen bij het detecteren van de

vaarzen in een traditionele melkstal. In het bloed van

spenen. Zo'n storing kan het aantal mislukte melkingen

dieren die in een melkrobot worden gemolken, is het

vergroten en zo de robotcapaciteit verminderen.

adrenalineniveau ook lager.

Doelstelling: minder dan 10% vuile uiers. Bijlage 10 is een
scorekaart om uierhygiëne op melkveebedrijven in beeld

4.5 Vruchtbaarheid

te brengen.

Het vruchtbaarheidsproces wordt aangestuurd door
een complex mechanisme van hormonen, metabolieten,

4.4 Inmelken van vaarzen

andere stoffen etc. Bij aanvang van de lactatie overheerst

De vaarzen vormen een speciale groep, omdat zij

de melkproductie de vruchtbaarheid en om die reden is

vertrouwd moeten raken met het complete systeem. Het is

het complete metabolisme erop ingericht om die productie

van belang dat vaarzen de robot kunnen bereiken zonder

te ondersteunen. Het is volkomen natuurlijk dat een koe

al te veel hinder van oudere koeien; daarom moeten de

de eerste weken na het afkalven een periode van NEB

looppaden in de stal breed genoeg zijn. Het is belangrijk

(Negatieve Energiebalans) doormaakt; er is immers een

dat zowel veemanager als vaars bij de eerste melking rustig

wanverhouding tussen in energie-opname via het voer en

blijven. De vaars moet wennen aan de nieuwe omgeving en

de output van energie via de melk. Als deze NEB-periode

het melkproces. Er zijn twee manieren om de vaars te laten

echter goed wordt beheerst, is deze relatief kort en hoeft

wennen aan het robotbezoek als dagelijkse routine.

de vruchtbaarheid niet negatief te worden beïnvloed.
Bij koeien met een succesvolle overgangsperiode vindt de

Uiergezondheid:
•

•

•
•
•
•
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Het rapport "Uiergezondheid" verstrekt informatie over attentiekoeien die worden verdacht van problemen met de uiergezondheid.
Deze lijst bevat gebundelde informatie van
melksensoren (melkgift, geleidbaarheid, kleur
en - optioneel - celgetal). Tevens worden de
koeien vermeld van wie de melk is gesepareerd.
Controleer de koeien die op de lijst staan, op
het oog in de stal (pensvulling, uier, mest)
Behandel besmette koeien op een geschikte
plaats met de juiste medicijnen
Controleer het functioneren van de melkrobot
dagelijks
Controleer het niveau van de chemische middelen voor reiniging en desinfectie regelmatig

eerste ovulatie ongeveer 25 dagen na het afkalven plaats.
De ovariële cyclus is dan snel hersteld. Elke factor die de
DS-opname tijdens de overgangsperiode vermindert, zal
de NEB - en daarmee de vruchbaaarheid - echter meteen
verslechteren.
Bij het bepalen of een koe tochtig gaat worden, zijn
exacte gegevens in het managementprogramma een
prima hulpmiddel. Het beste kunt u echter het systeem
voor activiteitsmeting gebruiken, dat kan worden
geïntegreerd in de halsbanden van de koeien ((Qwes-H).
Controle van de productie en persistentie van individuele
koeien is van wezenlijk belang voor de keuze van het
beste inseminatietijdstip. Koeien die te vroeg worden
geïnsemineerd, moeten worden drooggezet terwijl ze nog
een hoge dagproductie hebben. Het risico van mastitis in
de droge periode neemt daarmee toe.

MELKROBOTMANAGEMENT

Tochtigheidsgedrag

van koeien. Aan het begin van de lactatiecyclus nemen

Voor de observatie van tochtigheidsgedrag bij koeien

de hoogproductieve koeien af in gewicht door hun

dient de stal optimale voorwaarden voor natuurlijk

inspanningen om meer energie te creëren.

gedrag te bieden. Op gladde vloeren lopen koeien
heel voorzichtig en ze uiten hun tochtigheidsgedrag -

The following is important relative to the BCS:

bijvoorbeeld bespringen - dan niet volledig. De installatie
van een vloer van rubber en het schoonhouden van de

`` Cows may not lose more than 1 point at the beginning
of lactation.

stalvloeren (Discovery) dragen bij aan een natuurlijker

`` The cow must have an optimum BCS (3.25 to 3.5) at

gedrag. Gladde vloeren of losse roosters kunnen het

drying off. In dried-off cows that are too thin the

aantal robotbezoeken ook nadelig beïnvloeden.

increase in BCS should be limited to a half point (e.g.
a dried-off cow with 2.75 should be pushed to 3.25). A
too high BCS during the dry period reduces the appetite

Diagram: gewichtsschommelingen tijdens de lactatiecyclus.
35

Lichaamsge- 740
DS-opname
wicht in Kg (kg) per dag

Kg/melk per dag

25

and DM intake. This results in metabolic and fertility
problems after calving.
`` The cow must not lose BCS during the dry period.

35

740

25

25

700

17,5

The BCS can be recorded on a scale of 1 to 5 with 0.25

25

700

17,5

increments. A cow with a BCS score of 1 is ‘thin’ and at

15

660

10

15

660

10

DS-opname

5 is ‘fat’. Appendix 11 lists the score card for the Body

0

0

0

0Lactatiedagen

90

200

90

305

200

365

305Koeien droog365
gezet

Negatieve balans

Energiebalans

Gewichtsafname

Positieve balans
Gewichtstoename

Condition Score of cows.

Other important
cow factors:
•

4.6 Body Condition Score
De BCS is een methode om de lichamelijke conditie van
een bepaalde koe, en van de gehele groep te bepalen. De

•

conditiescore van de koe wordt handmatig genoteerd en
kan vervolgens worden ingevoerd in de software van de
robot. Het systeem kan de BCS van de gehele kudde via een
grafief in beeld brengen. Het is bekend dat er een verband

•

bestaat tussen het gewicht en de conditie van koeien. Het
gewicht geeft een indicatie van de BCS. De informatie die
wordt gegenereerd via de weegvloer van de Astronaut
melkrobot kan onder andere worden gebruikt voor een

Initial milking needs attention to get
the heifers used to the robots: stay
always calm when assisting!
Good heat detection is required to get
the best reproductive results - heat
detection tags are a good method to
improve the fertility on the farm
BCS gives an indication of the condition
development of the cow in time.
Together with the actual weight it
shows an accurate view of the health of
the cow.

indicatie van de BCS.
Bewaking van de gewichtsschommelingen binnen een kudde
levert waardevolle informatie op over de energiestatus

Tabel: samenhang tussen BCS en vruchtbaarheid, melkproductie en diergezondheid.

