Ing. J. van G,eneijgen

In mei en oktocber 1974 werden dsoor de heren Gieasen en De Vries valn het I M A G
a n a l y s e s #gemaakt v a n Ihet a~be$dsverbrviik <bij het me+ken omp de Wai’boerhoeve.
In mei werd ‘een vollmedige arbeidsstud’ie gemaakt. Daarin werd nageglaan hoelveel
tijd de melker voor de handelingen nodig lhad, ihoe #lang de machine gebruikt werd
en ‘hoe lanlg de kloe in de melkstal stond. In oktober werd alleen een analyse gem a a k t v a n d e dioor de melker verrichte ~halndelinlgen. De mel:kstall,en waarin ‘de
studcies werden uitgevoerd kunnen ,globaall \aIls lvolgt worden ,olmschreiven.
- Afdlelling 1. Open zesstands ,mellk~staSl met automatische afnameapparatuur, PI A6,
60 koeien.
- Afdeling 2. Twaalfstands vi’sgraatme’lkstal<met liohtsignalering, PI Al 2, 120 koeien.
- Afdelling 3. Twintigsjtands visgraatmelSkstal met automlatissohe afname-aplparatuur,
PI A20, 180 koeien.
Deze melkstal~len moeten niet ‘in de eerste plaats gezien w,orden als optimale meIlIksystemen (bij (het betreffende aantal koetien en ze kunnen ook niet zonder meer met
elkaar worden vergeleken. Ze zijn veel lmleer bedloeI,d torn er iln de gegeven situatie
de nodi,ge e~rvaringen mee ‘op te doen en ze eventueel /tot leen grotere (bruikbaarheid te onltwikkelen.

Resultaten arbeidsstudie
De voornaalmlste resultaten van de arbeidsstudie zijn sitn ‘talbel 1 vermelld.
Onder de mauh!ine-‘werktijd wordt ‘verstaan het lmellken, lhet aansluiten en afnemen
van de melkstelI,en en eventuele s~tori~ngtijld. De ~mach~ine-stoptijd is de tijd tussen
het afnemen van lhet melkstetl en het opnieuw aanslu’iten bij Ide volgende koe.
Opvallend is de gerinlge machme-stolptijd (op afd. 1 en de grote machine-stoptijd op
af’d. 3. Dit is min of meer gebonlden aan chet systeem. De lbenvtiing is overigens
sterk afhankelijk valn het wisselen ‘van groepen en de vat+altie ri’n maoh~inemellktijd.
De norm voor de melksnelhei~d in’ lmellkstal~len zoals die op de afdelisngen 1 tot en
met 3 aanwezig zijn iis resp. 1,80, 1,46 en 1,74 kg ‘per ‘minuut per *koe. De mellksnelheid sop af,d. 1 en 3 laat en~i~gseins te wensen over. ‘Dlit werd op afd. 1 hoofdzakelijk veroorzaakt door een aanltal d’riespenen en verder dioor- een grote vari,atie
in melklgift per koe en stagnatie in de autoimatische afname-aplparatuur. In oktober
kon de mel’ksnellheid niet wolrden berekend, ‘maar dleze leek toen, vooral rop afd. 1
niet Ibeter te zun geweest.
De prestatie alp de lafd. 1 en 2 lag tin meli [bij ,de norm. In oktober was de prestatie
op afd. 1 echter lager en alp a,fd. 2 hoger. De lagere (prestaties op afd. 1 in oktober
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Tabel 1. Gemiddelde

resultaten arbeidsstudie.
Afd. IiSect. 1
okt./
mei/
M’ay
,Oct.

