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Veehouder die fokt op robotefficiëntie kan bijna 80.000 kg melk extr

GES zet robotdata o
Welke koe is het meest geschikt voor de melkrobot? Robotbedrijven krijgen binnenkort een
handvat om die vraag te beantwoorden. Als eerste wereldwijd publiceert GES fokwaarden voor
melkrobotkenmerken op basis van robotdata.
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n rap tempo hebben automatische melksystemen
de afgelopen twintig jaar de markt veroverd. In
Nederland melkt inmiddels bijna een op de vijf
melkveebedrijven de koeien met een melkrobot, zo
blijkt uit cijfers van de Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM).

Met cijfers staven
Dat de ene koe geschikter is voor een melkrobot
dan de andere zullen ervaren robotmelkers meteen
beamen. Hoe vaak koeien de robot bezoeken, hoe
lang ze in de robot staan en hoe snel vaarzen wennen aan de melkrobot; daar bestaan in de praktijk
forse verschillen tussen. Tot nu toe hadden robotmelkers nauwelijks handvatten om via fokkerij die
verschillen te verkleinen. In de praktijk hielden
melkveehouders soms rekening met kenmerken als
achterspeenplaatsing, melksnelheid en karakter.
Sommige ki-organisaties speelden daarop in door
aan te geven welke stieren dochters geven die het
goed doen in de melkrobot. Zo geeft CRV op haar
stierenkaart door middel van een vinkje aan of een
Tabel 1 – Genetische correlatie robotfokwaarden met andere
kenmerken

kenmerk

ams-efficiëntie

melkinterval

gewenning

0,28
–0,06
–0,13
–0,02
–0,45

0,52
0,31
0,30
0,00
0,20

–0,53
–0,14
0,05
0,08
0,11

kg melk
exterieur
beenwerk
achterspeenplaatsing
celgetal

Tabel 2 – Het effect van het gebruik van de fokwaarde
ams-efficiëntie op de geleverde kilo’s melk per robot

kenmerk

100

extra kg melk per minuut
extra kg melk per robot per dag
extra kg melk per robot per jaar
extra koeien per robot (bij 30 kg melk/dag)
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0 –0,18
–0,09
0,09
0,18
0 –216
–108
108
216
0 –78.889 –39.445 39.445 78.889
0
–7,2
–3,6
3,6
7,2
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melk extra per robot produceren ten opzichte van gemiddeld bedrĳf

a om in fokwaarden
stier dochters geeft die geschikt zĳn voor de melkrobot. Echter, die vinkjes baseert CRV op indirecte,
of niet rechtstreeks gemeten kenmerken als uiergezondheid, melksnelheid en beenwerk.
Maar binnenkort is die robotgeschiktheid met cĳfers te staven. Met ingang van april publiceert GES,
de stichting die de fokwaarden in Nederland en
Vlaanderen publiceert, als eerste organisatie wereldwĳd fokwaarden voor drie robotkenmerken.
Het gaat om een fokwaarde voor robotefficiëntie,
een fokwaarde voor melkinterval en een fokwaarde
voor gewenning van vaarzen.
Bĳzonder aan deze nieuwe fokwaarden is vooral dat
ze zĳn gebaseerd op data afkomstig van melkrobots. ‘Er komt wekelĳks een enorme hoeveelheid
gegevens van melkrobots binnen. Het gaat om zo’n
3,5 miljoen melkingen per week. Over heel 2013
kwamen er in totaal 165 miljoen melkingen binnen’, vertelt Gerben de Jong. De Jong is hoofd van
het team Animal Evaluation Unit van CRV, dat voor
GES de fokwaardeschatting verzorgt.

