Luiekoeienprobleem
Koeien die zich niet regelmatig melden bij het automatisch melksysteem (AM-systeem) vragen veel aandacht en tijd van de veehouder. Minder krachtvoer verstrekken aan het voerhek en meer via de
krachtvoerbox heeft een positief effect op het bezoekgedrag.

I

n enkele gevallen is het duidelijk waarom dieren zich niet tijdig melden bij
het automatisch melksysteem. Voor koeien die ziek, kreupel of tochtig zijn, heeft
melken niet de hoogste prioriteit. In veel
gevallen is er geen duidelijk aanwijsbare
oorzaak. Gezonde koeien die zich niet vrijwillig of niet regelmatig laten melken worden in dit verband dan ook ‘luie’ koeien
genoemd. Juist deze koeien zouden geactiveerd moeten worden. Vanuit praktijkervaringen en uit buitenlands onderzoek
wordt voeding als een mogelijke oorzaak
van het luiekoeienprobleem gezien. In de
afgelopen winterperiode is een proef uitgevoerd op Aver Heino, praktijkcentrum
voor de biologische melkveehouderij van
de Animal Sciences Group.

Voerhek of krachtvoerbox
Tijdens het onderzoek is het krachtvoer op
twee manieren verstrekt: enerzijds voor
tweederde deel in het basisrantsoen aan
het voerhek en eenderde deel in de krachtvoerbox, anderzijds volledig in de krachtvoerbox. In het AM-systeem werd aan alle
dieren één kg krachtvoer per dag gegeven.
Door ruime melkfrequentie-instellingen
en twee keer per dag ophalen, bij een inter-

plaats krachtvoerverstrekking
voerhek (2/3)
alles via
krachtvoerbox (1/3) krachtvoerbox
totaal aantal melkingen
vrijwillige melkingen
% luie melkingen

2,25
2,02
12

2,38
2,38
5

Tabel 1 – Bezoekfrequentie aan
automatisch melksysteem
val van meer dan 12 uur, kregen de koeien
maximaal de kans om hun eigen bezoekgedrag te vertonen. Het gemiddeld aantal
melkingen per dag uit de proefperiode
staat in tabel 1. Het totaal aantal melkingen is het totaal van vrijwillige melkingen
(waarbij de koe zelf het AM-systeem bezoekt) plus de gedwongen melkingen
(waarbij de veehouder de koe ophaalt). Het
aantal melkingen van luie dieren is als percentage uitgedrukt. Koeien die het krachtvoer hoofdzakelijk aan het voerhek kregen verstrekt, moesten vaker worden
opgehaald. Ook lag het aantal melkingen
lager dan bij koeien die het krachtvoer uit
de krachtvoerbox kregen. Koeien die geen
krachtvoer krijgen aan het voerhek gaan
kennelijk op zoek naar krachtvoer en bezoeken daarvoor vaker het AM-systeem.
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Invloed van zetmeel
Ook een hoog zetmeelgehalte in het rantsoen wordt wel als oorzaak van luie koeien
genoemd. Elke proefgroep was onderverdeeld in twee subgroepen. Eén groep
kreeg zetmeelarm krachtvoer (30 g per
kg), de andere groep kreeg krachtvoer met
een hoog zetmeelgehalte (340 g per kg). Er
bleek geen effect van het zetmeelgehalte
op het bezoekgedrag van de dieren. Mogelijk heeft het grote aandeel gras-klaverkuil
in het rantsoen een rol gespeeld, waardoor
het zetmeelgehalte van het totale rantsoen niet extreem hoog was.

Grasbrok
Op bedrijven waar veel koeien moeten
worden opgehaald is het zinvol om de methode van voerverstrekking en de samenstelling van het rantsoen eens kritisch te
bekijken. Uit onderzoek op het hightechbedrijf bleek dat smaakstoffen om koeien
te lokken nauwelijks effect hadden op het
vrijwillig bezoekgedrag. Op Aver Heino is
onlangs bij het voeren van grasbrok in het
automatisch melksysteem een forse toename van het aantal vrijwillige melkingen
geconstateerd. Voeding verandert de activiteit van koeien. Voedingsmaatregelen
kunnen daarom zeker perspectief bieden
om het bezoekgedrag te verbeteren. Actievere koeien zullen zich immers vaker melden bij het automatisch melksysteem.
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