Aantal ~koeien/number of cows
Kg me’lsk ‘pelr ‘koe/kg mi~lk per cow
Mantijd ‘per koe in mlin./man%ilme per cow
in m’in
Machine-melktud per koe in min./mach.
mliliki ng time lifn miIn. per cow
Mellksnelheid per koe in kg per min./kg
milbk $n tmin. per cow
Aantal (koeien per uur/nvmber of cows per
hour
Mantijd per 100 kg melk in m!in./man min.
per 100 kg [milIk
Machine-werktiljd per koe in minjmach.
worki~ng ftime li8r-r 2milt-r. per cow
Machine-stoptijd per koe in minjmach.
stolppinlg time in min. per cow
Mach.-werktijd lisn y0 van tot. mach.-tijd/
mach. working time in o/. of total1 mach. time
Mach.-stoptijd in yo van tot. mach.-tijd/mach.
slopping Wme in o/. ‘of ‘total ‘mach. bilme

Alfd. 2ISect. 2
mei/
<okt./
Oct.
May

Afd. 3ISect. 3
<mei/
okt./
(May
act.

45
8,90

38
575

103
6,53

84
5,90

170
8,60

151
7,20

1,22

1,35

1,07

0,87

1,Ol

0,77

5,50

4,23

‘5,17

1 ,162

1,54

11 ;50

49

44

56

69

59

78

13,74

23,49

16,40

14,80

11,80

10,65

5,72

4,54

6,09

1,61

8,28

14,‘l 8

78

35

30

22

65

70

Tabel 1. Average resuilts labourstvdy

werd veroorzaakt dloor vuilere uiers, een weigerende krachtvoerautomaat, extra
aandacht voor een aantal pas afgek~allfd~e vaarzen en een rustifger werktempo.
Op afd. 2 verliep +n loktober het gehele proces wat vIlotter, er hioefsden toen geen
koeien te worden opgehlaald uilt de wachtruimte, er yvaren geen ,pro,duiktiegroepen
en de wachlttijd voor de ~mel~ker was ,korter. Op a6d. 3 was de prestatie in mei niogall
wat lager dan de n,orm van 71 koetien ‘per uur. #Dit was hloofd~zakelijk een gevolg
van de zware belalsting van de mellker en de #onrust onder de Ikoeien. De zware belasting en de (onrust lontstonden vooral dloordat <veel ~mellkstelleln werden afgetralpt.
Door hhet opnieuw aansluiiten Ikon er (niet systematisoh worden g’ewerkt. De afgetrapte melllkstelNen bleven soms lang li,ggen. Mlellkstal en Imellkla~pparatuur w e r d e n
vaak door mest <bevuild zodat veel gespoel’d lmloest worden. Verder moesten er
veel koe’ien uit de wachtru,imte worden lolpgehaald en Imoest de )meI,ker zorgen voor
het wisselen van de produktiegroepen. In lolktolber gebeurde *dit door een tweedre
man. De arbe~i~daorganisa$ie was toen ook (beter en de melllker h,ad iets meer tgd
beschi,kbaar voo,t- ~klolntrole.
Specificatie mantijd

De mantQd per koe *is in talbel 2 rnader gespecificeerd.
In het algemeen werden de *meest voorkolmende ihandeIinlgen (in oktober wat dotter uitgevoerd dlan in mei. Dat gelldt echter niet voor ,het ~voo~rbshandelen, omdat
de dieren in oktober vuiler waren dan in mei.
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Tabel 2. SpeciFica,tie mantijd tin cmin. per koe

Afd. l/Sect. 1
okt./
meti/
,Oct.
May
13,2
Voorbehandelen/preparation
18,O
Aansluiten melkstelNen/attaching clusters
Krachtvoer verstrekken/supplying
1 ,2
concen’trates
27,7
Wisselen koelien/chanlg$ngcows
Afnemen imelikstellIen/tak,in~g olff clusters
1 ,8
27,l
Wacihttijd, controlle/waliting time, c’heck
Aanslluilten afgetrapt mellksteNl/attach$ng
kidked off clusters
1,5
Spoelen stand en of melkstel/cleaning stand
md or c~lusters
5,2
Ophalen koelien 2ijdens mel~ken/fetsching
16,4
cows dur? n,g mli,l’ki~ng
10,l
Diversen/various work
122,2
Totaal/t,otall

