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VOORWOORD

Zeer veel dank ben ik verschuldigd aan de Friese bocren, die mij de gelegenheid
hebben geboden meer dan duizend koeien op melkbaarheid te laten onderzoeken.
Naast deze vlotte medewerking heb ik van hen zeer waardevolle praktische adviezen
mogen ontvangen en ook vaak opbouwende kritiek.
Velen hebben geholpen bij het verzamelen en verwerken van de gegevens. In de
eerste plaats ben ik U, Hooggeleerde Stegenga, hooggeachte promotor, buitengewoon erkentelijk voor de wijze waarop U mij hebt gesteund. De gelegenheid, die U
mij steeds hebt geboden de vraagstukken te bespreken, stel ik buitengewoon op prijs.
Dankbaar gedenk ik wijlen Professor Dr. D. L. Bakker, die enthousiasme wist te
kweken voor de veeteelt. Mevrouw Bakker heeft door haar medeleven met de ontwikkeling van dit proefschrift dit enthousiasme voor een niet onbelangrijk deel levendig gehouden.
Ir. Th. C.J. M. Rijssenbeek, directeur van Veeteelt en Zuivel heeft mij volledig de
vrijheid gegeven denodige tijd aan dit onderzoek te besteden. Ik vlei mij met de hoop
het in mij gesteldevertrouwen niet tebeschamen.
Het bestuur van het Friesch Rundvee-Stamboek maakte het mij niet alleen mogelijk
het materiaal te verzamelen, maar heeft mij ook verplicht door de grote daadwerkelijkesteunen hetrustigeengastvrije onderdak.
Ook de medewerking van de Bond van K.I.-verenigingen in Friesland mag niet
onvermeld blijven, evenals de prettige samenwerking met de besturen en inseminatorenvan verschillende K.I.-verenigingen.
De uitvoering van het melkbaarheidsonderzoek in Friesland is opgedragen aan een
kleine werkcommissie, bestaande uit de heren H. de Boer, H. deJong enJ. Zwanenburg.Alleproblemen zijn uitvoerig met hen besproken en hun waardevolle adviezen
en vriendschap hebben mij bij mijn studie zeer gestimuleerd, evenals het feit, dat ik
i n ' hun gezelschap het melkbaarheidsonderzoek in Denemarken, Duitsland en
Zweden mocht bestuderen.
Dr. J . M. Dijkstra, secretaris van het Friesch Rundvee-Stamboek, gaf mij vele
belangrijke adviezen en bewerkstelligde, dat verschillende afdelingen van het Friesch
Rundvee-Stamboek aan dit proefschrift hebben meegeholpen. In het bijzonder denk
ik aan de heer J . de Jong, die zich belastte met het tekenwerk, de heer P. van der
Meulen voor het typewerk, de heren J . Hoekstra en G. Zijlstra voor het correctiewerk en de heer S. van der Woude voor het bewerken van de melklijsten.
Het rekenwerk is op accurate wijze verzorgd door de dames mej. B. Beeksma
(Kleinvee-Stamboeken) en mej. S.Jongma (Friesch Rundvee-Stamboek) en de heer
H . S.Stroosma (Provinciale Melkcontrole Dienst.)

Belangrijk is ook de medewerking, die ik heb mogen ontvangen van het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" met name van de heren Ir. H. de
Boer, Ir. D. Minkema en H. W. Verver.
De dames mej. C. F. van Biesen en Miss E. M . Jackson M. Sc. hebben respectievelijk de Nederlandse en Engelse tekst kritisch bekeken.
Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie zeg ik dank
voor de aanwijzingen, dieikbijhetsamenstellen van dit proefschrift mocht ontvangen
en voor de correcties en het persklaar maken van het manuscript.
Alle bovengenoemde personen en organisaties ben ik zeer dankbaar voor de ondervonden medewerking, evenals het personeel van de Kleinvee-Stamboeken in Friesland en van het Rijksveeteeltconsulentschap, d a t gedurende deze studie zorg droeg,
dat het werk normaal doorgang kon vinden.
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1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Goede melkbaarheid isde eigenschap van de koe om zich met de hand ofde machine
snel, v o l l e d i g en m e t b e h o u d v a n een g o e d e u i e r g e z o n d h e i d , r u s t i g te
laten uitmelken. (WILKE, 1959; POLITIEK, 1960).
De betekenis van een goede melkbaarheid wordt ook door de fokkers erkend in hun
gezegde: „Alvorens een stier tekopen most men zijn moeder melken".
In het verleden heeft men getracht inzicht te krijgen in de mate van melkbaarheid
van de dochters van (K.I.)-stieren en van stiermoeders; het bezwaar hierbij was dat
de verzamelde gegevens ten gevolge van handmelken op subjectieve waarnemingen
berustten. Nu in de laatste jaren het handmelken meer en meer wordt vervangen
door machinaal melken kan het vaststelllen van de melkbaarheid veel objectiever
gebeuren, in het bijzonder door de ontwikkeling van een kwartierenapparaat door
ANDREAE (1954), waarmee verschillende melkbaarheidskenmerken kunnen worden
bepaald, zoals:
a. de maximale melksnelheid, d.i. de grootste hoeveelheid melk, die in 66n minuut
wordt verkregen,
b. de gemiddelde melksnelheid, d.i. de gemiddelde hoeveelheid melk, die per minuut
is gewonnen,
c. de verdeling Iy^., d.w.z. de hoeveelheid melk uit de beide voorkwartieren,
uitgedrukt in procenten van de totale melkgift.
Door met de hand na te melken in een kwartierennamelkemmer kan zowel de
totale hoeveelheid namelk als de hoeveelheid per kwartier worden bepaald.
Vanaf 1959 zijn in Nederland uitvoerige proeven en onderzoekingen verricht welke
enerzijds gericht zijn op het afstammelingenonderzoek en anderzijds op de individuele fokkoeien. Hoewel de tegenwoordige apparatuur een objectieve momentopname mogelijk maakt, vraagt men zich toch af in hoeverre deze gegevens praktische
waarde bezitten. In ditonderzoek isdaaromgetracht een aantal vragen en problemen
tot meer klaarheid te brengen, zoals:
a. de vergelijkbaarheid van de resultaten van de kwartierenmelkmachine met de
waarnemingen in de praktijk,
b. de betekenis van de maximale en de gemiddelde melksnelheid of de waarde van
eenvan beidealsmaatstafvoor de melkbaarheid,
c. de praktische waarde van de verdeling van de melk over de kwartieren en de
hoeveelheid namelk voor de beoordeling van de melkbaarheid,

