T H E M A B I J E E N K O M S T

In anderhalf jaar tijd verdubbeling aantal melkrobotbedrijven in België

Beter automatisch melken
Het aantal automatische melksystemen neemt zienderogen toe in Vlaanderen. Bij ruim een kwart van de nieuw geplaatste melkinstallaties kiezen
melkveehouders voor de melkrobot. Reden voor voerfabrikant HendrixHaeck om het thema met een symposium extra in de verf te zetten.
tekst Annelies Debergh

I

n 2010 nog overschrijdt België de kaap van tweehonderd automatisch melkende
bedrijven. ‘In anderhalf jaar
tijd is dat plus honderd robotbedrijven’, stelde Guy Verhulst van voerfabrikant Hendrix-Haeck.
Hendrix-Haeck zag daarin reden voor een symposium over
robotmelken in Vlaanderen.
Vanuit diverse invalshoeken
namen vier sprekers in
Zwijnaarde het automatisch
melken nader onder de loep.

Stijgend coligetal
De grote toename van
het aantal melkrobotbedrijven kwam ook naar voren in
de presentatie van Koen Lommelen, hoofd bedrijfsadvisering bij MCC Vlaanderen. ‘Van
de 146 nieuwe melkinstallaties in Vlaanderen ging het bij
37 bedrijven om automatische
melksystemen met een totaal
van 51 melkrobots.’
Koen Lommelen ging dieper
in op de melkkwaliteit bij automatisch melkende bedrijven. ‘Bedrijven met een automatisch melksysteem scoren
minder goed op coligetal dan
traditioneel melkende bedrijven.’ Het coligetal is een kwaliteitsparameter in Vlaanderen die geldt als indicator van
besmetting van melk met coliachtige bacteriën.
‘Bij gangbare bedrijven verliest elke maand ongeveer vijftien procent de kwaliteitspremie, voor het grootste deel
door coliproblemen. Bij auto-
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gaat dat richting dertig procent’, zei Lommelen.
Op het feit dat het coligetal in
veel andere landen niet als
kengetal wordt gebruikt, reageerde de zaal gepikeerd. Koen
Lommelen stelde dat meer
kwaliteitsparameters verschillen. Zijn conclusie bleef desondanks frappant: ‘Gemiddeld
gezien ontvangen robotbedrijven hun kwaliteitspremie
minder vaak dan de traditioneel melkende bedrijven.’

Ideale melkrobotkoe
‘Fokken op de ideale ams-koe’
was de werktitel waaronder
Huub Peek van onafhankelijk
fokkerijadviesbureau Peek &

Van der Kroon van wal stak.
‘De opfokkosten van een goede en van een slechte vaars
zijn gelijk’, begon hij en onderstreepte het belang van
een gerichte bedrijfsfilosofie
rond fokkerij. ‘Zorg voor een
helder fokdoel en zorg ervoor
dat je koeien hebt waar je
graag voor uit bed komt.’ Het
werd nog praktischer voorgesteld. ‘Schrijf je fokdoel op papier, hang dat op een prikbord
in je kantoor en verander daar
eens vijf jaar niets aan.’
Voor het fokken van de ideale
robotkoe is aandacht voor uierkenmerken, maar vooral
voor beenwerk en beengebruik noodzakelijk, zo stelde
Huub Peek. ‘Het is het beste

om te selecteren op beenwerk
op basis van onderbalkkenmerken.’
Eén voor één kwamen de
erfelijkheidsgraden van de
verschillende beenkenmerken
ter sprake met als laatste het
kenmerk klauwgezondheid.
‘De erfelijkheidsgraad voor
klauwgezondheid ligt tussen
0,04 en 0,15. Houd in de selectie op je bedrijf nu al rekening
met het kenmerk, maar hecht
nog niet te veel belang aan de
score voor klauwgezondheid.’
Behalve productie, uierkenmerken en melksnelheid refereerde Huub Peek ook aan vitaliteit. Heb aandacht voor
inteelt, luidde de boodschap.
‘Selectie op gezondheidskenmerken is pas effectief bij een
laag inteeltpercentage.’

Gezonde klauwen
Pierre van Oort, melkveehouder en ams-specialist bij Hendrix-UTD in Nederland, putte
vooral uit eigen ervaringen.
Op zijn melkveebedrijf melkt
hij met drie automatische
melksystemen. Van Oort onderstreepte het belang van
klauwverzorging.
Bij zijn veestapel legt hij elke
vier weken een voetbad aan.
Op regelmatige tijdstippen bekapt Van Oort de koeien zelf.
‘Bij het droogzetten en zestig
tot honderd dagen na kalven
neem ik de klauwen onder
handen. Loopproblemen pakken we direct aan.’
Het voorbije melkjaar lagen
bij Van Oort klauwproblemen
aan de basis van afvoer van
negen procent van de melkkoeien, het jaar daarvoor bedroeg de afvoer nog zestien
procent. Die winst is voelbaar
bij het percentage koeien dat
moet worden opgehaald.
‘Met een melkrobot beloont
een koe je na verzorging van
de klauwen binnen vierentwintig uur.’ l
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