Vruchtbaarheid

Melkproductie

Diergezondheid

Koeien die gewicht verliezen (een daling in de

Magere koeien (score <2) vertonen een lichte

Magere koeien hebben minder weerstand

score van >1 point) laten na het afkalven een

productietoename en een lagere piekproductie.

en lopen meer risico om ziek te worden.

vertraagde eerste ovulatie zien evenals een

Vette koeien pieken snel en hoog, maar

Koeien met overgewicht lopen meer risico

langere tijd tussen afkalven en bevruchting.

spreken daarvoor hun vetreserves aan.

op leververvetting, stofwisselingsziekten en

Ontoereikende persistentie.

slepende melkziekte.
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5 Omgevingsfactoren
De belangrijkste aspecten van het management op melkveebedrijven met robots zijn in de voorgaande
hoofdstukken behandeld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal omstandigheden van
ondergeschikt belang, die toch van invloed zijn op het algehele management. De omgeving van de koeien
is een van de factoren die bepalen of de verwachte productieniveaus al dan niet worden gehaald. We gaan
hier vooral in op het klimaat in de koeienstal.

5.1 Klimaat
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Het klimaat in de stal, en dan vooral de ventilatie, is een

hebben een thermoneutrale zone van -5°C tot 18°C.

belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de koeien.

Als de temperatuur hoger of lager is, moeten de

Goede ventilatie betekent: een voldoende en constante

dieren meer energie besteden aan de regeling van

stroom van frisse lucht, zonder tocht. Tocht moet worden

hun lichaamstemperatuur dan aan de melkproductie.

vermeden, aangezien dat een negatief effect heeft op

Koude- of hittestress leidt tevens tot een verminderde

de gezondheid van de dieren. Meestal mijden de koeien

voeropname, waardoor de melkproductie wordt verlaagd.

de tochtige plekken in een stal. Bovendien is voldoend

Hoogproductive koeien zijn beter bestand tegen lage

ventilatiecapaciteit wezenlijk om de lichaamswarmte van

temperaturen, omdat ze veel warmte produceren.

de koeien af te voeren, evenals HN3, methaan en CO2.

Het klimaat in de stal hangt samen met temperatuur,

Onvoldoende ventilatie resulteert in een onprettig klimaat,

luchtvochtigheid en luchtstroom. De optimale relatieve

waarin de koeien niet optimaal produceren.

luchtvochtigheid ligt voor melkvee tussen 60% en 80%.

In een stal met meer dan zes rijen ligboxen is alleen

Bij lagere waarden kunnen koeien last krijgen van hun

natuurlijke ventilatie vaak ontoereikend. Koeien

longen, terijl hogere waarden - in combinatie met hoge
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temperaturen - de dieren ademhalingsproblemen kan

De eisen voor instandhouding nemen toe met hittestress;

bezorgen, omdat ze een beperkt transpiratievermogen

koeien hebben immers energie nodig om af te koelen.

hebben.

Soms neemt de voeropname af met 10%, met bijbehorende
afname in melkproductie. Om een tekort aan essentiële

Consequenties van een te koud klimaat

vitaminen en mineralen te voorkomen, dient er extra voer

In een te koud klimaat wordt het grootste deel

aan koeien te worden verstrekt. Door de voerconcentratie

van de energie-opname door voer gebruikt om de

op te voeren, kan productieverlies tot een minimum

lichaamstemperatuur stabiel te houden. De productie

worden beperkt. De koe heeft nog steeds behoefte aan

neemt dan dus af. In een open stal met onverwarmde

voldoende structuur om pensproblemen te voorkomen. Een

drinkbakken bestaat tevens het risico van bevriezing van

aantal keren per dag voeren heeft een positief effect op de

het drinkwater. Als het water te koud is, kan dat leiden tot

activiteit en voeropname van koeien; vers voer stimuleert

een verminderde wateropname; dat leidt dan weer tot een

de DS-opname. Als het wat minder warm is, kan er de hele

verminderde DS-opname. Het is raadzaam om geïsoleerde

dag door extra voer worden verstrekt; ondezoek heeft

drinkbakken te gebruiken met voorverwarmd water, zodat

aangetoond dat de productie daardoor hoger wordt.

de wateropname op een normaal niveau blijft.
Bij warm weer is het raadzaam om de hoeveelheden
Consequenties van een te warm klimaat

krachtvoer in de robot te bewaken. Als er meer krachtvoer

Afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid, kan een

dan ruwvoer wordt opgenomen, neemt het risico van

temperatuur van 20°C al hittestress veroorzaken. Stress

pensverzuring toe. Schoon drinkwater is een eerste vereiste

kan als volgt worden gedefinieerd: een ongewenst

in warme perioden. Bij warm weer moeten koeien constant

effect dat wordt teweeggebracht door management- en

drinken om de lichaamstemperatuur te regelen. Tijdens een

omgevingsgerelateerde factoren, die fysiologische en

periode van hittestress moeten ingrijpende veranderingen

gedragsmatige veranderingen veroorzaken die erop zijn

in het rantsoen worden vermeden. De koe bevindt zich

gericht om mentale problemen te voorkomen en om

namelijk in een stressituatie en de pens is al ontregeld. De

het dier in staat te stellen om zich aan te passen aan zijn

penspapillen zijn niet bestand tegen een grote verandering

omgeving.

in het rantsoen en daardoor neemt het productieniveau
nog meer af.

