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1. Summary
Udder healthiness seems to be under pressure at farms milking with an automatic milking
system (AMS). Although is would be possible to reach and hold a low Bulk Milk Somatic Cel
Count (BMSCC) and a low incidence of mastitis, some experts in the field warn that a
reasonable part of al farms, milking with AMS, have problems with udder healthiness.
Sound knowledge is still limited for advice on udder health in the growing numbers of farms
with automatic milking systems (AMS). More knowledge about risk factors specifically on an
AMS farm is needed. To reach this goal, the Dutch Udder Health Centre (UGCN) started a
research project. The objective of this study is to improve the knowledge on risk factors for
udder health when milking with an AMS. The focus in this research will be on the impact of
management on udder health.
During the function-orientated phase of the Veterinary Science education , the students follow
a research traineeship. The main goal of this research traineeship is to assess the possible risk
factors for udder healthiness on an AMS farm and to make a research protocol for the main
project.
First a focus group was used. This group included veterinarians, researchers, manufacturers
and farmers. With the help of brainstorm techniques the focus group came up with a list of
more than 100 topics related with AMS and udder health. The outcome (risk factors) was
implemented into a proposition list, an enquiry and a data protocol.
These documents will be used in the main project to collect the variables related tot SCC and
udder healthiness. Besides the premier documents some manuals are written to simplify data
collection from the different software, which are used in the different AMS systems. All
documents are attached to this paper.
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2. Samenvatting
Uiergezondheid staat onder druk bij bedrijven die melken met een automatisch melksysteem
(AMS). Het is wel degelijk mogelijk om een laag celgetal en lage incidentie van mastitis te
bereiken en zelfs te behouden met een automatisch melksysteem, toch melden experts in het
veld (van o.a. Gezondheidsdienst, zuivel- en voercoöperaties) dat een aanzienlijk deel van de
bedrijven, die melken met een automatisch melksysteem, problemen hebben met
uiergezondheid en het tankmelkcelgetal.
Adequate kennis ontbreekt, om de groeiende groep bedrijven die melken met een automatisch
melksysteem (AMS) te adviseren op het gebied van vermindering van de mastitisincidentie.
Er is meer specifieke kennis nodig omtrent de specifieke risicofactoren voor uiergezondheid
die op een robotbedrijf spelen. Om deze risicofactoren op het netvlies te krijgen is er een
onderzoeksproject gestart vanuit het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN) met als
titel: “Risicofactoren voor uiergezondheid op bedrijven die melken met een automatisch
melksysteem”. De nadruk ligt in het onderzoek op de invloed van management op
uiergezondheid.
Deze onderzoekstage, zoals die binnen de opleiding Diergeneeskunde, in de functiegerichte
fase, moet worden gelopen, heeft als doel een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van
het onderzoeksprotocol voor het overkoepelende hoofdproject. De verslaglegging van deze
onderzoeksstage is in feite het onderzoeksprotocol, dat de basis vormt voor de
dataverzameling in het hoofdproject. Dit verslag vormt daarmee een soort van wegbereiding
in het doolhof van de breedheid van het werkveld.
Om te beginnen is er een risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst samengesteld, die
voortkomt uit enkele brainstormsessies van een tweetal zogenaamde ‘focusgroups’ van
experts uit het veld. Op basis van deze risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst zijn verder
een stellingenlijst, een enquête en een dataprotocol voor dataverzameling op het bedrijf
opgesteld. Deze documenten zullen in het hoofdproject worden gebruikt om variabelen te
verzamelen die in relatie staan tot het celgetal en mastitisincidentie. Ook onderdeel van het
dataprotocol maken enkele handleidingen, die als wegwijzer gebruikt zullen worden voor de
zoektocht naar data binnen de verschillende softwarepakketten van de verschillende AMSmerken. Alle documenten samen vormen het feitelijke dataprotocol en zijn terug te vinden in
de bijlagen van dit verslag.
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4. Inleiding
Het aandeel veehouders, in Nederland, dat melkt met een automatisch melksysteem (AMS)
begint steeds meer te groeien (Koning en Rodenburg, 2004). In 2007 melkten al zo’n 1000
veehouders met een automatisch melksysteem en deze aantallen lijken snel te groeien naar
een verdubbeling in aantal medio eind 2008 (Anonymous, 2005; Anonymous, 2008).
De veehouders die zijn overgestapt op AMS zijn over het algemeen erg tevreden. Toch wordt
er in de praktijk een soms tegenvallende melkkwaliteit gezien. Zo wordt er een gemiddelde
verhoging van het kiemgetal, het celgetal, de zuurtegraad melkvet en vriespunt waargenomen
(Klungel et al, 2003; Vorst en Ouweltjes, 2003). Daarnaast spelen er problemen met
(tankmelk)celgetal en mastitis. Het is echter wel degelijk mogelijk om met AMS een laag
celgetal en lage incidentie van mastitis te bereiken en zelfs te behouden. Eerdere berichten
bevestigen ook dat het tankmelkcelgetal gelijk kan blijven na de overstap van een
conventioneel melksysteem op een AMS (Klungel et al, 2002). Toch melden experts in het
veld (van o.a. Gezondheidsdienst, zuivel- en voercoöperaties) dat een aanzienlijk deel van de
bedrijven in Nederland, die melken met een automatisch melksysteem, problemen hebben met
uiergezondheid en tankmelkcelgetal. Deze bevinding, van een stijging van het
tankmelkcelgetal na de overstap op een AMS, blijkt ook uit eerder onderzoek en valt mogelijk
te verklaren uit de variatie in melkinterval die na de overstap op AMS optreedt (Van der Vorst
en Hogeveen, 2000). De stijging van het tankmelkcelgetal is niet alleen een probleem, dat
optreedt in de periode van 6 maanden na de overstap op een AMS, maar het is ook een
probleem dat ook op de lange termijn voortduurt. Ook na de overstapfase van 6 maanden
blijven de tankmelkcelgetal-waarden van enkele bedrijven boven de waarden van vóór de
omschakeling op AMS (Van der Vorst et al., 2002).
Er is ook, zij het gebaseerd op minieme data, mogelijk bewijs dat het aantal gevallen van
klinische mastitis is toegenomen op de bedrijven die zijn overgestapt van conventioneel
melken naar melken met een AMS (Hillerton et al., 2003; Poelarends et al., 2004). Bij
ongeveer 2 van de 3 bedrijven was de incidentie van klinische mastitis, na overstap op een
AMS, toegenomen (Hillerton et al., 2003).
Er is in het verleden veel onderzoek gedaan om de risicofactoren van mastitis in beeld te
krijgen (Barkema et al., 1999; Schukken et al., 1990). Echter op robotbedrijven kan datzelfde
beeld van mogelijke risicofactoren anders zijn dan in een conventioneel melksysteem. Er zijn
een aantal duidelijke verschillen aan te wijzen waarin melken met een conventioneel
melksysteem verschilt ten opzichte van melken met een AMS. De veehouder ziet zijn koeien
niet meer dagelijks voorbij komen in de melkstal, maar moet nu informatie vergaren uit
verschillende technieken en managementprogramma’s die voorhanden zijn om de veehouder
te informeren over factoren die in relatie staan tot mastitis, zoals bijvoorbeeld: geleidbaarheid,
celgetal, bloed en kleur. De betrouwbaarheid van de meting, de overzichtelijkheid van de
weergave, de interpretatie en de managementcapaciteiten van de veehouder of diens
managementstijl, zouden een meer specifieke rol kunnen spelen als risicofactoren voor
uiergezondheid en tankmelkcelgetal op een robotbedrijf. Nu zijn er in het verleden ook al een
aantal onderzoeken uitgevoerd naar de naar de onderliggende risicofactoren voor verminderde
kwaliteit op bedrijven die melken met AMS (Rasmussen, et al., 2002, Vorst et al, 2003, Vorst
en Ouweltjes, 2003). Deze onderzoeken waren echter voornamelijk gericht op de
risicofactoren die spelen rond de omschakelperiode, net na overstap. Daarnaast is er in deze
onderzoeken minder specifiek gekeken naar uiergezondheid.
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Het lijkt dus verstandig om de risicofactoren die spelen voor uiergezondheid en
(tankmelk)celgetal nogmaals onder de loep te nemen, maar nu gericht op die risicofactoren
die daadwerkelijke specifiek enkel op een robotbedrijf spelen; ook na de overstapfase. Daar
de kennis omtrent risicofactoren, specifiek op een robotbedrijf, nog steeds niet toerijkend is
om adequate bedrijfsadvisering mogelijk te maken, is door het Uiergezondheidscentrum
(UGCN) een onderzoek gestart naar de risicofactoren voor uiergezondheid op bedrijven die
melken met een automatisch melksysteem. Wanneer men deze specifieke risicofactoren weet
aan te wijzen kan, en wanneer men bij deze risicofactoren adequate beheersmaatregelen weet
te verzinnen, dan is men natuurlijk een stap verder om de veehouders die melken met AMS
goed te adviseren en te ondersteunen bij de aanpak van de uiergezondheidsproblematiek.
Alvorens het onderzoek daadwerkelijk kan worden gestart is er een onderzoeksprotocol
nodig, dat als leidraad dient voor de uitvoering van de dataverzameling tijdens de
bedrijfsbezoeken. Het doel van deze onderzoekstage is een inventarisatie van potentiële
risicofactoren en beheersmaatregelen voor automatisch melken en het ontwerpen en schrijven
van een onderzoeksprotocol.

5. Materiaal en methoden
Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Stap 1 is de inventarisatie van potentiële risicofactoren en
beheersmaatregelen.
Stap 2 is de vertaalslag van de risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst naar een
onderzoeksprotocol. Beide stappen behelzen in feite de totale voorbereidende fase die aan de
daadwerkelijke dataverzameling in het veld voorafgaat.
5.1. Inventarisatie mogelijke risicofactoren en beheersmaatregelen
Om tot een daadwerkelijke inventarisatie van potentiële risicofactoren en beheersmaatregelen
te komen is het onderzoek gestart met de verzameling van expertise uit het veld. Daartoe zijn
een tweetal zogenaamde ‘focusgroups’ gevormd die elk op twee afzonderlijke bijeenkomsten
hebben gebrainstormd over mogelijke risicofactoren die in het veld spelen. Ook is er
nagedacht over mogelijke beheersmaatregelen die hier tegenovergesteld kunnen worden.
Deze focusgroups bestonden elk uit een veehouder met een AMS, een onderzoeker, een
dierenarts met ervaring op het gebied van AMS, een specialist van een leverancier en een
onafhankelijke expert uit het veld. Tot deze groep experts behoren: Gerrit Hegen (dierenarts
DAP het zuidenveld), Jan Bloemert (ASG bedrijfsleider), Hans Miltenburg (GD), Luit
Bolhuis (veehouder), Mike Kuiperij (Lely), Wijbrand Ouweltjes (ASG), Gerrit Hooijer
(dierenarts vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer, KNMvD), Johan Grolleman (GD), Johan
ter Weele (DeLaval), Jos van Kempen (Veehouder), Tine van Werven (FD), Harm
Wemmenhove (ASG). Verder waren aanwezig Henk Hogeveen (FD & WUR), Judith
Verstappen (ASG) en Francesca Neijenhuis (ASG).
Ieder der deelnemende experts in deze focusgroups is gevraagd alles wat in hem/haar opkwam
op het gebied van mogelijke risicofactoren voor uiergezondheid, op losse Post-it® papiertjes
te schrijven. Ook is eenieder gevraagd na te denken –en dit ook op te schrijven- over
mogelijke maatregelen die dienen te worden toegepast om een en ander te kunnen beheersen
en welke mogelijke referentiewaarden er gelden, dan wel gewenst zijn.
Door de sortering van de verzamelde Post-it® papiertjes op grote vellen papier is een logische
rangschikking gemaakt. Uiteindelijk is de inhoud van de beschreven memo’s samengevat en
verwerkt in een grove lijst van gememoriseerde risicofactoren, beheersmaatregelen,
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genoemde normen of referentiewaarden, mogelijkheden voor (aanvullende) diagnostiek en
andere attentiepunten.
De eerste grove lijst heeft daarna in een aantal stappen enkele revisies ondergaan, dit om het
geheel in een enigszins samenhangend verhaal te gieten. Hiertoe is de conceptlijst ook ter
revisie aangeboden aan elk der deelnemende leden van de focusgroep. Het commentaar, de
aanvullingen en mogelijke suggesties, van deze 12 personen is daarna wederom verwerkt en
heeft geleid tot de totstandkoming van een definitieve lijst risicofactoren, uiteindelijk met het
doel dienst te doen als input voor het te maken onderzoeksprotocol.