d. de factoren, welke de melkbaarheidskenmerken zouden (kunnen) beinvloeden,
zoalsverschilinvacuum enz.,
e. het verband tussen melksnelheid en melkgift, de wenselijkheid van correctie naar
eenbepaalde melkgift en devaststellingvan deze correctie.
Tevens is een beoordelingsschema voor de praktijk opgesteld ten aanzien van de
melkbaarheidskenmerken.
Ook is aandacht besteed aan correlaties tussen persistentie, eventueel jaaropbrengst
endemaximale melksnelheid.
Mogelijkheden ter vereenvoudiging van het systeem door alleen de hoeveelheid
melk en de melksnelheid voor en achter te bepalen zijn onderzocht, evenals de
betekenis van de hoeveelheid namelk en de tijd van namelken wanneer met de machine wordt nagemolken. Tevens is de eventuele noodzaak van meermalen proefmelken en het verschil in avond- en morgenmelkingen bestudeerd.
Tenslotte zijn de volgende punten nog in het onderzoek betrokken:
a. het verschil van melkingen op stal en in de weide en de invloed van de overgang
van stalnaar weide,
b. de invloed van het bedrijf, de maand, de datum van het onderzoek, de melktijd
en de invloed van de machine, waarmee de koeien normaal worden gemolken, op
de resultaten van de kwartierenmelkmachine. Bij een bekende herhaalbaarheid
voor de verschillende melkbaarheidskenmerken is het dan mogelijk aan te geven
hoeveel maal vaarzen voor individueel onderzoek moeten worden gemolken
en opwelke tijdstippen.
Bij het afstammelingenonderzoek isde betrouwbaarheid nagegaan, waarbij speciaal
geletisop het aantal vereiste dochters per stier.

2 LITERATUUROVERZIGHT
2.1

APPARATUUR

Het bepalen van de melkbaarheid van het rundvee is door de onderzoekers op verschillende wijze verricht. Veelvuldig is gebruik gemaakt van wegingen door de
emmer van de melkmachine op te hangen aan een unster. Door het unster iedere
kwart of halve minuut af te lezen kan men demelksnelheid bepalen. Ditis toegepast
door MATTHEWS e.a. (1928), FOOT (1935), PETERSEN (1943), SMITH en PETERSEN
(1946), DODDen FOOT (1947) en KORKMAN (1948).
De uitslag van de wijzer van het unster kan worden aangetekend op een roterend
vel papier, zodat de melkafgifte en de tijd automatisch worden geregistreerd. Hiervan is gebruik gemaakt door GAINES (1927), WHITTLESTON en PHILLIPS (1953),
BECK e.a. (1951), DONALD (1960) en VILJOEN en SWART (1961).
JOHANSSON (1952) gebruikte voor onderzoekingen naar de kwalitatieve samenstelling van de melk een kwartierenapparaat. Dit bestond uit een groot aantal kleine
busjes, die in rijen van vier waren vastgezet op een draaibare schijf. Tijdens het
melken wordt er iedere 15, eventueel 30 seconden, gemolken in verschillende viertallen busjes. Per kwartier en per tijdseenheid wordt dus de melk apart opgevangen.
Ook is het mogelijk, dat de melk per kwartier wordt opgevangen in staande cylinders. Dit is toegepast door MATTHEWS e.a. (1941). Zeer bekend is het kwartierenapparaat van ANDREAE (1954); ook WILKE (1959) heeft gebruik gemaakt van deze
apparatuur. In 1959 heeft POLITIEK een kwartierenapparaat in Nederland gemtroduceerd.
2.2

KENMERKEN

Er zijn verschillende kenmerken, die min of meer een maat vormen voor de melkbaarheid, zoals melksnelheid, melktijd, hoeveelheid namelk, de hoeveelheid melk in
de verschillende kwartieren, de aard van het tepelkanaal en de elasticiteit van de
tepelsluitspier.
2.2.1 Melksnelheid
Deze kanworden aangegeven door:
a. de maximale melksnelheid, d.i. de grootste hoeveelheid melk, die in 6en minuut
uit deuierwordt verkregen,
b. de gemiddelde melksnelheid, d.i. de hoeveelheid machinemelk gedeeld door de
machinetijd (totaan het handnamelken),

c. de machinemelksnelheid, d.i. de gemiddelde melksnelheid tot aan het machinaal
namelken,
d. de 'overall rate', d.i. de gemiddelde melksnelheid over de gehele melktijd,
e demelksnelheidindeeersteminuut,
f. demelksnelheid in detweede minuut,
g. de hoeveelheid melk in de eerste twee minuten, uitgedrukt in procenten van de
totalehoeveelheid melk,
h. de 'mid-milkingrate', d.i. de melksnelheid in de tweede en derde minuut,
i. de hoeveelheid melk in de eerste drie minuten, uitgedrukt in procenten van de
totalehoeveelheid melk.
2.2.2