Melkproductie per minuut
Een van de fokwaarden waar GES aan gewerkt
heeft, is de fokwaarde voor efficiëntie voor automatische melksystemen, ofwel de ams-efficiëntie. Bĳ
deze fokwaarde gaat het om de geproduceerde hoeveelheid melk in kilogrammen per totale robottĳd
in minuten. Gemiddeld scoort de populatie melkkoeien voor dit kenmerk 1,6 kilo per minuut met
een spreiding van 0,52 kilo per minuut. Anders gezegd: ongeveer twee derde van de koeien produceert tussen de 1,1 en de 2,1 kilo melk per minuut
in de robot.
De fokwaarde ams-efficiëntie heeft met 0,95 een
hoge correlatie met de fokwaarde melksnelheid.
‘Het verschil tussen de fokwaarde ams-efficiëntie
en de fokwaarde melksnelheid is dat de eerste gebruikmaakt van de totale robottĳd, ofwel de tĳd
vanaf binnenkomst tot aan het verlaten van de robot. Dat is inclusief het schoonmaken van de uier
en het aansluiten en het afnemen van het melkstel.
Bĳ de melksnelheid gaat het puur om de tĳd die
nodig is voor het melken’, geeft De Jong aan. Daarnaast is de fokwaarde ams-efficiëntie gebaseerd op
harde gegevens, terwĳl GES voor de fokwaarde
melksnelheid gebruikmaakt van schattingen van
veehouders.

Melkinterval ruim 500 minuten
Wekelĳks krĳgt GES gegevens van
3,5 miljoen melkingen binnen

De nieuwe fokwaarde melkinterval geeft de tĳd
weer tussen twee opeenvolgende geslaagde melkingen. Ofwel: hoe regelmatig bezoekt een koe de
melkrobot? Gemiddeld scoren de koeien voor dit
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Lowlands Leola in top ams-efficiëntie én melkinterval
Welke stieren blinken uit in robotgeschiktheid? De tabellen 3, 4 en 5 bevatten de toppers op het gebied van amsefficiëntie, melkinterval en gewenning
vaarzen. Dat de verschillen tussen
stieren fors zijn, laat tabel 3 goed zien.
Zo scoort Goldwynzoon Ralma Gold
Crown met 114 royaal boven het gemiddelde voor ams-efficiëntie. De doch-

ters van Gillette Windbrook lijken met
een score van 85 juist veel minder melk
per minuut te produceren in de melkrobot. De scores van de twee stieren zijn
niet helemaal onverwacht gezien hun
fokwaarde voor melksnelheid. Gold
Crown scoort met 112 hoog voor dat
kenmerk, terwijl Windbrook met 87
juist laag scoort.

Een opvallende stier in de tabellen is
Lowlands Leola. De roodbonte Canvaszoon uit Lightningdochter Josefien 13
combineert een hoge score voor amsefficiëntie (111) met een toppositie voor
melkinterval (115).

Tabel 3 – Hoog en laag scorende stieren
voor ams-efficiëntie (minimaal 85%
betrouwbaarheid en meer dan 100 NVI)

Tabel 4 – Hoog en laag scorende stieren
voor melkinterval (minimaal 95%
betrouwbaarheid en meer dan 100 NVI)

Tabel 5 – Hoog en laag scorende stieren
voor gewenning vaarzen (minimaal 75%
betrouwbaarheid en meer dan 100 NVI)

naam stier

ams-efficiëntie

zwartbont hoog
Ralma Gold Crown
Ludiek Bonus
Eiland Strider
Eminem
zwartbont laag
Gillette Windbrook
Southland Lewis
roodbont hoog
Lowlands Leola
J&G Timeless P
Talentino
roodbont laag
Schreur Spendor

114
112
111
110
85
85
111
111
110
85

kenmerk 507 minuten, dat is bijna 8,5
uur. De variatie voor melkinterval is vrij
groot. Twee op de drie koeien heeft een
melkinterval dat grofweg tussen de 350
en 650 minuten ligt.
De derde fokwaarde is de fokwaarde
voor gewenning van vaarzen. ‘Het gaat
er bij die fokwaarde om hoe snel een
vaars went aan een robot. Van veehouders hoorden we dat er op dat gebied
flinke verschillen zijn. De ene vaars is
veel sneller gewend dan de andere’, constateert De Jong.
GES berekent de fokwaarde gewenning
vaarzen door het melkinterval tussen geslaagde melkingen in de periode direct
na afkalven (week 1, 2 en 3) te vergelijken met het melkinterval in de periode
later in de lactatie (week 10, 11 en 12).
Een voorbeeld: komt het gemiddelde
melkinterval in week 1 tot en met 3 uit
op 570 minuten en in week 10 tot en met
12 op 480 minuten, dan duurt de gewenning 570 min 480 = 90 minuten.

