BEELDVERHAAL

Zelf controleren
en insemineren

1

Sinds de aanschaf van de melkrobots werkt Annette met activiteitsmeting voor het opsporen van de tochtige koeien. Elke ochtend en elke avond controleert ze de attentielijsten op de computer die vlak bij de melkrobots staat.

5

Na enkele seconden is het rietje ontdooid. Annette pakt de
inseminatiepipet en stopt het rietje erin. Het bovenstuk van
het rietje knipt ze af voordat ze een huls over het rietje
schuift.

2

Met de hulp van separatiemogelijkheden na de melkrobot kan
Annette een tochtige koe eenvoudig apart laten zetten. Voor inseminatie lokt de melkveehoudster de koe in alle rust naar het
zelfsluitend voerhek om haar op die manier vast te zetten.

6

Om het sperma goed warm te houden draagt Annette de
pipet op haar borst tussen kleding en huid. Gewapend met
glijmiddel en een plastic handschoen zet ze koers richting
het tochtige dier.

3

Annette bepaalt aan de hand van het stieradvies en eigen bevindingen welke stier ze op de koe wil inzetten. Zodra de partnerkeuze is gemaakt, noteert ze het nummer van de koe, de stier, de
ki-code en de dekdatum in een klein notitieboekje, om niet meer te
vergeten. Pas later voert ze de gegevens ook in de computer in.

7

De staart gaat opzij. Met haar hand zoekt Annette de cervix
op in het achterste van de koe. Met zachte bewegingen
manipuleert de boerin het rietje door de cervix. Zodra de
pipet er doorheen steekt, duwt ze de inhoud leeg. De koe
is geïnsemineerd.

4

In de thermosfles komt water met een temperatuur van 35 graden Celsius. Daarna opent Annette het inseminatievat en zoekt
de juiste spermakoker. Met behulp van een pincet vist ze het
rietje uit de koker en brengt ze het in sneltempo over naar de
thermosfles om het te laten ontdooien.

8

Als Annette de separatiebox uitgaat, maakt ze zorgvuldig
haar laarzen schoon. Na een laatste controle van het spermarietje om te zien of wel degelijk de juiste dosis is gebruikt,
gaat de handschoen inclusief de lege huls de vuilnisemmer
in. De fles glijmiddel zet ze weer op de vaste plek.

De dagelijkse leiding op het negentigkoppige melkveebedrijf in Standdaarbuiten heeft Annette
Dijkshoorn zelf in handen. Haar zes jaar ervaring als inseminator voor veeverbeteringsorganisatie
CRV maakt dat de melkveehoudster doorgewinterd is in doe-het-zelf-ki. Annette doet zelf de fokkerij en legt in dit verhaal uit hoe ze praktisch te werk gaat bij het insemineren van een melkkoe.
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