Afd. 2ISect. 2
okt./
meii/
Oct.
May

Add. 3lSect. 3
meli/
okt./
act.
May

22,7
17,l

13,8
185

166
18,0

13,8
19,9

17,l
18,6

2,0
30,7

1 22,0

\
I 19,2

5,0
7,7

4,4
10,2

0,l
33,9

10,2
25,5

7,6
16,O

0,2
1 1,8

13,2

-

1,8

-

4,7

3,2

5,3

2,2

4,0

4,6

-

10,9
12,6
135,3

6,9
6,0
106,9

5,6
87,0

15,4
18,3
SI 01 ,4

0,9
8,8
76,4

Tabel 2. Specifiicetion mantlme ‘in cm;in. peir cow

Hloewel de omstandligheden voor het wislseleln van de koeien op afd. 3 niet ideaal
zijn kosltte dilt ‘per kfoe toch welini,g tijld. Op afd. 1 daarentegen kostte het wisselen
van de ksoeien vrij veel tijd, oo’k al blad die ,meCker een grote vaardighelid en waren
de arbelidsomstandlilg~heden gunstig.
Uit de opgenlomen t@d voor het afnemlen van de melNkstelIen ‘op afd. 1 e n 3 blijkt
dat de afname-apparatuur vooral ap afd. 1 in mei niet feilloos heeft gewerkt.
W a t d e wachttbd betreft mloet w o r d e n mop,gelmerkt dalt dseze in oktolber op afd. 1
waarsohijnmlij,k mede valnweige eein rustiger bedieninig van (de aipparatuur langer was
dan in mei. In oktober werd ‘op afdel’ilng 2 door de kortere imachinemelktijd een
kortere wachttijd verkregen dan in mei. Op afd. 3 was er zowel in oktober als in
mei slechts weinig tijd voor kontrole. In deze sItal was de mellker zwaar belast, zelfs
bij een betere arbeidelorganisatie in aoktolber.
Verder (blijkt uit talbel 2 dat er op de afd. 1 en 2 in mei enkele Smel~kstelSlen werden
afgetrapt. Vermoedelbk‘ils de ‘klauwvorm daarbij van grote tinvlloed igeweest.
Als de meI*ker de mel’kstal uit mloet om de ekoelien uit de wa’ohtruimte ,op te halen
kost dat veel tijd; er kan dan met systemaltisch worden gewerkt en eventuele afgetralpte ,melkstelCen [blijven te lang liggen. Dlit kwam alp (afd. 3 duidelijk naar voren..
De benodilgde tud ‘hiervoor was in soktolbe’t- lalger dan in mei; op afd. 2 ‘hoefde er
tijdens de metingen lin oktober z&s geen enkele koe te worden opgelhaald. O p
afdeling 3 werd het ophalen van de koeien in oktober, wat toen niet minder was
dan tin mei, verzorgd door een tweede man die tevens de ,me#kstaI af en toe sahoon
hield. Hierdoor is de totaaltud voor het mel’ken 801~ afd. 3 in loktobelt- niet geheel
vergelijkbaar mtet die in mei.
De post diversen op afd. 3 ‘was in mei aan de ‘hoge kant. Er werden toen veel dier e n gespamen en dloor de h(oge belasting van de melker moesten zelfs enkele
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keren spanbeugels worden teruggehaald. Verder moest van een plaar koeien afwijke,ndemelik wo,rden afgezonderd.
Bijkomend werk
De (benodigde arbeidstijd voor ‘het bijlkiolmend werk [heeft ibetrekklinlg op de voorbereidende werkzaamheden voor het melken en ‘op het nawerk.
De gegevens zijn in tabel 3 vermmeld. De benodi,gdle tijd voor het oiphalen van d’e
k’oeien uit de wei’dle is buiten lbeschouwijng gellaten o,mdat de koppekyootte en de
afstand waarover de ksoeiien opgelhaaild moesten wo,t-den nogal uilteen sliepen.
Tabel 3. Bijkomend werk, in mlbnuten per keer metken
Afd. IiSect. 1
#mei/
Mlay
Mellkstellen ‘klaar lmaken/preparing clusters
Apparatuur lma’ken/preparing ‘ins’tallati,on
Overig materiaal/other material
InstaNatie instel~len/adjustin~g ‘ilnstaIbati,on
Stanlden nat spuiten/we’tt!ing sitands
Mellksîellen reim$gen/c~lean~ing clusters
Mellkleidling o~m~koppelen/cou,plling ,m’i’lsk pipe
Filters ufitnemen/taking out Fislters
Melkstal schoonmaken/cleaning Bmillking
parlour
Wachtruim’te reinigen/clleaning collecting
yard
Diversen/various werk
Totaal (excl. Ikoelien oghalen)/totall (excl.
fetohing cows)

Afd. 2ImSect. 2

Afd. 3ISect. 3
Imeli/
May

okt.
act.

olkt./
Oc’t.

lmeli/
May

OlktY./
Oct.