5.2. Ontwerpen van het onderzoeksprotocol
Het onderzoeksprotocol, stap 2 van het onderzoek, is als het ware een beschrijving van een
aantal stappen die worden uitgevoerd om een set van variabelen in het veld te verzamelen. De
variabelen zijn op hun beurt weer voortgekomen uit een soort van ‘vertaalslag’ van de
risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst. Tot dit onderzoeksprotocol behoren een aantal
onderdelen, die hieronder nader beschreven worden: een stellingenlijst, een persoonlijk af te
nemen enquête, een dataprotocol van stalscores en een aantal handleidingen om data uit de
verschillende sofware van de verschillende AMS-fabrikanten te verzamelen. Al deze
onderdelen samen vormen als het ware het onderzoeksprotocol, dat als een soort van
handboek de onderdelen omvat van de werkelijke dataverzameling.
5.2.1. Stellingenlijst
Om erachter te komen wat voor waarde de veehouder hecht aan zaken als rendement en
technische resultaten, waar zijn/haar interesses liggen in de verschillende delen van de
bedrijfsvoering, hoe gedacht wordt over bijvoorbeeld dierenwelzijn, wat de manier van
werken is en hoeveel waarde er gehecht wordt aan flexibiliteit en sociaal leven, is een
stellingenlijst ontworpen die dit soort thema’s behelst.
Bestaande indelingssystemen vormen een basis voor de uiteindelijke totstandkoming van de
stellingenlijst. In andere onderzoeken en projecten in het verleden is eerder geprobeerd om
mensen, en meer specifiek veehouders, in een hokje te plaatsen (Barkema et al.,1999; Leewis,
2004). Elk hokje bestempeld een bepaalde verzameling van typeringen en (management)eigenschappen van een persoon. De stellingenlijst is in feite ook bedoeld om een soort van
indeling te maken in het type managementstijl van de veehouder. Uiteindelijk liggen aan de
definitieve stellingenlijst voor dit onderzoek een mix van de verschillende indelingssystemen
ten grondslag (Barkema et al.,1999; Leewis, 2004)
Een deel van de stellingen is voortgekomen uit eerder onderzoek, waarbij eveneens gebruik is
gemaakt van bepaalde indelingssystemen. (Van Well et al., 2008; Meskens et al., 2002;
Wauters et al., 2004; Jansen et al., 2008). De stellingen voor dit onderzoek zijn hierbij
natuurlijk wel toegespitst op een bedrijf dat melkt met een AMS. Naast de stellingen die gaan
over managementstijlvariabelen en persoonlijke patronen van de veehouder, is er ook een deel
van de stellingen specifiek bedacht op het gebied van uiergezondheid en AMS. Aan het eind
van de dataverzamelingsfase, als er duidelijk is welke verschillende groepen
stellingencombinaties vaak voorkomen, zal worden bekeken welk indelingssysteem het meest
geschikt is om de veehouder te typeren.
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5.2.2. Enquête
Om meer inzicht te verkrijgen in de risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst genoemde
zaken is een enquête geschreven die data verzameld over een aantal onderdelen.
De risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst vormde de leidende draad voor de onderwerpen
die in de enquête aan bod moesten komen. De enquête behelst een zestal hoofdonderdelen
van vragen. Naast de input van de risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst is er ook gebruik
gemaakt van een aantal bestaande enquêtes en literatuur op het gebied van (klinische) mastitis
(Barkema et al., 1998; Jansen, J en Van den Borne, B., 2008). Een ander aantal vragen is
simpelweg tot stand gekomen uit algemene kennis. Alle vragen zijn meerdere malen
onderworpen aan een kritische blik van enkele onderzoekers binnen de verschillende
instanties. Ook is er specifiek aandacht besteedt aan de manier van vragen, met het doel de
vragen voor ieders interpretatie op één lijn te houden en ook zo te vragen dat de gewenste
antwoorden ook bruikbaar zijn om wat te kunnen zeggen over een bepaalde variabele. Gezien
de specificiteit van dit vakgebied is de enquête met een expert op het gebied van
onderzoeksmethodologie doorgenomen en herzien.
De enquête en stellingenlijst zijn tot slot op enkele proefbedrijven uitgetest. Op basis van de
bevindingen tijdens deze testafname zijn enkele vragen van de enquête op kleine punten
aangepast. Gezien de duur van de afname van de enquête (plus minus anderhalf uur), de tijd
die de overige dataverzameling op het bedrijf omvat en de beschikbare tijd van maximaal 4
uur per bedrijfsbezoek, is er voor gekozen de stellingenlijst vooraf op te sturen aan de
veehouder. Na een telefonische afspraak met de veehouder krijgt de veehouder een
schriftelijke bevestiging per de e-mail met daarin vermeld het tijdstip van het bedrijfsbezoek.
In een brief wordt toegelicht wat van de veehouder tijdens het bedrijfsbezoek wordt verwacht
en wordt er verwezen naar de bijgevoegde stellingenlijst om deze vooraf uit te printen en zelf
in te vullen.
Zowel enquête en stellingenlijst hebben meerdere revisiemomenten ondergaan. Allen tot doel
de vraagstellingen af te stemmen op de gewenste uniforme interpretatie van de vraag of
stelling. Verder met het doel ook het gewenste antwoord op die vraag of stelling bij iedereen
boven water te krijgen. Om dit doel te bereiken zijn de conceptversies meerdere malen
besproken en is het geheel ter herziening aangeboden aan The Research Methodology Group
(RME), onderdeel van het Departement Sociale Wetenschappen van de Universiteit
Wageningen. Op basis van commentaar en adviezen zijn vragen en stellingen aangepast,
eventueel herschreven, en uiteindelijk in logische volgorde gerangschikt. Ook zijn de
achterliggende indelingssystemen en statistische mogelijkheden besproken.
5.2.3. Dataprotocol stal
Naast de enquête en de stellingenlijst rest er nog een ander belangrijk deel van de
dataverzameling. Uit de risicofactoren en beheersmaatregelenlijst kwam al naar voren dat
huisvesting, werking en afstelling van de melkrobot, conditie en locomotie van de koeien een
aantal zaken zijn die nauw gerelateerd zijn aan uiergezondheid en melkkwaliteit. Veel van dit
soort zaken zijn goed op stal te beoordelen. Het dataprotocol voor op stal dient dan ook als
leidraad om wat te zeggen over de huisvesting d.m.v. het maken van een stalschets,
vervolgens zullen de koeien op een aantal onderdelen worden gescoord om wat te zeggen
over de koppel die er loopt. Ook de AMS zal aan een aantal scores en waarnemingen worden
onderworpen om iets te kunnen zeggen over onderhoud, afstellingen en functioneren van de
robot. Met behulp van handleidingen is de dataverzameling uit de verschillende
softwaresystemen te vereenvoudigen.
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Stalschets
De stalschets is bedoeld om een algemeen beeld van de stallay-out vast te leggen. De studentassistenten, die de bedrijven gaan bezoeken zullen een schets maken, waarin o.a. hekjes,
voergang, vreetplaatsen, ligboxen en opstelling van de robot(s) worden weergegeven. Zaken
als: aantallen vreetplaatsen en ligboxen, open of klepventilatie worden, ligboxbedekking en
type drinkwatervoorziening worden genoteerd.
Koescores
Tijdens het bedrijfsbezoek zal 25% van de (melk)koeien die op de robot(s) lopen worden
gescoord op de onderdelen: hygiëne, body condition (BCS) en locomotie. Van de gescoorde
koeien worden in administratie het lactatienummer en het aantal dagen dat de koe in lactatie is
teruggezocht. Verder letten de 2 student-assistenten, die samen de scores zullen uitvoeren, op
eventuele kale plekken, dorre vachten, of dikke knieën en hakken. Alle aanwezige droge
koeien op stal of lopende in een naburig weiland zullen enkel worden gescoord op BCS.
Voor de uitvoering van de hygiënescore wordt gebruikt gemaakt van een fotokaart van het
UGCN. Op een schaal van 1 tot 4 wordt hygiëne gescoord op 3 onderdelen: uier, dijen en
poten. Hierbij is score 1 schoon en score 4 ernstig bevuild (Schreiner and Ruegg 2003).
Body condition score wordt gescoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 een zeer slechte
conditie betekend en een 5 overmatige conditie inhoudt (Edmonson et al., 1989). Ook voor
locomotiescore wordt gebruikt van een scorekaart. Locomotie wordt gescoord op een schaal
van 1 tot 5 waarbij 1 een normale gang en stand betreft en 5 een ernstige kreupelheid inhoudt
(Sprecher et al., 1997). De student-assistenten die de bedrijfsbezoeken gaan uitvoeren hebben
vooraf een training gehad in toepassing van genoemde scoresystemen en zullen alle scores
met behulp van de scorekaarten en in overleg met elkaar uitvoeren.
AMS scores - robotonderdelen
Ook aan de AMS zullen een aantal dingen worden gescoord. Allereerst wordt een subjectieve
score gemaakt van de optische reinheid van de AMS op een aantal verschillende onderdelen.
Deze score wordt gemaakt op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 goed is en 4 slecht. De
onderdelen die zullen worden beoordeeld zijn: de camera of laserunit, de melkslangen, de
tepelbekers, de luchtinlaten, de grijper of arm van de AMS, de voorbehandelborstel of –beker,
de voerbak en de vloer. Daarnaast wordt het merk, het robotnummer en de eventuele opties
die op de robot in gebruik zijn genoteerd. Afhankelijk van het robotmerk en type dienen er
een aantal instellingen omtrent afname-instellingen, vacuüm, pulsaties, etc. uit het display van
de robot te worden afgelezen (zie ook verderop bij Handleidingen AMS-instellingen en
prestaties).
AMS scores - werking
Naast de beoordeling van de robot op reinheid, wordt vervolgens van 10 melkingen het hele
proces van melken beoordeeld. Het hele proces wordt hierbij gevolgd vanaf het moment van
binnenkomst van de koe, totdat deze weer de AMS verlaat en de AMS het melkstel doet
reinigen. Er wordt achtereenvolgens gekeken naar koeherkenning, effectiviteit van de
voorbehandeling, eventuele afwijkingen tijdens melken, afname, speenconditie en
nabehandeling (desinfectie) van de spenen. De voorbehandeling wordt visueel beoordeeld aan
de spenen. Zo worden de spenen beoordeeld vóór voorbehandeling en ná voorbehandeling.
De spenen krijgen een score voor de mate van reinheid van 1 tot, waarbij 1 een schone speen
betreft en 4 een ernstig bevuilde speen betekent (Osinga, J., 2004; Hovinen et al, 2005).
Daarnaast wordt het aantal keren dat er voorbehandeld wordt genoteerd en wordt er gekeken
of alle spenen ook daadwerkelijk gereinigd worden. Tijdens het melken wordt gelet op
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luchtzuigen, aftrappen en afvallen. De speenconditie wordt visueel beoordeeld op
speenpuntvereelting, puntbloedingen, stootrandringen, blauwe, platte of natte spenen. Hierbij
worden beschikbare scorekaarten van het UGCN gebruikt. Speenpuntvereelting wordt
weergegeven in 4 hoofdcategorieën: N=geen vereelting, S=gladde eeltring, R= ruwe eeltring,
en VR=erg rafelige eeltring en van de overige afwijkende speencondities wordt aangegeven
of ze al dan niet aanwezig zijn. Op speenniveau gekeken naar de effectiviteit van de
nabehandeling. Allereerst wordt er gekeken of er überhaupt gesprayd. Indien wel, wordt per
speen gekeken hoe deze door het spraymiddel wordt geraakt. De effectiviteit van sprayen
wordt uitgedrukt in percentage bedekking van de speen met spraymiddel. De mogelijke
antwoordcategorieën zijn: 0%, 0-30%, 30-60% en >60%.
Tot slot wordt gekeken of het melksstel gereinigd wordt, en of de eventuele optionele
stoomreiniging daadwerkelijk werkt. De reiniging van het melkstel kent 3 mogelijke
scorecategorieën: goed, matig of niet. De stoomreiniging kan wel werken, niet werken of niet
van toepassing zijn.
Handleidingen AMS instellingen en prestaties
Het merendeel van de AMS instellingen omtrent afname, vacuüm, pulsaties,
zuig/rustverhouding, voorbehandeling, nabehandeling, zijn uit de softwarepakketten te halen.
Enkele systemen werken nog meer als een stand-alone systeem en worden niet centraal door
het managementprogramma aangestuurd. Bij deze robots, zullen de instellingen deels
handmatig uit de computer op de robotarm moeten worden afgelezen. Echter voor eigenlijk
alle robotmerken willen we instellingen en prestatiegegevens uit het managementsysteem
verzamelen. Omdat er voor de verschillende merken, en zelfs binnen hetzelfde merk
verschillende softwaresystemen gebruikt worden, is er voor de dataverzameling kennis en
vaardigheid van deze systemen nodig. Om de pakketen toch voor eenieder die de data moet
gaan verzamelen toegankelijk te maken en de manier waarop de dataverzameling geschiedt te
standaardiseren, zijn er een aantal handleidingen geschreven om bij de verschillende
robotmerken eenvoudig vergelijkbare data omtrent instellingen en prestatiegegevens te
verzamelen. Voor de totstandkoming van deze handleidingen zijn een aantal proefbedrijven
bezocht en zijn demoversies van de softwarepakketten bestudeerd. Daarnaast is er voor tekst
en uitleg over en weer contact geweest met de AMS fabrikanten.
De instellingen van vacuüm, pulsatie, voor- en nabehandeling wordt d.m.v. de handleidingen
uit de software gehaald en waar nodig van de AMS zelf afgelezen. Wat robotprestaties betreft
wordt er voor zover mogelijk voor een periode van 30 dagen per koe gekeken naar de data en
tijdstippen van de melkingen, naar de melkgift per melkbeurt en de melkintervallen van het
robotbezoek. Per AMS-unit wordt gekeken naar gemiddelde waarden over de laatste 7 dagen
van het aantal gemolken koeien, de gemiddelde melkgift, de melkfrequentie per koe, het
aantal weigeringen, mislukkingen en onvolledige melkingen, de boxbezetting per dag, de
maximale melksnelheid en het totaal aantal kg melk dat per dag geproduceerd is. De
handleidingen beslaan de softwarepakketten die gebruikt worden voor de Lely A1/A2, de
Lely A3 en Delaval VMS AMS systemen. Voor overige merken is besloten op een later
tijdstip te bezien welke instellingen en prestatiegegevens verzameld zullen worden.
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6. Resultaten
Voor een groot deel zijn de resultaten van deze onderzoeksstage terug te voeren op de
gemaakte documenten die tezamen het onderzoeksprotocol vormen. Gezien de grootte van de
documenten en voor het behoud van overzicht zijn deze documenten als bijlage aan dit
verslag toegevoegd. In bijlage 1 is een lijst met risicofactoren- en beheersmaatregelen te
vinden, in bijlage 2 de stellingenlijst, in bijlage 3 de enquête, bijlage 4 bevat het dataprotocol
voor de dataverzameling op stal en tot slot zijn in bijlage 5 de handleidingen te vinden voor de
dataverzameling uit de verschillende softwarepakketten.
Hieronder worden de gemaakte documenten nader toegelicht.
6.1.
Risicofactorenlijst
Uit sortering en rangschikking van de vele Post-it® papiertjes, en vervolgens de verwerking
van de feedback van de experts uit de focusgroup, is uiteindelijk een lijst tot stand gekomen
met 77 risicofactoren met corresponderende beheersmaatregelen en mogelijke
referentiewaarden. De totale lijst is bijgevoegd aan dit verslag en terug te vinden in bijlage 1.
Uiteindelijk is gekozen voor een hoofdindeling in de volgende categorieën: Melken en
Melktechniek, Veehouder en Management, Huisvesting en tot slot Voeding. Deze
hoofdindeling is vervolgens ook als uitgangspunt gebruikt voor de opzet van de stellingenlijst,
de enquête en het dataprotocol voor op stal. Het zijn namelijk die onderdelen, die tijdens de
expertsessies naar voren zijn gekomen, als zijnde mogelijke risicofactoren voor
uiergezondheid.
Bij de rangschikking van de losse Post-it® papiertjes bleek al dat veel dingen met elkaar
samenhangen en ook dat vaak de scheiding tussen risicofactor, beheersmaatregel en oorzaak
of gevolg lastig te maken is. Ook kom je regelmatig een indicator tegen van een risicofactor,
daarmee is het echter zelf nog geen risicofactor, maar is de indicator wel bruikbaar om in de
praktijk af te lezen hoe het is gesteld met een aantal zaken. Zo zijn bijvoorbeeld lange haren
op het uier zelf geen directe risicofactor, maar kan het er wel toe leiden dat de robot de koe
onvoldoende voorbehandelt, de spenen daarmee onvoldoende reinigt, de koe vervolgens
onjuist of zelf helemaal niet aansluit, met tot gevolg een mislukte melking en daarmee een
verlengde tussentijd op een of meer kwartieren. Indien er wél duidelijk is wat de
oorzaak/gevolg relatie tussen 2 variabelen is, dan is dit ook als zodanig in de lijst opgenomen.
In de lijst worden ook normen, (aanvullende) diagnostiek en andere attentiepunten genoemd.
Deze punten zijn apart opgenomen bij de betreffende categorieën. Als normen wel gewenst
waren maar er geen waarde aan gekoppeld kon worden, dan staat [niet gespecificeerd]
vermeld.
6.2.
Stellingenlijst
De stellingenlijst, die te vinden is in bijlage 2, bestaat uit een verzameling van 14 stellingen
(met verschillende subcategorieën), waarover de veehouder zijn/haar mening moet geven. Het
merendeel van de stellingen dient te worden beantwoord in een antwoordrange van 1 (=
helemaal niet mee eens) tot 5 (= helemaal mee eens). Ook gaan een aantal stellingen over het
toekomstperspectief, de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, tevredenheid over de AMS, en
de kennis en kunde omtrent mastitis en uiergezondheid. Aan anderen wordt gevraagd hoe zij
tegen de veehouder aankijken op het gebied van hygiëne en manier van werken.
De stellingenlijst was bedoeld om een soort van indeling te maken in het type
managementstijl van de veehouder; hieraan liggen verschillende systemen ten grondslag,
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Echter deze indeling is niet duidelijk zwart-wit te maken. Bepaalde stellingen behelzen
eigenlijk meerdere mogelijkheden voor indeling. Het gaat voor dit schrijven te ver om dit per
stelling helemaal uit te splitsen.
6.3.
Enquête
De enquête bevat in totaal 166 vragen. De totale vragenlijst is opgenomen in dit verslag, te
vinden in bijlage 3. De vragenlijst beslaat een aantal thema’s en is daardoor opgedeeld in een
aantal onderdelen.
Het eerste deel van de enquête gaat over de algemene informatie van de veehouder en het
bedrijf, zoals: leeftijd, opleidingsniveau, de grootte en prestaties van het bedrijf, de aard van
de bedrijfsvoering, het wel of niet bedrijven van andere activiteiten of het al dan niet werken
met personeel. Vervolgens wordt er in dit deel dieper ingegaan op de persoonlijke
eigenschappen van de veehouder, de tijd die wordt besteed aan de veestapel, het al dan niet
hebben van een opvolger, de manier van werken en dan vooral zoekende naar de
actiemomenten op bepaalde gegevens die in relatie staan tot uiergezondheid.
Het tweede onderdeel dat in de enquête aan bod komt gaat over de informatie die de
veehouder allemaal verzameld, met welke frequentie hij/zij dit doet en nog belangrijker wat
zijn/haar actiemoment is in het management. Er wordt specifiek gevraagd naar welke
informatie de veehouder kijkt om zijn management op het gebied van uiergezondheid te
bepalen. Er valt dan te denken aan klinische controle op stal, aan informatie als
melkcontrolegegevens, de verschillende overzichten uit managementprogramma’s en de
attentielijsten en rapporten uit de AMS software. Door de enquêteur wordt vervolgens
specifiek doorgevraagd naar de mogelijke waarden of criteria die bepalen of een veehouder al
dan niet in actie komt.
Een derde onderdeel dat in de enquête aan bod komt zijn vragen aangaande het onderhoud, de
reiniging en controle van de AMS in zijn algemeen en de verschillende onderdelen.
Je moet dan denken aan dingen als het controleren van de luchtinlaten, het niveau van de
spray- en reinigingsmiddelen, het vervangen van de tepelvoeringen, de frequentie van
controle en het al dan niet gebruik van verschillende opties op de AMS, etc. Ook in dit
onderdeel zijn de vragen erop gericht om erachter te komen welke motivatie de veehouder
heeft, en welke criteria hij/zij gebruikt alvorens in actie te komen. Bij dat in actie komen gaat
het niet alleen om het reageren op alarmen of meldingen van de AMS, maar ook wel degelijk
om de streefwaarden die de veehouder zelf stelt. Veel van de vragen zijn dan ook open gesteld
met noten voor de enquêteur om deze met nadruk aan te sporen verder door te vragen naar de
achterliggende streefwaarden en motivaties van de veehouder.
Ten vierde behelst de enquête een aantal vragen omtrent het bedrijfsbehandelplan op het
gebied van uiergezondheid en de streefwaarden voor tankmelkcelgetal. Hier worden specifiek
vragen gesteld over de vormen van mastitis die al dan niet behandeld worden, welke middelen
er worden gebruikt en hoelang er uiteindelijk behandeld word. Ook in dit deel is veelal
gekozen voor een open vraagstelling, omdat veel variatie in antwoorden te verwachten is. Ook
wordt in dit deel ook nader uitgezocht hoe het met de mastitisincidentie staat op het te
bezoeken bedrijf. De veehouder wordt gevraagd naar zijn definitie van klinische mastitis en
het veevervangingsbeleid op het gebied van uiergezondheid. Naast het vragen van bepaalde
getallen, als het aantal mastitisgevallen in het afgelopen jaar zal de enquêteur ook nog moeten
nagaan in de administratie of deze gegevens daadwerkelijk overeenkomen. Door de open
vraagstelling bestaat de mogelijkheid de veehouder te laten vertellen wat hij doet.
12

De twee overige hoofdcategorieën van vragen gaan over respectievelijk huisvesting en
voeding. Bij de vragen over huisvesting komen kort de vragen over stalinrichting, de plaats
van de robot, ventilatie en veebezetting aan bod. Daarnaast is er in het onderdeel huisvesting
is ook nog aandacht voor het klauwbekapbeleid, het transitiemanagement en het afkalfbeleid.
In het onderdeel voeding komen dingen als weidegang, drinkwater, rantsoensamenstelling,
mineralengift en inkuilstrategie aan bod.
6.4.

