Melken: van krukje
tot robot
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Deze spreekbeurt is ontwikkeld speciaal voor kinderen van de basisschool.
Met de spreekbeurt “melken, van krukje tot robot” wordt er een kijkje genomen
in de geschiedenis van de melkveehouderij. Ook wordt de moderne manier van
koeien melken uitgelegd.
Vervolgens wordt deze spreekbeurt afgesloten met een stukje hoe de koe reageert
op deze moderne manier van melken. Ook wordt er uitgelegd hoeveel een koe eet
per dag en wanneer ze nu wel of geen melk geven.
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Z o m a a r e e n paar reacties die je kunt verwachten als je het over robot mel k e n h e b t . M a a r z i j n z e t e re c h t ?
O m h i e r e e n g o ed an tw oo rd o p t e kunnen gev en beginnen we bij de geschi e de ni s v a n he t m e l k e n.

Je bent een luie boer als je overgaat op robot melken
Robot melken is zielig voor de koe
Robot melken betekent het eind van de koe in de wei
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In het jaar 1948 is Lely op de kaart gezet door de broers Cornelis en Arij van der

Machines voor de melkveehouderij:

Lely. Zij hebben het bedrijf Lely opgericht en de eerste successen gebracht.

Lely biedt alle producten aan om de melkveehouderij te ontlasten in het werk wat

In het jaar 2008 kan gezegd worden dat Lely is uitgegroeid tot een bedrijf wat

ze hebben.

haar producten verkoopt in meer dan 60 verschillende landen en werk biedt aan
1200 werknemers wereldwijd.

De producten die Lely aanbiedt voor de melkveehouderij zijn:
• Melkrobot, om de koe te melken, dit noemt Lely “Lely Astronaut A3 Next”

Lely heeft twee verschillende productsoorten te bieden, namelijk:

• Voerschuiver, om het voer voor de koe aan te schuiven, dit noemt Lely “Lely Juno”
• Mestschuiver, om de stal schoon te houden, dit noemt Lely “Lely Discovery”

• Graslandmachines
• Machines voor de melkveehouderij

Graslandmachines zijn:
• Maaimachine, om het gras te maaien, dit noemt Lely “de Splendimo”
• Schudders, om het gras op te schudden, dit noemt Lely “de Lotus”
• Harkers, om het gras te harken, dit noemt Lely “de Hibiscus”
•	Balenpersers, om het gras klein te persen tot 1 groot geheel, dit noemt Lely
de “Welger”
• Opraapmachine, om het gras op te pakken, dit noemt Lely “de Tigo”
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Heel vroeger werden alle koeien nog met de hand gemolken. De boer zat dan

betekent wel dat je twee keer twee uur in de melkput staat. Dus je moet ‘s

op een krukje met een emmer onder de koe. De melk werd in melkbussen

ochtends al om half zes opstaan om te gaan melken en ‘s avonds moet je vroeg

gegoten, die door de melkfabriek werden opgehaald. Als je echt heel goed kon

eten, want om zes uur moet er alweer worden gemolken.

melken, melkte je 10 tot 12 koeien per uur. Als je bijvoorbeeld 60 koeien had,
zou dat betekenen dat je wel 6 uur bezig zou zijn. Maar dat is nog niet alles:

De rest van de dag is de veehouder druk bezig met alle andere werkzaamheden,

een koe moet eigenlijk minimaal twee maal per dag worden gemolken.

zoals voeren, het schoonmaken van de ligboxen en het werk op het land; mest

Dus ‘s avonds begon je gewoon weer opnieuw. De meeste boeren hadden ook

uitrijden, maaien en inkuilen. Je begrijpt dus wel dat een boer een heel druk

niet zo veel koeien, of ze hadden personeel in dienst, want je begrijpt natuurlijk

leven heeft en maar heel weinig vrije tijd overhoudt. En ook in het weekend

wel dat je dit niet in je eentje kunt doen.

willen de koeien minstens twee keer per dag gemolken worden.

Gelukkig is het melken nu heel wat gemakkelijker. Eerst kwamen de melkmachines,
waarmee meer koeien op tegelijk kunnen worden gemolken. De boer plaatst
de melkbekers op de spenen van de koe, waarna de melk er wordt uitgezogen.
De melk wordt opgevangen in melkglazen en vandaar naar een grote melktank
gepompt. Dat scheelt natuurlijk al heel veel werk, maar twee keer per dag melken
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In het jaar 1992 kwam Lely met een geweldige nieuwe

robot automatisch de tepelbekers aansluiten.

uitvinding op de markt: De Lely Astronaut melkrobot. Dit

Zodra er een kwartier (elke uier heeft vier kwartieren en

betekende niet alleen meer vrijheid voor de boer, maar ook

dus vier spenen) leeg gemolken is, wordt de tepelbeker

voor zijn koeien. De melkrobot gaat namelijk de hele dag

er vanzelf afgehaald. De melkrobot kan zelfs via speciale

door! 24 uur per dag en zeven dagen per week.

