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Gezondheid

Camera ziet tochtigheid

Een slechte tochtigheidscontrole kan handen vol geld kosten. Gelukkig zijn er naast stappentellers en activiteitsmeters weer twee nieuwe systemen om tochtigheid te signaleren. Een camera systeem en een eenvoudige sensor.
Wij doken de techniek in.
Tekst: Frits Huiden – Foto’s: Frits Huiden, leveranciers.

iet iedereen is zo vaak in de stal dat
alle tochtigheden worden opgemerkt.
Daarbij zie je koeien op grote
bedrijven moeilijker tochtig en laten de hoogproductieve koeien hun tocht vier tot acht
uur korter zien. En dat kost geld. Er zijn meer
inseminaties per drachtigheid nodig, er is
een langere tussenkalftijd en koeien worden,
soms onterecht, voortijdig opgeruimd. Om
gemiste tochtigheden zoveel mogelijk uit te
sluiten zijn er verschillende technieken te
koop die helpen bij de waarneming. Bekend
zijn de stappentellers en activiteitsmeters. De
koeien krijgen een respactor om hals of poot
en het aantal bewegingen wordt gemeten.
Vertoont een dier een verhoogde activiteit,
dan volgt een attentiemelding en de kans is
groot dat ze tochtig is. Nadeel is dat je ook op
dit systeem niet blind kan varen. Bovendien
moet de positie van de antenne goed zijn om
de activiteit vaak te kunnen meten. Een
antenne in de robot is bijvoorbeeld minder
gelukkig omdat een tochtige koe zich minder
snel laat melken. Sinds kort zijn er twee nieuwe
technieken op de markt om tochtigheid waar
te kunnen nemen. Meest tot de verbeelding
sprekend is het Oestrus Observer camerasysteem. Niet helemaal nieuw maar minder
bekend is de eenvoudige Kamar sensor op
de koerug die verkleurt onder de druk van
de borst van een andere koe.

N

• De Oestrus Observer camera

koeien. In elk gangpad in de stal wordt aan
de muur een camera gemonteerd. Die camera
registreert alleen wat boven die hoogte
gebeurt om valse beelden te voorkomen. Hij
ziet het dus niet wanneer je zelf over bijvoorbeeld de naastgelegen voergang loopt of er
met de trekker rijdt. Ook een koe die in de
naastgelegen hogere boxen staat, blijft onopgemerkt. Er kunnen ook meerdere camera’s
worden gemonteerd. Naast de detectiecamera
met de bewegingsmelder wordt dan een draaiende observatiecamera in een ronde behuizing
opgehangen. Hoger dan de detectiecamera.
Deze observatiecamera werkt samen met de
camera’s met bewegingsmelder. Als er dan op
een plek beweging is boven de 1,75 meter
draaien alle observatiecamera’s er naar toe
om de koe vervolgens vanuit verschillende
hoeken te filmen.

• ‘s Nachts filmen
De behuizing van de observatie camera is
waterdicht zodat er geen ammoniakdamp en
vocht binnen kan komen. Daarnaast heeft het
een verwarmingselement en een ventilator.
Onder de vijf graden begint hij te verwarmen
en boven een bepaalde temperatuur te ventileren. Hiermee wordt condens en daarmee een
vertroebeld beeld voorkomen. De camera’s
kunnen ook ‘s nachts filmen. Deze camera’s
hebben slechts een minimale lichtsterkte
nodig van 0,05 lux. Er is dus geen duurdere
infraroodcamera nodig om in het donker te

kunnen filmen. Het advies van fabrikant
Robor om goede beelden te krijgen is minimaal om de 20 meter stallengte een TL lamp
op te hangen. In het donker geeft de camera
zwart-wit beelden. Deze beelden zijn schokkeriger omdat er dan een langere sluitertijd
nodig is. De camera’s hebben een eigen intern
geheugen. Door het geheugen en de software
is de bespringing vijf seconden voor aanvang
en 10 seconden daarna te zien. Bij elke beweging krijg je dus een compleet beeld van 15
seconden op de computer. Door het intern
geheugen kun je de camera’s ook via internet
besturen en de beelden bekijken.