Dataprotocol

Het dataprotocol beslaat de formulieren die tijdens het bedrijfsbezoek mee de stal in gaan.
Een deel bevat invulvelden voor het maken van een stalschets en het noteren van gegevens
omtrent de stallay-out (aantallen vreet– en ligplaatsen, afstand robot tot ligbox, breedte en
materiaal van looppaden, type drinkwatervoorziening en voersysteem, etc.) Een tweede deel
van het dataprotocol zijn de scorelijsten waarop respectievelijk, de reiniging van AMS en het
verloop van 10 opvolgende melkbeurten dient te worden gescoord. De overige lijsten zijn
bedoeld om de stalscores in te vullen die aan de koeien worden uitgevoerd (uierhygiëne, BCS,
locomotie, dikke hakken, kale plekken, dorre vacht). In het protocol is ook een formulier
opgenomen waar een algemene indruk van het bedrijf dient te worden ingevuld en waar
verslag wordt gedaan van de duur van de verschillende onderdelen. Een compleet pakket aan
scorelijsten van het dataprotocol is opgenomen in dit verslag en terug te vinden als bijlage 4.
Tot het dataprotocol behoren naast de invulformulieren ook de handleidingen voor
dataverzameling uit de softwarepakketten. Deze handleidingen spreken zo voor zich en de
inhoud is tevens zo specifiek dat verdere toelichting hier niet noodzakelijk is. De
handleidingen zijn als bijlage 5A, 5B en 5C in dit verslag opgenomen, omdat ze ook deel
uitmaken van het onderzoeksprotocol dat zal worden gebruikt voor de bedrijfsbezoeken van
het project.

7. Discussie
Gezien de enorme inhoud van de verschillende documenten is er voor gekozen niet alle
documenten tot in detail in deze paper uit te werken. Het feit dat de definitieve enquête pas tot
stand is gekomen bij versie 17 geeft al aan dat er veel tijd in alle documenten zit. Het is
eigenlijk ook niet echt gebruikelijk in het kader van een onderzoekstage, zoals die binnen de
functiegerichte fase van de opleiding Diergeneeskunde wordt gelopen, de totale
onderzoekstage te wijden enkel en alleen aan de voorbereidende stappen van een onderzoek.
Vaak wordt bijvoorbeeld een enquête, die in het kader van een onderzoeksstage is gemaakt,
direct ingezet in de praktijk en worden er ook al dat data verwerkt en mogelijke relaties
beschreven. Gezien het tijdvergende karakter van het uitwerken en reviseren van de enquête
en stellingenlijst in dit onderzoeksprotocol, is het misschien niet heel erg vreemd om de
deugdelijkheid van menige enquêtes of onderzoeksprotocollen in twijfel te trekken.
Omdat de documenten op zich zelf al allesomvattend zijn, en in feite de echte ´resultaten´ zijn
van deze onderzoeksstage, is er voor gekozen de documenten allen als bijlage op te nemen.
Samen vormen ze namelijk het onderzoeksprotocol waarmee de student-assistenten in het
veld de boer op gaan. Waarschijnlijk is het protocol door de uitgebreidheid op meerdere
terreinen inzetbaar, dan enkel en alleen die van het robotbedrijf.
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Op het moment van schrijven van dit verslag zijn inmiddels een aantal bedrijven, met behulp
van dit onderzoeksprotocol, bezocht en de eerste ervaringen zijn positief.
Het onderzoeksprotocol blijkt heel goed bruikbaar om de gewenste variabelen, die men van
zins was tijdens een eenmalig bedrijfsbezoek van het robotbedrijf, te verzamelen. De
stellingenlijst wordt volledig ingevuld, de enquête loopt soepel en alle vragen kunnen met
herhaling naar believen worden beantwoord. Ook de stalscores blijken praktisch uitvoerbaar
binnen het tijdsbestek dat daar voor staat. De handleidingen om de AMS instellingen en
prestaties uit sofware te verzamelen blijken hierbij een helpende hand.

8. Conclusie
Op basis van de informatie verkregen uit brainstormsessies van twee focusgroups is een
bruikbare lijst ontstaan die mogelijke risicofactoren en beheersmaatregelen beschrijft die
zouden kunnen spelen op een bedrijf dat melkt met AMS. Een vertaalslag van deze
risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst naar een onderzoeksprotocol is gemaakt om
Het onderzoeksprotocol bestaat uit een aantal documenten. Het gaat hier ten eerste om een
stellingenlijst die veehouders vooraf invullen om een beeld te krijgen van de interesses van de
veehouder en hoe hij/zij bijvoorbeeld omgaat met terugkerende werkzaamheden zoals de
controle van de koeien. Hier zijn we in feite op zoek naar de managementstijl van de
veehouder. Ten tweede is er een enquête die heel veel onderwerpen beslaat, onder andere wie
er allemaal werkt op het bedrijf, wanneer welke koeien naar de robot worden gebracht, hoe
mastitis wordt opgespoord en behandeld, welk rantsoen er gevoerd wordt, etc. Een derde deel
vormt het dataprotocol dat in feite een werkprotocol is, dat de scoreformulieren bevat voor de
scores op stal. Ook wordt hier door middel van een stalschets de stallay-out vastgelegd. De
handleidingen voor de dataverzameling zijn een handige aanvulling om het voor iedereen
mogelijk te maken de data te verzamelen uit de verschillende softwarepakketten van de AMS
systemen.
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Bijlage 1 – Risicofactoren- en beheersmaatregelenlijst
Risicofactoren- en Beheersmaatregelenlijst voor uiergezondheid op bedrijven die melken
met een automatisch melksysteem
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1. Melken en Melktechniek
1.1.

Algemene hygiëne uiers en AMS
vuile koeien, uiers en spenen
veel haar op de uiers
vieze roosters
vieze wachtruimte
slechte ligbox hygiëne
uitwendige hygiëne robot slecht
(Aanvullende) diagnostiek:
- eerste indruk van het bedrijf geeft vaak al een (weliswaar subjectieve) indruk van de omgang
met hygiëne
- ligboxen scoren op reinheid
- uiers/koeien scoren op hygiëne (hygiënescorekaart UGCN)
Beheersmaatregel(en):
− scheren van uiers en staarten 2 x per jaar
− minimaal 2 x daags reiniging van de ligboxen, roosters en wachtruimte
− aanschaf roosterschuif
− verversen ligboxmateriaal met schoon materiaal (2 x per dag)
− ontsmetten ligbox
− gebruik van schoon en kiemvrij (eersteklas) zaagsel
− droge opslag van strooisel
− dagelijkse uitwendige reiniging van robot (arm, vloer, etc.) en omgeving
− via voeding zorgen voor niet te dunne mest (zie4 hieronder)
− een ligbox voor iedere koe in de stal

Norm(en):
− % aantal koeien met vuile uiers niet meer dan 10%
− % dieren met hygiënescore 3 of 4 (hygiënescorekaart UGCN) niet meer dan [niet
gespecificeerd] %
− maximale overbezettingsgraad [niet gespecificeerd] %
1.2.

Eigenschappen van uier en spenen
te diepe uiers
slechte speenconditie bij opstarten AMS
zucht in de uier (voeding)

Beheersmaatregel(en):
− genetische selectie op speen- en uiervorm (stierkeuze)
− selectie koeien met ‘robotvriendelijke’ spenen en uierdiepte door afvoer ‘lastige’ gevallen
− inspectie van uier op deformiteiten bij koeien met onvolledige melking of attentie: pas
instellingen en speenposities aan (vooral oude typen robot)
− voeding gericht op voorkómen zucht
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1.3.
Melken, melkfrequentie en melksnelheid (zie ook 3.2)
onjuiste melkintervallen
onregelmatig melken/ wisselende melkintervallen
te korte intervallen of te lange intervallen
te veel weigeringen
te veel mislukte aansluitingen
niet volledig uitmelken
onjuist (verkeerde kwartier) aansluiten
te langzaam aansluiten
te lang in wachtruimte
te lage aantal melkingen
veel melkingen met >40% dagtotaal van de koe
te hoge of te lage melksnelheid
(Aanvullende) diagnostiek:
− het aantal melkingen per koe per dag
− variabiliteit binnen koe in tussenmelktijden
− hoeveel koeien worden opgehaald en wanneer doet de boer dit?
− Op basis waarvan worden de koeien opgehaald?
− controleer of de mislukte of onvolledige melkingen bij dezelfde koeien voorkomt
− bepaal de gemiddelde en maximale melksnelheid
Beheersmaatregel(en):
− ophalen koeien die te laat zijn (minstens 2 x per dag, vaste tijden)
− controle van koeien met mislukte melking
− probleemkoeien opruimen
− controle melktechniek (vacuüm, pulsaties, etc.) aan de hand van checklist fabrikant en
eventueel aanpassen
− controle bij teveel weigeringen en eventueel aanpassen instellingen
− voeraanbiedingen aanpassen (3 x daags vers voer aan voerhek) om koeien in beweging te
houden
− routing/stal aanpassen voor betere bezoekfrequentie AMS
− genetische selectie op melksnelheid
− voeren van krachtvoer in de melkbox
Norm(en):
− streven naar alle melktijden tussen 6-12 uur (lage productie – 15 uur) en/of streven naar 10-12
kg/melking
− te snel melken: >1,5 kg /speen/min; totaal >6 kg/min
− aantal weigeringen niet >40% van het totaal aantal melkingen
− aantal mislukte melkingen <2%
− gemiddeld aantal melkingen: 2.3 is laag en 3.5 is hoog
LET OP:
- Er zijn verschillen in gehanteerde criterium van een mislukte melking en criterium
weigering en de instellingen tussen merken AMS
- Verschil van mening over het ophalen van koeien met te lange tussenmelktijden omdat
gewenning op zou kunnen treden.
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1.4.

Speenreiniging (voorbehandeling)
slechte voorbehandeling
(werking speenreiniger, reiniging & ontsmetting voorbehandelborstel/beker)
(Aanvullende) diagnostiek:
− controle van het systeem (volg het hele melkproces en let op afwijkingen)
− visuele controle van reinheid spenen na voorbehandelen
− dode melktijd start melken per speen: visueel, software
Beheersmaatregel(en):
− op tijd vervangen borstel/voorbehandelbeker (aanwijzingen fabrikant)
− reinig spray nozzle voor ontsmetting borstel
− eventuele nieuwe afstelling van het systeem
− juiste concentratie en dosering gebruiken
− dagelijks bijhouden niveau desinfectiemiddel (en voorraad)

Norm(en):
− Goede voorbehandeling: in één keer
1.5.

Sprayen (nabehandeling)
speen onvoldoende geraakt door spray
sprayinstallatie afwezig
niet kunnen dippen
gebruik onjuist spraymiddel of dosering

(Aanvullende) diagnostiek:
− goede verdeling van spraymiddel rondom de speen? Æ controleren met doekje
Beheersmaatregel(en):
− dagelijkse controle sprayproces (incl. voorraad spraymiddel)
− dagelijks reinigen spray nozzle
− goed instellen sprayproces AMS (aantal keren / hoeveelheid middel)
− gebruik juist spraymiddel
Norm(en):
− 80% van de koeien moet goed gesprayd zijn (alle spenen rondom geraakt)
− Spraymiddel moet geschikt zijn voor spray installatie
1.6.

Melktechniek
technisch onvoldoende functioneren AMS (pulsaties, vacuüm, ‘dode melktijd’, melksnelheid, wel/niet
goed uitmelken, onjuiste afstelling AMS, aarding/lekstromen, reiniging tepelvoeringen na
melken)
gebruiksvriendelijkheid AMS, moeilijk in te stellen
software fouten

(Aanvullende) diagnostiek:
− Speenconditie scoren
− Kijken en luisteren naar werking AMS
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− Controle vacuümmeter
Beheersmaatregel(en):
− na opstart ‘finetuning’ van AMS
− zorg voor technisch juist functioneren van de AMS door:
 goede afstelling door dealer
 goed dagelijks onderhoud
 serviceonderhoud door monteur te op tijd laten doen (vast protocol onderhoudsbeurten)
 voldoende onderhoudsbeurten per jaar (keuze veehouder)
 duidelijke afspraken maken wie wat doet en wanneer (dealer/veehouder)
 op tijd vervangen tepelvoeringen
− veehouder controleert de robot op vaste tijden volgens checklist en ziet wat hij dagelijks,
wekelijks of maandelijks moet doen
− veehouder zorgt voor bij blijven met software update
Norm(en):
− # melkingen per silicone tepelvoering niet meer dan 7500
− Of # melkingen tepelvoering volgens aanbeveling fabrikant
− aantal onderhoudsbeurten per jaar minimaal: 2 volgens KOM, 4 volgens experts of
aanbeveling fabrikant
LET OP:
- Software update zal veehouder ook aan moet wennen
1.7.

Weerstand en gezondheid
slechte voeding (zie 4 voeding)
stress (hittestress, onrust in de stal, afkalven)
weerstandsverlaging door ziekten en andere oorzaken
o BVD, IBR, Blauw tong, ParaTBC, Mycotoxinen
TKT te lang
slechte klauwgezondheid
met open slotgaten de stal in en vervolgens snel gaan liggen
structurele aanwezigheid slechte kiemen (zie 1.1 hygiëne)
geen gescheiden jongvee opfok
voersysteem (zie 4.2)
(Aanvullende) diagnostiek:
− BCS scoren
− Haarkleed scoren
Beheersmaatregel(en):
− adequaat preventief bestrijden van bedrijfsgebonden ziekten
− zorg voor vrijstatus van de veestapel van niet-bedrijfsgebonden aandoeningen (BVD, IBR,
ParaTBC etc)
− opsporen oorzaken verlaging weerstand en therapie instellen
− pas preventieve maatregelen toe (bv klauwbekappen)
− evalueer regelmatig de rantsoensamenstelling (zie 4 voeding)
− voorkom insleep ziekten
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− evalueer de keuze van het voersysteem (zie 4.2)
− zorg voor gescheiden jongvee opfok
− optimaliseer huisvesting
Norm(en):
− ParaTBC status A
− BCS na afkalven niet meer dan ≤ 1 punt verval
− Rantsoensamenstelling: per jaar [niet gespecificeerd] evalueren
1.8.

Melk pas gekalfde koeien
Melk kalfkoeien te vroeg geleverd
Beheersmaatregel(en):
− instellen software melk 4 dagen uit de tank houden (bij ≥ 2 daags melken)
LET OP:
- genoemd omdat te vroege levering melk negatieve invloed heeft op TMC waardoor
diagnostiek onjuist kan zijn

2. Veehouder en Management
2.1.

Veehouder en AMS
tijdsbesteding veehouder in de stal te laag voor veecontrole
interpretatie data uit AMS is moeilijk
laag kennisniveau AMS en uiergezondheid
lage gebruiksvriendelijkheid AMS (uitdraai attentielijsten)
doel AMS voor veehouder tijdswinst en flexibiliteit
veehouder geen koeienboer en instelling/motivatie ligt niet bij uiergezondheid
veehouder niet alert op afwijkingen
werkwijze veehouder niet planmatig en consequent (geen protocollen)
slechte kwaliteit administratie
omgang met kengetallen MPR niet duidelijk
falende begeleiding leverancier AMS, dierenarts en voerleverancier
te weinig aandacht voor begin en einde lactatie
slechte herkenbaarheid verse koeien
normen veehouder zijn er niet of te hoog (bijv. TMC, %koeien >250.000)
slechte regie en sturing medewerkers
veehouder zorgt niet voor vervangbaarheid
(Aanvullende) diagnostiek:
− vraag om uitdraai protocollen en checklijsten
− welke getallen haalt de veehouder zelf uit AMS? Waar kijkt hij/zij naar? Wat waren die data de
afgelopen week? Welke acties worden genomen?
− Wat is het karakter/instelling/motivatie veehouder
Beheersmaatregel(en):
− routinematig op vaste tijden de controles uitvoeren
− gebruik checklijsten (vanaf overstap) voor de controle van:
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o functioneren robot
o koeien
o data uit systeem
− stel een duidelijke bedrijfsdoelstelling (productie, robotprestaties, gezondheid), communiceer
deze naar uw adviseurs
− maak gebruik van realistische protocollen (droogzetten, behandelen ziekte, reinigen stal en
AMS, onderhoud AMS, controle AMS, controle koeien, etc)
− zorg voor overdraagbaarheid van protocollen naar overig personeel
− zorg voor op peil brengen/houden kennis (zowel van de werking van het systeem, de software
en uiteraard de uiergezondheid)
− zorg voor een deugdelijke administratie (behandelingen, onderhoud)
− wees bewust van de eisen van een AMS aan veehouder (karakter)
− zorg voor herkenbaarheid van verse koeien (< 21 dagen) met bv behulp van halster
2.2.

