BEELDVERHAAL

Stappen tellen om
tocht op te sporen
Nerveus snuffelen, gespitste oren en voortdurend rondstappen in de stal. Het zijn enkele signalen van tochtige koeien. Om echt elke koe of pink met tocht op te sporen, investeerden Liesbeth
Christianen en Marc Boeren uit Meerle in Ovalert. Door stappentellers te gebruiken krijgen ze
de individuele tochtgegevens en de bijpassende stierkeuze per sms doorgestuurd.
TEKST ANNELIES DEBERGH
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De stappenteller wordt met een bevestigingsband vastgegespt aan
de voorpoot. Pinken krijgen de stappenteller tijdelijk om: vanaf twee
tot drie maanden voor het insemineren tot de dracht bevestigd is.

2

Elke pasgekalfde vaars krijgt definitief een stappenteller om de
voorpoot. Het toestel registreert de activiteit van het dier. Die activiteitsgegevens worden elke twee uur doorgeseind naar de antenne.

3

Hoog in de stal hangt de antenne die alle signalen van alle koeien
doorstuurt naar het onlineprogramma Ovalert. Het programma vergelijkt de bewegingsgegevens met de gemiddelde activiteit van de
voorbije dagen. Zodra de activiteit afwijkt, geeft een rood knipperend licht aan dat één of meerdere koeien tochtig zijn.

4

Een sms op de smartphone geeft aan dat een koe tochtig is. Liesbeth weet aan de hand van het bericht meteen om welke koe het
gaat. Naast de diergegevens zorgt Ovalert ook voor gegevens over
het bijpassende stieradvies voor deze specifieke koe.

5

Hoewel Liesbeth en Marc bijna blindelings op de stappentellers
vertrouwen, nemen ze de tijd om tochtige koeien zelf waar te ne-

men. Als het optimale inseminatiemoment aanbreekt, zetten
ze de koe vast aan het voerhek voor inseminatie.
6

Liesbeth controleert het directe bericht via sms en ze bekijkt
dagelijks de diergegevens en attenties op de computer. Dat
kan in de stal gebeuren, maar ook op een tweede computer
die in het kantoor in de woonkamer opgesteld staat.

7

Het insemineren doen Liesbeth en Marc zelf. Daartoe volgen
ze zo veel mogelijk de geopperde stierkeuze volgens het
stieradviesprogramma. Op de spermavoorraadkaart wordt
eerst gecheckt of het gewilde spermarietje voorradig is.

8

Het gekozen rietje wordt uit het stikstofvat gehaald. Het rietje
wordt afgevinkt op de voorraadkaart en vervolgens bij de
desbetreffende koe ingebracht.

9

De inseminatiegegevens kunnen onmiddellijk met de smartphone of de computer in VeeManager worden geregistreerd.
Het systeem genereert attentielijsten voor vruchtbaarheid.
Met die gegevens gebeurt elke drie weken drachtcontrole.
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