• Zoomen
Elke camera kan tien keer zoemen. Dat komt
overeen met een scherp beeld aan het eind
van een stal van 100 meter lang. Bij een stal
van 40 meter lang zoomt de camera standaard vier keer in voor het verste punt. De
camera ziet daarvoor drie of meer bewegingsvelden. Bij drie velden ligt een veld voor de
camera, een halverwege de stal en een op het
eind. Door beweging in een van de velden
weet de camera tot waar hij moet inzoomen.
In Denemarken wordt een systeem geïnstalleerd voor een stal van 200 meter met een
camera aan beide kanten van de stal.

• Software
Op de computer zijn in het programma van
de Oestrus Observer naar wens vier tot maxi-

De Oestrus Observer om tochtigheid te signaleren, kwam in januari dit jaar op de markt.
Fabrikant Robor uit Bentelo (Overijssel) experimenteerde er een jaar mee. Het systeem
bestaat uit een of meer camera’s in de stal en
software op de computer. De IP-detectiecamera
heeft bewegingssensoren die alles boven rughoogte van de koe vastleggen. Wanneer een
koe zich door een koe laat bespringen of de
kin op de rug van een ander legt, wordt dit
vastgelegd. De beelden daarvan zijn naderhand terug te zien op de computer en zo is
de tochtige koe terug te vinden.

• Hoe het werkt
De IP camera van het type VSD 3000 hangt op
175 cm hoogte. Net boven de ruggen van de
24]
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De camera met bewegingssensoren hangt
zo’n 30 cm boven de koeienruggen. Alles
daarboven wordt vastgelegd.
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Er kunnen vier tot zestien beelden
tegelijk bekeken worden. Beelden zijn
vertraagd af te spelen en in te zoomen.
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maal 16 beelden naast elkaar te zien. De foute
beelden klik je snel weg met de muis. Beelden
zijn te bewaren en oude beelden tot een jaar
geleden weer op te roepen. Daarnaast is op de
beelden in te zoomen en kunnen ze vertraagd
worden afgespeeld. Om de software te kunnen
installeren is overigens een PC nodig met
minimaal Pentium III van 800 MHz, 128 MB
vrij intern geheugen en Explorer 6.0 software.
Dat hebben de meeste oude computers wel.
Het totale systeem in de eenvoudigste
uitvoering met alleen de detectorcamera kost
1.695 euro exclusief BTW. De software kost
575 euro en per detectiecamera betaal je
849 euro. Een observatiecamera kost 699
euro. Installatie van het systeem duurt zo’n
zes uur en kost 268 euro. Er zit een jaar
fabrieksgarantie op het systeem.•

De beelden uit het Oestus Observer
programma worden vergeleken met de
foto’s van de dieren uit het fotoalbum.
Om in de stal de juiste koe te zoeken is
er ook een print te maken.

Kamar tochtigheidsdetector

Een van de eerste gebruikers van het systeem,
maatschap Goselink uit Ambt Delden (Overijssel),
heeft op een stal met 125 koeien dagelijks zo’n 65
beelden waarbij er actie is hoger dan 1,75 meter
boven de roosters. Deze beelden zijn in 24 uur
verzameld tussen 9.00 uur ’s ochtends en 21.00
uur ’s avonds. Agnes Goselink is dagelijks zo’n 10
minuten bezig om die beelden te selecteren. Snel
is duidelijk of het gaat om een tochtige koe, de
veehouder zelf over de roosters loopt of dat het op
een andere manier gaat om een foutmelding. Een
beeld kan ook worden uitgeprint om met de foto
te gaan zoeken in de stal om welke koe het gaat.
Goselink, die de koeien niet uit haar hoofd kent,
is daarvan afgestapt. Ze heeft een fotoalbum van
de hele veestapel gemaakt. In een ordner zitten
A4’tjes met per bladzijde een foto van elke zijde
van de koe. De beelden op de computer vergelijkt
zij met die uit het fotoalbum. Samen met de
gegevens van de activiteitsmeter en de koekalender pakt ze vrijwel elke koe eruit. Het bewijs is
een tussenkalftijd van 392 dagen en een eerste
inseminatie na afkalven van 72 dagen. Het nonreturn percentage na 56 dagen is met 50 procent
alleen nog wat te laag.