Algemeen management veestapel
lage assertiviteit veestapel
alleen aandacht van de boer bij probleemgevallen
geen preventieve zorg
veel vliegen
Beheersmaatregel(en):
− aanpakken probleem lage assertiviteit veestapel door fokbeleid (inteelt voorkomen)
− vliegen bestrijden
− implementeer meer preventieve maatregelen (klauwbekappen, ventilatie, hygiene, etc)
LET OP:
- een te jonge veestapel werd door enkeling negatief genoemd

2.3.

Attentielijsten
onjuist gebruik attenties
geen gebruik maken van attentielijsten
slechte gebruiksvriendelijkheid van software
onvoldoende interpretatie gegevens attentielijst
gebruik attentielijsten met onjuiste informatie
onjuiste instellingen software (bv tussenmelktijden)
werking sensoren onjuist
onvoldoende mastitisdetectie door systeem
(Aanvullende) diagnostiek:
− laat de veehouder vertellen wat hij doet met attentielijsten, wanneer grijpt hij in? Welke normen
hanteert hij/zij?
− kijk of koeien verschijnselen van klinische mastitis vertonen, gebruik CMT
− kijken per koe naar min/max/gemiddeld # melkingen/dag over 1 maand
− kijken naar vlokken op het filter
Beheersmaatregel(en):
− zorg voor een adequaat en beschreven protocol waarbij de handelingen t.a.v. attentielijsten
vastliggen, leg vast op welke tijden men wat moet en doe dit
23

− zorg voor het gebruik van adequate attentielijsten
− 2 X daags op vaste tijdstippen attentielijst controleren (attenties op melkgift en/of
geleidbaarheid en/of tussenmelktijden en/of etc.)
− controleer de op uiergezondheid geattendeerde koeien met CMT
− zorg voor AMS coach na opstarten voor goed gebruik attentielijst mogelijkheden
− na opstart systeem ‘fine tunen’ in samenwerking met dealer
Norm(en):
− 2x maal daags op vaste tijdstippen attentielijst uitdraaien
− maximale afwijking lactatiewaarde < 30%
− streef gelijke melkintervallen na (grens 6-12 uur)
LET OP:
- Aan de betrouwbaarheid van de MPR uitslagen bij AMS wordt door enkele experts
getwijfeld
- Aantal experts vinden de mogelijke attentielijsten niet optimaal
2.4.

Mastitismanagement
geen bedrijfsbehandelplan voor uiergezondheidsproblemen
slechte diagnostiek mastitis
snelheid van detectie is laag
geen BO nemen bij mastitis
BO uitslag wordt niet gebruikt voor gerichte behandeling
geen controle genezing na behandeling
slechte uitvoering behandeling (middel, toediening)
hoge kans op kruisbesmetting
hoge infectiedruk
laag genezingspercentage
geen mogelijkheid vee te selecteren, vanwege andere gezondheidsproblemen
Beheersmaatregel(en):
− beschrijf de doelstellingen (acceptabel celgetal, % afvoer, etc)
− bedrijfsbehandelplan nalopen
− gebruik CMT om mastitis op te sporen
− neem BO van verdachte dieren
− behandelen op basis van BO/kiem en antibiogram
− gebruik passende behandeling: parentaal en/of intramammair
− behandelde dieren controleren op genezing
− bijhouden administratie
− voer probleemdieren af
LET OP:
− Enige discussie of CMT en/of BO monstername en/of mastitis behandeling in melkbox moet
gebeuren
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2.5.

Droogstand en afkalven
slechte hygiëne rondom droge koeien
afkalven in niet schone omgeving
onjuiste droogzet therapie
slechte keuze van droogzetters
slechte keuze gebruik teatseal
droogzetten bij te hoge productie
te lang na melking droogzetter inbrengen
te korte of te lange droogstand
te mager of te vet in de droogstand
Beheersmaatregel(en):
− zorg voor frisse, kiem- en vlieg- arme omgeving tijdens transitieperiode
− kies voor goede droogzetters, teat seal of droogstandsdip
− gebruik alleen teat seal (en geen droogzetter) bij bewezen schone koeien (laag SCC)
− zet koe droog direct na laatste melking
− zorg voor een goede voeding (zie 4 voeding)
− voorkom te abrupt droogzetten zeker bij hoge producties
− voorkom melkzuigers
− zorg voor de juiste lengte van de droogstand
− zorg voor schone afkalfruimte
− werk hygiënisch bij het afkalven
− controleer verse koe de eerste dagen extra bij de AMS

Norm(en):
− droogstand > 4 – 7 weken
− conditie (BCS) bij afkalven ≤ 3.5
− BCS gedurende droogstand 3 – 3.5
− schone koeien bij gebruik teat seal i.p.v. droogzetter: SCC < [niet gespecificeerd]
LET OP:
- Niet alle experts positief over alleen gebruik teat seal
2.6.

Melk uitliggen
melk uitliggen
Beheersmaatregel(en):
− controleer 1 maal daags koeien, dwing koeien die lekken op te staan en naar de AMS te gaan
− zorg voor regelmatige melkintervallen
− controleer of koe goed wordt uitgemolken, zo niet probeer oorzaak te achterhalen (koe
gerelateerd of AMS probleem)
− voorkom mislukte melkingen door instellingen speencoördinaten en op tijd laten melken
− geen stieren gebruiken met hoge index voor melksnelheid

Norm(en):
− % melk uitliggers < 3 %
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Let op:
-

Melk uitliggen wordt als zeer belangrijke risicofactor gezien door de experts, vandaar dat
dit als een aparte categorie is opgenomen
door enkeling genoemd: krachtvoerboxen stimuleren ook melkafgifte
is norm mogelijk voor % boxen met melk?

3. Huisvesting
3.1.

Bezetting
teveel koeien per robot
te hoge veebezetting in de ligboxenstal
te weinig vreetruimte per koe (cm)
te weinig voerplekken (# plekken tov koeien)
te weinig m2 loopruimte per koe
teveel wisselingen in de groepen
Beheersmaatregel(en):
− proberen overbezetting in de stal te voorkomen
− zorg voor genoeg vrije ruimte (>15%) in melksysteem
− probeer zoveel mogelijk stress te voorkomen door teveel wisselingen in groepen

Norm(en):
− teveel koeien per robot (>60 # per robot)
− vrije ruimte robot ≥ 2 uur
− vreetruimte per koe > 60 cm (afh. van voersysteem)
− meer koeien dan vreetplekken < 10% bij smal looppad – 50% bij breed looppad
− ruimte per koe in stal > [niet gespecificeerd] m2
Wachtruimte en positionering van AMS (zie ook 0)
te grote wachtruimte (ranglagere dieren blijven te lang staan)
dichte wachtruimte i.p.v. open
slechte positie van de AMS t.o.v. de wachtruimte
obstakels rondom wachtruimte of AMS zoals draaipunt roosterschuif
verkeerde inloophekken voor bijv wachtruimte
weinig ruimte rond AMS
bedompte ruimte AMS
stress in wachtruimte door te lange wachttijd of tochtige koeien
slechte hygiëne wachtruimte

3.2.

(Aanvullende) diagnostiek:
− Hoe groot is de wachtruimte in m2? Is deze eventueel in te perken?
− Hoeveel ruimte is er rond de AMS? Wat is gewenst?
Beheersmaatregel(en):
− zorg ervoor dat AMS niet op een te benauwde plek komt te staan
− zorg voor een goede bereikbaarheid van AMS zonder haakse bochten of obstakels
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− zorg voor mogelijkheid contact met de koppel
− zorg voor open wachtruimte die kan worden gesloten bij ophalen koeien
− maak de wachtruimte dagelijks schoon
Norm(en):
Normen zijn onbekend voor:
- de grootte van de wachtruimte
- wel/geen ligboxen in wachtruimte
- altijd aanwezige wachtruimte of flexibele wachtruimte
- opstelling wachtruimte t.o.v. AMS
3.3.

Koeverkeer
koeien komen onvoldoende vlot naar de AMS
te nauwe looppaden of doorlopende paden
te grote of kleine afstand AMS tot ligbox (in m)
slechte maatvoering en architectuur stalinrichting
decentrale situering robot
slechte begaanbaarheid vloer/gladde roosters

Beheersmaatregel(en):
- mogelijk opruwen roosters waar nodig
- kiezen voor ander vloertype eventueel op langere termijn
- plaatsing AMS op goed bereikbare locatie
- maximaliseer de architectuur en looplijnen bij nieuwbouw op lange termijn
Norm(en):
- optimale afstand AMS tot ligbox [niet gespecificeerd] m
Let op:
- voorkeur van experts voor vrijwillig vs gedwongen koeverkeer verschilt
3.4.

Locomotie
slechte klauwgezondheid
geen voetbadbeleid
geen klauw bekap beleid
slechte hygiëne looppaden
structuur tekorten in voeding
slechte begaanbaarheid van de vloeren
gladde ligbedden
(Aanvullende) diagnostiek:
- zijn de problemen mechanisch of infectieus?
- locomotie scoren
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Beheersmaatregel(en):
− overbezetting voorkomen
− voetbaden elke 2 weken 1 dag met formaline (juiste %) en bij zware infectiedruk 1 dag per
week
− ververs voetbaden na ongeveer 120 passages bij zware infectiedruk
− klauwen bekappen volgens schema van bv bij droogzetten en 60 dagen na afkalven en bij
kreupelheid of koppelbehandeling
− zorg voor goed begaanbare roosters en ligbedden
− goede stalhygiëne
− let op structuur in voeding
Let op:
- voorkeur van experts voor schema bekappen of juist koppelbehandeling
3.5.

Stalklimaat
Slecht stalklimaat bij melk- of droge koeien of in afkalfruimte
slechte ventilatie
(te) warme stal
veel vliegen
slechte hygiëne
Beheersmaatregel(en):
- instellen mechanische ventilatie, automatisering regelbare zijlen
- renovatie (bv open zijwanden, isolatie, lichtplaten blinderen)
- aanpassen op lange termijn bij nieuwbouw
- vliegenbestrijding
- hygiëne verbeteren (zie 1.1 hygiëne)
- in zomer evt. siëstabeweiding

3.6.

Water
onvoldoende goed drinkwater opnemen
te weinig waterbakken
slecht bereikbare drinkbakken
vuile waterbakken
onvoldoende snelheid water toevoer
(Aanvullende) diagnostiek:
- drinkbak vervuiling nagaan
Beheersmaatregel(en):
− juiste drinkbakken bijplaatsen waar noodzakelijk
− drinkbakken met regelmaat reinigen

Norm(en):
− watertoevoer per minuut > 20 L
− # koeien per drinkbak < [niet gespecificeerd]
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4. Voeding
4.1.

Voeding algemeen
slechte gezondheid t.g.v. slecht voer
slechte kwaliteit door broei/schimmels in ruwvoer
te weinig structuur
te weinig energie in het voer
vitaminen & mineralenvoorziening (niet op orde, niet consequent of antagonisten)
te weinig aandacht voor de glucogene component 0-120 dgn ter preventie van AZ verbranding, te
ver doorschieten NEB
voeding in droogstand en transitieperiode niet goed afgesteld
summerfeeding of beweiding
(Aanvullende) diagnostiek:
- scoren BCS
- haarconditie
- herkauwactiviteit
Beheersmaatregel(en):
− zie 4.2

4.2.

Voerhekmanagement
koeien nemen te weinig voer op
te weinig voer aan het voerhek
koe besteedt te weinig tijd aan eten of herkauwen
voer slecht gemengd, selectie in voer mogelijk
koeien komen niet naar het voerhek (zie ook 3.1 bezetting)
weidegang in relatie tot melkfrequentie
lage ds opname in verhouding tot productie (Bijv t.g.v. kreupelheid of tochtigheid)
wel of geen diergroepen
(Aanvullende) diagnostiek:
- scoren van:
o BCS
o Pensvulling
o Herkauwactiviteit
o Mest consistentie
o Haarkleed conditie
- # dieren met zichtbare stofwisselingsproblemen
 pensverzuring
Beheersmaatregel(en):
− probeer dieren met zichtbare stofwisselingsproblemen te voorkomen
− kijk naar data voeding:
 spreiding LW
 kengetallen voeding
• vet/eiwit verhouding (minder dan 1 % verschil en %vet > %eiwit)
• conditiescore, BCS scoren
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

• ureum tussen 20-25
• glucogene component
 normale productie
zorg dat piek lacterende dieren voldoende voer op kunnen nemen
let goed op voeropname vaarzen met LW > 100
controleer voeropname laatste 24 uur
controleer het aantal voedingen/dag
controleer hoe vaak voer wordt bijgeschoven
controleer de krachtvoeropname (ook werking krachtvoerautomaat / ijken)
zorg dat de krachtvoergift in de krachtvoerbox staat afgesteld op de gift in de melkbox
pas de krachtvoerconcentraties aan aan de melkgift en melkfrequentie van individuele koeien
controleer op file in de stal (te laat voeren)
let op risicokoeien (tochtig, kreupel), zorg dat deze voldoende ds opnemen
zorg voor juiste voeding in droogstand en transitieperiode
zorg dat plaatsing van selectiepoort naar weide juist is
zorg voor drinkwatervoorziening in de wei

Norm(en):
- koeien moeten minimaal 10 X /24 uur naar het voerhek komen
- aanschuiven van het voer 3-5 X daags
- BCS gedurende droogstand 3-3.5
Let op:
-

over diergroepen werd zowel positief als negatief geoordeeld
over weidegang werd zowel positief als negatief geoordeeld
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Bijlage 2 – Stellingenlijst

UBN:
………………………………

Stellingenlijst UGCN project AMS en uiergezondheid
*AMS = automatisch melksysteem
1. Hoeveel interesse heeft u voor de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering? Geef u interesse weer op een
schaal van 1-5. (1= weinig interesse en 5= veel interesse).
Weinig
Interesse

(a) Graslandbeheer …………….……………… 1
(b) Fokkerij en dieradministratie ……………… 1
(c) Economie en boekhouding ………………… 1
(d) Mineralenmanagement …………………… 1
(e) Voeding melkvee ………….……………… 1
(f) Machinepark (niet AMS*)…… ……………… 1
(g) Diergezondheid ………...…..……………… 1
(h) Kalveropfok …………………..……………… 1
(i) Melken/controle AMS*……………………… 1
(j) Arbeidsplanning …………….……………… 1
(k) Neveninkomsten …………………………… 1

Veel
Interesse

………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2

………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3

………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4

………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5

Geen
Mening

……………..…. 99
……..…………. 99
……..….……… 99
……..….……… 99
……..….……… 99
……..….……… 99
……..….…….…99
……..….……… 99
……..….……… 99
……..….……… 99
……..….……… 99

2. Hoe belangrijk zijn de volgende doelstellingen voor u? Geef de mate van belangrijkheid weer op een schaal
van 1-5. (1=onbelangrijk en 5=belangrijk)
Onbelangrijk

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Hoge melkproductie per koe realiseren …
Veel koeien per hectare houden ……..….
Veel dieren per persoon verzorgen ..……
Bedrijf vergroten met meer land …………
Minder fysieke werkzaamheden…………
Bedrijf vergroten met meer melkquotum..
Bedrijfsvoering eenvoudig houden ……..
Weinig schulden maken …………..……..
Meer vrije tijd ………………………………
Hoog rendement halen …………..………
Inkomen van buiten de landbouw halen..
Opvolging gemakkelijk maken ……….….

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2
………2

Belangrijk

………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3
………3

………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4
………4

………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5
………5

Geen
Mening

……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99

2b. Welke van bovengenoemde doelstellingen vindt u het belangrijkst? Wilt u de 3 belangrijkste doelstellingen eens op
een rij zetten van meest belangrijk naar minder belangrijk?
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
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3.