Melktijd

Demelktijd kan alsvolgtworden omschreven:
a. de machinetijd, d.i. de duur van het melken tot aan het namelken,
b. demachinenamelktijd, d.i. de tijd, dienodigisvoor hetmachinaal namelken,
c. detotale tijd, d.i.detijd nodigvoormelken en namelken,
d. de 'starting time', d.i. de tijd tussen het aanbrengen van de tepelhouders en het
begin van de minuut met de grootste melksnelheid,
e. de duur van de maximale melksnelheid, d.i. de tijdsduur van de maximale melksnelheid.
2.2.3 Hoeveelheid namelk
In Nederland melkt men bij het melkbaarheidsonderzoek niet machinaal na.
Zodra de melkstroom ophoudt worden de tepelhouders afgenomen en melkt men
met de hand na. In het buitenland wordt algemeen machinaal nagemolken. Het
vaststellen van het einde van het machinaal melken evenals het eindpunt van het
machinaal namelken is moeilijk. DODD (1953) begint met machinaal namelken
zodra de melksnelheid daalt beneden 0,3 lb. per halve minuut of 0,5 lb. per minuut.
FOOT (1935) beeindigde het machinaal melken zodra de melksnelheid daalde
beneden 0,3 lb. per 20 seconden.
SMITH en PETERSEN (1946), WHITTLESTON, STEWART, SCHULTZ en COKER (1957)
deden iets dergelijks. Het is bij het melkbaarheidsonderzoek zeer belangrijk duidelijk
aan te geven wanneer er begonnen moet worden met machinaal namelken, eventueel
wanneer men de tepelhouders moet afnemen.
BECK (1951) merkte hierover het volgende op: However,the latterinvestigators stated
that suchan end point does notrepresent the extentto whichtheudder has beenevacuated but
rathera declineinflow to apointwherepossibleinjury may result.
Na het machinaal namelken wordt de koe meestal nog wel met de hand op namelk

gecontroleerd, maar deze hoeveelheid wordt verwaarloosd. Onder hoeveelheid
namelk dient men dus te verstaan:
in het buitenland - de hoeveelheid machinenamelk,
in Nederland
- de hoeveelheid handnamelk.

2.2.4 Hoeveelheid melk in de verschillende kwartieren
Het is mogelijk, dat er per kwartier berekend wordt hoeveel melk zich in ieder
daarvan bevindt, uitgedrukt in procenten van de totale melkgift.
DOHMEN (1955), KORKMAN (1955) en WILKE (1959) prefereren de hoeveelheid melk
in de voorkwartieren, uitgedrukt in procenten van de melkgift.
HELMSTATT-STRAGHWITZ (1955) en COMBERG en ZSCHOMMLER (1959) vergelijken
het percentage melk in de verschillende kwartieren met de ideale verhouding en
nemen dan de som van de verschillen of de som van de kwadraten der verschillen.
GROTE (1958) maakt gebruik van de zogenaamde 'Gemelksdifferenz', d.w.z. het
verschil in melkhoeveelheid tussen het kwartier met de meeste en met de geringste
hoeveelheid melk en deze waarde uitgedrukt in procenten van de melk uit het
kwartier met de geringste produktie.

2.2.5 Aard van het tepelkanaal en elasticiteit van de tepelsluitspier
Door BAXTER, CLARKE, DODD en FOOT (1950) is aangetoond, dat de elasticiteit van
de onwillekeurige tepelsluitspier meestal bepaalt of een koe taai of vlot melkt. Om
dit aan te tonen werden van vier koeien, die grote verschillen hadden in maximale
melksnelheid, de achterkwartieren gemolken nadat met behulp van een canule de
werking van de tepelsluitspier was uitgeschakeld.
Fig. 1laat zien, dat bij het melken met behulp van de canule de melksnelheid in de
verschillende kwartieren vrijwel gelijk is.Dit bracht ANDREAE (1958) op de gedachte
om rontgenfoto's te maken van het tepelkanaal en het slotgat van de spenen. Er
bleken geen opvallende verschillen te zijn tussen dergelijke foto's van spenen van
vlot-entaai-melkende koeien.
Ook op een andere wijze heeft ANDREAE (1958) gepoogd gegevens te verkrijgen
over de elasticiteit van het tepelkanaal. Hiervoor heeft hij een apparaat laten maken
bestaande uit twee bijna cirkelvormige schijfjes met een doorsnede van twee mm.
Ingebracht in het tepelkanaal kunnen de schijfjes uitelkaar geschroefd worden.
Zodra een druk van 120g is bereikt, wordt de stand afgelezen (notatie in 0,1 m m ) .
Bij koeien met een kwartierproduktie van 3,0-3,9 kg was de correlatie tussen de
rekbaarheid en de maximale melksnelheid + 0,48 (***) (zie noot op bldz. 72).

FIG. 1 Maximale melksnelheid van acht achterkwartieren (A-H) van vier koeien; links, gemolken
metdegewonemelkmachine;rechtsbijhet melken metcanules (BAXTER, CLARKE, DODD en FOOT, 1950)
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FIG. 1 Maximum milking ratesof the eighthind-quarters offour cows; left, when milked normally by machine;
right,when theteatswerefittedwith tubes(BAXTER, CLARKE, DODD andFOOT, 1950)

Wanneer het slotgat 1 mm groter werd steeg de maximale melksnelheid met 0,21
kg/min. ANDREAE vond, dat de gevonden waarden varieerden van 2,2 tot 5,4 mm.
Dit betrof metingen van 708tepels bij 196koeien. Verder bleek hem, dat er tussen de
rekbaarheid van het tepelkanaal van de vier tepels van een uier geen noemenswaardigeverschillen bestaan.
Verbetering van het apparaat en voortzetting van de proeven hebben betere
resultaten gegeven.
ANDREAE (1961) heeft bij metingen bij een druk van 30 cm kwik aan de rechter
achtertepel van 34 koeien een goede herhalingscoefficient ( + 0,94) gevonden. De
correlatie met de maximale melksnelheid bleek toen ook bevredigend te zijn n.l.
+ 0,79. ANDREAE wijst er op, dat de perspectieven voor dit soort proeven om het
melkbaarheidsonderzoek te vereenvoudigen en te verbeteren, veelbelovend lijken.

