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Module 4: Vruchtbaarheid

Lesmateriaal sensortechnologie in de
melkveehouderij

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•

Doelstellingen
Basis vruchtbaarheid
Wat zou je willen meten/ zien bij de koe?
Welke sensortechnologieën zijn er?
Hoe werk je met deze sensortechnologieën?
Wat levert het de melkveehouder op? (kosten en baten)
Oefening
Praktijkles

Doelstellingen
De student:
• Herkent de belangrijke signalen van de koe
• Weet wat hormonen doen met de koe
• Kan verschillende sensoren en de werking benoemen
• Heeft inzicht gekregen in minstens één management
programma van een sensor

Tochtsignalen:

Scoren van tochtigheid

Tochtig als een koe
in 24 uur, 50 tot 100
punten scoort
!
!

"

Hormonen

Dracht
• Gele lichaam blijft in stand
• Progesteron geproduceerd
• Gehalte progesteron gemeten in melk

Wanneer insemineren?

Tochtdetectiesystemen
• Activiteitssensoren
• Druk sensor (bij staande tocht)
• Melksensoren

Activiteitssensoren
• Tochtige koe

verhoogde activiteit

• Sensoren geven mate van activiteit aan
• Bepalen juiste inseminatiemoment

Activiteitssensoren
• Oorsensor

• Halsbandmeters

• Stappenteller

Druk sensoren
• Gaat uit van staande tocht
• Geactiveerd na 5 seconden druk

Druk sensor
• Druk- tocht sensor

Melksensoren
•
•
•
•
•
•
•
•

Geleidbaarheid
Celgetal meter
Temperatuur
Kleur
Progesteron
Enzym LDH
Beta-hydroxyboterzuur
Ureum

Melksensoren
• Melkrobot

• Melkanalyse laboratorium

Melksensoren
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Melkanalyse laboratorium
• https://www.youtube.com/watch?v=uESeXEiw67M

Verschillende functies
•
•
•
•

Oorsensor
Halsbandmeter
Melkanalyse laboratorium
Melkrobot

Rekenmodel:
Tussenkalftijd

Visueel

408 Gemiddeld aantal dagen uitgangssituatie

Sensor systeem

389 Gemiddeld aantal dagen na toepassing sensor

Investering

Controleren

Blind
insemineren

Extra opbrengst per jaar

€ 3.064

€ 2.659

Rendement op investering

11%

8%

Netto opbrengst

€ 5.483

€ 2.355

Verhouding tussen baten en
kosten

1,30

1,13

Terugverdientijd I (jaren)

8 jaar

9 jaar

Terugverdientijd II (jaren)

6 jaar

7 jaar

Oefening
Ga na welke sensor jij zou gebruiken op een
melkveebedrijf van 150 koeien.
Onderbouw je antwoord

Zelfstudie
• Wiki Precisielandbouw
- Sensoren;
- Oefenvragen;
- Bijbehorende filmpjes;

Praktijkles
• Praktijkbedrijf met
Oorsensor.
Aanvang:
14.00 uur
tot circa 16.00 uur

6

Lesdeel 2 Oefenvragen
Voor oefenvragen kan gekeken worden op de wiki precisielandbouw. Bij deze
oefenvragen kan de student ook de antwoorden vinden op de site.
Deze vragen zijn aanvullende vragen voor de module vruchtbaarheid:
Vraag: Welke verschillende sensoren zijn er beschikbaar voor tochtdetectie?
Antwoord: Oorsensor, Stappenteller, Halsbandmeter, Melkrobot, Melkanalyse
laboratorium, Druk-tocht sensor.
Vraag: Er zijn drie verschillende manieren waarop sensoren, die nu op de markt
zijn, tocht meten. Welke drie manieren zijn dat?
Antwoord: Activiteit, Druk en Hormonen
Vraag: Welke tochtsignalen vertoont een koe bij het juiste inseminatiemoment?
Antwoord: Staande tocht
Vraag: Welke hormonen spelen een rol in de vruchtbaarheid cyclus van de koe
en welke functie hebben ze?
Antwoord:
Hormoon
LH
Progesteron
Oestradiol
FSH
GnRH
PGF2•

Functie
Verantwoordelijk voor de ovulatie & ontwikkeling van gele
lichaam
Afgegeven door gele lichaam en embryo. Zorgt geen PGF2•
afgegeven wordt tijdens de dracht.
Geproduceerd door Graafse follikel. Stimuleert ontwikkeling
baarmoeder, stimuleert oestrus gedrag en
Stimuleert de groei en ontwikkeling van het follikel
Zorgt voor het vrijkomen van LH en FSH
Afgegeven door de baarmoeder, zorgt voor het in regressie gaan
van het gele lichaam.