In hoeverre kunt u zichzelf vinden in de volgende stellingen?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Ik vind het prettig om te werken volgens
vaste protocollen.”…………….………..…
(b) “Ik beslis het liefst op het moment zelf hoe
ik te werk ga.”……………………………
(c) “De meeste beslissingen neem ik basis
van mijn ‘boerenverstand’.”……………
(d) “Mijn dagindeling is flexibel, vooral tijdens
seizoenswerk als maaien/kuilen.”………
(e) “Ik improviseer graag, elke keer pak ik
dingen anders aan.”…...............................
(f) “Ik werk altijd volgens een vast schema,
hier wijk ik niet van af.”…………………
(g) “Ik doe mijn werk op mijn gevoel.”…….
4.

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
mee oneens

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

Geen
Mening

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

Hoe kijken de mensen die met u samenwerken tegen u aan?

(a) Zij vinden dat ik:
erg snel werk.
1
snel werk.
2
langzaam werk.
3
erg langzaam werk.
4
(b) Zij vinden dat ik:
zeer precies werk.
1
precies werk.
2
niet echt precies.
3
helemaal niet precies werk.
4
(c) Zij vinden dat ik:
zeer hygiënisch werk.
1
hygiënisch werk.
2
niet echt hygiënisch werk.
3
helemaal niet hygiënisch werk.
4
(d) Zij vinden dat ik:
zeer gestructureerd werk.
1
gestructureerd werk.
2
niet echt gestructureerd werk.
3
helemaal niet gestructureerd werk.
4
5. Heeft uw bedrijf de afgelopen 2 jaar een van de volgende ontwikkelingen doorgemaakt?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk).
Extra robot aangekocht
Meer koeien gaan houden
Meer productie per koe
3
Quotum aangekocht/geleased
4
anders,nml:
9
…………………………………………………………………………………………………………………………………
0

1
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6.

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen over de toekomst van uw bedrijf?
Helemaal mee
Oneens

“De komende 5 jaar wil ik…
(a) de kosten zoveel mogelijk beperken.”
(b) de melkproductie per koe verhogen.”
(c) de boerderij bouwen van de toekomst.”
(d) meer melk produceren.”

7.

1
1
1
1

………2
………2
………2
………2

Noch mee
eens, noch
mee oneens

………3
………3
………3
………3

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

………4
………4
………4
………4

………5
………5
………5
………5

Geen
Mening

……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99

Wat is uw mening over de volgende stellingen? Wat vindt u belangrijk?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Ik ben een vakman en werk met
1
een hoop bezieling.”
(b) “Mijn doel is minimalisatie van de
1
productiekosten maar wil toch zoveel mogelijk
productie”
(c) “Ik wil verder groeien en ben bereid te
1
investeren”
(d) “Ik wil meer productie met minder werk”
1

8.

Deels mee
Oneens

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
mee oneens

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

Geen
Mening

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Voordat ik een besluit neem op mijn
bedrijf reken ik het economisch door of
laat dit doen.”
(b) “Mijn inkomen uit het bedrijf is hoog
genoeg, zolang ik maar met mijn gezin
de dingen kan doen die wij willen.’’
(c) “Geleidelijke groei leidt tot kostprijsverlaging.”
(d) “Op de opbrengst van mijn bedrijf heb
ik weinig invloed.”
(e) “Ik weet heel goed waar ik met mijn
bedrijf naar toe wil, daar ga ik voor.“
(f) “Arbeid kost geld en daarom wil ik een
zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit.”

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
mee oneens

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

Geen
Mening

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

De volgende stellingen gaan over het toepassen van nieuwe technieken op uw bedrijf. Hoe denkt u daarover?
9.

Hoe denkt u over de volgende stellingen?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Het is belangrijk om al vanaf een
vroeg stadium nieuwe technologie
op je bedrijf te hebben.”
(b) “Nieuwe technieken introduceren op mijn
bedrijf zie ik als een uitdaging.”
(c) “Technieken die een arbeidsbesparing
opleveren op mijn bedrijf hebben mijn
interesse.”

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
mee oneens

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

Geen
Mening

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99
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(d) “Technieken die de productie1
omstandigheden voor mijn dieren verbeteren
hebben mijn interesse.”

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

De volgende stellingen gaan over het automatisch melksysteem (AMS) op uw bedrijf. Hoe denkt u daarover?
10. Hoe waardeert u uw AMS kwa gebruiksvriendelijkheid?
Zeer Slecht

(a) De AMS in het algemeen:
(b) De software (T4C, VMS cliënt, etc)
(c) De attentielijsten

1
1
1

Zeer goed

………2
………2
………2

………3
………3
………3

………4
………4
………4

………5
………5
………5

Geen mening

……………..…. 99
……………..…. 99
……………..…. 99

11. Hoe denkt u over de volgende stellingen over het werken met een AMS?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Door de overstap naar AMS ben ik er
lichamelijk beter aan toe.”
(b) “Door de overstap naar AMS heb ik
minder zorgen aan mijn hoofd.”
(c) “Als ik niet op het bedrijf ben maak ik me
zorgen over het wel of niet functioneren
van de melkrobot.”
(d) “Het feit dat ik ieder moment van de dag
gebeld kan worden dat de melkrobot niet
goed functioneert bezorgt mij een hoop
stress.”
(e) “Ik zag al binnen een half jaar na de
overstap op een AMS het aantal
mastitisgevallen dalen.”

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
mee oneens

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

Geen
Mening

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

12. Hoe denkt u over de volgende stellingen over vrije tijd en werk?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Ik vind vrije tijd belangrijk”
(b) “Ik wil graag ieder jaar op vakantie
kunnen gaan.”
(c) “Door AMS kan ik gemakkelijk worden
vervangen als ik even weg wil.”
(d) “Door AMS heb ik meer tijd voor mijn
hobby’s.”
(e) “Ik heb plezier in mijn werk en daarom
vind ik het niet zo belangrijk dat ik
veel uren maak.”
(f) “Wanneer wij het werk niet rond kunnen
krijgen, zoek ik arbeid van buiten het bedrijf
erbij.”
(g) Ik vind dat melkveehouders niet harder
werken dan andere ondernemers.”

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
mee oneens

Deels mee Helemaal
Eens
mee Eens

Geen
Mening

1

………2
………2

………3
………3

………4
………4

………5
………5

……………..…. 99
……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1
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13. Hoe denkt u over de volgende stellingen over uiergezondheid?
Helemaal mee
Oneens

(a) “Elk geval van mastitis betekent veel
extra werk.”
(b) “Ik vind mastitis een lastige ziekte.”
(c) “Ik wil het aantal koeien met mastitis graag
omlaag brengen.”
(d) “Elk mastitisgeval baart me zorgen.”
(e) “Ik zou eigenlijk meer aan mastitispreventie
moeten doen.”
(f) “Uiergezondheid is met een conventioneel
melksysteem beter onder controle te
houden dan door melken met AMS.”
(g) “Ik weet voldoende van mastitis om niet in
de problemen te komen.”
(h) “Met een melkrobot heb je meer last van
mastitis, dan bij conventioneel melken.”
(i) “Met een melkrobot heb je meer last van
hoge celgetallen, dan bij conventioneel
melken.”
(j) “Als ik zou willen, dan zou ik het tankmelkcelgetal vrij gemakkelijk omlaag kunnen
brengen.”
(k) “Het is niet goed om te hygiënisch
te werken.’’
(l) “Ik zou eigenlijk meer van mastitis moeten
weten om beter te kunnen ingrijpen.”

Deels mee
Oneens

Noch mee
eens, noch
Deels mee Helemaal
mee oneens
Eens
mee Eens

Geen
Mening

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

1

………2

………3

………4

………5

……………..…. 99

14. Hieronder staan een aantal stellingen over uw koeien in een willekeurige volgorde. Wilt u de stellingen in de juiste
volgorde in mate van belangrijkheid van meest belangrijk naar minder belangrijk zetten?
(a)
(b)
(c)
(d)

“Als ik mijn koeien goed verzorg, produceren zij meer melk en dalen mijn kosten.”
“Ik zorg goed voor mijn koeien, want daar beleef ik plezier aan.”
“Natuurlijk zorg ik goed voor mijn koeien,anders was ik al lang geen boer meer geweest.”
“Ik wil op een fatsoenlijke manier met mijn koeien omgaan, het zijn immers ook levende wezens.”

De door u gekozen volgorde is:
Meest belangrijk

(……), (……), (……), (……) Minst belangrijk

Hiermee eindigt deze stellinglijst. Hartelijk dank voor het invullen ervan.
Tijdens het bezoek op dd-mm-yy vanaf hh:mm uur nemen we de lijst weer mee.
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UBN:
………………………………

Bijlage 3 - Enquête
Vragenlijst UGCN project AMS en uiergezondheid
1. In welk jaar bent u geboren?
In 19……
2. Geslacht
Man
0
Vrouw
1
3. Welk schooldiploma heeft u?
1
2
3
4
5
6
7
8

(Door enquêteur aan te kruisen)

Basisschool
Lager beroepsonderwijs (zoals LAS)
MAVO/VMBO
Middelbaar beroepsonderwijs (zoals MAS)
Havo//VWO
Hoger beroepsonderwijs (zoals HAS)
Universiteit
Anders, namelijk: ……………………………………………………………………

Algemene bedrijfsgegevens en personeel

4. Hoe is uw bedrijfsvoering?
Gangbaar
1
Anders………………………………… (biologisch, ecologisch)
2
5. Hoeveel koeien melkt u gemiddeld?
……………(koeien)
6. Hoe groot is uw Melkquotum?
………………(kg)
7. Wat is uw gemiddelde 305 dagen productie?
………………(kg)
8. Naast melken hebben veel veehouders vaak nog een aantal nevenactiviteiten.
a) Heeft u nevenactiviteiten zoals bijv. akkerbouw, vleesvee, camping, etc? Kunt u misschien aangeven in
onderstaande tabel welke nevenactiviteiten u op uw bedrijf heeft? (dit kan door kruisjes te zetten achter de
eerste kolom).
b) Hoeveel uren van de totale uren (van u en uw eventuele werknemers) wordt er daadwerkelijk besteed aan
het werk met de melkkoeien?
c) Kunt u daarnaast aangeven van alle genoemde activiteiten welke voor u het meest belangrijk zijn? Kunt u
dit aangeven voor de eerste 3 meest belangrijke activiteiten?
d) Kunt u voor deze 3 meest belangrijke activiteiten ook aangeven wat de reden van dit belang is?
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(a)
Activiteit:
X=Ja

(b)
Aantal uren alle
werknemers:

(c)
Geef de 3 belangrijkste
activiteiten voor u weer
(1,2,3)

(d)
Geef hier de reden van het
belang (economisch,
gevoel, hobby, anders,…)

Melkkoeien
(voeren, verzorgen,
fokkerij,
graslandbeheer, etc.)
Akkerbouw
Vleesvee
Schapen
Camping
Loonwerk
Buiten bedrijf werken
…………
…………
…………
…………

9. Wie is/zijn er naast u nog meer werkzaam op het bedrijf?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Hoeveel personen zijn er in totaal werkzaam zijn op het bedrijf? Kunt u daarbij aangeven hoeveel uur zij
werken (inclusief uzelf)? (hier gaat het dus om de totale gewerkte uren over alle activiteiten.)
………………………personen

……………………………totaal aantal uren

11. Hoe vaak heeft u met elkaar werkoverleg?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Waarover heeft u dan overleg?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Is er een bedrijfsopvolger?
Ja
0
Nee, zeker weten niet.
1
Weet ik (nog) niet
2
14. Zijn er onlangs nog belangrijke wijzigingen geweest in de bedrijfsvoering? (bijvoorbeeld nieuwe medewerker)
Ja, nml: ……………………………………………………………………………………………………………
0
Nee
1
15.
a) Hoeveel tijd besteedt u dagelijks aan de controle van de veestapel?
………uur
Nu kan ik me best voorstellen dat tijdens drukke periodes zoals tijdens het maaiseizoen de hoeveelheid tijd ver te
zoeken is.
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b) Besteedt u dan net zo veel tijd aan de controle van de veestapel? Beter gezegd, kunt u aangeven hoeveel
tijd u er dán minimaal aan besteedt.
minimaal………uur
16.
a) Hoeveel tijd besteedt u dagelijks aan het bekijken van gegevens uit de computer?
………uur
Nu heb ik eigenlijk dezelfde vraag zoals zojuist over de controle van uw veestapel.
b) Hoeveel tijd besteedt u minimaal aan het bekijken van gegevens tijdens drukke perioden?
minimaal………uur
17. Werkt u gestructureerd?
Ja
0
Nee
1
Om structuur aan te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van enkele handvaten zoals een bijvoorbeeld een
checklijst.
18.
a)

Gebruikt u hulpmiddelen zoals checklijsten?
(hiermee bedoelen we géén attentielijst, maar een soort van werkvolgordelijst, dit kan elke willekeurige lijst
zijn die u gebruikt al dan niet op papier)
0
1
2

Nee (ga verder naar vraag 21)
Ja, ik heb zo’n checklijst/werkvolgordelijst, maar niet op de PC of papier staan
Ja, ik heb zo’n checklijst/werkvolgordelijst, en heb het op de PC of papier staan

b) Wat staat er op die checklijsten?
Na 10 bezoeken kijken of we hier wat in kunnen categoriseren.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Hoe vaak maakt u gebruik van deze checklijsten?
Nooit
0
Één keer daags
1
Twee keer daags
2
Meer dan twee keer daags
3
Één of enkele keren per week
4
Minder dan eens per week
5
20. Doet u dit (altijd) op vaste tijdstippen?
Ja
0
Nee
1
Nu volgen een aantal vragen over de melkcontrole.
21. Hoe vaak is er op het bedrijf melkcontrole?
Eens per: 0 3 weken
4 weken
1
5 weken
2
6 weken
3
anders (dagelijks via melkbekers, 1-2 wekelijks………………)
4
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Standaard wordt de melk onderzocht vetgehalte, eiwitgehalte en lactose. Als optie kan de melk worden onderzocht
op celgetal en ureum. We zouden graag willen weten van welke opties u gebruik maakt.
22. Laat u de melk ook controleren op (koe)celgetal? Zo ja met welke frequentie?
Ja, eens per …………weken
0
Nee
1
23. Laat u de melk ook controleren op ureum? Zo ja met welke frequentie?
Ja, eens per …………weken
0
Nee
1
24. Wanneer controleert u de melkcontroleuitslagen?
Altijd direct bij binnenkomst (zelfde dag)
0
Vaak direct bij binnenkomst
1
Vaak dezelfde week
2
Soms
3
Nooit
4
25. Waar let u precies op in de uitslagen?
(gebruik bij het bespreken een demo-versie van de MPR.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
26. Wanneer neemt u actie?
(ook dit kan worden aangegeven op de MPR uitslag; vraag de veehouder wanneer hij bij de door hem als belangrijk
genoemde zaken in actie komt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enkele overzichten van Cr-Delta zijn niet standaard. We zouden graag willen weten van welke opties u gebruik
maakt.
27. Maakt u gebruik van ‘koe-attenties’ van Cr-Delta? Zo ja welke onderdelen worden hierin opgenomen?
(zie voorbeeldlijst koeattenties; meerdere antwoorden zijn mogelijk)
0
1
2
3

Nee
Productie
Uiergezondheid
Voortplanting
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Melkrobot
De volgende vragen gaan over de AMS, oftewel uw robot.
28. Wat is het merk en type van de robot?
…………………………………………………………………………………
29. Heeft u nog extra opties op de robot die niet in de standaarduitvoering zitten? Zo ja welke?
(u moet dan denken aan een stoomreiniger, celgetalmeter (MQC-C), melkseparatie, monstername-apparaat )
0
1

Nee, er zitten geen extra opties op de robot (ga verder naar 31)
Ja, nml:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