2.3

FACTOREN, WELKE INVLOED UITOEFENEN OP DE MELKSNELHEID

De melker heeft tot taak met behulp van de machine de koeien goed te melken en de
factoren kan men nu splitsen al naar gelang deze betrekking hebben op de melker, op
demachine en op de koe.
2.3.1 De melker
Deze moet rustig werken, de koe zorgvuldig voorbehandelen en op dejuiste tijd de
tepelhouders aansluiten en afnemen en de koe kort en goed namelken. Steeds dient

hij dekoegoedin het oogtehouden. Verder dient iedere verandering van de normaal
optredende goede omstandigheden en behandeling absoluut achterwege te blijven.
DODD en FOOT (1949) toonden aan, dat verkorting van de melktijd de maximale
melksnelheid niet verhoogde en de melkopbrengst iets deed dalen. Ook publiceerden
zij een onderzoek, waarbij de tepelhouders gedurende zes weken tijdens iedere
melking tweemaal zo lang bleven aangesloten als noodzakelijk was voor een normale
melking. Het bleek, dat dit geen invloed had op de maximale melksnelheid en ook
niet op de melkopbrengst. Uiteraard daalde de gemiddelde melksnelheid aanzienlijk.

2.3.2 De machine
De machine moet goed worden onderhouden, zoals bijv. tijdig vernieuwen van de
tepelvoeringen enz. Belangrijke factoren in dezezijn hetvacuum, hetaantal pulsaties
en de zuig-persslagverhouding.
Vacuum
Dooreengrootaantalonderzoekerso.a. SMITHen PETERSEN (1946), BAXTER, CLARKE,
DODD en FOOT (1950), GREGOIRE e.a. (1954), STEWART en SCHULTZ (1958), POLITIEK
(1960) en BRUMBY (1961) is reeds gewezen op de invloed van het vacuum op de
melksnelheid.
SMITH en PETERSEN (1946) molken 12koeien bij respectievelijk 10, 12,5 en 15 inch
kwik en het bleek, dat de maximale melksnelheid steeg met de toename van het
vacuum, echter niet voor alle koeien in dezelfde verhouding. Bij lage vacua gaf verhoging van het vacuum minder namelk en zodra het vacuum steeg boven 16 inch
trad het tegengestelde op.
BAXTER, CLARKE, DODD en FOOT (1950) vonden eveneens een stijging van de
maximale melksnelheid wanneer het vacuum toenam van 11tot 20 inch kwik.
De regressie van de maximale melksnelheid op het vacuum bedroeg 0,104. (maximale melksnelheid in lb/min. en het vacuum in inch kwik). Volgens hen gaf een
stijging van het vacuum met een cm kwik een vergroting van de maximale melksnelheid van 0,02 kg/min.
Zij vonden echter, dat de hoeveelheid machinenamelk steeg bij een hoger vacuum
en zij verklaarden dit door het opkruipen van de tepelhouders.
GREGOIRE (1954) merkt op, dat bij het melken van 12 vaarzen bij respectievelijk
10, 13 of 17 inch kwik de melksnelheid toenam met de stijging van het vacuum en
hij kreeg de indruk, dat de hoeveelheid namelk, uitgedrukt in procenten van de
melkgift, iets lager was in de 13inch groep.
STEWART en SCHULTZ (1958) constateerden eveneens een significante toename in
melksnelheid bij verhoging van de vacua van 10tot 12,5 en 15inch kwik. Verhoging
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van het vacuum van 10tot 12,5inch had een groter effect dan wanneer het vacuum
werd verhoogd van 12,5 tot 15 inch. Het bleek hun, dat de invloed bij langzaam
melkende koeien groter was dan bij vlot melkende koeien.
POLITIEK (1960) merkt op, dat verhoging van het vacuum van 35 tot 45 en 55 cm
kwik een iets hogere melksnelheid geeft, maar ook iets meer namelk (d.i. handnamelk).
Pulsaties
Hierover is gepubliceerd door CLOUGH, DODD en HUGHES (1953), STEWART en
SCHULTZ (1958), POLITIEK (1960) en BRUMBY (1961). Al deze onderzoekers vinden
een meer of minder grote toename in melksnelheid bij vergroting van het aantal
pulsaties per minuutvan 20tot 50en tot 70a 80.
CLOUGH, DODD en HUGHES (1953) merken op, dat de melktijd per koe met 10%
kan dalen wanneer deze wordt gemolken met 80 pulsaties per minuut in plaats van
het gebruikelijke aantal van 40-50.
STEWART en SCHULTZ (1958) merken op, dat vergroting van het aantal pulsaties
per minuut (20, 50 of 80/min.) een geringer effect heeft op de melksnelheid dan verhoging van het vacuum (respectievelijk 10, 12,5 en 15 inch kwik). Ook is hun gebleken, dat vergroting van het aantal pulsaties van 20 tot 50 meer resultaat heeft dan
vergroting van het aantal pulsaties van 50 tot 80.Verhoging van het aantal pulsaties
had meer effect bijlagedan bij hoge vacua.
Zuig-persslagverhouding
(1959) geven het resultaat van proeven waarbij gewerkt is met
verschillende aantallen pulsaties per minuut en verschillende zuig-persslagverhoudingen (tabel 1).
DODD en CLOUGH

TABEL 1. De invloed van verschillende aantallen pulsaties per minuut en verschillende zuig-persslagverhoudingen op de maximale melksnelheid
Alle resultaten zijn uitgedrukt in procenten toename van de maximale melksnelheid bij een aantal
pulsaties van 40per minuut en een 1:1 zuig-persslagverhouding

Aantal pulsaties per minuut
Pulsation rate(cyclesjmin.)