Diagram: effect van temperatuur en relatieve vochtigheid
op het niveau van hittestress bij koeienBron: adapted from Wiersma, 1990
Diagram: effecten van een hogere temperatuur op DSopname en eisen voor instandhouding

Temp. (°C)

25

Fataal

Ernstige
Matige

DS-opname (kg)

20
15
Totaal beschikabre opname voor melkproductie
10
5

hittestress
0
20

hittestress

25

30

35

40

Temperatuur (°C)

Hittestress
DS-opname

Geen stress

Behoeften voor instandhouding

Koeien voeren de lichaamswarmte vooral af via de ademhaling;
het transpiratievermogen van koeien is zeer beperkt. Over het
geheel genomen, is het vermogen van koeien om warmte af te
voeren tienmaal minder dan dat van mensen.
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5.2 Huisvesting

Dode hoek

Stalontwerp
Koeien hebben een grondige afkeer van veranderingen
in hun leefomgeving. Veehouders die constant

Stoppen

veranderingen aanbrengen in hekwerk en andere
elementen in poging om het koeverkeer te verbeteren,
bereiken vaak percies het tegenovergestelde. Koeien

Begeleiding
van koe

willen een stabiele omgeving en daarin presteren zij beter.
Over stalontwerp moet goed worden nagedacht. Gebruik

Doorlopen

van objecten die verwondingen kunnen veroorzaken,

45º

dient altijd te worden vermeden.
Koeien moeten voldoende ruimte hebben om rond te
lopen en moeten gemakkelijk achter voerhek en ligboxen,

90º

en rondom de robot kunnen komen. Koeien moeten elkaar

Koe staat stil bij

kunnen passeren zonder dieren te storen die eten of

benadering

rusten.
Vanwege het blikveld van een koe schrikt het dier van

Blikveld van koeien

Bron: Temple Grandin, Colorado State University, 1999

elk obstakel dat ze vanuit een bepaalde hoek recht voor,
of naast zich ziet. Koeien kunnen ook schrikken van een
persoon, of een andere koe die vanuit een bepaalde
richting nadert. Koeien behoren tot de groep van dieren

aantal koeien moeten worden gehaald: koeien die niet

die vluchten als ze gevaar bespeuren; bij het stalontwerp

vrijwillig naar de robot komen (kreupele of zieke dieren)

dient daarmee rekening te worden gehouden. De koe

en vaarzen die nog moeten wennen aan de robot. Het

plaatst haar achterste voeten natuurlijkerwijs daar waar

is handig om een kleine wachtruimte voor die dieren

de voorvoeten zojuist waren; zo hoeft ze zich alleen te

in te richten. Lely adviseert een tijdelijke wachtruimte

concentreren op wat er voor haar is. Een koe kan het beste

of een zogenaamde split-entry (gescheiden toegang)

vanaf de zijkant worden benaderd, zodat het dier ziet wie

vanuit een permanente huisvesting. Voordeel van een

er aankomt.

tijdelijke wachtruimte is dat het hekwerk na het melken
wordt verwijderd (eventueel automatisch verwijderbare

Een koeborstel levert een positieve bijdrage aan

hekken). Het is gebleken dat permanente wachtruimten

dierenwelzijn. De borstel houdt de huid schoon en

een obstakel zijn voor ranglage koeien, die de robot dan

verwijdert losse haren. Als koeien worden geborsteld,

minder vaak bezoeken. Een wachtruimte moet minstens

beleven ze daar zichtbaar plezier aan.

10% van de koeien kunnen huisvesten. Belangrijk: de
veehouder moet nagaan of de koeien niet te lang in de
wachtruimte blijven.

Wachtruimte
Binnen een systeem van vrij koeverkeer kunnen de koeien
hun eigen melkritme vinden. Toch zal er altijd een klein

Tabel: resultaten voor nieuwmelkte koeien (0-100 dagen in lactatie) op de Waiboerhoeve (5 robots in bedrijf).
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Bron: ASG, universiteit van Wageningen

Nieuwmelkte koeien

Permanente wachtruimte

Tijdelijke wachtruimte

Melkproductie per koe

36

43

Melkingen

2.6

3.0

Weigeringen

1.2

1.9

Instelling voor maximale melkfrequentie

3.6

4.0

Bezoekefficientië * (%)

72

75



15º

* Bezoekefficiëntie is het aantal melkingen gedeeld door de instelling voor melkfrequentie, vermenigvuldigd met 100%.
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Koetevredenheid:
•

•
•

•

•

•

Constant hoogwaardig voer aan het
voerhek; koeien hebben na een bezoek
aan de robot altijd toegang tot voer
Voldoende locaties in de stal waar de
koeien kunnen drinken
Een comfortabele rustplaats, waar de
koeien kunnen herkauwen zonder
verstoring
Ligboxen met een voldoende breedte,
zodanig ontworpen dat de koe
gemakkelijk kan gaan liggen en
opstaan
Goede ventilatie in de stal om
hittestress, gezondheidsproblemen etc.
te voorkomen
Een kalme en praktische benadering
door de veemanager bij het begeleiden
of ophalen van koeien

Machinekamer

Tanklokaal

Behandelingsbox
Wachtruimte met gescheiden ingang

Afkalfhok

3m

Strohok
close-up
droge koeien

Strohok,
separatiehok
en zorgkoeien

4m

5m

4m

Loopbrug voor
schone route naar
robotgedeelte

Voorbeeld van een staltekening met één melkrobot met een gescheiden ingang

Droge
koeien
far-off

Voergang

Bron: Lely Industries
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6 Evaluatiemanagement
Effectief management is een voortgaand proces, waarbij elke actie steeds opnieuw wordt geëvalueerd. Een
checklist is een goed hulpmiddel; dan worden alle aspecten meegenomen. Onderstaande punten bieden
houvast voor de inspectie van een bedrijf. Een objectieve beoordeling van het bedrijf wordt verkregen
door de Lely adviseur, voerleverancier of dierenarts te laten deelnemen aan bepaalde evaluaties, voeren koemanagement. Het bedrijf kan ook worden geïnspecteerd in de vorm van een studiegroep met
verschillende andere veehouders of experts.
Voermanagement
`` Voermanagement
Hoeveel voer aan het voerhek? Om broei te voorkomen,

`` Een gebalanceerd rantsoen is, zoals al eerder besproken,
zeer belangrijk. Bekijk de productinformatie en controleer
de hoeveelheden die de koeien opnemen.

dient er niet teveel voer bij het voerhek te worden
neergelegd. U kunt dit controleren door met de hand te

`` Smaak van het voer; selecteren de koeien binnen het

voelen of de onderste laag van het ruwvoer niet te warm

rantsoen of eten ze alles op? Het is van belang dat de

is. Zorg altijd voor genoeg voer voor alle koeien. Het voer

mogelijkheden voor de dieren om voer te selecteren

dient ook smakelijk te zijn; u kunt dit controleren door te

worden beperkt tot een minimum.

kijken hoeveel voer de koeien opnemen bij het voerhek.
Waterhygiëne
`` De restanten bij het voerhek moeten worden opgeruimd
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`` De drinkbakken moeten altijd schoon zijn; reinig deze

voordat er nieuw ruwvoer wordt aangevoerd. Nadat de

minimaal tweemaal per week. De drinkbakken mogen geen

restanten zijn verwijderd, moet het pad naar het verse voer

mest of voedselrestanten bevatten; dat zou een negatief

schoon zijn.

effect op het eetpatroon van de dieren hebben.