30. Gebruikt u deze opties ook?
Ja
0
Nee, want……………………………………………………………………………………………………………
1
31. Welk type onderhoudscontract heeft u afgesloten met de fabrikant van uw AMS? (Bij Lely zijn dit de volgende
mogelijkheden: Standaard, Standaard Plus, Super Plus)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
32. Met welke frequentie vindt er onderhoud aan uw AMS-installatie plaats op basis van uw servicecontract?
……………(keer/jaar)
33. Is op basis van het servicecontract duidelijk wie, wat en wanneer vervangt?
(m.a.w. staat er duidelijk beschreven welke dingen u moet vervangen en welke de leverancier voor haar rekening
neemt?)
Ja
0
Nee
1
34. Voor de kwaliteitsborging (FDF Qarant, Campina Kwaliteitsborging) moet u twee keer per jaar uw AMSinstallatie laten beoordelen. Laat u daarnaast wel eens een extra controle uitvoeren?
Nooit
0
Ja, alleen wanneer ik problemen met mastitis heb
1
Ja, ongeacht of ik problemen met mastitis heb
2
Ja, bij storingen, dan laat ik ook gelijk een extra controle uitvoeren.
3
35. Heeft u voor de CONTROLE van de AMS een dagelijks werkprotocol?
(denk bijvoorbeeld aan controle niveau reinigingsmiddel, vacuümmeters, olieniveau vacuümpomp)
Ja
0
Nee (ga verder naar 38)
1
36. Zo ja wat staat daar in?
Na 10 bezoeken kijken of we hier wat in kunnen categoriseren. Misschien foto maken. Misschien is dat ook al bij
werkvolgordelijst aan de orde geweest.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
37. Zo ja, in hoeverre lukt het om dit protocol iedere dag te volgen?
altijd
1
vaak
2
zo nu en dan
3
zelden
4
nooit
5
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38. Bent u bekend met de ‘natte meting’?
Ja
0
Nee
1
39. Heeft u er wel eens een laten uitvoeren?
Ja, met regelmaat, nml:…………………X/jaar
0
Ja, sporadisch
1
Nee
2
40. Zo ja, waarom heeft u die laten uitvoeren?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
41. Wat is het ingestelde bedrijfsvacuüm?
…………kPa
42. Hoe vaak controleert u of een medewerker de vacuümmeter op de robot?
Nooit
0
Alleen wanneer ik problemen met mastitis heb
1
Gemiddeld eens per maand
2
Gemiddeld eens per week
3
(Bijna) elke dag
4
Anders, ………………………………………………………………………………………
5
Ik heb nu een aantal vragen over de reiniging van de AMS-installatie.
43. Hoe vaak reinigt u de AMS-ruimte?
…………………X/dag……………………X/week
Veel van de onderdelen van de melkrobot worden automatisch gereinigd. Helaas gaat niet alles automatisch.
44. Welke onderdelen van de AMS reinigt u en hoe vaak?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Camera /laserhuis
Melkslangen
Tepelbekers
Luchtinlaten
Grijper/arm
Voerbak
Vloer
Voorbehandelborstel/ beker
Anders, nml……………………
…………………………

frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week

Ik wil graag nog wat meer weten over de voorbehandeling.
Op veel AMS systemen wordt de voorbehandelborstel/beker automatisch gedesinfecteerd.
45. Desinfecteert u daarnaast zelf nog extra de voorbehandelborstel/voorbehandelbeker? Zo ja hoe vaak
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
46. Wanneer vervangt u de voorbehandelborstel of voering van de voorbehandelbeker?
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
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47. Welk desinfectiemiddel wordt er gebruikt?
………………………………………………………………/Astri-L/weet niet
48. Hoe vaak controleert u de voorraad van het desinfectiemiddel?
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
49. Gebruikt u wel eens andere middelen? Zo ja welke?
0
1
2

Ja, nml:…………………………………………………………………………………
Nee
Weet niet

De volgende vragen gaan over de nabehandeling.
50. Worden de koeien gesprayd?
Ja
0
Nee
1
51. Welk spraymiddel gebruikt u?
………………………………………………………………/weet niet
52. Hoe vaak controleert u de voorraad spraymiddel?
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
53. Hoe controleert u of het sprayen goed is gegaan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
54. Hoe vaak vervangt u de (melk)filters?
frequentie:…………………X/dag …………………

automatisch: ……… ja/nee

55. En wanneer?
Altijd voor de reiniging
0
Altijd na de reiniging
1
Op andere vaste tijdstippen op de dag
2
Anders, nml: ………………………………………
3
Een van de belangrijkste voorwaarden voor het in gebruik nemen van een robot is dat deze 24/7 werkt.
56. Controleert u dagelijks specifiek de werking van de robot? (m.a.w. volgt u dan het hele proces?)
Ja
0
Nee niet dagelijks, maar………………………(andere frequentie)
1
Nee alleen als er een storing is
2
Nee, ik reageer op het horen van afwijkende geluiden of een alarm van de AMS
3
57. De werking van de robot is natuurlijk breed. Welke onderdelen van de robot controleert u en hoe vaak doet u
dat?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Herkenning
Krachtvoerautomaat
Voorbehandeling
Aansluiten
Afnemen
Sprayen

frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
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(g) Koe uitlaten
(h) Reinigingsfunctie AMS
(i) Anders (specifieke opties robot)
nml:……………………………
…………………………………

frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week
frequentie:…………………X/dag……………………X/week

58. Hoeveel koeien worden er gemiddeld per dag met de hand aangesloten?
……………koeien
59. Hoeveel koeien zijn er ongeveer afgevoerd na de voerstap op AMS i.v.m. het niet goed kunnen melken met die
AMS?
……………koeien

of ………………procent van de koppel

60. Welke soort tepelvoeringen gebruikt u?
Rubber
0
Siliconen
1
61. Welk type gebruikt u dan? Kunt u het typenummer geven?
Merk/type…………………………………………………Typenummer…………………………………………………………

62. Hoe lang vindt u zelf dat de tepelvoeringen mee kunnen gaan?
……………… melkingen
………………dagen
63. Wanneer vervangt u de tepelvoeringen?
Gemiddeld eens per ………………melkingen
Na……………….dagen
Voor de volgende vraag zullen we even achter de computer moeten kruipen, we zijn namelijk benieuwd welke
gegevens van het managementprogramma u gebruikt.
64. Kunt u mij laten zien welke gegevens u zelf d.m.v. uw managementprogramma (T4C, VMS management, VC5,
Crystal) uit de robot haalt?
Vraag de veehouder deze gegevens te laten zien in de computer en deze uit te printen.
Welke lijsten:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Graag erbij noteren met welke FREQUENTIE (!!) hij welke gegevens/lijsten bekijkt c.q. gebruikt. (ook bij
drukte??????)
Daarnaast is het belangrijk om erachter te komen bij welke normoverschrijding hij/zij in actie komt.
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Voorbeeld vragen als:
“ Wat doet u als u bij de attentielijst geleidbaarheid voor bepaalde koeien telkens een verhoogde geleidbaarheid vindt.”
Mogelijke antwoorden in de trend van:
“Ik kijk het even aan en ga de volgende keer kijken.”
“ Laat ze lopen en wacht even af of het bij de volgende melking nog steeds zo is.”
“Spoor de koeien op en stel nadere diagnostiek in.”
“Ik ga naar de koeien en trek ze eens een keer uit en wacht de volgende melking af.”
“Ik wacht niet lang af en ruim ze zo snel mogelijk op.”

Nu heb ik nog een vraag over de attentielijsten.
65. Als u die attentielijsten uitdraait, wanneer gaat u vervolgens de koeien met afwijkingen ophalen?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Mogelijke antwoorden in de trend van:
“Ik print de lijst uit en ga direct naar de stal om de koeien te onderzoeken en eventueel behandelen ”
“Ik print de lijst uit en ga op mijn vaste controlemoment de koeien ophalen.”

Of melken met AMS een succes is hangt ook af van de bezoekfrequentie van de koeien. Er zijn natuurlijk altijd
koeien die een te lange tijd wegblijven.
66. Hoeveel koeien worden er dagelijks opgehaald naar de robot vanwege te lange tussenmelktijd?
…………… koeien
67. Wanneer doet u dat? (m.a.w. na hoeveel uur te laat zijn worden koeien opgehaald?)
……………uur te laat
68. Gebeurt dat ophalen op vaste tijdstippen? Zo ja wanneer?
Ja: ……………………………
0
Nee
1
Het is natuurlijk handig dat er zo veel attentielijsten zijn waar je een hoop informatie over het functioneren van de
AMS uit kan halen.
69. Zijn er nog dingen die u mist aan de mogelijkheden van de software of de attentielijsten?
Niets
0
Anders, nml:…………………………………………………………………………………
1
Uiergezondheid
De volgende vragen gaan over uiergezondheid.
70. Heeft u een bedrijfsbehandelplan voor uiergezondheid?
Ja
0
Nee (ga verder naar 72)
1
71. Wordt het bedrijfsbehandelplan gebruikt?
Ja
0
Nee, want…………………………………………………………………………………………………………
1

44

72. Geef aan wat uw behandelwijze is en welke middelen u gebruikt bij:
a) milde mastitis (vlokjes in de melk)?
Behandeling:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte
middelen:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoelang: ………………………………………………………………………………………………………………………
b) Zieke koe met mastitis (koorts)?
Behandeling:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte
middelen:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoelang: ………………………………………………………………………………………………………………………
c) Ernstig zieke koe met mastitis (hoge koorts, sloom, niet vreten)?
Behandeling:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte
middelen:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoelang: ………………………………………………………………………………………………………………………
73. Bent u tevreden over de genezing van mastitis?
Ja
0
Nee, want ……………………………………………………………………………………………………………
1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
74. Evalueert u het behandelprotocol jaarlijks? (bij geen bedrijfsbehandelplan kan 74 t/m 76 worden overgeslagen)
Ja
0
Nee
1
75. Welke gegevens gebruikt u voor de evaluatie? (meerdere items zijn mogelijk)
Advies van dierenarts
0
Uitdraai management programma veehouder
1
Bedrijfsjournaal veehouder
2
Uitdraai managementsysteem dierenartsenpraktijk van gebruikte mastitis preparaten
3
Bacteriologisch Onderzoek uitslagen van het afgelopen jaar
4
Lijsten Controle therapie Klinische Mastitis
5
Lijsten Controle Droogstand
6
PIR-uitdraai
7
Het huidige BBP
8
anders:…………………………………………………………………………………………………………….
9
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76. Moest bij de laatste evaluatie het bedrijfsbehandelplan aangepast worden?
Ja, met de volgende reden:…………………………………………………………………………………………
0
.…………………………..…………………………………………………………………………………………………
Nee, bedrijfsbehandelplan was goed
1
77. Maakt u gebruik van een of meer uiergezondheidspakketten van de GD (meerdere antwoorden zijn mogelijk)?
Nee, geen gebruik
0
1
2
3

Ja, GD uiergezondheidscoach
Ja, GD B.O. celgetal
Ja, GD B.O. klinisch

78. Doe u mee aan andere programma’s van de GD?
Certificeringsproducten:
0
1
2
3
4

GD programma BVD-virusvrij (bewaking m.b.v. afweerstoffen onderzoek)
GD programma BVD-Virusvrij (bewaking m.b.v. virusonderzoek)
GD IBR-certificering
GD Leptospirose-certificering
Para-TBC programma (vanuit de zuivel)

Tankmelkabonnementen:
5
6
7
8

GD Tankmelk BVD
GD Tankmelk IBR
GD Tankmelk Neospora
GD Tankmelk Salmonella (GD Salmonella onverdacht)

79. Zo ja, welke vrijstatussen heeft u? (bijv. Leptospirose, IBR, BVD)
BVD
0
IBR
1
Leptospirose
2
ParaTBC, status:…………………………(A – B – C)
3
Anders: nml:…………………………………………………………………………………………………………………
4
80. Hebben zich het afgelopen jaar nog nog bijzondere omstandigheden van ziekte voorgedaan of zijn er
problemen geweest? (Bijvoorbeeld Bluetongue)? Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nu volgen nog een aantal vragen over de behandeling van (klinische) mastitis:
81. Wanneer stopt u met de behandeling van de dieren met antibiotica?
Ik behandel volgens voorschrift (bijvoorbeeld 3 dagen middel X, Y, Z)
0
Ik ga door met behandelen tot ik geen vlokjes meer zie
1
Anders, …………………………………………………………………………………………………………….
2
82. Als een dier na een normale behandeling nog niet genezen is, wat doet u dan?
Ik ga door met de behandeling
0
Ik ga over op het gebruik van een ander middel
1
Ik ga na overleg met dierenarts over op een ander middel
2
Ik kies voor afvoer van de dieren
3
Anders,………………………………………………………………………………………………………………
4
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83. Neemt u altijd een melkmonster voor een B.O. van het kwartier voordat u een behandeling start?
Ja altijd
0
Soms, dat hangt af van de koe.
1
Nee
nooit.
2
84. Als u wel eens een B.O. neemt, wat zijn dan de meest gevonden kiemen op uw bedrijf?
Noem de 2 belangrijkste.
(1) ……………………
(2) ……………………
85. Hoe controleert u of de mastitis is genezen?
Koe komt niet meer op attentielijst
0
Controle vlokjes in de melk
1
Door controle van het celgetal op de melkcontrole uitslag
2
Met T-pol test
3
Op basis van een B.O.
4
Anders, nml:………………………………………………………………………………………………………
5
86. Wanneer geeft u aan in de AMS dat melk moet worden gesepareerd?
Altijd voordat ik de koe behandel
0
Altijd nadat ik de koe behandel
1
Dat kan verschillen: Soms voor, soms na
2
Onze definitie van klinische mastitis is dat de koe een zichtbare uierontsteking heeft. Hierbij vertoont de uier
algemene verschijnselen van ontsteking (de uier is warm, gespannen, gezwollen en pijnlijk), en/of is de melk
afwijkend (i.e. vlokjes in de melk).
87. Hoeveel koeien met klinische mastitis –zoals omschreven in bovenstaande definitie - heeft u in onderstaande
perioden gezien? *
de afgelopen maand

………………………………koeien

het afgelopen jaar

………………………………koeien

88. Of hanteert u een andere definitie van mastitis? Zo ja welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
89. Hoe registreert u het aantal klinische mastitis gevallen?
In welk systeem?……………………………………………………………………
90. Hoeveel dieren heeft u het afgelopen jaar behandeld met antibiotica voor klinische mastitis?
Probeer een jaar te verzamelen, als dit niet lukt een half jaar. Indien noodzakelijk moeten we proberen zelf het
aantal behandelingen te tellen in het logboek, dit staat evt. ook in het managementprogramma (bijvoorbeeld T4C,
agrovision).

…………………………………(dieren) in het laatste half jaar/ jaar
91. Kunt u een inschatting maken van het percentage dieren dat jaarlijks vanwege uiergezondheidsproblemen
wordt afgevoerd?
……………%
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92. Wat is op dit moment uw tankmelkcelgetal?
……………(cellen per ml)
93. Met welk tankmelkcelgetal bent u tevreden?
……………(cellen per ml)
94. Bij welk tankmelkcelgetal begint u serieus stappen te ondernemen?
……………(cellen per ml)
95. Wat was uw gemiddelde tankmelkcelgetal 1 jaar voor overstap naar een AMS? *
……………(cellen per ml)
96. Wat is uw gemiddelde tankmelkcelgetal 1 jaar na overstap naar een AMS? *
……………(cellen per ml)
97. Hoe lang duurde het na de overstap op een AMS dat uw tankmelkcelgetal weer op niveau was?
……………(maanden)
98. Wat was voor u de voornaamste reden om de robot aan te schaffen?
(Bijvoorbeeld: -vermindering werk, -meer flexibiliteit, -van personeel af, -uitdaging, -verbeteren technische
parameters)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
99. Als u nú de keuze zou moeten maken, kiest u dan weer voor AMS?
Ja, dezelfde
0
Ja, een andere nml:……………………………………………………………………………………………………
1
Nee
2
Geen mening
3
Huisvesting
De volgende vragen gaan over de huisvesting van de koeien.
100.
In welk jaar is uw huidige (melkvee)stal gebouwd?
…………
101.

In welk maand/jaar is de AMS geïnstalleerd?

…………
102.
Indien de stal niet nieuw gebouwd is voor de installatie van de AMS, welke aanpassingen heeft u hiervoor
gedaan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
103.
Hoe beoordeelt uzelf de ventilatie in de stal? Bent u hier tevreden over?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

48

104.
Heeft u sinds de bouw van de stal aanpassingen gedaan om ventilatie te verbeteren? (deze vraag geldt
voornamelijk bij oudere stallen)
Ja
0
Nee
1
Wij gaan straks naar de stal om een schets te maken van de stal. Kunt u nu alvast aangeven:
(als dit met tijd lastig wordt kan dit worden overgeslagen en doen we dit zelf invullen op basis van stalbezoek)
105.

Hoeveel vreetplekken zijn er?

……………stuks
106.
Hoeveel ligboxen zijn er?
……………stuks
107.
Zijn er aparte krachtvoerboxen?
Ja
0
Nee
1
108.

Wat voor type (rooster)vloer is er gebruikt op de looppaden?
dichte vloer beton
0
spleetroosters beton
1
spleetroosters beton opgeruwd
2
spleetroosters beton met rubber toplaag
3
anders, nml ……………………………
4

109.

Is er een automatische mestschuif aanwezig in de stal? Zo ja hoe vaak wordt deze per dag gebruikt?
Ja, ……………X/dag
0
Ja, continue d.m.v. mestschuifrobot
1
Nee
2

110.

Wordt er naast reiniging van de roosters ook nog mest met de hand verwijderd?
Ja, de hele stal wordt nagelopen
0
Ja, de plekken waar de schuif niet komt
1
Nee
2

111.

Wat voor type ligboxbedekking wordt er gebruikt?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Deze vraag blijft even open tot enkele bedrijven bezocht, daarna bekijken we welke categorisering handig is.)
112.

Hoe wordt deze ligboxbedekking opgeslagen
silo
0
in zakken
1
n.v.t (bijvoorbeeld koematras).
2

113.

Hoe vaak worden de ligboxen aangevuld met vers ligbedmateriaal?
Minder dan eens per week
0
Één of enkele keren per week
1
Één keer daags
2
Twee keer daags
3
Meer dan twee keer daags
4
n.v.t (bijvoorbeeld koematras).
5

114.

