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Ervaring

Het gedrag van een koe is de som van al haar ervaringen. Elke interactie is een trainingssessie en heeft invloed op later gedrag. Een eerste ervaring is daarbij zeer bepalend.

-

Trainen (aanleren van gewenst gedrag) begint dus al bij het allereerste contact! Aandacht
voor ‘training’ van kalfjes en jonge dieren betaalt zich op latere leeftijd terug. Oudere
dieren zijn moeilijker te trainen omdat die al veel ervaringen hebben opgedaan.

-

Een koe onthoudt situaties en ‘emoties’ (positief / negatief).

-

Consequent, rustig en voorspelbaar omgaan met vee is van belang, maar ook: op een
manier die de koe begrijpt. Anders kan angst en stress ontstaan

-

Vee leert snel en raakt snel gewend aan het geven van “druk” om ze te laten bewegen.
Oftewel: let op dat het druk geven op tijd afgewisseld wordt met druk weghalen.

-

Stel een trainingsprogramma op voor vaarzen zodat ze stapsgewijs alle nieuwe dingen
aanleren zonder dat de ervaring beangstigend is . Oefen belangrijke zaken als de melkstal,
opkapbox, klaphekjes, voerhek, etc. Eerste keer alleen er doorheen lopen en belonen. Dan
opbouwen. De periode van 9 tot 20 maanden is hier het meest geschikt voor. Plaats de
vaarzen vóór afkalven eerder bij de melkkoeien/droge koeien en zorg voor een stressvrije
afkalflijn.

-

Beloon goed gedrag van dieren met druk wegnemen, voer of aandacht in de vorm van
praten, aaien/ krabben (alleen indien de koe dit gewend en mak is). Kijk waar de dieren
elkaar sociaal likken.

-

Beloon dieren na een nare ervaring (compenseer slechte ervaring door iets goeds: bv. voer
na opkappen).

-

Gebruik alleen negatief gedrag wanneer dat echt nodig is.

-

Vraag jezelf altijd: Waarom reageert de koe zo? Een koe reageert altijd op de menselijk
gedrag en op de omgeving. Door je eigen gedrag of omgeving aan te passen kan je
beïnvloeden wat de koe doet.