MELKROBOTMANAGEMENT

Controle op koeien
`` Benen en klauwen

mogelijk te zijn. Dit kan worden gecontroleerd door
geregeld een BCS uit te voeren (Bijlage 10)..

Staan de koeien recht op hun benen, of wijzen de hakken
naar elkaar? De beweging- en klauwscores (Bijlage 7

`` Melkproductie

en 8) geven een indicatie van het aantal koeien met

De melkproductie kan worden gecontroleerd aan de

tussenklauwontsteking op het bedrijf. Als de koeien

hand van de productielijst in de T4C-software. Wilt u

klauwproblemen hebben, dient er een voetbad in de

meer gedetailleerde informatie? Breid de lijst dan uit met

stal te worden geplaatst en moet worden geprobeerd

gegevens over voeropname en bezoekgedrag.

om de oorzaak van de problemen op te sporen. Om naar
de Astronaut melkobot te kunnen lopen, hebben de

`` Comfort voor de koe

koeien gezonde benen nodig! Koeien met slechte benen

Bij een ideale situatie in de stal rust 70% van de koeien in

bezoeken de robot minder vaak. De oorzaak van een

een ligbox. Een ligbox moet zo zijn ontworpen dat de koe

structurele afname van het aantal weigeringen en - in een

er met het hele lichaam in past. Verder staat 20% van de

later stadium - het aantal melkingen kan zijn gelegen in de

koeien aan het voerhek, 5% in de buurt van de robot en

benen van de koe.

is 5% onderweg naar voerhek, robot of voerstations. Van
de rustende koeien is >60% aan het herkauwen. De dieren

`` Herkauwen

in de robot eten actief, terwijl de dieren aan het voerhek

Een koe moet herkauwen om het voer goed te verteren.

meer schrokken. Ze zorgen voor zichzelf zoals in een

Bij koeien in rust moet 60% aan het herkauwen zijn;

natuurlijke omgeving. Een te geringe herkauwactiviteit leidt

in totaal moet 70% van de koeien eten of herkauwen.

tot meer luie koeien en in het ergste geval tot verminderd

Onvoldoende herkauwactiviteit kan wijzen op een

robotbezoek.

probleem met de structuur van het rantsoen. Als het voer
te weinig structuur heeft, worden de koeien minder actief.

`` Uiergezondheid

Ze worden dan lui en hebben minder belangstelling voor

De uiergezondheid kan worden gecontroleerd aan de hand

de robot. De structuur van het voer wordt bepaald door de

van data via kleurmetingen, in combinatie met metingen

effectieve structuurdelen met een afmeting van 3 tot 4 cm;

van geleidbaarheid en melktijden. Het verzamelen van

deze vormen een buffer in de pens. Bij gebruik van een

gegevens over het celgetal biedt extra steun. Gebruik een

mengvoerwagen is het raadzaam om de producten met

lijst met uitgebreide celgetalgegevens om het verloop van

minder structuur eerst te laden, en daarna het voer met

de uiergezondheid na te gaan. Zo kunt u individuele koeien

meer structuur. Na een korte menging is het voer klaar

gerichter volgen.

voor dosering en blijft de structuur gehandhaafd in het
rantsoen.

Controle van de Astronaut melkrobot
`` Dagelijkse controle

`` Pensvulling

De Astronaut melkrobot dient dagelijks te worden

Pensvulling is een indicatie voor de voeropname en de

gecontroleerd op het punt van laser en melkbekerkoordjes.

doorvoersnelheid in de pens in de afgelopen uren. De

Voor de andere componenten is een controle enkele malen

goed gevulde pens van een herkauwende koe trekt om

per week voldoende. Raadpleeg de gebruikershandleiding

de 5 minuten 10 tot 12 keer samen. Een goede verhouding

voor de juiste instructies en intervallen.

tussen energie en eiwit in het rantsoen leidt, in combinatie
met voer met een goede structuur, tot een goed

`` Algeheel functioneren van de melkrobot

functionerende pens. Bijlage 12 bevat de scorekaart voor

Controleer het aantal melkingen, weigeringen en mislukte

pensvulling.

melkingen. Deze informatie biedt een betrouwbaar beeld
van het functioneren van de Astronaut melkrobot. Zo kunt

`` Samenstelling van mest
Aan de hand van de samenstelling van de mest kan de

u bijvoorbeeld zien bij welke koeien zich mislukte melkingen
hebben voorgedaan.

vertering worden gecontroleerd. De mest dient homogeen
te zijn en mag geen onverteerde voedselresten bevatten.

`` Technisch functioneren van de melkrobot

Dit kan worden gecontroleerd door de mest te mengen

Controleer de gemiddelde geleidbaarheidswaarden,

met water en te zeven (Bijlage 5 en 6).

melktijden, melksnelheden en DMT. Deze gegevens leveren
informatie over het technische functioneren van de robot.

`` BCS
De lichamelijke conditie van een koe dient zo consistent

NB: alle regelmatige controles van de robot staan vermeld in
de gebruikershandleiding.
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Lijst van afkortingen
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ASG

Animal Science Group

BO

Bacteriologisch Onderzoek

BCS

Body Condition Score

cm

centimeter

DLM

Dynamic Linear Modeling

DS

Droge stof

DMT

Dode MelkTijden (tijd tussen aansluiting en eerste melkstroom)

FFAs

Free Fatty Acids, vrije vetzuren

FW

Farm Worker (BedrijfsMedewerker)

HM

HerdsMan (VeeManager)

hrs

uren

KPI’s

Kritische Prestatie Indicatoren

m

meter

NEB

Negatieve EnergieBalans

OAD

Once a day milking (eenmaal daags melken)

PC

Personal Computer

PDA

Personal Digital Assistant (handpalm)

PMR

Partial Mixed Ration

SCC

Somatic Cell Count, celgetal

SBP's

StandaardBedrijfsProcedures

T4C

Time for Cows (managementprogramma van Astronaut melkrobot)

TAD

Twice a day milking (tweemaal daags melken)

TMR

Total Mixed Ration

VFAs

Volatile Fatty Acids (vluchtige vetzuren; energiebron voor de koe)

X-link

Touchscreen op robot
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Bijlage 3: Scorekaart Rek en prikwaarde rantsoen

SCOREKAART REK EN
PRIKWAARDE RANTSOEN

innovators in agriculture

SCORE 1  GEEN PRIKWAARDE; EXTREEM WEINIG
STRUCTUUR
Het voer voelt aan als een spons; het prikt niet. Het voer heeft een laag
vezelgehalte. Na samenknijpen valt het voer niet uiteen; het blijft als een bal
samengepakt.