Zuig-persslagverhouding
Pulsation ratio

1 :1
2:1
3:1

40
0
23
34

80
8
36
42

120
27
42
41

160
37
41
40

TABLE 1. The effectonmaximummilking rateofvaryingpulsationrateandratio
All theresultsareexpressedaspercentage increases over therateobtainedat apulsation rateof 40 cyclesjmin.anda
ratioof 1:1

Uit de tabel blijkt de invloed van het aantal pulsaties en tevens blijkt, dat bij 40 of
80 pulsaties per minuut de maximale melksnelheid aanzienlijk stijgt wanneer de
zuig-persslagverhouding van 1:1 op 2:1 wordt gebracht. Bij een verhouding 3:1 is
demaximale melksnelheid noggroter, destijging echter geringer.
SMITH en PETERSEN hebben in 1946 eveneens geconstateerd, dat een stijging van de
zuig-persslagverhouding de maximale melksnelheid deed toenemen.
BRUMBY merkt dit eveneens op in 1961 en POLITIEK (1961) vermeldt, dat een zuigpersslagverhouding van 3:1 een duidelijk grotere melksnelheid geeft dan de verhouding 1:1. De toename in melksnelheid bedraagt ± 10%.

2.3.3 De koe
Bij de melkvorming en het melken kunnen we drie fysiologische processen onderscheiden n.l.:
a. de uierontwikkeling,
b. demelksecretie ofmelkvorming,
c. de melkafgifte.
Bij het melkbaarheidsonderzoek is de melkafgifte het belangrijkste en hieraan zal
dan ook alleen aandacht worden geschonken. Voor de literatuur over de uierontwikkeling en de melksecretie kan verwezen worden naar Handbuch der Tierzuchtung, Band 1. Biologische Grundlagen van HAMMOND, JOHANSSON en HARING. In
hoofdstuk V, biz. 248-261 geeft WITT een duidelijk overzicht van beide processen.
De melkafgifte
Voor een vlotte melkafgifte is het noodzakelijk, dat de koe bereid is haar melk af te
geven. PETERSEN (1941) heeft aangetoond, dat de koe door het zuigen van het kalf
of door een goede voorbehandeling de melk 'laat schieten'. Door een dergelijke
handelwijze worden zenuwprikkels gegeven aan de hypofyse-achterkwab, die hierop
reageert door afscheiding van het hormoon oxytocine. Dit hormoon veroorzaakt het
laten schietenvan de melk. Dit laten schieten is het samentrekken van het myoepithelium, waardoor de melk geperst wordt in de melkgangen en melkkanalen. De
werkingsduur van de oxytocine is 6-8 minuten. Deze feiten verklaren, waarom het
noodzakelijk is, de koe zorgvuldig voor te behandelen, direct na het laten schieten
van de melk de tepelhouders aan te sluiten en vlot te melken, omdat de oxytocineafscheiding maar kort duurt en het melken dus vlot moet gebeuren. Ook heeft
PETERSEN aangetoond, dat door pijn, schrik en angst de bijnieren het hormoon
adrenaline afscheiden, dat de werking van de oxytocine remt en somszelfs teniet kan
doen. Hieruit blijkt de noodzaak om de koeien rustig te behandelen en het milieu,
wanneer dit goed is,zoveel mogelijk gelijk te laten.
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DONALD (1960)wijst erop, dat demelksnclheid afhankelijk isvan de inwendige druk
in de uier, de hoogte van het vacuum en de anatomie van uier en spenen.
JOHANSSON en MALVEN (1960) hebben aangetoond, dat de melkgift en de inwendige
uierdruk zeer nauw zijn gecorreleerd en het bleek hun, dat de invloed van de uierdruk
veroorzaakt wordt door de grootte van de melkgift. Ook neemt de uierdruk toe na
eengoede voorbehandeling.
BAXTER, CLARKE, DODD en FOOT (1950) hebben aangetoond, dat de elasticiteit van
deonwillekeurige tepelsluitspier de belangrijkste invloed uitoefent opde melksnelheid.
ANDREAE (1961) vond een bevredigende correlatie tussen de elasticiteit van de
tepelsluitspier en de maximale melksnelheid n.l. 4- 0,79.
JOHANSSON en MALVEN (1960) toonden aan, dat in de eerste helft van de lactatie
de grootte van het slotgat de maximale melksnelheid bepaalt. Later in de lactatie
bereikt de melksnelheid niet haar maximale waarde alsgevolg van de lagere melkgift
en de lage inwendige uierdruk. Vermoedelijk zal ook een vertraagde en geringere
afscheiding van oxytocine hierbij een rol spelen.