Vraag: Hoe bepalen de activiteitssensoren wanneer de koe tochtig is?
Antwoord: Ze meten een verhoogde activiteit. Zodra de activiteit verhoogd is
voor een aantal uur krijgt de veehouder een attentie.
Vraag: Hoe kan met de druk- tochtsensor gezien worden of de koe tochtig is?
Antwoord: De druk- tochtsensor wordt bevestigd op het staart been van de koe.
Als de tochtige koe dan besprongen wordt zal de sensor verkleuren en kan de
tocht worden herkend.
Vraag: Hoe bepalen de melksensoren de tocht/dracht van de koe?
Antwoord: De sensoren meten het progesterongehalte in de melk.
Vraag: Welke activiteitssensoren zijn er beschikbaar voor tochtigheid?
Antwoord: Oorsensor, halsbandmeter, stappenteller

Vraag: Welke melksensoren zijn er beschikbaar voor het bepalen van
tochtigheid/ dracht?
Antwoord: Melkrobot, melkanalyse laboratorium

Lesdeel 3 Praktijkles

Praktijkles Oorsensor
‘Onderdeel van het lespakket: sensortechnologie in de
melkveehouderij’
Melkvee

Leerdoelen
-

De student maakt kennis met de oorsensor en bijbehorende onderdelen;
De student weet wat de oorsensor aan de koe meet en op welke gebieden de sensor
problemen kan signaleren;
De student maakt kennis met de attentielijsten in het bijbehorende managementprogramma van de oorsensor

Inhoud praktijkles
-

Uitleg van de veehouder
Kijken in de stal

-

Kijken naar het management programma
Invulling van de veehouder zelf
Ruimte voor vragen
Oefen vragen voor thuis (antwoorden kunnen aan de docent gevraagd worden)

1. Uitleg van de veehouder
De oorsensor
De oorsensor is ontwikkeld om problemen in de diergezondheid,
vruchtbaarheid en voeding te attenderen/voorspellen. De oorsensor is een
combinatie van meerdere sensoren die wordt bevestigd aan het
(elektronische) oormerk van de koe.
In de oorsensor is een temperatuurmeter bevestigd, die de oortemperatuur
van de koe meet. De oortemperatuur is niet vergelijkbaar met de
lichaamstemperatuur van de koe. De oorsensor is gevoelig voor invloeden
Figuur 1 Oorsensor

van buiten af, omdat deze niet de temperatuur binnen in de koe meet
(oraal).
Daarnaast zit er een accelerometer in de oorsensor verwerkt. De
accelerometer analyseert kantelen en bewegen.

Figuur 2 Accelerometer

Onderdelen
De oorsensor stuurt de data door naar router(s). De routers kunnen binnen een bereik van
1000 meter data ontvangen van de oorsensor. Hierdoor is het aantal routers afhankelijk van
de stalsituatie en het management.
Daarnaast maakt het systeem gebruik van een coördinator. De coördinator ontvangt gegevens
van de oorsensor en via de router en zit aangesloten aan de PC. De PC ontvangt data via de
coördinatoren de PC is gekoppeld met het managementprogramma. In het
managementprogramma wordt de data door de productleverancier verwerkt naar grafieken,
zodat de melkveehouder in het managementprogramma attenties en grafieken over zijn/haar
veestapel kan bekijken. Ook op de telefoon/ tablet kan de melkveehouder de attenties en
grafieken bekijken. Op de telefoon/ tablet zijn ook het aantal uren tocht en ziekte direct
zichtbaar.

