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SenseTime in de praktijk!
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Toen Wilco Hilhorst afgelopen winter voor de keus stond om
zijn tochtmonitoringssysteem te vernieuwen, heeft hij voor het
SenseTime Advanced pakket gekozen. ‘Onze tussenkalftijd is
ondertussen gedaald van 412 naar 394 dagen; en we hebben
het systeem pas sinds april draaiende!’

Sinds de aanschaf van het systeem is de tussenkalftijd op het
bedrijf gedaald van 412 dagen naar 394 dagen en is er een enorme
inhaalslag gemaakt op het gebied van tochtigheid en ziektes. Het
systeem functioneert sinds april 2018 en Wilco verwacht daarom
een grote afkalfpiek rond maart/ april volgend jaar.

In 2013 is Wilco, samen met zijn vrouw en vader, op het bedrijf
in Noord Sleen begonnen met het gebruik van het Heatime
systeem: ‘een handige tool om tochtige koeien te signaleren, want
vruchtbaarheid is altijd al een aandachtspunt geweest op ons
bedrijf,’ vertelt Wilco. Met 90 halsbanden voor 220 koeien was
het idee dat de halsbanden verhangen zouden worden, wanneer
de koeien drachtig zijn. Een goeie theorie, maar in de praktijk
lukte dat niet consequent genoeg. En dus stonden ze afgelopen
winter voor de keus: óf extra halsbanden erbij óf investeren in het
nieuwste systeem: SenseTime. Ze kozen voor dat laatste.

Het bedrijf van de familie Hilhorst is ingericht op weidegang en
door de warmte van afgelopen zomer liepen de koeien ’s nachts
buiten en overdag in de stal. Voor SenseTime maakt dat niet uit,
want met een ruim bereik, worden de zieke en tochtige koeien
binnen en buiten gesignaleerd. ‘Of het dan verstandig is om te
insemineren met deze hitte, is een volgende vraag!’ lacht Wilco.
Ook de verbinding via internet loopt prima. ‘Ondanks dat we hier
in de regio nog niet al te best internet hebben, werkt het super!
Het heeft natuurlijk ook niet zoveel data nodig.’

Mts. Hilhorst - Eising, Noord Sleen
Aantal koeien: 220
Aantal stuks jongvee: 110
Rollend jaargemiddelde:
9.000 kg melk, 4,3% vet en 3,5% eiwit
Stiergebruik (naar aanleiding van stieradvies):
Bomba, Mesmer, Lautrust, Muscadet, Brekem en Unix
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SenseTime bespaart veel tijd en geeft geruststelling, helemaal
door de koppeling met o.a. Veemanager en Uniform Agri. Zo
helpt SenseTime veehouders om op verantwoorde en innovatieve
wijze een verbetering in vruchtbaarheidscijfers en een productieverhoging te realiseren. Voor Wilco geldt dat: ‘het systeem een
hele grote meerwaarde heeft en in dat opzicht heeft het zichzelf
al terugverdiend!’
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Geschat verschil in ziektepreventie tussen een Immunity+ gefokt dier en een dier
gefokt met een andere stier. Gegevens verzameld en gepubliceerd in “Hoge Immuun
Response Stieren Verminderen Ziekte Incidentie bij Noord-Amerikaanse grote
Commerciële Melkveepopulaties”.

Frans Schers
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Larmer et al., 2017. Cattle Practice. 2:2, (74-81)

Tochtdetectiesystemen:
Bauke Braaksma
Tim Feijnenbuik
058 – 213 49 61

Semex heeft een
compleet assortiment aan
betrouwbare tochtdetectie
met geïntegreerde gezondheidsmonitoring:
SenseTime.

Paringsspecialisten
Jaap Jacobi
Anne Terpstra
Arend Withaar

Starter
[ tochtigheid
Advanced [ tochtigheid, gezondheid, afkalven
Premium [ tochtigheid, gezondheid, afkalven,
routine, voeding, hittestress
Wilt u meer informatie over tochtdetectie en
gezondheidsmonitoring, neem dan contact op met
Semex-experts Bauke Braaksma of Tim Feijnenbuik.

COMESTAR LAUHALI LAUTRUST VG-89-3YR-CAN;
COMESTAR ANGIMY LAUTRUST VG-86-3YR-CAN;
COMESTAR PRECIOUS LAUTRUST VG-85-3YR-CAN
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Naast dat SenseTime de tochtige koeien opzoekt, monitort het ook
de gezondheid van de dieren door middel van herkauwmonitoring
en het vreetgedrag. Alle   melkkoeien hebben een halsband
om. ‘Ik kijk standaard iedere ochtend en avond naar de app op
de telefoon of er tochtige of zieke koeien zijn, hiermee creëer
je routine en mis je er eigenlijk nooit één,’, aldus Wilco. ‘Bij het
oude systeem werkten we met een rode lamp aan de buitenkant
van de stal gemonteerd, die ik vanaf mijn stoel uit huis kon zien.
Hierdoor miste ik toch veel meldingen.’ SenseTime werkt met
een app, die beschikbaar is op de telefoon, tablet en computer.
Zo ben je altijd en overal op de hoogte. Niet alleen Wilco kijkt
naar de gegevens; ook zijn vrouw, vader, de voeradviseur en de
veearts gebruiken zijn app. ‘Het is zo makkelijk in gebruik, vooral
die staafdiagrammen zijn handig!’
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onmiddellijk in het oog! Een aantal van onze vertegenwoordigers heeft
% MINDER Aanhoudende Mastitis
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een 10-tal dochters in Canada van hem geïnspecteerd en ze zijn laaiend
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enthousiast…
Lautrust-dochters
zijn sterke, compacte koeien met super-uiers.
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Lautrust één van de beteren, zodat niks een breed gebruik in de weg staat.
12% MINDER Kreupelheid
9% MINDER Ziektes in het algemeen
5% MINDER Kalverdiarree
2% MINDER Kalveren Longontsteking
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