1,38

1,02
1,73

2,OO
2,94
0,36
O,37
‘10,22
3,94
0,77

0,80
1,06
0,22
0,40
9,71
4,O5
0,39

0,85

3,78
1:17
1 ,38
5,14
0,75

11 ,05
1 ;21
6,34
4,55
0,85

1,20
2,23
034
1,99
7,73
4,92
1,97

3,00

3,53

6,05

10,47

14,20

12,53

0,31

6,92
-

1 ,60
-

2,70
1.10

3,Ol
1235

2,09

16,48

24,02

24,40

34,65

40,16

32,54

1,20
4,56
0,162
0,60
3,56

1,78

-

1,29

Tabel 3. Incidental werk in mlinutes per time mlilkilng

Door het nat makeln van de s’tanden koe’kt #de mest m’inder aan. Het arbe,idsverbruik op de versoh,iIIende onderdelen ihlolud’t verbansd $met de tgrootte van de melks t a l . D,e olptredende variatie ,in de totaaltvd #tussen de twee waarnemimngen +s t o c h
wel groot maar kan Imoeilijlk worden verklaard. Het is ,dvidelijk dat de post bijkom e n d welrk een belangry,k percentage van de ‘benodigde tod voor ‘helt melsken kan
bedragen. Gemidldeld was dlat 30% (,excliusief Ihet ophlalen van de koeien), met een
varialtie van 22 tolt 47%. De verh,olud’inlg ,tussen lhet bijkomende werk en het melken
wordt overigens zeer sterk beïnlvlloeld dloor de tudsduur van het werkelijke mellken.
Discussie
De open zesstands melkstal met automatische afname-apparatuur is zeer geschilkt
wanneer men wil en kan volstaan met een prestatie tot ca. 50 lkoeien per uur. De
meIaker kan daarbi,i dan zi,jn ei,gen welrktemlpo bepalen. Het wissellen van de koeien
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kost, dloor het bedienen van de SheIkken, wel meer tijd dan in een visgraatsltal maar
de ervaringen ten aanzien van ‘het bedienen van d e helkken zijn alp de Waiboerhoeve niet ongunstig. Een grotere stal ~+.s waarschijn~lijk niet aan te bevelen omdat
de Looplijnen dan lang worden.

De open zess’tands me’likstal mlet afname-apparatuur is zeer geschi’kt als met een prestatie van

ca. 50 koeien per uur vols’taan kan worden.
The open six stal,1 m#ilkInlg palrlour twith aultomatfic teat cup removal apparaturs is very suitable
on falrms were a capacdty of 50 cows fan hour is sufficient.