Hoe vaak worden de natte c.q. mestplekken verwijderd/bijgewerkt?
Nooit
Één of enkele keren per week
1
Één keer daags
2
Twee keer daags
3
Meer dan twee keer daags
4
0
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115.

Doet u aan preventief klauwbekappen? Zo ja hoe vaak gebeurt dat?
Ja, en wel:……………………………………………………………X/jaar (binnenkoeien)
0
Ja, en wel:……………………………………………………………X/jaar (buitenkoeien)
1
Nee
2
anders, nml …………………………………………………………………………………………………………
3

116.

Wat is uw voetbadbeleid?
Ik gebruik geen voetbaden (ga verder naar 120)
0
Ik gebruik voetbaden iedere ……………………………………gedurende……………………………dagen
1
anders, nml …………………………………………………………………………………………………………
2

117.

Welk middel wordt gebruikt in de voetbaden?
…………………………………………

118.

Hoe vaak wordt de inhoud van de doorloopbak vervangen?
…………………………………………

119.

Waar staat de doorloopbak?
…………………………………………

120.

Worden de koeien geschoren? Zo ja hoevaak?
Ja, …………X/jaar
0
Nee
1

121.

Worden de uiers geschoren/gebrand? Zo ja hoe vaak?
Ja, …………X/jaar
0
Nee
1

122.

Worden de staarten geschoren? Zo ja hoe vaak?
Ja, …………X/jaar
0
Nee
1

123.

Kunt u een inschatting maken (evt. in procenten) van het aantal ‘damslapers’ ?
……………%

124.

Kunt u een inschatting maken (evt. in procenten) van het aantal ‘melkuitliggers’ ?
……………%

125.

aantal……………koeien

aantal……………koeien

Komt het veel voor dat er veel dieren in de wachtruimte tegelijk aanwezig zijn?
Ja
0
Nee
1
Geen wachtruimte
2
Eventuele opmerkingen:……………………………………………………………………………………………

126.
Wat doet u aan vliegenbestrijding? (gaat eigenlijk meer over de weideperiode)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Afkalfstal
127.

Heeft u een aparte afkalfstal? Zo nee waar vindt het afkalven dan plaats?
Ja, er is een aparte afkalfstal; de koeien hebben hier zicht op de rest van de koppel
Ja, er is een aparte afkalfstal; de koeien hebben hier geen zicht op de rest van de koppel
1
Nee,
de koeien kalven af ………………………………………………………………………………………
2
(ga verder naar vraag 136)
0
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128.

Hoe lang voor de te verwachten kalfdatum gaan de koeien naar de afkalfstal?
…………uur

129.

Hoe lang na afkalven blijven de koeien in de afkalfstal?
…………uur

130.

Wacht u tot de nageboorte eraf is?
Ja
0
Nee
1

131.

Wacht u tot na de biestperiode?
Ja
0
Nee
1

132.

Vervangt u het strooisel in de afkalfstal na afkalven?
Nee
0
Ja, alleen nat vuil stro, direct na afkalven
1
Ja, al het stro, direct na afkalven
2
Ja, alleen nat en vuil stro, nadat de koe de afkalfstal heeft verlaten
3
Ja, al het stro, nadat de koe de afkalfstal heeft verlaten
4

133.

In hoeverre lukt u het om dit altijd op die manier te doen?
altijd
1
vaak
2
zo nu en dan
3
zelden
4
nooit
5

134.

Hoe vaak desinfecteert u de afkalfstal?
Nooit
0
Af en toe
1
Iedere keer na afkalven
2

135.

Hoeveel koeien liggen melk uit in de afkalfstal?

…………………dieren
136.

Hoe worden de koeien de eerste keer na het afkalven gemolken?
handmatig
0
door het kalf
1
machinaal met een apart melkstel
2
door de robot
3

137.

Worden koeien voor het afkalven nog extra gemolken?
Ja, handmatig
0
Ja met los melkstel)
1
Ja, laat ze in de robot melken
2
Nee
3

138.

Wat voor ruwvoer krijgen de koeien in de afkalfstal? De koeien in de afkalfstal krijgen hetzelfde ruwvoer als:
nvt (geen afkalfstal)
0
de droge koeien
1
de melkgevende koeien
2

139.

Doet de afkalfstal ook dienst als ziekenstal?
Ja
0
Nee
1
Ik heb geen afkalfstal
2
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Droogstand, transitie en vaarzen
140.

Hoe gaat het wennen van de vaarzen aan de robot in zijn werk? Wanneer komen de vaarzen voor het eerst
bij de robot?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Automatische gewenningsprogramma robot ja/nee
Gewenningsbox ja/nee

141.

Hoe zijn de vaarzen (nog voor het afkalven) gehuisvest?
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
142.

Hoe zijn de droogstaande koeien gehuisvest?
0
1
2

143.

Huisvesting tussen de melkgevende koeien
Huisvesting in dezelfde stal als de melkkoeien, maar met een ruimtelijke scheiding
Huisvesting in een andere stal dan de melkkoeien

Wat is de nagestreefde lengte van de droogstand?
……………dagen

144.

Gebruikt u een speciaal droogzetprotocol (aantal keren melken, keuze middel, etc)?
Ja
0
Nee
1

145.
Zo ja hoe ziet dat protocol eruit? Zo nee hoe zet u dan uw koeien droog? M.a.w. Hoe zet u uw koeien
droog?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Het aantal keren melken is automatische te regelen via toegangsmatrix Robot – tenminste bij Lely- de robot gaat
de koeien volgens ingestelde matrix (lactatiestadium, productiestadium) minder melken zodra de koe de droogstand
nadert; deze instellingen zijn uit de robot te halen)
Mogelijk kan onderstaande tabel helpen bij het beschrijven van dit protocol.
Laag celgetal koeien

Hoog celgetal koeien

Zet u de koeien droog met een
droogzetter met AB?
(ja allemaal, selectief, nee)
Naam gebruikt(e) middel(len):

Eventueel alternatief middel (bijv.
Orbeseal)

146.

De robot kan volgens een automatisch schema de koeien die de droogstand naderen minder frequent gaan
melken. Past u deze instelling ook nog wel eens per dier aan?
Ja
0
Nee
1
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147.

Waarop is de keuze van de droogzetter met antibiotica gebaseerd? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
eigen ervaring
0
op basis advies dierenarts
1
op basis van bekende bedrijfskiemen
2
anders, …………………………
3

Voeding algemeen

De laatste vragen gaan over voeding. Ook voeding heeft een directe invloed op het succes van een AMS. Dat heeft
met name te maken met activiteit van de dieren en daarmee bezoekfrequentie van de robot.
148.

a) Welk voersysteem wordt er toegepast bij de
melkgevende koeien?

b) Welk voersysteem wordt er toegepast bij de
droge koeien?

Handmatig voeren
Kuilbloksnijder met bovenlosser
Voerdoseerbak
2
Voerdoseerwagen
3
Voermengwagen
4
Blokken aanschuiven met trekker
5
Beweegbaar voerhek (zoals Bijv. Weelink
6
voersyssteem)
Een voerrobot (Mullerup, Triomatic)
7
anders, nml:…………………………………
8

Handmatig voeren
Kuilbloksnijder met bovenlosser
Voerdoseerbak
2
Voerdoseerwagen
3
Voermengwagen
4
Blokken aanschuiven met trekker
5
Beweegbaar voerhek (zoals Bijv. Weelink
6
voersyssteem)
Een voerrobot (Mullerup, Triomatic)
7
anders, nml:…………………………………
8

0

0

1

1

Veel veehouders schuiven het voer tussendoor aan. Voor een koe is dit aanschuiven vaak een ervaring van ‘vers’
voer.
149.

Kunt u aangeven hoe vaak per dag er ‘vers’ voer voor de koe komt?

……………………………daags
Rantsoen melkkoeien:
De volgende vragen gaan over het rantsoen van de melkkoeien.
150.
a) Past u weidegang toe? Zo ja hoeveel uren per etmaal is dit ongeveer in de maand juni?
Ja, in de maand juni is dit ongeveer…………………………………………………………uur/etmaal
0
Nee
1
b) Zo ja, maakt u gebruik van een weide-selectiepoortje?
Ja
0
Nee
1
Nvt
2
c) Zo ja, haalt u de koeien dan op uit de wei naar de robot?
Ja
0
Nee
1
Nvt
2
151.
a) Welke ruwvoeders voert u nu aan de melkkoeien? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Graskuil
…………………………
1
Snijmais
…………………………
2
Stro
…………………………
3
Hooi
…………………………
4
Luzerne
…………………………
5
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b) Wat is het aandeel van bovengenoemde ruwvoeders in het rantsoen? Kunt u dat aangeven in een cijfer?
Geef het voer met het hoogste aandeel een 1 en het laagste een 3, 4 of 5. (in te vullen bij a )
c) Welke bijproducten (bijvoorbeeld bietenpulp, bierbostel, aardappelpersvezels) geeft u aan de melkgevende
koeien? Hoeveel voert u hiervan per dag?
…………………………
…………………………
…………………………
152.

…………kg/dag
…………kg/dag
…………kg/dag

Wat is de maaimaand van de eerste snee ?
……………………………

153.

Is het dan vroeg of laat in die maand dat u maait?
Vroeg
0
Laat
1

154.

Kiest u voor structuur of voor hoge verteerbaarheid?
Vroeg m.a.w. meer verteerbaarheid
0
Wat later, ik wil wat meer structuur
1

155.
Wat is de drinkwaterbron? (meerdere antwoorden mogelijk)
a) In de zomer:
Leidingwater
0
Sloot
1
Uit de grond gepompt
2
b) In de winter:
Leidingwater
0
Sloot
1
Uit de grond gepompt
2
156.

Welke krachtvoeders voert u de eerste 100 dagen van de lactatie?

(toelichting: vaak wordt er de eerste 100 dgn van de lactatie een brok bijgevoerd met extra zetmeel (of andere
glucogene component, bv propyleenglycol)
Brok 1
i) Merk & type: ………………………………………

Brok 2
i) Merk & type: ………………………………………

ii) Zit hier extra zetmeel in?
Ja
0
Nee
1
Weet niet
2

ii) Zit hier extra zetmeel in?
Ja
0
Nee
1
Weet niet
2

iii) Hoeveel kg krijgen ze hiervan maximaal?

iii) Hoeveel kg krijgen ze hiervan maximaal?

…………kg

…………kg

iv) Hoelang voert u deze brok?

iv) Hoelang voert u deze brok?

……………………………………dgn

……………………………………dgn

(NB: het gaat om periode eerste 100 dgn lactatie, dus
max=100)

(NB: het gaat om periode eerste 100 dgn lactatie, dus
max=100)
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157.

Worden er losse mineralen toegevoegd aan het basisrantsoen van de melkgevende koeien? Zo ja wat? En
hoeveel? (bijvoorbeeld zakken/week)
Ja, …………………………………………………………………………………………………………
0
Nee
1

Rantsoen droogstand:
De volgende vragen gaan specifiek in op het rantsoen van de koeien in de eerste 5-6 weken van de droogstand.
158.
a) Wat is de basis van het ruwvoer van de droogstaande koeien? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Graskuil
…………………………
1
Snijmais
…………………………
2
Stro
…………………………
3
Hooi
…………………………
4
Luzerne
…………………………
5
b) Wat is het aandeel van bovengenoemde ruwvoeders in het rantsoen? Kunt u dat aangeven in een cijfer?
Geef het voer met een het hoogste aandeel een 1 en het laagste een 3, 4 of 5. (in te vullen bij a)
c) Welke bijproducten (bijvoorbeeld bietenpulp, bierbostel, aardappelpersvezels) geeft u aan de droge koeien?
Hoeveel voert u hiervan per dag?
…………………………
…………………………
…………………………

…………kg/dag
…………kg/dag
…………kg/dag

159.

Krijgen deze droge koeien (eerste 5-6 weken van de droogstand) krachtvoer?
Ja
0
Nee (ga verder naar 161)
1

160.

Zo ja is dat brok die ook aan de melkgevende koeien gevoerd wordt of is dat brok speciaal voor koeien vlak
voor afkalven?
brok hetzelfde als melkgevende koeien
0
speciale brok voor koeien vlak voor afkalven
1

161.

Voert u losse (droogstands)mineralen aan de droge koeien? Zo ja, wat? En hoeveel is dat in kg/dag?
Ja, ………………………………………………………
………………………………kg/dag
0
Nee
1
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Voeding einde droogstand:
Ik heb nu nog wat vragen wat specifieker over het einde van de droogstand.
162.

Geeft u aan welke situatie voor de koeien aan het einde van de droogstand geldt.
De koeien gaan voor afkalven al tussen de melkkoeien.
0
De koeien aan het einde van de droogstand vormen een aparte groep.
1
De koeien aan het eind van de droogstand blijven bij de andere droge koeien.
2
De droge koeien vormen een aparte groep en hieruit vormt zich tzt een afkalfgroep.
3

163.

Hoeveel krachtvoer krijgen de droge koeien de laatste week voor afkalven?
………kg/dag

164.

Welke brok is dat dan? (Type/naam)
………………

165.

Zit hier een extra zetmeel in?
Ja
0
Nee
1
Weet niet
2

166.

Welke mineralenmengsel voert u aan het eind van de droogstand? En hoeveel kg/dag?
…………………………

……………………kg/dag

Nvt
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1.

Schets stal lay-out

Op de schets staan: Voergang, looppaden, ligboxen, wachtruimte, positie robot, drinkwatervoorziening, krachtvoerboxen, koeborstel, hekjes (met richting)
58

Tevens noteert men de volgende gegevens:
Aantal vreetplaatsen:

…………………

Aantal ligboxen:

………………

Afstand robot tot ligbox
……………m (meest ver gelegen ligbox tot robot)
Breedte looppaden
……………m

Welke soort boxafscheiding:

Tekening:

Welke boxbedekking:

Materiaal Looppaden
dicht

rooster

beton glad

Wandconstructie

Dicht

Windbreekgaas

Zeil

type nok

Open

Dicht

Anders

Type voerhek

Zelfsluitend

Keerbuis

Anders

Type waterbak

Sneldrinkbak

Bron water

Leiding

Pomp

Anders

evt voersysteem

Weelink

Kuilblokken

Voermengwagen

Bronversbak

beton ruw

Open

rubber

anders

Anders:

Anders

Anders

Opmerkingen:
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2.

Score AMS – robotonderdelen

Robot nr:
Merk robot:

Type robot:

Opties:
Vacuüm: …………kPa
Reiniging:
Camera/laserunit

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Melkslangen

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Tepelbekers

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Luchtinlaten

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Grijper/arm

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Voerbak

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Vloer

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Voorbehandelborstel/beker

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Opmerkingen:
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Score AMS – robotonderdelen
Robot nr:
Merk robot:

Type robot:

Opties:
Vacuüm: …………kPa
Reiniging:
Camera/laserunit

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Melkslangen

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Tepelbekers

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Luchtinlaten

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Grijper/arm

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Voerbak

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Vloer

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Voorbehandelborstel/beker

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Opmerkingen:
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3. Score AMS - werking

koe

……………
Koeherkenning

robot …………
Niet

Vlot

langzaam

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
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Opmerkingen:
Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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Score AMS - werking
Koeherkenning

Vlot

Reinheid spenen voor
melken

Schoon

koe ……………
robot …………
langzaam
Niet

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Alle spenen

Niet alle
spenen

Geen
spenen

Schoon

Licht
bevuild

Bevuild

Zwaar/ernstig
Bevuild

Redelijk
vlot alle 4

Moeilijk 1 of
meer

Mislukt

Verkeerd 1
of meer

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Luchtzuigen

Aftrappen

Afvallen

Nvt

Ja

Nee

Vroeg

Normaal

Laat

N

S

R

VR

Ring

Plat

Puntbloeding

Natte
speen

Blauwe
speen

LA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RA

Niet

0-30%

30-60%

>60%

LV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

RV

Niet

0-30%

30-60%

>60%

Goed

Matig

Niet

Ja

Nee

Nvt

Voorbehandelen
# keer: ……………
Reinheid spenen na
voorbehandelen
Aansluiten

Vlot alle 4

Reiniging
voorbehandelborstels
Melken
Afnemen
-Trekken?
-Hoe laat?
Speenpuntvereelting
Speenconditie

Sprayen

NB: Let op
speenpunt

Reiniging melkstel
Stoomreiniging
Opmerkingen:
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3.

Scores hygiëne, BCS, Locomotie
Koenummer
Uier

Uierhygiëne
Dijen
Onderpoot

BCS (1-5)

Locomotie
(1-5)

Dikke
hakken

Kale
plekken

Dorre vacht

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
72

Koenummer
Uier

Uierhygiëne
Dijen
Onderpoot

BCS (1-5)

Locomotie
(1-5)

Dikke
hakken

Kale
plekken

Dorre vacht

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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4.

Score BCS n droge koeien

BCS Droge koeien
koenummer

score
(1-5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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5.

Heb ik alles verzameld?

