| THEMA MELKWINNING

Neem de tijd
Een koe is gek op routine. Melk je elke dag exact hetzelfde, dan zal ze de meeste melk produceren.
Wie een koe melkt, doet er dus goed aan om de tijd te nemen. Voor het voorbehandelen bijvoorbeeld.
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Het binnendrijven van de koeien moet niet al te lang duren.
Per koe komt het neer op ongeveer 3 seconden.
Na het melken doet het slotgat
er ongeveer 30 minuten over
om te sluiten en de meeste dip
heeft deze tijd nodig om te
drogen. Voorkom dus
dat de koe meteen na het
melken gaat liggen. Doet ze
dat wel, dan kunnen bacteriën
het slotgat nog binnendringen.
Door vers voer voor het voerhek te brengen, blijven de
koeien eerst nog even
staan vreten voor
ze gaan liggen.
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10 tot 20 seconden lang stimuleren van het uier zorgt ervoor dat
de koe de melk sneller laat schieten. Dat kun je doen door de
spenen met een doek schoon te
maken. Maar de koe laat haar
melk het snelst schieten als je
elke speen voormelkt. Overigens
is dat ook verplicht. Je kunt dan
immers meteen afwijkende melk
constateren. Stimuleert de melkmachine? Ook dan moet de
stimulatietijd ingesteld staan op
die 10 tot 20 seconden.
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Afhankelijk van de melkgift is de koe na 5 tot
8 minuten uit. Hoewel twee minuten blindmelken met een goede melkmachine nog niet
meteen tot mastitis hoeft te leiden, is het verstandig om blindmelken te voorkomen.

Het moet 60 tot 90 seconden duren voor
je het melkstel onderhangt na de start
van het voorbehandelen. In die tijd zal
de koe de melk laten schieten. Het is
dus verstandig eerst vijf tot zes andere
koeien voor te behandelen voor het
melkstel wordt aangesloten. Overigens:
koeien die drie keer per dag worden
gemolken hebben een iets langere tijd
nodig. En wacht je langer dan drie
minuten, dan daalt de melkgift en blijft
er meer melk in het uier achter.

Het aansluiten van het melkstel duurt 10 seconden.
Hang in die tijd het melkstel recht en controleer of
er geen speen dubbel in de tepelvoering zit.
Veehouderij Techniek l mei 2016

17