SCORE 2  LICHT PRIKKELENDE SENSATIE
De PMR-mix geeft een licht prikkelend of tintelend gevoel. Het voer heeft een
behoorlijk vezelgehalte. Na samenknijpen behoudt het voer de vorm van een bal.

SCORE 3  PRIKGEVOEL
Het voer geeft een prikgevoel in de hand. De structuur is nadrukkelijk aanwezig. Na
samenknijpen valt het voer uit elkaar.

SCORE 4  DUIDELIJK PRIKGEVOEL; VEZELRIJK
RANTSOEN
Het voer prikkelt duidelijk in de hand. Het mengsel is vezelrijk. Na samenknijpen valt
het voer heel gemakkelijk uit elkaar.

SCORE 5  STERKE PRIKSENSATIE; EXTREEM VEEL
STRUCTUUR
Het voer geeft een sterke priksensatie in de hand (als prikkende naalden). Het voer
heeft een uitzonderlijk hoog vezelgehalte. Het mengsel kan nauwelijks worden
samengeknepen en bij loslaten valt het in langere delen uiteen.
Bron: Lely Industries N.V.
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Bijlage 4: Verzuring van de pens

VERZURING VAN DE PENS
innovators in agriculture

Pensverzuring is een gevolg van overproductie van melkzuur-, waardoor de pH-waarde in de pens daalt.

INDICATIES VAN PENSVERZURING:
`

Vermindering van robotbezoek

`

Weke pensinhoud

`

Teruglopende en wisselende voeropname en

`

Meerdere koeien hebben last van diarree

melkproductie

`

Vetdepressie (verhouding vet/eiwit zakt naar <1,0)

`

Verminderde herkauwactiviteit (<400 minuten)

`

Klauwproblemen (bloedingen in de zool)

`

Zwakke samentrekkingen van de pens

`

Verslechterde BCS

MOGELIJKE OORZAKEN VAN PENSVERZURING
Voermanagement
` Te schrale berekening van het rantsoen
De verhouding ruwvoer/krachtvoer in het rantsoen klopt
niet. In verhouding tot het aandeel krachtvoer, bevat
het rantsoen te weinig ruwvoer. Als er extra krachtvoer
wordt verstrekt, is de penswerking niet goed.
` Onvoldoende structuur
Het rantsoen bevat voldoende ruwvoer, maar de
effectieve structuur is ontoereikend (afmeting van
voerdelen 3 tot 4 cm).
` Plotselinge veranderingen in de voersamenstelling
De pens is onvoldoende ontwikkeld voor een
plotselinge verandering in het rantsoen voor en
tijdens de lactatie. De penspapillen hebben tijd nodig
om zich aan te passen aan het nieuwe rantsoen.
Veranderingen moeten altijd geleidelijk worden
doorgevoerd.

` Selectie
Het is van belang dat selectie door de koeien wordt
geminimaliseerd. Bij de toewijzing van het rantsoen
dient u dit goed te beseffen.
` Lange mixperiode in de mengvoerwagen
Het ruwvoer wordt dan vermalen, waardoor de structuur wordt vernietigd.
` Onregelmatig voeren
Aan het voerhek dient altijd voer beschikbaar te zijn.
Verstrekking van voer moet een vaste routine zijn.
` Huisvesting
Voervooraad/afmeting voerhek onvoldoende. Die
situatie leidt tot bovenmatige concurrentie aan het
voerhek en tot “schrokgedrag” (de koeien nemen dan
een grote portie voer in één keer op en moeten eerst
bijkomen in de ligbox voordat ze gaan herkauwen).

VOORKOMING VAN PENSVERZURING:
Geef de koeien een gebalanceerd rantsoen met voldoende structuur. Een koe met een goed werkende pens is
gezond, produceert meer melk en gaat uit eigen beweging naar de robot.
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Bijlage 5: Scorekaart Vertering voer

SCOREKAART VERTERING VOER
innovators in agriculture

SCORE 1 – IDEAAL VOOR MELKENDE EN DROGE
KOEIEN
De mest voelt aan als een romige substantie; homogeen en zeer onvast. De mest
bevat geen onverteerde voedseldelen.

SCORE 2 – ACCEPTABEL VOOR MELKENDE EN DROGE
KOEIEN
De mest voelt aan als een romige substantie en is homogeen. De mest bevat enkele
onverteerde voedseldelen.

SCORE 3 – ACCEPTABEL VOOR DRACHTIGE VAARZEN
EN DROGE KOEIEN
De mest voelt niet homogeen aan. Er zijn onverteerde voedseldelen waarneembaar.
Na het dichtknijpen en weer openen van de hand blijven er onverteerde vezeldelen
aan de vingers kleven.

SCORE 4 – ONAANVAARDBAAR; RANTSOEN BIJSTELLEN
Er zijn grotere voedseldelen voelbaar in de mest. De mest bevat duidelijk waarneembare onverteerde voedseldelen. Na het dichtknijpen en weer openen van de hand blijft
er een bal van onverteerde vezeldelen in de hand achter.

SCORE 5 – ONAANVAARDBAAR; RANTSOEN BIJSTELLEN
Er zijn grotere voedseldelen voelbaar in de mest. Onverteerde voedseldelen uit het
rantsoen zijn duidelijk waarneembaar.

Bron: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M.
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Bijlage 6: Scorekaart Mestconsistentie

SCOREKAART MESTCONSISTENTIE
innovators in agriculture

SCORE 1 – ONAANVAARDBAAR; MEST VAN ZIEKE KOEIEN
De mest is zo dun als water en niet als zodanig herkenbaar.

Indicatie: erwtensoep.