In de twaalfstands visgraatmelkstral met lichtsignalering werd in een rustifg t e m p o
gemlolken en de mellker werkte wat betireft (het afnemen van de melkstellen vrijwel
geheel op de aanwijzing van ‘de Iichtsignale~ring. D’it betekent dat de belasting van
de melker in ve’rband met de ,kontrole alp het uit zijn van de koelien tin lbelanlgrijke
mate verminderd. De prestatie lhloeft niet veel lager (te zijn dan in een geloke stal
met automaUsche afname-apparatuur. In ee’n grotere stal wordt dlat echter anlders
o m d a t bij automatische afnaime-apparatuur enkele handelminlgen geheel of gedeeltelijk vervallen (afnemen, kontrole, lopen).
Het melken in een twintigstanlds visgraatstal ‘met automatische afname-apparatuur
is voor één man een zware tbelastinlg, vooral ales ook de (koetien m o e t e n w o r d e n
opgehaald en er melkstellen worden afgetrapt. Dijt Iblijkit uit de klorte tod die d e
melker in deze stal beschiktbaar ihad voor kontmrole en uit het feit dlat a f g e t r a p t e
melkstellen vaak te lang bleven liggen voordat ze weer werden aanlgesloten. In
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e e n dergelvke stal ontstaan lange looplijnen als van het systemati,sch w e r k e n
moet worden afgeweken en dat Ikwalm nogal eens voor. Het melken is op deze
wijze geen één~manssystee~m, waarbij ‘vlot en goed kan worden gewerkt. Bij het
inschakelen van eten tweede man wordt lwel een grotmere uurprestatie verkreigen
zodat het meliken van een grote k,olppel dan tooh in een redelijke tijd Iklaar komt.
Het aantal koeien per man-uur daalt dan eohter sterk. Voor een éénlmlanssysteem
lijkt een zestienstarrds visgraatm~elkstal met automatisch,eafname-lapparaltuur b e t e r
gesohiiikt; vooral ook #omdat de investering in 4 stellen extra er waarsohijnlij’k niet
uitkomt.
O v e r i g e n s zijn de omsltanldilglheden,bij het werken in de twintigstands visgraatmeLks t a l o p d e Waliboethoeve InQelt olptilmaall. D e melkput is te smal1 en ,in kjombin,atie
m e t d e aanlwerigheid van te laag gemonteerdle mlelkmeetglazenleicdt dat tot een
slecht loverrilcht.
D e teruglloopga~ngen staan in lolpen verb’indin,g ernIet de mebkstall. Mogelijk leidt een
dichte afscheid,in,g tot een snellller verkeer.
In dergelijke grote stallen #met auto:matisohe afname-apparatuur en melikmeetglazen
verdlient een keerbuis met karteSlralnd waarscihijnllijk zde voorkeur lboven een rechte
k e e r b v i s olmdat (dan ee’n b e t e r e opatelliinrg m o g e l i j k (is waardloor o o k e e n Ibeter
overzicht ontstaat. In het algeimeen kan worden gesteld dat voor een maximale
p r e s t a t i e ,in een melkstal, droogstaan,de d i e r e n e n [ k o e i e n mlet afwijkenmde melIk
m o e t e n woirden a f g e z o n d e r d , allthans niet tussen de andere akloelien die melkstal
passeren.
Op afd. 2 werd het melkstell met direkt na lhet voorbehanldelen a a n g e s l o t e n e n
daardoor ontstond er een waoh’ttijd voor de ‘koeien van gemiddeld ,onigeveer 1 mlinuut. Door het mellkstel dilt-ekt na de voorbehalndelling aan te sluiten zou de prestatie, die overigens al op een goed ‘nive,aiu lag, mofgelijk ~nolg verder kunnen worden
opgevoerd.
Samenvatting
In mei en oktober 1974 weird door de h,eren G,ieslsen en De Vries van het IMAG
een studie gemaakt van het arbeidaverbruik bij [het melken in de ,melkstallen op de
Waiboerhoeve. In de open zesstands mellkstal met automatische afnalme-apparatuur werd een prestatie velrkregen van resp. 49 en 44 koe’ien per uur. Omd(at in
e e n d e r g e l i j k e stal1 veel helkken mloeten worden bedtiend, kostte ,het wisselsen van
d e ‘koeien nogal1 wat tijd. De ge’midldeI,dle mantijd per koe was resp. 1,22 en 1,35
min. De melker kon bij dit systeem zij,n eilgen welrktempo bepalen.
In de twaalfstands vissgraatmelikstal met liohtsignalerinlg werd in een rustig tempo
gemolken en de melker werkte wat lbetreift het adne,mlen van *de medNkatelNen vrijw e l g e h e e l ‘op de aanwijzling van de l~ichts:i’gnaI~eai~nlg. Dit bete’kende dat de belaeting van de mel,ker iln verbansd met het uit zij,n ‘van de lkoeien oolk b e l a n g r i j k vermsinderde en de prestatie ongeveer gellijk zal zijn laan die in een ,det-gelijlke stal