Modules
Routers

Coördinator

PC

Telefoon/ Tablet

Vruchtbaarheid
Het onderdeel vruchtbaarheid geeft aan wanneer de koe tochtig is, en wanneer het ideale
moment is om te insemineren. Of de koe tochtig is wordt bepaald aan de hand van meting van
de activiteit van de koe met behulp van een accelerometer.
Voeding
In het onderdeel voeding wordt de vreet- en herkauwactiviteit gemeten. Beide zeggen veel
over de gezondheid van de koe en de koppel.
Bekijkt thuis ook het bijbehorende filmpje*:
https://youtube.com//watch?v=kI3gPlCEmvE&feature.youtu.be
Gezondheid
Het onderdeel gezondheid geeft attenties voor zieke dieren. Met behulp van de
gedragsgrafiek kan bepaald worden hoe ernstig de ziekte is. Na behandeling kan het herstel
in kaart gebracht worden.

Ook de oortemperatuur kan een indicator zijn voor ziekte bij een koe. Als een koe ziek wordt
zal de oortemperatuur plotseling dalen. Door de oortemperatuur te combineren met de
herkauw- en vreetactiviteit kan ziekte gedetecteerd worden.
Bekijk thuis ook het bijbehorende filmpje*:
https://www.youtube.com//watch?v=s7q7uPBfjwM&feature=youtu.be
*Gelieve de links van de filmpjes niet te delen met derden.

2. Kijken in de stal
De veehouder neemt de studenten mee naar de stal. En kan hier voordat hij/zij
de werking van de oorsensor uitlegt de studenten laten nadenken over:

·

·
·

De kop-, hals- en oorbewegingen van de koeien in de stal. Welke
beweging maakt de kop van de koe:
- Tijdens het lopen
- Tijdens het vreten
- Tijdens het herkauwen
Zien we opvallende gedragingen?
Denken we dat er iets met de koe aan de hand is?

3. Kijken naar het management programma
De koeien die net zijn opgemerkt door de studenten worden opgezocht in
het managementprogramma. Zo kunnen de studenten zien hoe het
managementprogramma werkt en hoe het attenties geeft.

De verschillende modules en grafieken kunnen behandeld worden:
· Dashboard van de CowManager
· Tochtgrafiek
· Temperatuurgrafiek met groepsgemiddelde
· Activiteitgrafiek van een koe per dag
· Activiteitgrafiek van een koe per uur
· Per koe de vreet- en herkauwminuten
· Voeding van groep
· Voeropname rond afkalven (gemiddelde van groep)

4. Invulling door de veehouder zelf
Als de veehouder zelf nog ideeën heeft voor het opvullen van de praktijkles is
daar ruimte voor. Eventueel kan de veehouder vragen stellen aan studenten of
aanvullende informatie geven. Als een veehouder meerdere sensoren heeft is het
makkelijk om twee lessen achter elkaar te houden over de twee verschillende
sensoren.

5. Ruimte voor vragen
Ruimte voor eventuele vragen van studenten aan de veehouder. De studenten
kunnen tijdens de praktijkles natuurlijk ook al vragen stellen. Hier kunnen
eventuele aanvullende vragen of off-topic vragen gesteld worden.

6. Oefenvragen voor thuis
Jullie hebben nu uitleg gehad over de oorsensor. Hier kan je testen of je de stof
hebt begrepen. Antwoorden kun je in de volgende les bij de docent vragen.

Vraag 1
Dit is de grafiek van de module vruchtbaarheid. Wanneer krijgt de
veehouder een attentie? En wanneer is het optimale inseminatiemoment
aan de hand van deze grafiek?

Figuur 3 Vraag 1

Vraag 2
Dit is een grafiek van het voermanagement op het bedrijf op
groepsniveau.
· Hoeveel uur herkauwt deze groep gemiddeld?
· En het aantal uur vreten?
· De zwarte lijn is de voerfactor, waarvan is deze afgeleid?
· Wat is er aan de hand als de zwarte lijn (voerfactor) de gele lijn
(niet actief) raakt?

Figuur 4 Vraag 2

Vraag 3
Deze grafiek geeft het voermanagement aan rondom het afkalven.
·
·

Wanneer hebben de koeien optimale opname rond het afkalven?
Hoeveel dagen voor en hoeveel dagen na het afkalven geeft deze
grafiek weer?

Figuur 5 Vraag 3

Vraag 4
Wat moet de veehouder doen als hij deze twee grafieken voor zich krijgt
van één bepaalde koe?