SCORE 2 – ACCEPTABEL VOOR GRAZENDE KOEIEN
De mest ziet er qua substantie uit als dunne yoghurt, maar is wel herkenbaar als mest.
Als deze op een hard oppervlak valt, spat de mest alle kanten op.

Indicatie: zeer vlak

SCORE 3 – IDEALE CONSISTENTIE
Qua substantie doet de mest denken aan dikke, min of meer vaste yoghurt. Als de
mest valt, klinkt er een licht geluid. Laarsproef: er blijft geen zoolprofiel achter in de
mest. Als de laars wordt opgetild, blijft de mest er niet aan plakken.

Indicatie: ringvorming

SCORE 4 – ACCEPTABEL VOOR DROGE KOEIEN EN
DRACHTIGE VAARZEN
De mest is dik; bij het vallen is een hard geluid te horen. De mest vormt duidelijk een
plakaat en bij een nieuwe lading stapelt de mest zich op. Laarsproef: de laars laat een
afdruk achter in de mest en de mest blijft aan de laars plakken als deze wordt opgetild.

Indicatie: dikke substantie

SCORE 5 – ONAANVAARDBAAR; RANTSOEN BIJSTELLEN
De mest ligt in harde mestballen (vergelijkbaar met paardenmest). De mest bestaat uit
grote droge hopen. Laarsproef: de zoolafdruk blijft achter in de mest.

Indicatie: tranende ogen
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Bron: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M.

Bijlage 7: Scorekaart Beweging

SCOREKAART BEWEGING
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LOOPGEDRAG SCORE 1
Klinische omschrijving: Normaal
Omschrijving: Staat en loopt normaal. Alle voeten worden doelbewust neergezet.

Rughouding bij het staan: vlak
Rughouding bij het lopen: vlak

LOOPGEDRAG SCORE 2
Klinische omschrijving: Licht kreupel
Omschrijving: Staat met vlakke rug, maar kromt de rug bij het lopen.
De manier van lopen is licht afwijkend.

Rughouding bij het staan: vlak
Rughouding bij het lopen: gekromd

LOOPGEDRAG SCORE 3
Klinische omschrijving: Middelmatig kreupel
Omschrijving: Staat en loopt met een gekromde rug. Korte stappen met een of meer benen.

Rughouding bij het staan: gekromd
Rughouding bij het lopen: gekromd

LOOPGEDRAG SCORE 4
Klinische omschrijving: Kreupel
Omschrijving: Gekromde rug bij het staan en lopen. Voorkeur voor
een of meer benen, maar het gewicht rust in elk geval gedeeltelijk op de
andere.
Rughouding bij het staan: gekromd
Rughouding bij het lopen: gekromd

LOOPGEDRAG SCORE 5
Klinische omschrijving: Ernstig kreupel
Omschrijving: Gekromde rug, weigert om een bepaald been te
belasten. Weigert om uit ruststand te komen, of heeft daar veel
moeite mee. Rughouding bij het staan: gekromde rug
Rughouding bij het lopen: gekromd
Bron: Zinpro / Sprecher, D.J., Hostetler, D.E., Kaneene, J.B.
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Bijlage 8: Scorekaart Klauwen

SCOREKAART KLAUWEN
innovators in agriculture

GROEP 1
(binnen een gezonde kudde valt meer dan 70% van de koeien in
deze groep)
Deze groep omvat de koeien waarbij de klauwen parallel staan met de lengteas
van het lichaam en een draai van maximaal 17 graden met het lichaam maken.
Deze dieren zijn niet, of nauwelijks aangetast.

GROEP 2
(binnen een gezonde kudde valt minder dan 30% van de koeien
in deze groep)
Deze groep omvat de koeien waarbij de hoek van de tussenklauwspleten ten
opzichte van de lengteas van het lichaam minder dan 24 graden, maar groter
dan 17 graden is. Deze dieren zijn duidelijk aangetast.

GROEP 3
(binnen een gezonde kudde vallen er geen, of vrijwel geen dieren
in deze groep)
Deze groep omvat de koeien waarbij de hoek van de tussenklauwspleten
ten opzichte van de lengteas van het lichaam meer dan 24 graden bedraagt.
Deze dieren zijn ernstig aangetast en lopen kreupel; deze koeien hadden al
behandeld moeten zijn.

2

3

0°

17°

24°

1

17°
1

24°
2

3

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP KLAUWGEZONDHEID
• Goede en tijdige klauwbekapping
• Schone looppaden
• Comfort in de ligboxen (voldoende rusttijd)
62

Bron: Vetvice / ASG-WUR / Amerongen, van, J.

Bijlage 9: Benaderingswijze Uiergezondheid

BENADERINGSWIJZE UIERGEZONDHEID
innovators in agriculture

TANKCELGETAL
Om het tankcelgetal te bepalen, wordt een monster uit de

1. PERCENTAGE KOEIEN MET EEN
CELGETAL VAN >250.000

tank genomen. De waarde dient lager dan 150.000 te zijn.

Een celgetal van meer dan 250.000 geeft aan dat er iets mis

Bij een gezonde koe ligt het celgetal lager dan 100.000 en

is met de uiergezondheid van de betreffende koe. Het is dan

dit dient tevens het tankcelgetal te zijn. Zoals aan de grafiek

zaak om uit te vinden of het probleem met het celgetal is

is af te lezen, neemt het aantal geïnfecteerde kwartieren

gerelateerd aan een enkele koe, of aan het bedrijf.

proportioneel toe bij een verhoogd celgetal. Economisch
gezien is een laag celgetal gunstiger voor een melkveebedrijf,
aangezien er dan minder problemen met uiergezondheid
zijn te verwachten. Een hoog celgetal kost altijd geld
(behandelingskosten en een lagere melkproductie).

2. PERCENTAGE NIEUWE KOEIEN MET
EEN CELGETAL VAN MEER DAN
250.000
Om de koeien met een hoog celgetal te kunnen analyseren,
dient de veehouder te weten welke koeien op de lijst nieuw

Een te hoog tankcelgetal betekent dat:


zijn. Nieuwe koeien zijn de dieren bij wie het celgetal
voorheen onder 250.000 lag. Het percentage nieuwe koeien

de melkkwaliteit als minder hoogwaardig wordt

dient lager dan 10% te zijn.

aangemerkt;



de melkproductie daalt vanwege geïnfecteerde

Zet de celgetallen van de koeien met een celgetal boven

kwartieren (klinisch en subklinisch);

250.000 gedurende een periode van minstens 5 melkcontroles

het vetpercentage van de koe daalt.

op een rijtje om een patroon te ontdekken. Mischien gaat het
hierbij om dieren die gelijktijdig zijn drooggezet.

