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Wat doen we:

• Brug slaan tussen Dier-welzijn & Voeding; (onze) 
dierenartsen ondersteunen in Diervoeding

• Onafhankelijk: betaald per uur.
–Wereldwijd
–Bedrijven met 60 – 8000 koeien

• Focus:
–KPI’s Key Point Indicators ofwel DATA!
–Management & Logistieke optimalisatie 
–Rantsoen finetuning(TMR)

• Weegsysteem, voor het meten van Voersaldo



Focus voor een succesvolle Veestapel:

• Optimalisatie van jongveeopfok; wegen van kalveren!
• Optimalisatie transitie; Ketose meten, TCI, Drogestof 

opnames monitoren
• Lactatie dagen laag houden: 160-165; Reproductie
• Monitoren Voer Efficientie, Voersaldo
• Optimaliseren organisatie voor tijdmanagement van 

koeien en mensen

Hoe faciliteren we dat?



DairyTuner Weegsysteem 



Farm X: Pregnant Group



Farm X: insemination group



Feed-efficiënty



Perfectioneren 
for het hoogste 

saldo
• Teun Sleurink – DairyTuner



Recent in DaiyHerd Management:

"Consumers often equate more dependence on pasture with environmentally 
friendly farming, but this study demonstrated that low milk production per cow is 
a major factor associated with high GHG emission. Managing both pasture and 
supplementation to increase milk production per cow will substantially reduce 
GHG emissions," said Journal of Dairy Science Editor Matt Lucy.

(Regarding trend to more organic production)

Source: Effect of feeding strategies and cropping systems on greenhouse gas emission from 
Wisconsin certified organic dairy farms. JDS, july 2017, Volume 100, Issue 7, Pages 5957–5973



Recent in de Volkskrant:



Mij doel vandaag:

Ik hoop dat U morgen op een andere manier naar uw 
bedrijf kijkt....

• Gebaseerd op diergedrag; kijken vanuit de koe..
• Met een helder doel voor (re)-organisatie
• Niet alles is rantsoen-samenstelling, maar vooral 

management and mileu



Hoe lang nog…?



Source: Dr Barbano, Cornell University Itacha NY, presentation The Nutrionist Webinar

Monitoren van pensfunctioneren:















Management vs Voeding:

• 47 Bedrijven in Spanje exact hetzelfde rantsoen
• Variatiein dagproductie: 20,6 – 33,8 or 13,2 kg/koe/dag

Waarom zo’n groot verschil?

ABC: Air quality, Bunkmanagement, and Cow comfort

Bach et al.,  2008. Associations of nondietary factors 
and dairy herd performance.  JDS 91: 3257-3269. 



Basis:Hiërarchie en groepen grootte:

• Minder dan 100: alle koeien kennen elkaar, het is net een 
schooolklas, en er is sprake van echte Hiërarchie; er is 
maar 1 baas

• Tussen 100-250: competitie tussen tussen 2 groepen, of 
2 bendes, 1 kant van de stal tegen de ander: 2 klassen

• Meer dan 250: ze kunnen elkaar niet meer herinneren…, 
nu blijven ze als kleine groepjes bij elkaar: bij. 5 jerseys 
die altijd bij elkaar zijn...
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Source: Dr. Gordy Jones, WPT University Place, Achieving Excellence in Dairying 



Wijde dwarsgangen zijn noodzakelijk, (let op lage waterbak), met 
groepen groottes van meer dan 100, 2 waterbakken.



Te vaak nog de praktijk…
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Time Budget of a Cow Hours Goal

Ligtijd box 11.3 13.5

Statijd in box 2.9    2

Statijd in loopgang 2.4    2.4

Drinken 0.4

Eten 4.4

Melken 2.6

Hoe vaak gaan liggen 7.2 times

Tijd management van koien & organisatie: Dagindeling 

Bron: Nigel B Cook, School Veterinary Medicine, Madison. 

Analyse van 250 total 24 uurs budgets op 17 stallen inWisconsin. Gemiddelde tijd. 



Een optimaal tijd budget: Condities

• Doel is 13.5 uur ligtijd
• Korte wachttijden, doel; in 45 minuten melken
• Geen overbezetting (hoewel…)
• Meest comfortable ligplek (=zand)
• Voldoende koeling (Ideale temp is 4.5 C)
• Sluit koeien niet te lang vast of uit.
• Geen doodlopende gangen waar dan ook; de koe 

moet altijd weg kunnen.



Create walk thru space 

Stal van klant, verbeter punten:



130130

100125200

130 130

Split Groups

Freestalls/Stanchions 1:1

30 3020

Aanpassing voor beter tijdsbudget:









Nationale sport in Texas: Koeien willen in de koppel blijven, 
Cutting...



Voordeel van Voerhek ipv Separatie:

Tijd besparen:
• Koeien hoeven niet teruggebacht te worden naar de groep
• Dieren verliezen geen vreettijd; minder stress
• Geen gedoe en onrust achter de stal: geen opstoppingen.
• Veel koeien behandeld in korte tijd
• Niet hoeven schoonmaken separatie ruimte



Reproductie: Volledig in het voerhek

• Snelle identificatie
• Protocol matig (i.e: Drachtiheidscontrole, inseminatie, vaccinatie 

or separatie) alles evt. in een scanner programma 
• Data invoer  direct met de scanner, directe synchronsatie met 

PC of Cloud (DairyComp 305)



Afhandeling dagprogramma: synchroniseren koe-tijd met taken

• Stel mengwagen-capaciteit af op groepgrootte
• Volg met voertijden per groep met melktijden
• Altijd vers voer na het melken
• Koeien vast na het het melken: 15-20 minuten
• Groep na groep...





Een groep 45 minuten na het melken…



Source: A.M.Wagner-Storch&R.W. Palmer Univ. Of Wisconsin, Madison

Tijd evaluatie voerhek: (HL vs Rail…)



Kosten per systeem:

Source: A.M.Wagner-Storch&R.W. Palmer Univ. Of Wisconsin, Madison



Melkstal voorbeeld van tijdmanagement;

Source: Frank Helming: DairyFM.

Ø Höchste Niedrigste

STUNDEN / MELKER(S) / TAG 24,38

STUNDEN / TREIBER(S) / TAG 12,93

GESAMT STUNDEN 37,30

Ø KG MILCH / TAG 20.737

KG MILCH / STUNDE / PERSON** 556 936 292

** Einschießlich Sauber machen und Treiben

KOSTENBEISPIEL MELKEN

Kosten

/100 KG

Kosten

/100 KG

Kosten

/100 KG

11,50 Euro pro Stunde 2,07€              1,23€              3,94€              



Melkgroep: thuis testen...

• Minimum ruimte ah voerhek: 70cm/dier
• Minstens 3 waterbakken: 1 elk eind, 1 in het midden, wellicht 2 in 

the midden with xtra wijde doorgang +4 meter bij grote groepen
• Minimale ruimte ad waterbak:  1 koe/10 koeien
• Droge comfortabele diep strooisel boxen; Zand of Biobedding
• Hou de vaarzen in hun eigen groep, indien mogelijk. Óf meer 

ruimte, en absoluut geen dode einden
• Creëer ruime doorloop plekken per 20 boxen



Transitie maatregelen

• Hittestres
• Water
• Stal grootte
• Groeps/verplaatsings strategie



Transitie en Kraam: Hittestress



Transitie en Kraam: Hittestress


