Efficiënt voeren met
Dynamisch Voeren
Streeft u naar het maximale voersaldo per liter melk? Dit is te
bereiken door de melkkoeien efficiënt te voeren. Efficiënter voeren
kan met Dynamisch Voeren. Door deel te nemen aan Dynamisch
Voeren verdient u 0,5 tot 2,0 eurocent meer per kg melk.
Dynamisch Voeren
Dynamisch Voeren is ontwikkeld door Animal Sciences Group en
bepaalt per individuele melkkoe de optimale krachtvoergift. Drie
factoren zijn de basis voor de berekening: de melkprijs, de
melkproductie en de krachtvoerprijs. Het optimum wordt iedere
dag voor iedere koe apart berekend.

Het systeem
•

Bij de opstart worden de instellingen samen met de
specialist rundvee vastgelegd.

•

De melkprijs en krachtvoerprijs worden automatisch ingelezen.

•

De melkgift wordt door middel van koeherkenning en melkmeting vastgelegd.

•

Dagelijks wordt een nieuwe krachtvoergift berekend en deze hoeveelheid wordt ook gevoerd.

•

De efficiëntie wordt via melkmeting weer gemeten en vormt de
basis voor een nieuwe krachtvoergift.

•

Het resultaat is het hoogste voersaldo.

Monitoring
Via het programma Melkvee Resultaat Inzicht van AgruniekRijnvallei is
dagelijks de ontwikkeling van het voersaldo te zien. In Melkvee Resultaat
Inzicht kunnen ook de instellingen gewijzigd worden. Het blijft natuurlijk
mogelijk om individuele koeien uit het systeem te halen en handmatig
van een krachtvoeradvies te voorzien.

Voordelen
•

Het hoogste voersaldo voor iedere koe

•

Minder aanvoer van krachtvoer (voordelig voor de mestboekhouding)

Besparing in arbeid
AgruniekRijnvallei
Voer B.V.
Het Hightechbedrijf van de Waiboerhoeve heeft aangetoond dat een saldoverbetering van €0,50 per koe
per dag haalbaar is. Voor een bedrijf van zeventig melkkoeien betekent dit een hoger saldo van €10.000
per jaar.

AgruniekRijnvallei Voer B.V.

juni-2012

•

Deelname
Aanmelding voor het programma Dynamisch Voeren is eenvoudig met onderstaand aanmeldformulier.
Agrovision draagt zorg voor de installatie van het programma en AgruniekRijnvallei ondersteunt u
tijdens het gebruik. Het aanmeldformulier kunt u inleveren bij uw specialist of opsturen naar
AgruniekRijnvallei Voer B.V., Antwoordnummer 377, 6700 WB Wageningen (postzegel is niet nodig).
Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopbinnendienst, telefoon 0317-499520.

Aanmeldformulier
Dynamisch Voeren

Naam: ___________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
PC: _______________________ Woonplaats: ___________________________
Telefoon: _________________________ Mobiel:_________________________
Klantnummer AgruniekRijnvallei: ____________________________________
Specialist AgruniekRijnvallei: ______________________________________
Actueel aantal melkkoeien: ____________ melkgevend _____________ droog

Datum: ________________________

Handtekening:

Ik beschik over:
O

Melkvee Resultaat Inzicht van AgruniekRijnvallei

O

Koeherkenning en automatische melkmeting

O

Individuele krachtvoerverstrekking

O

Melkmeting en voercomputer gekoppeld aan PC met internetverbinding

Graag meld ik mij aan voor:
O Stand alone koppeling (niet nodig bij Comru met koppeling)
Eenmalig
Vast bedrag per jaar
Variabel bedrag per jaar

€350,00
€125,00
€ 1,00

per koe

Module Dynamisch Voeren
Eenmalig
Vast bedrag per jaar
Variabel bedrag per jaar

€225,00
€100,00
€ 2,75

per koe

O

Korting bij installatie op afstand
Eenmalig

€

O

Adviesgesprek met adviseur van Agrovision

O

75,00