Diagram: relatie tussen tankcelgetal en geïnfecteerde uiers.
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3. PERCENTAGE
HERHALINGSGEVALLEN VAN
CELGETAL BOVEN 250.000

5. HERHALINGSGEVALLEN VAN
KLINISCHE MASTITIS, UITGEDRUKT
IN EEN PERCENTAGE

Bij herhalingsgevallen gaat het om koeien die al een celgetal
boven 250.000 hadden bereikt, vervolgens een lagere waarde

Herhalingsgevallen van klinische mastitis kunnen wijzen op

te zien gaven en nu weer een celgetal boven de streefwaarde

een chronsiche gesteldheid van de koe. Het type infectie

hebben. Herhalingsgevallen kunnen worden veroorzaakt door

is bepalend voor de controle en behandeling van mastitis.

chronische infecties, wellicht goed behandeld maar nog niet

De toegepaste behandeling speelt vaak een belangrijke

geheel genezen, of onjuist behandeld of zelfs genegeerd.

rol in herhalingsgevallen. Het is dan ook belangrijk dat

Neem monsters uit de kwartieren van koeien met herhaalde

het behandelplan voor het bedrijf daadwerkelijk wordt

hoge celgetallen, en stuur die in voor een bacteriologisch

uitgevoerd. In het behandelplan voor het bedrijf moeten de

onderzoek. Stel op basis van de testresultaten, samen met

vormen van behandeling staan die het beste in eerste instantie

uw veearts, een behandelplan op. Leg de nadruk vooral

kunnen worden toegepast op basis van de waargenomen

op preventieve maatregelen (een schone, droge en frisse

mastitispatronen, celgetallen en bacteriologisch onderzoek.

omgeving en dito melkrobots). Chronisch geïnfecteerde koeien
kunen infecties binnen de groep veroorzaken.

4. KLINISCHE UIERINFECTIES,
UITGEDRUKT IN EEN PERCENTAGE
Een klinische uierinfectie is visueel waarneembaar in een
afwijkende uier of melk. De diagnose “klinische uierinfectie”
wordt gesteld voor koeien met zichtbaar afwijkende melk.
Tijdens één lactatie kan een koe verschillende keren lijden aan
klinische mastitis.In die gevallen gaat het om een herhaling van
klinische mastitis.

Deﬁnities



Een herhalingsgeval is een terugkerend geval van mastitis



Gebruik van verkeerde antibiotica.



Onjuist gebruik van antibiotica.

RAPPORT “UIERGEZONDHEID”
In het rapport “Melken - Uiergezondheid” is een overzicht
opgenomen van alle koeien met een attentie voor
uiergezondheid. Deze lijst bevat via melksensoren verkregen
informatie (melkgift, geleidbaarheid, kleur en - optioneel
- celgetal) van koeien die mogelijk problemen met de
uiergezondheid hebben. Tevens worden de koeien vermeld van
wie de melk is gesepareerd. Deze lijst is default-gesorteerd op
afwijkingen in melkopbrengst.

in hetzelfde kwartier binnen 14 dagen.

Uitleg van de kleuren die worden gebruikt om
alarmniveaus aan te geven:

Een nieuw geval is een terugkerend geval van mastitis in



Rood: nieuwe attentie (vorige 5 melkingen geen attentie),

hetzelfde kwartier met een tussentijd van meer dan 14



Paars: laatste melking mislukt en attentie bij vorige
melking.

dagen.


Een geval van mastitis in een ander kwartier dan bij het



attentie voor de volgende melking.

vorige geval wordt - ook als het zich binnen 14 dagen
voordoet - beschouwd als een nieuw geval.
Het percentage van gevallen van klinische mastitis dient lager

Groen: attentie voor de melking in de lijst, maar geen



Wit/grijs: verschillende attenties bij de laatste melkingen.



Er worden per kwartier attenties getoond, waarbij de
volgende criteria en indicatoren worden gebruikt:

dan 15% te zijn.
Attentions are shown per quarter using the following criteria
and indicators:
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CDT = Attentie voor geleidbaarheid verschijnt
indien de absolute en gemiddelde geleidbaar
heid van het kwartier hoger is dan die van
het kwartier met de laagste geleidbaarheid
(standaard 20%).

Tip: voor het interprete
ren van de lijst kunnen
onderstaande vuistregels
worden gehanteerd.

SCC = celgetal - hier wordt het celgetal in 5 verschillende
categorieën aangegeven:

• Geleidbaarheid hoger dan 100 (70 = normaal) en
kleurattentie [S]: waarschijnlijk klinische mastitis,

I: 0 – 200
II: 200 – 400

• Geleidbaarheid tussen 90 en 100, en een hoog

III: 400 – 800

celgetal: waarschijnlijk subklinische mastitis,
• E. coli wordt meestal gedetecteerd in het

IV: 800 – 2000

afwijkende kleurgebied; geleidbaarheid op een

V: > 2000

normaal niveau.

Kleurattenties:
De door de kleursensor vastgestelde attenties geven twee

[M]

verschillende niveaus aan.


melkseparatie is in gang en wordt handmatig in T4C

Belangrijkheid / melkseparatiestatus (aangeduid door [X]
tussen de haakjes):
[]
[S]
[A]

Manual Separation (handmatige separatie):
ingevoerd.