met automatische ~afnalme-apparatuu~t-. De prestaltie was resp. 56 en 69 koelien per
uur. De gemiddeltdle mantijd *per koe was resp. 1,07 en 0,87 minuut.
In de twi~ntigstands visgraatmelkstal met alutomatia’ohe afname-lapparatuur was de
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melker zwaar belast. Er werd een prestatie lberelikt van resp. 59 en 78 kloeien pmer
uur en een malntijid van resp. 1,Ol en 0,76 m+nuut per koe. In ,oktober was edhter
een tweede man behulpzaam die vooraf1 het ophalen van de koeien uit de walchtruimte en het wisselen van de produktiegroepen verzor&e. De zware #belasting
van de mieliker ,bI,eek uit de korte tijd die lhu besjchlikbaar blad ‘voor kontrole en uit
het fe:it dat afgetrapte mel~kstellen vaak lang bleven liggen voord*at ze weer werden
aangesloten.
Als van het systematisch werken wordt afgewelken, wat nogal eens voorkwam,
o n t s t a a n lanlge Cooplijnen. Het melcken in een ~dergellijk~e stal is geen éérrmlanssysteem waarbij vlot en goed kan worden gewerkt. Weliswaar zijn de omstandigheden wat de stal ‘betreft niet ,optimaal maar voor een éénlmalnssysteem lijlkt een
zestienstandls visgraatmelkstal met autolmatische aheme-alpparatuur toch beter geschikt, mede ook o,mdat de investering in 4 extra stelllen er waarschbnlijk niet uitkomt.
Summary
In May and ,i,n October 1974, Mr. Gieasen and Mr. De Vries of IMAG made a study
of the time n,eeded for mi~llking in the d,ifferent ~m,iI’king parlours of the Waiboerhloeve.
In the lopen six stal1 milkiing fparleolur with automatie teat cup removal apparatus, the
working efficiency was 49 and 44 cows resp. per ‘hrour.
B e o a u s e ‘many fences have to ibe served in suloh a Imilkinlg palrlour, it tost quite a
lot of time to exohlange the cows. The total length of tilme neelded for m’illkinlg w a s
1.22 and 1.35 min., per cow resp. In this system the milker hilmself could sti,pulate
his own workixng speed.
I n the twelve-sftal’l herringlbone p a r l o u r with a l+glhtsignaII’ing systelm, $he c o w s
w e r e milkeld in a qu’iet speed. In mordIer to remove the milking apmparatvs, the milaker
n e a r l y o n l y acted upon the indications of the l+glht-si~gn~allingsystelm. T h i s considera b l y I$owereld the burdlen F o r the m’ilmker when t h e cows w e r e elmpty, slo that t h e
w o r k i n g lelfficience will be about the same as in a s’imiilar parlcour with an automatie
teat cup removal apparatus. The workin’g efficienoe was 56 and 69 cows resp. per
hour. The milking time per cow was 1.07 and 0.87 ‘minute resp. In the twenty-stal!
herringblolne p a r l o u r wilth an automatie teat c u p remolval alpparatvs, mlilking m e a n t
too great a Iburden For the ~mlillker. The worki~ng efficiency was 50 anid 78 cows resp.
pe’r houIt- and the ,miNliking time 1.01 and 0.76 minute per cow res’p. In October, however, a second man caIme to aslsist who was specially entrusteld with remolving the
cows from the waiting room and e x c h a n g i n g the proIduction groups. Th’at all this
w a s t o o he’avy a blurden for the m i l k e r b e c a m e clcear fro~m the fact that he had
o n l y littlse time left f o r co~ntrol land t h a t the kilcked coff clustelrs loften remaianeld lyin,g
a b o u t toe Ilonlg before being attached again. Long walking Iines existted when the
milker ha’d to deviate from the systernatic method of working.
Milking in suoh a parlour is nat a one-man system durin’g which the work can be
d o n e rapidly alnd well. Thlougfh the conditions, so fiar as the cowhouse lis concerned,
w e r e nat ‘optiimal, a sixteen-st’all heringbolne parllour wi;trh automatie teat c u p remova l . apparatvs stil1 s e e m s m o r e olpti,miaI for a one-lman system also beoausse t h e
irwstment in four sets extra will probalbly no:t lbe oovereld.
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