apparatuur aan de melk zien of de koe ziek is. Deze melk
wordt dan apart opgevangen. Als de koe klaar is, gaat het

Sommige mensen denken bij het woord “robot” aan een

volgende hek open en kan ze eruit lopen. Sommige koeien

klein blikken mannetje dat luid biepend op wieltjes door de

denk slim te zijn en gaan heel vaak naar de robot, omdat ze

stal loopt. Dit is natuurlijk niet zo. De melkrobot is een soort

denken dan lekker extra voer te krijgen. Maar daar trapt de

box met hekken ervoor. Het eerste hek staat altijd open

robot natuurlijk niet in. Als de koe te veel vreet of te vaak

als er geen koe in staat. Als een koe gemolken wil worden,

gemolken wordt, kan ze ziek worden en dat is natuurlijk

loopt ze uit zich zelf naar de robot toe.

niet de bedoeling. Het tweede hek gaat gelijk weer open,
de koe krijgt geen voer en wordt niet gemolken.

Elke koe heeft een halsband met een speciaal zendertje om.
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Als de koe naar de Lely Astronaut toegaat om gemolken

Omdat de koeien vaker dan twee keer per dag gemolken

te worden, weet de melkrobot precies om welke koe het

kunnen worden, zullen ze ook meer melk gaan geven. Dit

gaat, hoeveel ze die dag al gevreten heeft en hoe vaak ze

is uiteraard ook een gunstig voordeel voor de boer. Op

gemolken is. Sommige koeien komen wel 3 tot 4 keer per

deze manier kan de boer zijn tijd dus makkelijker indelen.

dag om gemolken te worden. Als het voor de koe al tijd is

Hij hoeft niet meer persé vroeg op te staan, omdat zijn

om gemolken te worden, krijgt ze een portie krachtvoer.

koeien de hele dag door, ook ‘s nachts, zelf naar de robot

Ondertussen draait een speciale robotarm, met een laser

gaan. Hij houdt dus nu meer tijd over voor bijvoorbeeld: zijn

erop, onder de koe. Met het elektronische oog van de laser

vrouw en kinderen, het bewaken van zijn kudde, het netjes

wordt precies de plaats van de spenen opgezocht. Zo kan de

houden van zijn stal en nog voor andere dingen.
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De Lely Astronaut melkrobot
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Ook de koeien zelf zijn gek op de robot, ze worden nu niet meer twee keer op een

Een koe heeft vier magen: de netmaag, de pens, de boekmaag en de lebmaag. In

dag naar de melkput gejaagd. Als je rondkijkt in een stal waar een Lely Astronaut

deze magen zitten allerlei stoffen en bacteriën die ervoor zorgen dat het eten in

melkrobot staat zie je de koeien heerlijk rustig liggen herkauwen. Af en toe staat

melk veranderd kan worden. Als het eten uit de magen komt, gaat het naar de

er eentje op en sjokt op haar gemakje naar de robot toe om gemolken te worden.

uier, daar wordt de melk gemaakt.

Ook naar buiten gaan om te grazen is geen probleem. Als de koe gemolken is
kan ze ook naar buiten toe om te grazen, ook dan loopt ze uit zichzelf weer naar
binnen toe om gemolken te worden. Om goede melk te kunnen
maken moet een koe natuurlijk ook goed eten. In de zomer als

Een koe maakt niet altijd melk. Pas als de koe een kalfje heeft gekregen, gaat ze
melk maken. Het kalfje gaat al heel snel naar een aparte stal en de moeder
gaat weer terug naar de andere koeien. Gelukkig hebben ze elkaar nog

de koe buiten staat eet ze lekker gras en in de robot krijgt

maar heel eventjes gezien en zijn ze nog niet aan elkaar gewend. Dus is

ze krachtvoer. In de winter is er geen vers gras en krijgt ze

het niet zo heel erg voor de koe. De koe blijft nu ongeveer 10 maanden

kuilgras en snijmaïs.

melk geven. Na deze 10 maanden mag de koe niet meer naar de
melkrobot, ze wordt “droog” gezet. Op deze manier kan de uier weer

Het is voor de melkproductie heel belangrijk dat elke koe de juiste
hoeveelheid voer krijgt. Dit houdt de boer netjes bij

een beetje tot rust komen en de koe kan weer op kracht komen voor het
volgende kalfje dat er aankomt.

in de computer van de robot. Een koe eet in de zomer gemiddeld wel 90 kilo vers
gras en 2 kilo krachtvoer per dag. Drinken is natuurlijk ook heel belangrijk. De koe

Een koe kan soms wel vier volle emmers melk per dag geven. Sommige koeien

drinkt per dag ook nog eens 70 liter water. Gemiddeld piest en poept een koe wel

geven in hun hele leven wel 100.000 liter melk! De boer is dan heel trots op haar

100 kilo per dag! Een boer kan aan de samenstelling van de poep van de koe zien

en er wordt een soort feestje gegeven.

of de koe wel het juiste voer krijgt.
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Klik hier voor een film van de Lely Astronaut melkrobot in actie!
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