Kleurmeting door sensor (als tekst achter de haakjes

Geen letter tussen haakjes: verdachte melk, maar

weergegeven): rode melk wijst op bloed in de melk

separatie van melk is misschien niet nodig;

Mastitis

blauwe melk wijst op mastitis,

Separatie-advies: serieuze attentie als indicatie voor

Biestmelk

gele/blauwe melk wijst op biestmelk

een separatie-advies;

Afwijkend

waterachtige melk; geen witte melk,

Automatische separatie: serieuze attentie: de robot

en evenmin een van bovenstaande

wordt ingesteld voor een automatische melkseparatie;

categorieën.
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% koeien met een celgetal van >250.000

minder dan 15%

meer dan 15%

Probleemkoe

Probleembedrijf

BO Bacteriologisch
Onderzoek

% nieuwe koeien
met een celgetal van
>250.000

• welke bacterie?
• gevoeligheid voor antibiotica
• celgetal per kwartier

geleidbaarheid
(herhaaldelijk hoog?)

behandeling

• behandeling tijdens lactatie
• behandeling in
droogstandsperiode

afvoeren

als de koe niet geneest (celgetal
en/of geleidbaarheid nog steeds
hoog)

minder dan 10%

chronische infecties

veel nieuwe infecties

kiemgetal

Kiemgetal

behandeling

behandeling

afvoeren

afvoeren

• behandelplan voor koeien met
chronische klachten

• welke bacterie?
• gevoeligheid voor antibiotica
• probleemgroep

• behandeling tijdens lactatie
• behandeling in
droogstandsperiode

als de koe niet geneest (celgetal
en/of geleidbaarheid nog steeds
hoog)
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meer dan 10%

• onmiddellijk preventieve
maatregelen nemen

• welke bacterie en welk
patroon?
• celgetal per kwartier
• gevoeligheid voor antibiotica

• behandeling tijdens lactatie
• behandeling in
droogstandsperiode

als de koe niet geneest (celgetal
en/of geleidbaarheid nog steeds
hoog)

Appendix 10: Udder hygiene score card

SCOREKAART UIERHYGIËNE
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1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

HYGIËNE UIER
Hoe schoon zijn de uiers en

HYGIËNE
BOVENBENEN

spenen als de koe de robot

Hoe schoon zijn de ligboxen?

binnenstapt?

Hoe schoon zijn de looppaden

• Reinheid van de ligboxen

Factoren die van invloed
zijn op hygiëne van
bovenbenen:

(hygiëne bovenbenen)

• Verzorging van ligboxen en

Factoren die van invloed
zijn op hygiëne:

• Hoeveelheid/type strooisel
• Reinheid van looppaden
(hygiëne klauwen)
• Scheren/schroeien van uiers

HYGIËNE
ONDERBENEN/
KLAUWEN

strooisel
• Comfort in de ligboxen

en doorgangen?

Factoren die van invloed
zijn op hygiëne van
klauwen:
• Reiniging met behulp van
mestschrapers

• Mestconsistentie

• Reiniging van overgangen

• Gezondheid van de kudde

• Reiniging van wachtruimten
etc.

• Comfort in de ligboxen
• Mestconsistentie

Norm: <10% score 3 en 4
Bron: Vetvice

Norm: <15% score 3 en 4

Norm: <20% score 3 and 4
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Bijlage 11: Scorekaart Body Condition Score

SCOREKAART BODY CONDITION SCORE
innovators in agriculture

SCORE 1 – SLECHT

SCORE 2 – MATIG

Staartinplant – diepe holte zonder vetweefsel

Staartinplant – ondiepe holte, maar zitbeender-

onder de huid. Huid redelijk soepel, maar vaak met
een ruwe vacht.

en prominent aanwezig; enig vet onder de huid.
Soepele huid.

Lende – prominente ruggengraat en scherpe

Lende – horizontale dwarsuitsteeksels individueel

dwarsuitsteeksels.

te herkennen, met afgeronde uiteinden.

SCORE 3 – GOED

SCORE 4 – VET

Staartinplant – totaal gebied bedekt met vet,

Staartinplant – volledig gevuld, met duidelijke

soepele huid, maar bekken is voelbaar.

huidplooien en vette gebieden.

Lende – uiteinden van horizontale dwarsuitsteek-

Lende – dwarsuitsteeksels niet voelbaar; het ge-

sels kunnen alleen met wat druk worden gevoeld;
slechts licht invallende lendenen.

heel biedt een volledig afgeronde aanblik.

STREEFSCORES
SCORE 5 – EXCESSIEF VET
Staartinplant – ingebed in vetweefsel; bekken –
zelfs bij stevig indrukken – niet voelbaar.

Lende – dwarsuitsteeksels niet voelbaar; het ge-

Melkende
koeien

Koeien

Vaarzen

Voor afkalven

2.5 – 3

2.5 – 3

Voor
inseminatie

2–3

2 – 2.5

Bij het droogzetten

2 .5 – 3

heel biedt een volledig afgeronde aanblik.
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Bron: DEFRA

Bijlage 12: Scorekaart Pensvulling

SCOREKAART PENSVULLING
innovators in agriculture

SCORE 1  ONAANVAARDBAAR; KOE HEEFT WEINIG
OF NIETS GEGETEN
Duidelijk ingevallen linkerflank; vanaf de uiteinden van de dwarsuitsteeksels van de ruggengraat vertoont de huid naar beneden een duidelijke instulping. De huidplooi loopt
vanaf het heupbeen verticaal naar beneden. De pensholte achter de ribbenboog is meer
dan een hand breed. Vanaf de zijkant gezien, ziet u het beeld van een rechthoekige flank.

SCORE 2  ACCEPTABEL VOOR KOEIEN KORT NA HET
AFKALVEN
Vanaf de uiteinden van de dwarsuitsteeksels van de ruggengraat vertoont de huid
naar beneden een duidelijke instulping. De huidplooi vanaf het heupbeen verloopt
schuin naar voren, naar de ribbenboog. De pensholte achter de ribbenboog komt
overeen met een handbreedte. Vanaf de zijkant gezien, ziet u een driehoekig beeld.

SCORE 3  IDEALE SCORE VOOR MELKENDE KOEIEN
De huid verloopt vanaf de uiteinden van de dwarsuitsteeksels van de ruggengraat
eerst verticaal naar beneden, en dan golvend naar de buitenkant. De huidplooi die
vanaf het heupbeen loopt, is niet zichtbaar, maar de pensholte achter de ribbenboog
is waarneembaar

SCORE 4  CORRECTE SCORE VOOR KOEIEN LAAT IN
DE LACTATIE, EN DROGE KOEIEN
De huid verloopt vanaf de uiteinden van de dwarsuitsteeksels van de ruggengraat
golvend naar de buitenkant Achter de ribbenboog is de pensholte niet zichtbaar.

SCORE 5  IDEALE SCORE VOOR DROGE KOEIEN
Vanwege een goed gevulde pens zijn de dwarsuitsteeksels van de ruggengraat niet
waarneembaar. De huid van de buik staat strak gespannen. Een overgang is vanaf de
zijkant van de ribben niet waarneembaar.

Bron: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M.
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Uw Lely distributiepunt:

Lely zet zich in voor het milieu.

www.lely.com

Waarde: € 10,00