Correlatie met celgetal
GES presenteert alle drie de fokwaarden
als een relatieve fokwaarde met een gemiddelde van 100 en een spreiding van
4. Een fokwaarde ams-efficiëntie van 104
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naam stier
zwartbont hoog
JK Eder Maarten
Gibor
Ked Outside Jeeves
Ponsstar Shogun
zwartbont laag
Möhoeve Niveau
Charlesdale Superstition
roodbont hoog
Delta Fidelity
Beukenhof 346 Ideal
Lowlands Leola
roodbont laag
Lowlands Timber

melkinterval
115
114
114
114
88
90
116
116
115
92

betekent dat de dochters van die stier gemiddeld 0,09 kg melk per minuut meer
produceren dan dochters van een stier
met een fokwaarde van 100. Een stier
met een fokwaarde 104 voor melkinterval geeft dochters met een melkinterval
dat zestien minuten korter is dan gemiddeld. Voor de fokwaarde gewenning van
vaarzen geldt dat stieren met een fokwaarde hoger dan 100 dochters geven
die sneller dan gemiddeld het uiteindelijke melkinterval halen.
Tussen de fokwaarde ams-efficiëntie en
melkinterval bestaat nauwelijks een verband. Dat wil zeggen dat stieren die een
hoge ams-efficiëntie scoren, niet automatisch een kort melkinterval hebben.
Maar hoe is de correlatie van de robotfokwaarden met andere kenmerken?
Tabel 1 geeft een overzicht daarvan. Zo
heeft exterieur – en ook beenwerk – een
relatief hoge correlatie met het melkinterval. Hoe beter het exterieur, hoe sneller koeien weer naar de robot komen.
Achterspeenplaatsing, vaak genoemd als
belangrijk kenmerk voor robotmelken,
heeft nauwelijks effect op de robotfokwaarden. ‘Maar we nemen nu alleen
data van geslaagde melkingen mee. Het
zou kunnen dat het anders wordt als we

Kijk voor meer robotfokwaarden op
www.crv4all.nl/stierzoeken

naam stier
zwartbont hoog
Big Winner
Art-Acres Win 395
Blarinckhorst Romeo
San Fiorano Step Fibrax
zwartbont laag
RH Fiction
Jesther
roodbont hoog
Huijben Red Tequila
Lowlands Bonfire
Welberger Sonlight
roodbont laag
Apina Curtis

gewenning vaarzen
108
107
106
106
92
92
106
105
105
95

ook data van mislukte melkingen binnenkrijgen’, geeft De Jong aan.
Een negatieve relatie is er tussen celgetal
en robotefficiëntie. Volgens De Jong is
dat goed te verklaren. ‘Koeien met een
hoge robotefficiëntie hebben vaak een
hogere melksnelheid en ook een hogere
melkproductie. Dat maakt ze vatbaarder
voor mastitis.’

Zeven koeien extra per box
Wat kan het fokken op ams-efficiëntie
veehouders in de praktijk opleveren?
Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk dat
robotmelkers er zeker profijt van kunnen hebben. Bij de berekening in tabel 2
is uitgegaan van een bedrijf met een gemiddeld niveau voor robotefficiëntie en
een totaal beschikbare robottijd van
twintig uur. Stel dat een veehouder stieren gebruikt met een fokwaarde van 108
voor ams-efficiëntie, dan produceren de
dochters van die stieren 0,18 kg melk
per minuut extra. Per dag betekent dat
per robot 216 kg melk extra. Per jaar levert dat bijna 79.000 kg melk per robot
meer op. Bij een gemiddelde melkgift
van 30 kg melk per dag zou een veehouder daardoor zeven koeien extra per robot kunnen melken. l
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