De uiervorm
Algemeen wordt gestreefd naar een evenredig gevormde, ruime, vast aangesloten
uier met best ontwikkelde achterkwartieren en ver naar voren doorlopende voorkwartieren. Van belang is een voldoende afstand tussen onderrand uier en de bodem
en volgens W I T T (1951) behoort deze afstand ongeveer 45-50 cm te zijn.
SMITH en PETERSEN (1946) wijzen er reeds op, dat de vorm van de uier invloed
heeft op het beter of slechter uitmelken en zij constateerden, dat gespleten uiers
slechter uitmolken dan goed gevormde uiers.
SANDVIK (1958) en WILKE (1959) vonden geen significante correlaties tussen de
vorm van de uier en de melkbaarheidskenmerken.
POLITIEK (1960) heeft geen direct verband gevonden tussen de exterieurbeoordeling
van uier en spenen en de melkbaarheid.
Ontwikkelingvandekwartieren
Vele onderzoekers hebben de melksnelheid voor ieder kwartier afzonderlijk bepaald,
maar over het algemeen isdit gedaan voor het totaal van allevier kwartieren.
ANDREAE (1954) vond, dat de maximale melksnelheid voor de achterkwartieren
iets groter was dan voor de voorkwartieren, hetgeen ook door de hogere melkopbrengst uit de achterkwartieren was te verwachten. Het verschil in melktijd was
gemiddeld 0,82 min. en het percentage melk in de voorkwartieren gemiddeld 41,7%•
Wanneer het percentage melk in de voorkwartieren daalde was ook het verschil in
melktijd tussen voor- en achterkwartieren groter. Was er 3 0 % van de melk in de
voorkwartieren, dan was het verschil in melktijd tussen de voor- en achterkwartieren gemiddeld 1,75 minuut. Bij taai melkende koeien was dit verschil 2,3
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minuut en bij vlot melkende koeien 0,6 minuut. Dit betekent, dat bij een zelfde
verdeling het gevaar van blind melken sterker optreedt bij taai melkende dan bij
vlot melkende koeien. Zowel tussen de beide voorkwartieren als tussen de beide
achterkwartieren zijn door ANDREAE geen significante verschillen in melksnelheid
gevonden, hetgeen ook door HORNY en HERTRAMPF (1960) isbevestigd. Deze onderzoekers wijzen er nog eens duidelijk op, dat bij gelijke melkhoeveelheden er bij een
koe geen verschil is in maximale melksnelheid tussen de voor- en achterkwartieren
en de optredende verschillen in maximale melksnelheid zijn dus volledig veroorzaakt
door hetverschilin melkgift.
Invloed van de tepellengte

Verschillende onderzoekers (SANDVIK (1958), JOHANSSON en MALVEN (1960), WILKE
(1959), POLITIEK (1962)) hebben het verband tussen de tepelvorm en de melkbaarheid onderzocht. Bij constante tepeldoorsnede vond SANDVIK bij vaarzen van twee
Noorse rassen een regressie van maximale melksnelheid op tepellengte van respectievelijk-0,25*** en-0,26***.*
JOHANSSON en MALVEN (1960) vonden bij Zweedse zwartbonte en roodbonte
vaarzen negatieve correlaties tussen maximale melksnelheid en tepellengte en wel
respectievelijk — 0,227 en — 0,282*.
WILKE (1959) berekent een negatieve correlatiecoefficient tussen tepellengte en
maximale melksnelheid van — 0,23, maar deze coefficient blijkt bij zijn materiaal
(129 dochters van 4 stieren in de eerste, tweede of derde lactatie) niet significant te
zijn.
POLITIEK (1962) berekent de resultaten van 272 M.R.IJ.-vaarzen en 453 F.H.vaarzen afstammend van respectievelijk 11 en 17 K.I.-stieren. Binnen de dochtergroepen berekent hij een negatieve correlatie van — 0,12 tussen tepellengte en
maximale melksnelheid. Bij een correlatieberekening bij individuele dieren kreeg hij
als uitkomst M.R.IJ. r = — 0,225 en voor het F.H. in de provincie Noord-Brabant
r = — 0,250 en in de provincie Zuid-Holland r = — 0,207. POLITIEK concludeert
hieruit, dat met het toenemen van de lengtevan devoorspenen een duidelijke afname
in de gemiddelde maximale melksnelheid valt te constateren. De oorzaak hiervan
wordt door JOHANSSON en MALVEN (1960) gezocht in tepelvoeringen die wat lengte
en doorsnede betreft, niet bij deze spenen waren aangepast. POLITIEK (1962) oppert
de mogelijkheid, dat enigszins lange en forse spenen gemiddeld een wat steviger
slotspier zullen hebben.
Bovengenoemde onderzoekers komen dus alle tot de conclusie, dat koeien met iets
kleine of normaal ontwikkelde tepels met de machine onder de huidige omstandigheden vlotter melken dan koeien met lange tepels.
1

