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Lely’s gele revoluties beloven altijd veel. De laatste is
een tool waarmee je het managementpakket T4C op
je smartphone kunt gebruiken.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling

V

eehouderij Techniek sprak met drie veehouders die
meedraaiden in de testfase van Lely’s T4C Inherd.
Met T4C Inherd gebruik je het gelijknamige Lely
managementpakket op je smartphone. T4C staat voor Time 4
Cows. Omdat een smartphone een ander soort apparaat is dan
een computer, heeft Lely extra functies toegevoegd. T4C Inherd
heeft, als je dat wilt, meer in huis dan T4C voor de pc. De tool
bestaat uit acht samenwerkende apps die je niet allemaal hoeft
te gebruiken.
De gebruikers die we spraken, waarderen vooral de apps Today
en Cow. In Cow vind je informatie over een individuele koe.
Inseminaties, afkalven, periode van melkseparatie en meer van
dergelijke informatie kun je ingeven via deze app. Voordat moederkoe het kalf tot achter de oren droog heeft, kun je vanuit het
strohok al invoeren hoe lang de melk gesepareerd moet worden,
wat het geslacht van het kalf is en welke haarkleur het heeft. In
de app Today vind je de attentielijsten. Welke koeien nog naar
de robot moeten bijvoorbeeld, van welke dieren verwacht wordt
dat ze afkalven, eventueel gegevens van de tochtdetectie en dieren
die behandeld of drooggezet moeten worden. In Today krijg je de
attentielijsten voorgeschoteld als takenlijsten die je afvinkt als je
de klus klaar hebt. In FarmBeats vind je het dashboard in de
vorm van staafdiagrammen. Over de toegevoegde waarde van
deze app lopen de meningen van de gebruikers wat uiteen.
FarmBeats is echter gratis. Cow en Today kosten samen net geen
8 euro per maand. Door meer T4C-apps te downloaden kun je
meer doen met T4C Inherd. Met de app FarmNotes sturen medewerkers berichtjes naar elkaar. Wellicht om te laten weten dat
de koffie klaar staat, maar de notes zijn ook de vervanger van
het whiteboard. Met HowTo leg je met behulp van tekst, foto en
video uit hoe bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. Veel
taken zijn door Lely al ingevoerd, zoals het schoonmaken van
de boxen en het vervangen van tepelvoeringen.
Overigens zijn er ook dingen waarvoor je nog naar de pc moet,
bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe koe aan de koppel.
Wie met T4C Inherd aan de gang wil, kan direct beginnen. De
apps zijn te downloaden via de Apple store en Google Play, de
eerste drie maanden zijn ze gratis. Koppelen van Inherd aan je
T4C-account doe je na het installeren van de apps door een
QR-code te scannen op het scherm van de pc.

16

Veehouderij Techniek l november 2013

In de ochtend slaan we
het kantoor vaak over

’

Een elastiek aan de
telefoon is niet handig

‘
’

Voor ik de in stal ga,
weet ik wat er speelt

’

Gijs van Oostrum:
“Met Inherd heb je veel informatie direct bij de hand. Dat is makkelijk. Minder geslaagd vind ik de betaalwijze. Ik zou liever zien
dat Inherd een aanvulling was op ons T4C-abonnement. Nu moet
ik T4C Inherd betalen via mijn telefoon.”

Hielke Weening:
“Ik heb nu ook tussen de koeien alle informatie bij de hand. Als de
dierenarts wil weten wanneer een kalf geboren is, kan ik hem het
antwoord zo geven. Het werkt ook enigszins verslavend. In het
begin keek ik heel veel naar het dashboard.

Merk je dat je minder hoeft te lopen?

Merk je dat je minder hoeft te lopen?

“We bouwden deze stal in 2002 om te melken met robots. De looplijnen waren al ingericht op veel automatisering. Wel slaan we
’s morgens het kantoor vaak over. We gaan direct de attentie
koeien halen.”