Figuur 7 Vraag 4

Figuur 6 Vraag 4

Antwoorden vragen praktijkles oorsensor
Vraag 1
Dit is de grafiek van de module vruchtbaarheid. Wanneer krijgt de
veehouder een attentie? En wanneer is het optimale inseminatiemoment
aan de hand van deze grafiek?

Figuur 8 Vraag 1

-

Als de blauwe lijn het donkergroene vak raakt krijgt de veehouder een
attentie.
Als de koe twee uur een verhoogde activiteit heeft krijgt de veehouder een
melding dat de koe tochtig is.
Het optimale inseminatiemoment is vaak op het moment dat de grafiek
weer gaat dalen.

Vraag 2
Dit is een grafiek van het voermanagement op het bedrijf op
groepsniveau.
· Hoeveel uur herkauwt deze groep gemiddeld?
· En het aantal uur vreten?
· De zwarte lijn is de voerfactor, waarvan is deze afgeleid?
· Wat is er aan de hand als de zwarte lijn (voerfactor) de gele lijn
(niet actief) raakt?

Figuur 9 Vraag 2

-

-

Gemiddeld ligt het aantal uren herkauwen rond de 9 en 10 uur (blauwe
lijn); Een gezonde koe herkauwt namelijk minimaal 500 minuten
(ongeveer 9 uur).
Gemiddeld ligt het aantal uren vreten rond de 6 en 7 uur (groene lijn);
Belangrijk is dat de grafiek zo constant mogelijk is! Dit geeft aan dat het
rantsoen stabiel is.
De zwarte lijn is de voerfactor • een afgeleide van de vreet- en
herkauwtijd t.o.v. het inactieve gedrag.
Wanneer de voerfactor de gele lijn (inactief gedrag) raakt, dan wordt het
voer niet efficiënt verwerkt.

Deze
grafiek
Vraag
3 geeft het voermanagement aan rondom het afkalven.
·
·

Wanneer hebben de koeien optimale opname rond het afkalven?
Hoeveel dagen voor en hoeveel dagen na het afkalven geeft deze
grafiek weer?

-

Na het afkalven moet de koe goed en snel opstarten: vreten en
herkauwen is belangrijk!! De grafiek moet zo vlak mogelijk verlopen. Dus
zo min mogelijk daling van voeropname en herkauwactiviteit.
25 dagen voor afkalven en 25 dagen na afkalven

-

Figuur 10 Vraag 3

Vraag 4
Wat moet de veehouder doen als hij deze twee grafieken voor zich krijgt
van één bepaalde koe?

Figuur 11 Vraag 4

-

De koe is duidelijk ziek
Oortemperatuur daling ten opzichte van de groep
Daling van vreetactiviteit
Controleer de koe

Figuur 12 Vraag 4

Lesstof op de Wiki
http://precisielandbouw.groenkennisnet.nl/Vruchtbaarheid.ashx?NoRedirect=1

Vruchtbaarheid
Koeien produceren melk nadat zij zijn
afgekalfd. Vier tot zes weken na het
afkalven, wordt de productiepiek
bereikt. Waarna de melkproductie weer
zal afnemen met ongeveer 10 procent
per maand. Het gegeven van de
productiedaling naarmate de koe zich
verder in de lactatie bevindt zorgt er
voor dat de koe opnieuw moet kalven
wil de melkproductie op peil blijven.
Hiervoor moet zij weer opnieuw geïnsemineerd worden, daarbij is een goede
tochtdetectie van essentieel belang. Een koe wordt om de 21 dagen cyclisch en
kan dan geïnsemineerd worden.
Basis tochtigheid:
Tochtverschijnselen
Hormooncyclus
Attenties vruchtbaarheid:
Tocht
Dracht
Sensoren vruchtbaarheid
· Activiteitssensoren - Oorsensor
· Activiteitssensoren - Stappentellers
· Druksensoren - Druk- tochtdetector
· Melksensoren - Melkanalyse laboratorium
· Melksensoren - Melkrobot
Diagnose en Advies:
Rekenmodel hulpmiddelen tochtdetectie
Rekenmodel Nedap Terugverdientijd

Op de site: Doorklikken op de
verschillende onderwerpen voor
meer informatie.

Verdiepende informatie over de
sensoren is te vinden op de site
onder de verschillende kopjes.