Zie voor verklaring tekens tabel 19, biz. 72.
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de lactatie-opbrengst, wanneer de maximale melksnelheid toenam met 1 lb/min.
steeg de lactatie-opbrengst met 50 gallon. Hield hij echter rekening met de melkgift,
dan werd dit verband aanzienlijk gereduceerd.
Dit resultaat stemt overeen met de publikatie van JOHANSSON en MALVEN (1960).
Daarin vinden zij een correlatie van de maximale melksnelheid met de lactatieopbrengst (250 dagen) van 0,571***. Bij constante melkgift daalde deze correlatie
tot 0,147 enwas niet meer significant.
Dit mag er op wijzen, dat een hoge melkbaarheid meer het resultaat dan de oorzaak
is van een hoge lactatie-opbrengst. Wanneer een hoge maximale melksnelheid al
bijdraagt tot een grotere lactatie-opbrengst, dan zal dat effect gering zijn.
BRUMBY (1961) vond, dat de genetische correlatie tussen de lactatieopbrengst en de
maximale melksnelheid waarschijnlijk zeer dicht bij nul ligt.
Invloedvan depersistentie
DODD en FOOT (1953) bepaalden het verband tussen de maximale melksnelheid en de
persistentie. Bij dit onderzoek wordt onder persistentie verstaan het aantal dagen na
hetafkalven voor dat dewekelijkse opbrengst daalt beneden dehelft van de maximale
wekelijkse opbrengst. Wanneer de maximale melksnelheid toenam met 1 lb/min.
steeg de persistentie met tien dagen.* Door berekening van de partiele regressies
kwamen DODD en FOOT tot de conclusie, dat het gevonden verband tussen maximale
melksnelheid en lactatieopbrengst veroorzaakt werd door de invloed van de maximale dagopbrengst, de lactatielengte en de persistentie op de melksnelheid.
SANDVIK (1957) vond dat bij gelijke melkgift er geen significant verband bestond
tussen maximale melksnelheid en de persistentie.
CLOUGH en DODD (1957) vonden wel een correlatie tussen de maximale melksnelheid en de persistentie.
JOHANSSON en MALVEN (1960) berekenden een correlatie tussen maximale melksnelheid en persistentie r = — 0,210*. De persistentie werd door hen berekend volgens
BRUUN (1928) en hierbij werd de maandelijkse variatiecoefficient voor melkopbrengst berekend voor de eerste acht maanden van de lactatie. JOHANSSON acht deze
maat voor de persistentiejuister dan die gebruikt is door DODD en FOOT (1953). Een
lageindex geeft een hoge persistentie aan en daarom is bovenstaande coefficient ook
negatief. Volgens hen is er enig causaal verband tussen de maximale melksnelheid
en de persistentie.
Indirect kan demaximalemelksnelheid door de persistentie invloed uitoefenen opde
totalemelkopbrengst.Uit hunmateriaalwasditechternietmet zekerheidvasttestellen.
Invloed vande leeftijd
Door verschillende onderzoekers (DODD (1953), ANDREAE (1955), BUTZ en SCHMAHLSTIEG (1955), WILKE (1959), DONALD (1960), HORNY en HERTRAMPF (1960), HAPP
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(1961) en JOHANSSON (1961)) is nagegaan de invloed van de leeftijd op de melksnelheid.
DODD (1953) onderzocht bij 34 koeien in de eerste drie lactaties de invloed van de
leeftijd op de melksnelheid en het bleek hem, dat deze leeftijd geen invloed had wanneer de melkgift gelijk was. DODD, FOOT en NEAVE (1951) hadden een zekere invloed
van de leeftijd op de tepelsluitspier gevonden, deze invloed bleek echter niet significant te zijn.
Zowel WILKE (1959), DONALD (1960) en H A P P (1961) vermeldden een hogere
melksnelheid in de tweede, respectievelijk derde lactatie, dan in de eerste lactatie.
JOHANSSON (1961) vermeldt, dat de maximale melksnelheid iets toeneemt met de
leeftijd, echter niet voldoende om de stijging in melkopbrengst te compenseren en
daardoor stijgt demelktijd met de leeftijd.
BUTZ en SCHMAHLSTIEG (1955) vonden bij dezelfde melkgiften in verschillende
lactaties geen verschil in gemiddelde melksnelheid en volgens hen zijn de eventuele
verschillen in gemiddelde melksnelheid bij dezelfde koe in verschillende lactaties te
wijten aan verschillenin produktie.
Invloed vanhetgedrag
In de praktijk isvoldoende bekend, dat het gedrag van de dieren een grote invloed
heeft op de melkbaarheid. Rustige dieren laten zich over het algemeen aanmerkelijk
beter melken dan zenuwachtige dieren. POLITIEK (1962) heeft gewezen op het belang
om bij het melkbaarheidsonderzoek gegevens te verzamelen over het gedrag van de
dieren. Daar deze gegevens berusten op subjectieve waarnemingen, zijn deze alleen
bruikbaar in extreme gevallen.
Invloedvanuierbeschadigingen
Uierbeschadigingen, veroorzaakt b.v. door betrappen, blindmelken ofiets dergelijks,
eventueel gepaard met een besmetting, kunnen de melkbaarheid van een koe zeer
nadelig beinvloeden. Dit zijn abnormale omstandigheden en daarom worden bij
onderzoekingen meestal alleen resultaten van koeien met normale, gezonde uiers
verwerkt.
Invloed vanhet milieu
Achtereenvolgens worden besproken deinvloed van hetbedrijf,deinvloedvan avondof morgenmelking en de invloeden van de grootte van het melkinterval, de dag, het
seizoenen het weer.
Invloedvanhetbedrijf
In de praktijk treden grote verschillen op in de melkbaarheid van het melkvee op
verschillende bedrijven. Deze verschillen berusten op een complex van factoren,
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welke gedeeltelijk eengevolg zijn vanmilieu-invloeden, zoals o.a.demachine ende
melker.
Invloedvandeavond- ofmorgenmelking
WILKE (1959) vergelijkt bij261 koeien heteerste onderzoek 'savonds met het tweede
onderzoek vande volgende morgen. Tussen de beide melkingen vindt hij praktisch
geen verschil envolgens hemheeft hetin de praktijk geen invloed ofde melkingen
's avonds of's morgens worden gedaan.
Het blijkt, datinzijn materiaal degemiddelde melkgift 'savonds vrijwel even groot
isals'smorgens.
Invloed vanhetinterval tussen de melktijden
Volgens BRUMBY (1961) heeft hetinterval tussen de melktijden invloed opde melksnelheid. Vermoedelijk zaldezeinvloed tewijten zijn aan het verschilin melkgift.
Invloedvandedagvan melking
FOOT (1935) bepaalde bij 375koeien de melksnelheid tijdens het melken. Van dag
tot dagwaser eengrote overeenkomst tussen de melksnelheidscurven van dezelfde
koeien.
Invloedvanhetseizoen
DODD (1953) deed 326 melkingen bij 141 koeien. Demelkbaarheid bepaalde hij met
een Gascoigne melkmachine vanhetstaande type. Erwerd gemolken met48 pulsaties per minuut, een zuig-persslagverhouding van 1:1 en eenvacuum van 15 inch
kwik. DODD constateerde, dat bij een gelijke opbrengst de maximale melksnelheid
tijdens hetvoorjaar indeweide lager was danopstal.
Invloedvan hetweer
In de praktijk is voldoende bekend, dat de koeien na een koude nacht de melk
'smorgensveelalslecht laten schieten. Zij laten zich dan minder vlot melken en de
hoeveelheid namelk is meestal groter. Ook heeft men een dergelijke ervaringverkregen bijkoud, regenachtig weer en speciaal bijdiekoeien, dietijdens hetmelken
met de kopinde wind staan. Volgens GROTE (persoonlijke mededeling 1962) worden
om deze reden inOldenburg dekoeien met slecht weer niet onderzocht op melkbaarheid.
Erfelijke invloeden
Door vele onderzoekers iseenbelangrijke invloed vanerfelijke factoren opdemelkbaarheid gevonden. Zeer bekend zijn deonderzoekingen van MATTHEWS e.a. (1928),
FOOT (1935), BECK e.a. (1951), DODD en FOOT (1953), ANDREAE (1954), BUTZ en
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(1955), BRUMBY (1957), JOHANSSON (1957), STEWART e.a. (1957),
(1959), SKJERVOLD en SANDVIK (1959), WILKE (1959) en POLITIEK (1961).
FOOT (1935) schreef het volgende: It isfound on plotting single tests thateach cow has a
characteristiccurveof'rate ofmilking', which, undernormalconditions, does not varygreatlyfrom
day to day. Thedifference in the slope of the curvesfor differentcows is, however,fairlypronounced
(zicfig.2).
SCHMAHLSTIEG

