
Hoewel robot melken verschillende voorde-
len biedt, vergt dit ook aanpassingen in uw 
bedrijfsmanagement. Tevens verdient het de 
aanbeveling om kritisch naar de stierkeuze 
te kijken. 

Stieren voorzien van het Robot Ready logo 
zijn geselecteerd op vijf kenmerken. Als 
eerste criterium wordt er gekeken naar het 
celgetal en de weerstand tegen mastitis. 
Gebruik nooit stieren met een index lager dan 
100 voor uiergezondheid en celgetal. 
Als tweede criterium wordt er naar het 
beenwerk en de klauwen gekeken. Een 
goede klauwhoogte voorkomt klauwaandoe-
ningen. Een correcte stand van de benen zorgt 
voor het soepel aansluiten van de robot. Ook 
voorkomt die correcte stand dat er teveel druk 
op de achterbenen wordt uitgeoefend om de 
bekers aan te sluiten.
Een ander belangrijk criterium is  het uier. 
Aandacht bij uierselectie moet vooral 
gericht zijn op de speenplaatsing en lengte. 
Het heeft sterk de voorkeur een koe te fokken 
met spenen die niet te lang of te kort zijn en 
in een juiste positie niet te ver naar achteren 
of voren zijn geplaatst. Ook is de moeilijkheid 
van een robot de spenen te vinden bij koeien 
waar het vooruier lager is dan het achteruier. 
Kortom uiervorm is zeer belangrijk.
Als vierde criterium wordt melksnelheid 
aangehouden. Aangezien een robot een 
limiet heeft gerelateerd aan het aantal 
koeien dat deze op één dag kan melken, is 
één van de manieren om de productiviteit te 
verhogen, te voorzien van koeien die vlot 
melken. 
Het laatste criterium is temperament. Er 
is een verschil tussen een agressieve koe 
bij het voerhek en een gestreste koe. We 

willen rustige koeien bij de robot en 
agressieve koeien bij het voerhek. Niet 
gestreste koeien die hun melk niet 
laten schieten is een groot probleem bij 
robotmelken.
Tot slot, deze factoren zijn de sleutels tot 
succes voor wat betreft de genetische kant 
van de koeien. Maar er is een welkbeken-
de stelregel dat de beste koeien zijn die 
koeien die we niet zien: “The invisible cows”.  
Ze komen niet voor op de attentielijsten voor 
mastitisproblemen en ze komen nooit voor in 
de groep koeien die gehaald moeten worden. 
Robots zijn geweldige machines die u werk uit 
handen halen, maar vergeet nooit dat U de 
manager blijft!
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