Overgewaaid uit de Verenigde Staten is de Kamar tochtigheidsdetector. Importeur voor Nederland is
Pure Graze uit Den Ham (Overijssel). Het gaat om een sticker die je op de rug van de koe plakt. Op de
sticker zit een omhulsel met daarin een kapsule met rode vloeistof vergelijkbaar met een vulling uit
een vulpen. Deze loopt leeg in het omhulsel wanneer er flinke druk op komt te staan. Bijvoorbeeld door
het borstbeen van een springende koe. De ruimte om de kapsule kleurt rood en zo weet je dat die koe
besprongen is en dus wellicht tochtig.
Om de detector te plaatsen moet je zowel de bevestigingsplek op de koe als de detector met lijm insmeren.
Met een houder is de detector te plaatsten en de lijm is met een minuut droog. Volgens Pure Graze kan
hij zo onafhankelijk van het weer wel een half jaar blijven zitten. De beste plek voor een maximale
druk is afhankelijk van de koegrootte. Een handlengte voor de staartwortel richting de heupbeenderen
is de beste. Bij grote koeien moet hij iets meer richting staart en bij kleine koeien meer richting de heupen
geplakt worden. De vloeistof is voorzien van antivries en dus niet gevoelig voor vorst. De vloeistof komt
vrij met een vertraging van meer dan 3 seconden. Dat kan door een vernauwing in de kapsule.
Daardoor zal de detector niet verkleuren bij het kort stoten tegen bijvoorbeeld een ligbox. Na de
tochtigheidswaarneming kan de
detector weer van
de koe worden
afgetrokken of je
plaatst een volgende over de oude
sticker wanneer
deze nog goed vast
zit. De Kamar
detectoren zijn te
krijgen in een doos
met 25 stuks voor
40,76 euro. Er zit
een houder bij
evenals lijm en een
spatel om het uit te
smeren. De detector is, begrijpelijk,
minder bestand
tegen koeborstels.
De Kamar sensor kleurt rood, zoals op de foto, wanneer de koe door
een ander besprongen is.
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IN DE STAL

De observatiecamera hangt in een ronde
behuizing die gekoeld en verwarmd
kan worden tegen condensvorming. Hij
verzorgt de beelden van de dieren uit
verschillende hoeken.

Fotoalbum van koeien

Agnes Goselink is per dag 10 minuten
bezig om de gemiddeld 65 beelden van
de laatste 24 uur te scannen.
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RUST…

MF 5400

75-125 pk

Wendbare krachtpatser
De MF 5400-serie is nu leverbaar met de Dyna-4 transmissie en unieke

De MF 5400 is een handige en sterke trekker die onder zware omstandigheden

MF power control bediening (4 groepen met 4 versnellingen onder belasting

maximale prestaties levert. De MF 5400 is daarmee zonder twijfel de koploper

schakelbaar). Het comfort van de chauffeur is dus gegarandeerd. Combineer

in zijn segment.

dat met een 125 pk 4-cilinder motor en u beschikt over een zeer wendbare

Vraag uw dealer naar een vrijblijvende proefrit.

trekker met uitzonderlijk veel pk’s.
MechaTrac BV
Pollaan 49
7202 BV Zutphen

tel.: 0575 59 19 11
info@MechaTrac.nl
www.MechaTrac.nl

WWW.MASSEYFERGUSON.NL
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