DONALD

RATE/TIME

FIG. 2 De melksnelhcid van tweekoeien (1
en 2). In de bovenste grafiek is het verband
tussen melksnelheid en tijd aangegeven, in
deonderstehetverband tussen de gewonnen
hoeveelheid melk en de tijd (DODD, 1953)
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FIG. 2 The milking rate records of twocows
(1 and 2) illustrated as rate/time graphs and
quantity]limegraphs (DODD, 1953)

e.a. (1951) vergeleken de melksnelheid van koeien van vier rassen en de
volgorde zowel van de maximale als de gemiddelde melksnelheid was als volgt:
Frisian Holstein,Jersey,Ayrshireen Guernsey.
STEWART, SCHULTZ en COKER (1957) berekenden uit een onderzoek met 286
koeien significante verschillen tussen een viertal rassen. Het betrof hier de rassen
Zwitsers Bruinvee, Guernsey, Friesian Holstein enJersey.
BECK e.a. (1951) berekenden eveneens de herhaalbaarheid voor verschillende melkBECK
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baarheidskenmerken. De herhaalbaarheid per dag werd bepaald met 28 koeien, die
gedurende drie opeenvolgende dagen werden gemolken. De herhaalbaarheid per
week werd onderzocht met behulp van 12 koeien, die gedurende zes opeenvolgende
wekenwerdengemolken.25 koeien, die in hetzelfde stadium van twee opeenvolgende
lactaties zijn gemolken, gaven de herhaalbaarheid tussen lactaties. Deze onderzoekers
verkregen devolgende resultaten:
TABEL 2. Herhaalbaarheid van enkele melkbaarheidskenmerken (BECK e.a., 1951)

Herhaalbaarheid
Repeatability
tussen dagen
between days
tussen weken
between weeks
tussen lactaties
between lactations

Maximale melksnelheid
Peakflow
0,956

Gemiddelde melksnelheid
Average/low
0,883

0,890

0,800

0,945

0,895

—-

TABLE 2. Repeatabilityofsomemilkingcharacteristics ("BECKetal, 1951)

Uit deze getallen blijkt, dat zowel de maximale als de gemiddelde melksnelheid per
koe slechts weinig varieert en dit geldt niet alleen van dag tot dag, maar ook van
lactatie tot lactatie (zie ook fig. 3).
DODD en FOOT (1953) berekenden significante correlaties tussen de melksnelheden
van moeders en dochters. Ook vonden zij duidelijke verschillen in melkbaarheid tussen groepen halfzusters van verschillende stieren.
BUTZ en SGHMAHLSTIEG (1955) vonden bij een onderzoek naar de melkbaarheid by
dochters van 14 verschillende stieren duidelijke verschillen. Zo hadden de dochters
van drie stieren een hogere melkbaarheid dan hun moeders. Bij de dochters van dne
andere stieren bleekhet tegengestelde het gevalte zijn.
TABEL 3. Resultatenmet tweelingen (Brumby, 1956)
Een-eiige tweelingen
Identicaltwins
Kenmerk
Characteristic

correlatie binnen herhaalbaarheid
de paren
correlation within
repeatability

Twee-eiige tweelingen
Fraternaltwins
erfelijkheidsgraad
heritability

herhaalbaar
repeatability

thepairs
maximale melksnelheid
peakflow
gemiddelde melksnelheid
average flow

0,724

0,904

0,862

0.945

0,590

0,807

0,674

0,914

TABLE 3 Resultswithtwins (Brumby, 1956)
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Fio.3 Invloed van de lactatieop de mclksnclhcid. Van drie kocicn zijn grafickcn opgcnomen in de
eerste, twccdeenderdclactalicpcriodc.Deovercenkomst tusscn dcgrafickcn vandcdriekocicn iszcer
duidelijk (DODD, FOOTen NEAVE, 1951)
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