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Vloeibaar maatwerk

Voerstations voor concentraten
Zowel Hanskamp Agrotech als MS Schippers leveren een automaat
waarmee je koeien individueel vloeibare concentraten kunt verstrekken.
Ze doen hetzelfde, maar bieden uitkomt voor andere bedrijfsstrategieën.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling
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De MS Optima Box is een ‘plug and play-unit’
die je met twee bouten in het beton zet en aan
de schoftboom bevestigt.

Een waarschuwingslamp boven in de stal gaat
branden als de container van de MS Optima Box
leeg dreigt te raken.

lycerol of propyleenglycol toedienen
in de laatste weken van de droog
stand en de eerste weken van de
lactatie staat volop in de belangstelling. En
dat is niet zo gek als je bedenkt dat de ener
giebalans van hoogproductieve dieren juist in
die transitieperiode vrijwel altijd negatief is.
De vloeibare concentraten kun je per indi
viduele koe toedienen door te drenchen.
Dit is arbeidsintensief en niet erg diervrien
delijk. Daarom worden de concentraten in
de praktijk vaak in de voermengwagen
gedaan of gaan ze met een gieter over het
voer. Maar de middelen zijn niet goedkoop
en omdat het wel belangrijk is dat elke koe
haar deel krijgt, is individuele verstrekking
wenselijk.
Daarvoor had je tot voor kort alleen de
Propydos van Hanskamp Agrotech. Die is
inmiddels opgevolgd door de Multidos. Dit
apparaat wordt gekoppeld aan de kracht
voerbox of voerautomaat in de melkrobot.
Via een koppeling met de krachtvoer
computer wordt elk dier herkend en krijgt
het de correcte hoeveelheid vloeibaar middel.

MS Optima Box
MS Schippers ontwikkelde een eigen methode
om vloeibare concentraten te verstrekken.
Het toeleveringsbedrijf levert het glycerine
houdende product MS Ketoprotect Plus dat
bovendien toevoegingen bevat om werking
van pens en lever te stimuleren. De glycerine
geeft Ketoprotect een zoete smaak en de
koeien komen er graag voor naar een
automaat. MS Schippers adviseert dagelijks
175 ml per dier in de transitieperiode.
Voor de verstrekking van Ketoprotect heeft
het bedrijf MS Optima Box ontwikkeld, een
soort krachtvoerstation dat vloeistoffen met

een iets hogere viscositeit als water (zoals
Ketoprotect) kan verstrekken. De MS Optima
Box is een ‘plug and play-unit’ die in een
bestaande ligbox wordt gemonteerd.
Bedrijven zonder krachtvoerstations of koe
herkenning in de melkstal kunnen de unit
dus ook gebruiken. De unit bestaat uit een
container van 60 liter met twee pompunits,
een drinkbak, koeherkenning en een plc
die is verbonden met een pc. Een antenne
in de box, die alle iso-transponders kan
lezen, herkent de koeien. Dikwijls kunnen
dus de bestaande transponders worden
gebruikt. Een koe die zich meldt en recht
heeft op een portie, krijgt haar 175 ml
ineens, zo zijn de pomp-units afgesteld. De
software is via internet bereikbaar, overal
ter wereld is het dus mogelijk in te zien
welke koeien hun portie niet hebben
opgehaald.

Mijn Dossier
Door MS Schippers te machtigen gegevens
op te halen in Mijn Dossier van Dienst
Regelingen, is invoeren van diergegevens
niet nodig. Afgekalfde dieren worden na
deze machtiging automatisch geactiveerd
in de software. Een groep droogstaande
dierenKetoprotect verstrekken met de
MS Optima Box kan nog niet, de software
selecteert op basis van afkalven.
De MS Optima Box is niet te koop, maar
wordt door MS Schippers beschikbaar
gesteld aan afnemers van Ketoprotect tegen
een vast bedrag per maand. Ervan uitgaande
dat de dieren tot 60 dagen na afkalven Keto
protect krijgen, krijgt zo’n 20 procent van
de dieren een portie. Eén box heeft dus
voldoende capaciteit voor honderden
koeien.

Multidos

De Multidos van Hanskamp Agrotech kan
vloeistoffen met uiteenlopende viscositeit
verstrekken. Een container van 36 liter met
één of twee Multidos-pompeenheden wordt
boven de krachtvoerbox geplaatst. De pompeenheden worden aangesloten op de krachtvoercomputer. In de voerbak wordt een
sproeier gemonteerd die de vloeistof over
het krachtvoer verdeelt. De Multidos werkt
op de al aanwezige koeherkenning. Op
dezelfde manier kan de Multidos in een
melkrobot zijn taak vervullen, maar zuigt dan
aan uit een jerrycan of een vat. Bij elke puls
die de computer afgeeft, wordt een hoeveelheid vloeistof verpompt die is aan te passen
in stappen van 3 ml. Een langzaam draaiend
rad met twee loopwielen knijpt een slang in
de pompeenheid telkens samen waardoor
een zuigende werking ontstaat. Elke robot
of elk krachtvoerstation op een bedrijf waar
jongmelkte dieren komen, moet van een
Multidos worden voorzien. Een Multidos
zondercontainer kost 499 euro en kan
wordengecombineerd met krachtvoer
computers van alle bekende fabrikanten.
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