SenseHub in de praktijk!
afgelopen zomer kwamen hendrik van ’t hof en zijn vader
gerrit erachter dat het merendeel van de halsbanden van
hun toenmalige tochtmonitoringssysteem aan vervanging
toe was. Ze besloten daarom te investeren in het sensehub
starter pakket. het nieuwe tochtmonitoringssysteem draait
nu drie maanden en ze zijn erg enthousiast!
Met 25 halsbanden voor 60 koeien verhangen vader en zoon
de halsbanden consequent iedere twee maanden tijdens het
periodieke bedrijfsbezoek van de veearts. De halsbanden hebben
dan nog wel een weekje nodig om zich in te lezen, maar daarna
signaleert het SenseHub systeem alle tochtige koeien. ‘Ik zie
af en toe een tochtige koe rondlopen in de stal en even later
verschijnt dat signaal ook op mijn beeldscherm, dat geeft toch
wel vertrouwen dat het goed zit,’ vertelt Hendrik tevreden. Het
vorige HeatTime Classic systeem functioneerde ook, maar was
veel minder nauwkeuring. Ook is hij blij met de halsbanden:
‘Deze banden zijn gemakkelijk aan te brengen en aangezien wij
de banden met regelmaat moeten verhangen, is dat een grote
meerwaarde voor ons!’
Het SenseHub Starter pakket herkent de tochtige dieren door
middel van herkauwmonitoring en het vreetgedrag. ‘Ik mis eigenlijk
geen meldingen meer, omdat we nu werken met een app op mijn
telefoon, computer in de stal en computer thuis.’ Zo is Hendrik
altijd en overal op de hoogte. De familie heeft expliciet voor
het Starter pakket gekozen met alleen tochtigheidssignalering,
want extra opties, zoals gezondheidsmonitoring, zijn grotendeels
pas van toepassing na het afkalven. ‘Omdat wij de halsbanden
consequent verwisselen, wanneer het dier eenmaal drachtig is,
zijn die extra opties van het Advanced of Premium pakket niet
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nodig voor ons’. Een meerwaarde daarbij is dat, ongeacht welk
pakket je kiest, de herkauwactiviteit wordt meegenomen in de
registratie en de berekeningen voor de tochtbetrouwbaarheid.
‘In ons geval is dit zeker een voordeel, aangezien de robot
verschillende gezondheidsattenties geeft. Zo kunnen beide
systemen elkaars bevindingen bevestigen, en kunnen we daarna
meteen actie ondernemen’.
‘Door de hitte van afgelopen zomer en de problemen met de
oude kapotte halsbanden is de tussenkalftijd, met net iets onder
de 400 dagen, niet heel gunstig,’ vindt Gerrit. Dat is nog altijd
onder het landelijke gemiddelde van 416, maar ze hebben er
vertrouwen in dat dit snel zal verbeteren. ‘Vanochtend zijn er vier
tochtige koeien gesignaleerd,’ zeggen de mannen enthousiast.
Ze insemineren de dieren zelf, dus er kan heel snel gehandeld
worden.
Op het gebied van fokkerij wordt er veel gebruik gemaakt van
exterieurstieren. ‘Als een koe qua exterieur goed in elkaar zit,
dan kan de productie niet zo gauw tegenvallen!’ En dat blijkt ook
uit hun productiecijfers. Ze kopen bijna nooit meer dan 5 rietjes
van één bepaalde stier en zo zie je een grote verscheidenheid
bij hen in de stal. De dieren kunnen naar buiten op de kavel
achter het bedrijf en dit valt precies binnen het bereik van de
SenseHubController (500m x 200m). Ze hebben vorig jaar een
nieuwe robot geïnstalleerd, dus de dieren kunnen sowieso niet
meer in de percelen over de weg geweid worden in verband met
de bezoektijden van de robot. Dit samen zorgt ervoor dat de
SenseHub zenders continu uitgelezen worden.
SenseHub bespaart veel tijd en geeft geruststelling. Het helpt
veehouders om op verantwoorde en innovatieve wijze een
verbetering in vruchtbaarheidscijfers en een productieverhoging
te realiseren. De familie van ‘t Hof is na slechts een paar maanden
gebruik al zeer tevreden en de kwaliteit van het systeem zal zich
binnenkort ook in cijfers laten uitdrukken!

Wilt u meer informatie over tochtdetectie en
gezondheidsmonitoring, neem dan contact op met
Semex-experts Bauke Braaksma of Tim Feijnenbuik.

