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VALT ROBOTMELKEN TE
COMBINEREN MET WEIDEGANG?
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Voor de zuivelketen is het behoud van weidegang van koeien belangrijk, maar veel
bedrijven ondervinden dat de combinatie robotmelken-weidegang niet vanzelfsprekend is. – Valerie Bayart, winnaar Boerenbond Persprijs - Bachelors
De koeien moeten worden gestimuleerd
om te gaan grazen, maar ook om weer
naar de stal te komen om gemolken te
worden. In dit kader werd onderzocht
welke beweidingsystemen het meest
haalbaar zijn en welk effect dit heeft op
de melkfrequentie en melkproductie.
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Deze bijdrage van Valerie Bayart wint de
Boerenbond Persprijs 2014 voor afgestudeerden
met de graad van bachelor. Deze wedstrijd geeft
recent gepromoveerden de kans om de inhoud
en besluiten van hun eindverhandeling over
landbouw, tuinbouw, voeding en andere toegepaste biologische wetenschappen via een artikel
bekend te maken in de land- en tuinbouwsector.
De Boerenbond Persprijs wordt op 17 januari
uitgereikt tijdens Agriflanders, in aanwezigheid
van stakeholders van de agrarische sector.
Het eindwerk ‘Graslanduitbating bij robotmelken
met focus op begrazing’ bezorgde Valerie de titel
van Bachelor in de agro- en biotechnologie,
afstudeerrichting Landbouw aan de Hogeschool
Gent. Haar promotor was Joos Latré.
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WINNAAR BOERENBOND
PERSPRIJS 2014 – BACHELORS

Beweidingssystemen
Om de haalbaarheid van weidegang te
verhogen zijn er verschillende beweidingssystemen toepasbaar.
Omweiden Bij omweiden wordt een
weide-oppervlakte verdeeld in een aantal
percelen (meestal 8 tot 12) waarbij de
koeien om de 2 tot 4 dagen een perceel
met jong gras ter beschikking krijgen.
Het systeem werkt het best als de percelen ongeveer even groot zijn, anders
ontstaan er verschillen in beweidingsduur.
Standweiden Dit systeem wordt veel
gebruikt wegens het arbeidsgemak.
Hierbij zijn de percelen groter dan bij
omweiden en krijgen de koeien om de 3
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Uit de resultaten kan men besluiten dat
robotmelken wel degelijk te combineren
valt met weidegang indien er voldoende
vers gras op de weide is. Wanneer dit niet
het geval is, leidt dit tot een dalende
melkproductie. Wanneer de kwaliteit van
het gras nog zeer goed, is in het begin
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Figuur 1 Gemiddeld aantal uren begrazing in de periode van 21 tot 24 april 2014 per koe,
gerangschikt van jong naar oud - Bron: Valerie Bayart
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Resultaten
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totaal aantal onderzochte koeien gerangschikt van jong naar oud
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De proef wil nagaan hoe het mogelijk is
om een zo hoog mogelijke capaciteit te
behalen in combinatie met robotmelken.
De proef werd uitgevoerd op een melkveebedrijf in Wallonië. De proef startte op
17 april 2014 waarbij het gedrag van 20
koeien onderzocht werd op een weide van
7,5 ha. Dit gebeurde gedurende 4 dagen
voor het weiden en tijdens de eerste 4
dagen tijdens het weiden. In de melkveestal wordt er gewerkt met gedwongen
koeverkeer. Door de selectiehekken
worden de koeien volgens een vaste
looproute doorheen de stal geleid. Na de
melkbeurt kunnen de koeien naar de
weide. Dit kan vanaf 6.30 uur tot 18 uur.
Op de weide is geen drinkwater voorzien.
Hierdoor worden de koeien gestimuleerd
om naar de stal terug te keren om te
drinken en om dan ook gemolken te
worden. Tijdens de proef werd het systeem van standweiden toegepast. De
grashoogte tijdens het inscharen was 8
tot 9 cm.
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Robotmelken kan je
combineren met weidegang
als er voldoende vers gras is.