Toetsvragen
Onderstaand zijn toetsvragen weergegeven, die gebruikt kunnen worden voor
toetsing van het onderwerp Vruchtbaarheid binnen het lespakket
sensortechnologie in de melkveehouderij.
Vraag 1: Welke verschillende sensoren zijn er beschikbaar voor tochtdetectie?
Antwoord: Oorsensor, Stappenteller, Halsbandmeter, Melkrobot, Melkanalyse
laboratorium, Druk-tocht sensor.
Vraag 2: Er zijn drie verschillende manieren waarop sensoren, die nu op de
markt zijn, tocht meten. Welke drie manieren zijn dat?
Antwoord: Activiteit, Druk en Hormonen
Vraag 3: Welke tochtsignalen vertoont een koe bij het juiste
inseminatiemoment?
Antwoord: Staande tocht
Vraag 4: Welke hormonen spelen een rol in de vruchtbaarheid cyclus van de koe
en welke functie hebben ze?
Antwoord:
Hormoon
LH
Progesteron
Oestradiol
FSH
GnRH
PGF2•

Functie
Verantwoordelijk voor de ovulatie & ontwikkeling van gele
lichaam
Afgegeven door gele lichaam en embryo. Zorgt geen PGF2•
afgegeven wordt tijdens de dracht.
Geproduceerd door Graafse follikel. Stimuleert ontwikkeling
baarmoeder, stimuleert oestrus gedrag en
Stimuleert de groei en ontwikkeling van het follikel
Zorgt voor het vrijkomen van LH en FSH
Afgegeven door de baarmoeder, zorgt voor het in regressie gaan
van het gele lichaam.

Vraag 5: Hoe bepalen de activiteitssensoren wanneer de koe tochtig is?
Antwoord: Ze meten een verhoogde activiteit. Zodra de activiteit verhoogd is
voor een aantal uur krijgt de veehouder een attentie.
Vraag 6: Hoe kan met de druk- tochtsensor gezien worden of de koe tochtig is?
Antwoord: De druk- tochtsensor wordt bevestigd op het staart been van de koe.
Als de tochtige koe dan besprongen wordt zal de sensor verkleuren en kan de
tocht worden herkend.
Vraag 7: Hoe bepalen de melksensoren de tocht/dracht van de koe?
Antwoord: De sensoren meten het progesterongehalte in de melk.
Vraag 8: Welke activiteitssensoren zijn er beschikbaar voor tochtigheid?
Antwoord: Oorsensor, halsbandmeter, stappenteller

Vraag 9: Welke melksensoren zijn er beschikbaar voor het bepalen van
tochtigheid/ dracht?
Antwoord: Melkrobot, melkanalyse laboratorium
Vraag 10: Hoe bepaalt de oorsensor de mate van activiteit van de koe?
Antwoord: Met behulp van de accelerometer die in de oorsensor aanwezig is
kan de oorsensor bepalen wat de koe aan het doen is. Bijvoorbeeld lopen,
vreten, herkauwen of niks.
Vraag 11: Hoe kan de melkrobot het juiste moment van inseminatie bepalen?
Antwoord: De melkrobot meet het gehalte progesteron in de melk. Aan deze
gehaltes kan de robot zien of de koe tochtig is of niet.
Vraag 12: Welke functies kan de halsbandmeter nog meer hebben naast het
signaleren van de tochtigheid?
Antwoord: Vreet- en herkauwactiviteit meten, koeherkenning en een nieuwe
ontwikkeling: plaatsbepaling
Vraag 13: Waarom meten activiteitssensoren de activiteit van de koe om de
tochtigheid te bepalen?
Antwoord: Er is onderzocht dat als een koe tochtig is zij meer gaat bewegen.
Door beweging te registreren kan de veehouder zien wanneer een koe meer
beweegt.
Vraag 14: Welke drie andere managementaspecten kan het melkanalyse
laboratorium in beeld brengen voor de veehouder?
Antwoord: Voeding, Uiergezondheid, Energiebalans
Vraag 15: Op basis van welke hormonen worden de vier managementaspecten,
Voeding, Dracht/ Tocht, Energiebalans en Uiergezondheid, gemeten?
Antwoord:
Voeding- Ureum
Dracht/ Tocht- Progesteron
Energiebalans- ketonlichaam BHB
Uiergezondheid- enzym LDH