“Ja, het scheelt een hoop heen en weer lopen.”

Merk je dat je minder hoeft te lopen?

Gebruik je T4C op de desktop nog vaak?

“Niet zo zeer, ik sla soms ’s morgens de computer over. Ik weet
met T4C Inherd al wat er gebeuren moet voor ik de stal inga.”

Gebruik je T4C op de desktop nog vaak?
“Het invoerwerk doe ik op de pc, die staat in het kantoor boven de
robotruimte. Voor de drachtcontrole print ik nog altijd een lijst
uit.”

“Invoeren van gegevens en attenties raadplegen doe ik soms op de
telefoon, maar ook nog vaak op de pc. De telefoon is vooral handig
als je tijdens het werk in de stal informatie nodig hebt.”

Is de eerste smartphone al in de put verdwenen?

Wim van Beesten:
“Van T4C op de smartphone hebben we vooral gemak. Als ik van
huis ben, heb ik in beeld wat er gebeurt. Het geeft rust en voorkomt verrassingen als je in de stal komt. De keerzijde is dat je
altijd met je bedrijf bent verbonden, waar je ook bent. Ook als je
op vakantie bent.”

Gebruik je T4C op de desktop nog vaak?
“Best veel, de telefoon gebruik ik vooral om informatie te raad
plegen. Invoeren doe ik niet op de telefoon, onze dochter wel. De
jonge generatie gaat stukken makkelijker met de smartphone om.”

“Nee, dat is nog niet gebeurd.”

“Nee, als ik koeien ga uitzoeken die nog naar de robots moeten,
schrijf ik de nummers op een kladje. Mijn telefoon neem ik niet
mee de stal in. M’n overall trek ik vaak uit en weer aan. Een elastiek aan de telefoon lijkt me niet handig.”

Welke apps blijf je gebruiken?

Welke apps blijf je gebruiken?

Welke apps blijf je gebruiken?

“In elk geval Cow en Today. Farmbeats is een twijfelgeval.”

“De apps die ik gebruik zijn FarmBeats, Cow en Today.”

“Farmbeats, Cow en Today zijn de apps die ik straks zal houden.”

Is de eerste smartphone al in de put verdwenen?

Is de eerste smartphone al in de put verdwenen?
“Nee, ik heb de telefoon altijd met een elastisch koord aan mijn
overall zitten, speciaal voor smartphones.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Gijs en Hugo van Oostrum bouwden in 2002 een nieuw melkveebedrijf
in het Groningse Scheemda. Ze plaatsten drie Lely’s A2 die ze in
2012 vervingen door Lely’s A4. De broers melken 145 koeien met een
productie van gemiddeld 9.800 kg. Op 130 hectare telen ze naast
gras en mais 8 hectare luzerne en 45 hectare wintertarwe. Ze houden
115 stuks jongvee in de jongveestal naast de ligboxenstal.

Familie Weening verhuisde anderhalf jaar terug van een bedrijf in het
Groningse Marum naar het Friese Oosterwolde. Op het nieuwe bedrijf
was één Lely A3 aanwezig. Weening plaatste er een jong gebruikte A3
bij en melkt nu 105 koeien met een jaarproductie net boven 9.000 kg.
Weening houdt zijn vee op 39 hectare gras en teelt 14 hectare mais.
T4C is niet gekoppeld aan zijn managementpakket.

Maatschap Van Beesten-Louwerse melkt 90 koeien in Thesinge, vlakbij de stad Groningen. De productie ligt op 8.500 kg. Sinds twee jaar
melkt de maatschap met een Lely A4. De jongveestapel bestaat uit 60
dieren. De veestapel is overwegend roodbont en wordt gehouden op
60 hectare gras. Van Beesten teelt geen mais. Van Beesten heeft een
koppeling tussen Lely T4C en het managementpakket van Agrovision.
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