Home / Welkom
Welkom op de Website van Harry Tuinier.
Voor advisering melkveebedrijven met DeLaval melkrobot(s)
Juni 2010 is de eerste Tip van de Maand op deze website
geplaatst.
Inmiddels staan er 150 Tips op.
Allemaal zijn uiteraard terug te lezen.
Zoek in Menu bij Tip van de Maand naar de laatste tips en bij
de categorie Tips waar u meer over wilt weten
Voor specifieke vragen/tips kunt u gebruik maken van de
trefwoordfunctie “Zoeken”.
Tips altijd met als doel: “meer rendement en meer plezier met
uw bedrijf!”
– Klik hier voor de Tip van de maand –
– Klik hier voor Tips in categorieën –
Melkwinnings leverancier DeLaval maakt inmiddels meer dan 20
jaar melkrobots.
Deze robot noemen we VMS, van “Vrijwillig Melk Systeem”.
Dat past mooi want in het Engels is dat “Voluntary Milking
System”.
Het woord melkrobot is ook wat vreemd want met name een burger
zal niet meteen begrijpen dat met zo’n systeem een koe juist
meer vrijheid

en meer kans

krijgt om haar natuurlijke gedrag te uiten.

Daarom is “Vrijwillig Melk Systeem” een betere benaming.
Waarom DeLaval:
Met het DelPro management programma wat DeLaval gebruikt zijn koeien goed te
managen.
Vooraf aan het melken gebruikt ze een voorbehandelbeker “die poetst als moeders
en stimuleert als een kalf”.
Daarna wordt ze prima gemolken, is ze voor de veehouder steeds goed bereikbaar

en geeft na de melking duidelijke gegevens voor goed managen aan de veehouder
terug.
Een “koeienboer” profiteert hier van!

Sinds 2018 is de nieuwe generatie, de VMS V300, gekomen.
Deze melkrobot kan nog sneller en nog meer moeiljke uiers
aansluiten.
De opties die ze bieden zoals Progesteron meting om de vruchtbaarheid goed te
volgen en de BCS (Body conditie score camera)

die het

conditieverloop van de

koe gedurende de hele lactatie in beeld brengt zijn zeer waardevol om de
levensduur van uw koeien te verhogen.

Dus: “Als de koe zèlf mocht kiezen, dan wist ze het wel!”
Harry Tuinier verzorgt al weer
vele jaren de uitleg van de
“boerenprogramma’s” die bij de
VMS, de melkrobot, horen.

In de aanloop naar- en tijdens de eerste dag dat de veehouder
met een melkrobot begint krijgt de veehouder veel informatie.
Een maand of 3 – 4 na de opstart is de veehouder met de
werking bekend en vaak klaar voor meer kennis.
De melkrobot van DeLaval is technisch zover en de kennis van
de technische begeleiding zo groot dat deze VMS op inmiddels
duizenden bedrijven heel goed functioneert.
Inmiddels draaien er al zo’n 20.000 en gezamenlijk levert dat
ook veel praktijkervaring op!
En nu wordt het verschil gemaakt in het benutten – combineren
– van uw koekennis met de (heel) vele, maar vooral voor u
interessante, mogelijkheden van het systeem.

En juist dat is wat mij boeit!
Mijn uitdaging is dat een bedrijf met een DeLaval VMS een
betere melkproductie, langere levensduur en een lager celgetal
moet kunnen hebben !!
De melkrobot zelf is al veel eerder tevreden…
Zie: “Succesvol melken met een VMS”
Wie ben ik:
Na 20 jaar zelfstandig veehouder te zijn geweest in Elahuizen,
Friesland, heb ik in 2000 besloten met het melken van eigen
koeien te stoppen en andere dingen te ondernemen.
Toch kwam ik al snel weer terug in mijn “oude” werkgebied want
niet alleen met het wel en wee van koeien, maar ook bij de
taal van de veehouder voel ik me thuis.
En zelf als veehouder was mijn grootste hobby:
Koeien!
Zowel de fokkerij als het vee verzorgen had en heeft mijn
grote aandacht.
Het was wel al gauw duidelijk dat met voeding en verzorging
aanmerkelijk sneller resultaat te behalen valt dan fokkerij.
En dus minstens zo belangrijk is voor een zo hoog mogelijke
kwaliteit veestapel.
Omgekeerd kun je ook zeggen: goede fokkerij beslissingen
worden pas benut en rendabel gemaakt als er daarna een goede
opfok, verzorging en voeding, achteraan komt.
Alleen de
optelsom levert een gezonde en efficiënte veestapel.
In deze tijd heb ik veel studie gedaan en mogelijkheden
uitgeprobeerd met koeien en jongvee om via verzorging en
voeding hieraan te werken.
Die ervaring komt natuurlijk goed van pas bij de uitleg tijdens de
bedrijfsbezoeken.
Daarbij is inmiddels veel kennis van de mogelijkheden gekomen die vooral deze
melkrobot heeft. Die ervaring en kennis helpt nog dagelijks om u, uw veestapel,
maar vooral uw individuele koeien goed te begeleiden,

.

Het werk van nu betreft nog af en toe een opstart begeleiding,
en veel bedrijfsbezoeken.

Deze kunt u zelf aanvragen of worden via de dealer of DeLaval
aangevraagd.
Daarnaast kan ik ingehuurd worden voor een studiegroep of
dealer/klantenbijeenkomst.
Ook is een update naar nieuwere versies van DelPro een goede
gelegenheid voor een bezoek, of vanwege nieuwe mogelijkheden
of, indien gewenst, om met u te brainstormen rond uw bedrijf.

Graag bied ik u, veehouder / VMS gebruiker,
service aan.

dan ook mijn

Juni 2010 is de eerste Tip van de Maand op deze website gezet.
Tips zijn in categorieën ingedeeld.
Voor specifieke vragen / tips kunt u de zoekwoorden functie
gebruiken.
Tips met altijd

als doel:

“meer rendement en meer plezier met uw bedrijf!”