Stellingenlijst
Ingevulde enquête
Ondertekend formulier MPR/zuivel
Data stal
Data computer
Subjectieve score 5 poot UGCN

Algemene subjectieve indruk bedrijf:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7.

Rapportage (proef) meting:

duur afnemen enquete

………………………

duur maken schets:

………………………

duur score AMS onderdelen:

………………………

duur scoren 10 koeien werking AMS:

………………………

duur scoren n koeien uierhygiëne/BCS/locomotie

………………………

duur data verzameling robot:

………………………

Totale duur:

………………………

+
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1. Algemene informatie:
Systeem – Algemene instelling – ENTER – Print Screen

Hier zijn de algemene bedrijfsgegevens te vinden

Versie gegevens:
Systeem – versiegegevens – ENTER – Print Screen

77

2. Overzicht Melkveebedrijf/kudde
Dieren – Kudde/groepsoverzicht ENTER

Je krijgt dan een algemeen blad

78

Hiervan kan men vervolgens dat verkrijgen als Kalender, Voeren, Melken, Ziekten, Temp, Activiteit,
Geleidbaarheid
We selecteren hier het onderdeel Kalender
Dieren – Kudde/groepsoverzicht ENTER - Kalender ENTER – Print Screen

(In T4C: zie Boerderij – Kalender – Melkveebedrijf)
Als we verder kijken komen we bij het onderdeel melken.

79

3. Overzicht melken Kudde
Melken

Dieren – Kudde/groepsoverzicht ENTER – Melken ENTER – Print Screen
Voeren, Temp, activiteit, geleidbaarheid zijn parameters zijn duidelijke momentopnames en niet echt
relevant.
We kunnen deze gegevens nog verder specificeren op groepen (F8)
Of deze groepsspecificatie van belang is kan over gediscuteerd worden.
Melken groep 1

80

Melken groep 2

Etc….
(Groep 3-8 gaf verder alleen 0; verder zijn gegevens niet echt relevant. Het gaat meer om een algemeen
beeld van de kudde)
4. Instellingen Melken
Deze halen we bij de A2 uit de robot arm zelf
Begin melking:
Voorbehandeling aantal keer en duur LV RV LA RA, Aansluiten, stimulatie, afhankelijkheden
melksnelheid
Tijdens melking:
Vacuümniveau, Pulsatie LV RV LV LA, Zuig/rustverhouding LV RV LA RA, Pulsatiemethode,
vertraagde afname, (monstername SCC)
Einde melking:
Nabehandeling aantal keer en duur, monstername, reiniging (stoomwash), voeren.

81

5. Attentie lijsten
Robot attentielijst melk:
Melken – Lely Astronaut ENTER

Je krijgt dan een overzicht voor alle aanwezige robots:
Robot 1201

82

robot 1301:

robot 1401:

Attentielijsten alle aangesloten: Shift F6

83

dit duurt even.
Via F4 is de volgorde te kiezen van de lijst. (hier staat tussentijd als hoogst)
F2 = OK

De attentielijst voor deze robot is te printen via F3

84

6. Instellingen melken software (Vergelijkbaar met toegangsmatrix robot T4C)
Melken – Instellingen - Instellingen

Groep 1_ melkvee

85

Groep 2_melkvee

Groep 3_melkvee

86

Groep 4 _melk-res

Groep 5 – Droog

87

Groep 6 Droog1

Groep 7 – Jongvee

88

Groep 8 – Mastitis

Als je per ongeluk iets verkeerd selecteert of er wijzigt iets druk dan op ESC en ga met pijltjestoets
naar “verlaat, bewaar niet” ENTER

89

7. Overzicht attentie-instellingen
Ga vanuit vorig scherm naar algemeen overzicht Kudde. (F9)
Hier volgt eigenlijk het deel:
Instellingen attenties mbt melkproductie
(Zie bij T4C: attenties – Melken –attentie instellingen)

Om terug te gaan naar groepen druk op F8
Verdere instellingen mbt attenties zijn terug te vinden onder:
Conditie – Instellingen – (geleidbaarheid, Temp, Gewicht, Ziektecodes)

Attentie-instellingen geleidbaarheid:

90

Print screen
Attentie-instellingen temperatuur:

Print screen

91

Attentie-instellingen gewicht:

Print screen

Ziekte codes
Deze instellingen zijn minder relevant voor de dataverzameling

92

Overzicht ingestelde wachttijden
Niet zo relevant voor dataverzameling; wel handig voor bedrijfsbehandelplan.
Conditie – Instellingen - Behandelcodes

8. Lactatie instellingen kudde
Dieren – Kalender Instellingen

93

Druk vervolgens op F9 voor Kudde-overzicht!

vervolgens krijg je het volgende overzicht:
(dit is voor het overgrote deel overeenkomstig aan lactatieinstellingen kudde in T4C)

Print Screen

94

9. Schatten mastitis incidentie bedrijf dmv Xpert STO’s

ENTER
Vul de periode voor een jaar in

ENTER

95

Primaire kengetallen

Print Screen
F10 secundaire getallen

Print screen
beide lijsten zijn ook uit te printen met F3

96

10. Instellingen STO’s

Primaire
kengetallen

97

secundaire kengetallen

11. Procedure Melkcontrole lijst: EDI-MLP
Vraag veehouder waar deze is opgeslagen en kopieer het bestand naar de USB schijf

98

Bijlage 5 B – Documentatie dataverzameling Lely T4C

Documentatie Lely T4C

1............................................................................................................................................................................Algemene informatie 100
3................................................................................................................................................................................... Overzicht kudde 101
4................................................................................................................................................................................................... Melken 101
5................................................................................................................................................................. Toegangsmatrix Astronaut 103
6........................................................................................................................................................................... Instellingen attenties 104
7................................................................................................................................................................. Lactatie instellingen kudde 104
8....................................................................................................................................................................................Robotprestaties 105
9...........................................................................................................................................................................Koe robot rendement 106
10.....................................................................................................................................................................................Bezoekgedrag 107
11................................................................................... Overige gegevens over Melkfrequentie, Melksnelheid, Melkinterval etc.. 108

99

1. Algemene informatie
Boerderij - Systeem – Melkveebedrijf- Overzicht –Print

Overzicht melkveebedrijf
Boerderij – Kalender – Melkveebedrijf- Overzicht -Print

100

2. Overzicht kudde
Boerderij – Melken – Kudde – Overzicht - Print

3. Melken

In scherm bij 3 ga je verder naar: – Instellingen,

a)

Instellingen begin melken: Boerderij – Melken – Kudde – Instellingen- Begin melking – Print

b)

Instellingen tijdens melken
101

Boerderij – Melken – Kudde – Instellingen- Tijdens melking –Print

c)

Instellingen einde melken

Boerderij – Melken – Kudde – Instellingen- Einde melking –Print

102

4. Toegangsmatrix Astronaut
Voor de verschillende groepen dieren (vaarzen, koeien, droge koeien, vaker melken, minder melken,
etc.) bestaan verschillende toegangsmatrices voor de robot. Op deze manier kan de gebruiker voor elke
specifieke melkgift en elk lactatiestadium de gewenste melkfrequentie instellen. Elke groep is
verdeeld in 4 productiegroepen (rijen) en 3 lactatiestadia (kolommen).
Boerderij – Melken - Groep (bijv vaarzen) – Toegang Astronaut – Print

Print voor alle gebruikte groepen deze toegangsmatrix uit.
Een groep waar geen koeien in zitten hoeft niet te worden uitgeprint. Er staan dan geen koeien in de
matrix afgebeeld.

103

5. Instellingen attenties
Attenties - Melken - Attentie-instellingen -Print

PS: Ook dat deel wat nu wegvalt even kopiëren indien met Print Screen verzameld wordt.

6. Lactatie instellingen kudde
Boerderij – Kalender –Kudde – Instellingen – Lactatie – Print

104

7. Robotprestaties
Rapporten – Melken – Standaardrapporten – Robotprestaties
Met de volgende instellingen:
Alle robots, Aantal dagen: 1-28 dagen, sorteervolgorde: aflopend, uitvoerformaat: Excel (of rtf)

Maak rapport – Opslaan als: bestandsnaam= ‘datum_robotprestaties’

105

8. Koe robot rendement
Rapporten – Melken – Standaardrapporten – Koe robot rendement
Met de volgende instellingen:
Aantal dagen: 1-28 dagen, sorteervolgorde: koenummer, oplopend, uitvoerformaat: Excel (of rtf)

Maak rapport – Opslaan als: bestandsnaam= ‘datum_koerobotrendement’

106

9. Bezoekgedrag
Rapporten – Melken – Standaardrapporten – Koe robot rendement
Met de volgende instellingen:
Aantal dagen: sorteervolgorde: nummer, oplopend, uitvoerformaat: Excel (of rtf)

Maak rapport – Opslaan als: bestandsnaam= ‘datum_bezoekgedrag’

107

10. Procedure Melkcontrole lijst: EDI-MLP
Boerderij – Systeem – Melkveebedrijf – Plugins – Export EDI_MLP Nederland - Uitvoeren

Uitvoeren: Aantal dagen 30

108
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Lukt dit niet?
Vraag veehouder waar deze is opgeslagen en kopieer het bestand naar de USB schijf

110

Om de te maken printscreens op te slaan beschikt waarschijnlijk niet ieder systeem over Word. Het is
daarom handig dit standaard in Wordpad te doen.
Wordpad is te starten op een windows pc door op uitvoeren wordpad in te voeren en op OK te klikken.
Windows-toets + R
of Start Æ Uitvoeren

Met de Sandisk Cruzer USB met Clipmate is het verzamelen van de printscreens nog makkelijker.

111
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1. Algemene informatie
Versiegegevens: klik op Help – over.

Hier kun je zien welke softwareversie gedraaid word. Maak een printscreen met de U3 USB- stick.
2. Lijst melkgegevens:
Ga naar Diernr. – VMS bedrijf dan naar VMS-groep en maak de VMS groep blauw (klik 1X)
Klik op de knop "melkgegevens"(melkbusje-2e knop)
Je krijgt het volgende scherm:

wijzig de periode naar 30 dagen terug tot vandaag.

113

klik op de knop bijwerken in hetzelfde venster of de knoppenbalk.

Hij vraagt dan om:

Klik op Ja
Vervolgens ga je naar Bestand - exporteren

114

Vervolgens sla je het bestand op als: UBN_melkgegevens.xls

3. Robotbezoekenlijst
Hier gaan we een eigen lijst samen stellen.
Ga naar tabblad lijsten – mijn lijsten – recher muisknop - nieuwe lijst
115

Geef naam: robotbezoekenlijst

De lege lijst kan nu worden samengesteld met de juiste data die we willen opnemen in de lijst. Hier
voor moeten we zorgen dat we in de ontwerpmodus zitten. Klik daarom op het vakje met een
vergrootglas. Hier verschijnt vervolgens een geodriehoekje. Je zit dan in de ontwerpmodus

Æ
Eenmaal in de ontwerpmodus kunnen we gaan bepalen welke dingen aan de lijst worden toegevoegd.
Dit toevoegen van de afzonderlijke items gaat het makkelijkst door de zoeken met rechtermuisknop
rechts in het scherm ‘items’.
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De volgende items willen we aan deze lijst toevoegen:
Item
UBN
datum
Unit naam
gemolken dieren
melkbeurten
gem. melkbeurten/dier
gem. melkgift/dier
gem. melkgift/melkbeurt
melktijd
weigeringen, aantal
gem. melkduur
melkgift geleverd
melkgift gesepareerd
melkgift

Waar te vinden
Historie\Datum
Unit\Unit naam
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Gemolken Dieren
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Melkbeurten
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Gem. melkbeurten/dier
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Gem. melkgift/dier
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Gem. melkgift/melkbeurt
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Melktijd
Unit\Actuele waarde\Dagelijkse historie\Weigeringen, aantal
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Gem. melkduur
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Melkgift geleverd
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Melkgift gesepareerd
Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Melkgift

De hierboven genoemde onderdelen zijn te vinden door te zoeken in de hele boomstructuur en het
gevonden item te selecteren en uit de rechter kolom te slepen naar de lijst. In bovenstaande tabel staat
waar je welk item kunt vinden.
Zo staat bijvoorbeeld datum in “Historie\Datum”

En melkgift/melkbeurt in: “Unit\Melken\Dagelijkse gegevens\Gem. melkgift/melkbeurt”
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Als de lijst klaar is en opgeslagen (!) kan de data worden verzameld
Ga naar het plusje voor ‘mijn lijsten’ dubbelklik de lijst ‘robotbezoekenlijst’

Selecteer een periode van 30 dagen.

Zorg dat er bij filter het allen de melkstations geselecteerd zijn:

118

Klik op OK en klik vervolgens op bijwerken!

Daarnaast is het handig de lijst op te slaan voor het geval er iets misgaat. Bij bedrijven met versie 2007
zijn deze lijstontwerpen te importeren en hoeft de lijst niet handmatig te worden aangemaakt.
Vervolgens is de lijst bijgewerkt en klaar om te exporteren. Dit exporteren gaat weer via: Bestand –
exporteren.
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Geef vervolgens het bestand de naam: UBN_robotbezoekenlijst.xls

120

4. Lijst per koe melkbeurt
Ook hier gaan we weer een eigen lijst maken.
Ga naar tabblad lijsten – mijn lijsten – rechter muisknop - nieuwe lijst
Geef de lijst de naam: lijst per koe melkbeurt

Klik op OK en ga naar naar het plusje voor ‘mijn lijsten’ dubbelklik de lijst ‘lijst per koe melkbeurt’
Zorg weer dat je in ontwerpmodus bent:

De volgende items willen we aan deze lijst toevoegen:
Item
UBN nr.
Levensnummer
Diernr.
Lactatienr.
Dgn in lactatie
Melkgift/dag
Totale melkgift
Melken beëindigd
Melkinterval

Waar te vinden
Dier\UBN nr. / Bedrijfsnr.
Dier\Levensnummer
Dier\Diernr.
Dier\Koekalender\Huidig stadium\lactatienr.
Dier\Koekalender\Huidig stadium\Dgn in lactatie
Dier\Melken\Dagelijkse gegevens\Melkgift/dag
Dier\Melken\Melkbeurt historie\Totale melkgift
Dier\Melken\Melkbeurt historie\Melken beëindigd
Dier\Melken\Melkbeurt historie\Melkinterval

Indien de lijst klaar is kan deze worden opgeslagen en kan de periode worden aangegeven.
Kies de periode van 30 dagen terug vanaf de datum 1 dag terug voor van het bedrijfsbezoek:

en klik op bijwerken.
De gegevens worden opgevraagd en de lijst wordt bijgewerkt.
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Klik op bestand – exporteren en sla het bestand op als: UBN_lijstperkoemelkbeurt.xls

5. Instellingen melktoestemming:
Ga naar Dier - Melktoestemming instellingen

122

Het gaat erom dat de volgende data dmv printscreen op de U3-USBstick worden opgeslagen:

Als er meerdere VMS groepen zijn dient dit voor alle groepen te worden uitgevoerd!!
6. Algemene Instellingen VMS:
Diernr – VMS bedrijf – VMS koeien (selecteren) – rechtermuisknop “VMS koe-instellingen”

123

Je krijgt een overzicht van de instellingen in verschillende tabbladen. De belangrijkste tabbladen die
we hier gaan opslaan zijn: Algemeen en Melken en Spenen en Diversen
Beide tabbladen bevatten instellingen mbt voorwaarden voor melken en bijvoorbeeld instellingen over
voorbehandelen en desinfectie
Vervolgens klik je voor beide tabbladen achtereenvolgens op Bestand – Afdrukken

Je krijgt dan een print preview scherm:

124

Kies bestand – opslaan als html...

Sla dit bestand op als op de USB-schijf met de naam: UBN_instellingenVMS_01.html
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Dezelfde procedure gaan we ook doen voor het tabblad Spenen en Diversen:

Dit tweede bestand wordt opgeslagen onder de naam: UBN_instellingenVMS_02.html
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Zoals je kunt zien wordt op de USB- schijf wordt dan een extra map aangemaakt waarin files worden
opgeslagen voor die bij dit webpagina-bestand horen. (deze mag niet worden verwijderd!)
Instellingen verschillende VMS units.
Ga naar:
Units – VMS Melkstation – rechtermuisknop groepsinvoer

Vervolgens krijg je een overzicht van de instellingen voor alle aanwezige VMS units.
Hier gaan we weer Bestand – Afdrukken
De tabbladen ALGEMEEN en MELKEN gaan we nu verzamelen
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Tabblad Algemeen gaan we opslaan als: UBN_instellingenvms_03.html
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Eenzelfde procedure doen we voor tabblad melken

tabblad MELKEN gaan we opslaan als UBN_instellingenvms_04.html

Instellingen over pulsatie wordt genoteerd vanuit het touchscreenmenu van de VMS en de
weergegeven waarden op de vacuümmeter op de AMS zelf. Deze data worden genoteerd op de
formulieren van het data-protocol.
Overzicht.xls
Systeemstatistieken.xls 30 dgn
Monstername2.xls 30 dgn
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