water in de stal worden ze op die manier
terug gelokt. Bij elke veehouder zal er
wel eens een koe achterblijven. Het ophalen van één of meerdere koeien moet je
er nu eenmaal bij nemen. Siëstabeweiding wordt weinig toegepast door het vele
werk om de dieren telkens op te halen.
Aantal uren op de weide Op het bedrijf
waar de proef plaatsvond, gingen de
jonge koeien niet graag op de weide
(figuur 1). Ze moesten meer gestimuleerd
worden om langer te grazen. Op dit
bedrijf kan het systeem van standweiden
eventueel worden aangepast naar omweiden of stripgrazen waarbij er vlugger
een verse strook gras beschikbaar komt.
De oude koeien bleven langer op de
weide, maar dit kan deels verklaard
worden doordat de oude koeien het
grazen al gewoon zijn van voor de periode
van de melkrobot.
Melkfrequentie De melkfrequentie
(aantal melkbeurten/dag/koe, figuur 2)
gedurende de weideperiode daalde licht
omdat koeien vaak ver in de weide zitten,
waardoor ze niet zo vlug terugkeren naar
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van het weideseizoen, werden de beste
resultaten behaald. Naarmate het groeiseizoen vordert daalt de graskwaliteit,
wat resulteert in een mindere melkproductie. Wanneer de veehouder niet veel
inspanningen wil leveren kiest hij best
voor standweiden. Hierbij moet hij de
schrikdraad nauwelijks verzetten. De
keerzijde is echter dat er niet altijd
voldoende vers gras op de weide aanwezig is, waardoor na enkele weken de
melkproductie met een paar liter kan
dalen. Omweiden en stripgrazen behoren
tot de beste systemen omdat er telkens
een nieuw stuk vers gras vrijkomt waardoor de koeien als het ware automatisch
naar de weide worden gelokt. Als dit dan
nog eens gecombineerd wordt met enkel

18-apr

tot 6 weken een nieuw stuk gras aangeboden.
Siëstabeweiding Dit is een beweidingsvorm met beperkte beweiding waarbij de
koeien tweemaal per dag gedurende een
korte periode (4 uur) toegang krijgen tot
de weide en de eerste uren na de middag
op stal blijven. Dit systeem heeft vooral
tot doel om een betere stikstofbenutting
te bereiken. Op die manier komt er meer
mest in de stal terecht dan op de weide.
Rantsoenbeweiden Dit systeem wordt
ook stripgrazen genoemd en is een
variant op omweiden. Bij stripgrazen
wordt een schrikdraad dagelijks iets
verder verplaatst waardoor de dieren
telkens een vers stuk gras kunnen afgrazen. Elke dag wordt er een stuk afgegraasd land afgezet dat de kans krijgt om
opnieuw te groeien. Het grote voordeel
van stripgrazen is dat de graskwaliteit
constanter is, waardoor er minder rantsoenschommelingen zijn. Dit komt omdat
de koeien iedere dag het volledige gras
van onder tot boven afgrazen en niet
eerst enkel de toppen. Dit systeem is wel
zeer arbeidsintensief, maar om dit te
verhelpen werd een mobiele weiderobot
ontwikkeld.

Figuur 2 Gemiddelde dagelijkse melkfrequentie - Bron: Valerie Bayart
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Figuur 3 Gemiddelde dagelijkse melkproductie - Bron: Valerie Bayart

project ‘Autograssmilk’ zal nog meer
duidelijkheid geven over het beste beweidingssysteem in combinatie met robotmelken. Aurotgrassmilk is een Europees
onderzoek naar robotmelken en beweiding dat 3 jaar loopt. De onderzoekers
gaan op zoek naar de verschillende
mogelijkheden. Het gaat hier voornamelijk over het economisch aspect, de
gebruikte techniek en het management.
De resultaten van dit project zullen in de
loop van 2015 worden bekendgemaakt. n

en

bo

ervan overtuigd dat koeien nu eenmaal op
de weide horen, zowel voor het dierenwelzijn als voor de algemene gezondheid
en vruchtbaarheid. De andere groep
daarentegen is van mening dat de rantsoenschommelingen met continu opstallen beter in de hand worden gehouden
waardoor er minder melkproductieschommelingen zijn. De beslissing om te
beweiden of op te stallen is zeer bedrijfsafhankelijk. De bedrijfsgrootte, de ligging
van de huiskavel en de persoonlijke
instelling van de landbouwer spelen een
cruciale rol. Verder onderzoek zoals het
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Uit verschillende interviews blijkt dat
iedere veehouder zijn eigen standpunt
heeft over weidegang. De ene groep is
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de melkrobot. Tijdens de stalperiode
wordt er gestreefd naar een melkfrequentie van 2,6. Tijdens de weideperiode
daalde de melkfrequentie tot 2,1.
Melkproductie Wanneer weidegang
wordt toegepast, ontstaan er schommelingen in de samenstelling van het rantsoen en in de stikstofbalans op pensniveau. Bij een hogere melkproductie
hebben schommelingen in het rantsoen
een versterkend negatief effect op de
dierprestaties, en dus op de melkproductie (figuur 3). Dit kan worden opgevangen
door goed bij te voederen. Dit is echter
niet vanzelfsprekend aangezien de opname van gras in de weide verschilt van
koe tot koe. Bovendien is dit ook afhankelijk van de kwaliteit van het gras. De ene
koe zal meer en langer grazen dan de
andere, waardoor de melkfrequentie
meestal zal dalen tijdens de weideperiode. Dit is de verklaring waarom er
op dit melkveebedrijf gemiddeld een
productieverlies van 2 l melk/koe/dag
was gedurende de weideperiode.
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Onmisbaar voor:
> Veelknopigen
> Bingelkruid
> Melganzevoet
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