INSPIRATIE
VOOR UW STUDIECLUB!

Herkauwers
De juiste inhoud voor een geslaagde bijeenkomst
Ervaringen en kennis delen staan centraal tijdens studieavonden en workshops. Maar welke inhoud geeft u mee? Wij helpen
studieclubs graag bij het organiseren van een geslaagde bijeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen
waarover wij studieavonden en workshops verzorgen.
Op maat gemaakt
Sprekers van bijvoorbeeld fokkerij-instellingen en/of dierenartsen nodig? De bijeenkomst combineren met een stalbezoek?
Samen maken we een programma en presentatie op maat. We spreken uw wensen door en adviseren waar nodig om tot een
geslaagd resultaat te komen.
Meteen aan de slag?
Neem contact op met uw melkveespecialist, dealer of onze klantenservice, tel.: 088 024 80 10. Dan bekijken we samen
hoe uw studieavond of workshop in te vullen is.

PRESENTATIE

BESCHRIJVING
Van goed naar beter!Wat zijn uw plannen voor komend jaar? Gaat u nog harder werken?
Of wilt u slimmer werken? Dat kan met Melk€fficiënt. Deze praktische aanpak ondersteunt
direct bij het maken van keuzes en het realiseren van doelstellingen. Melk€fficiënt laat in één
oogopslag zien hoe de voerwinst te verbeteren is. Specifiek voor uw bedrijfssituatie. Want
wat goed is moet goed blijven. En wat beter kan, pakken we samen aan.

Melk€fficiënt:
de slimme aanpak voor voer
en vee

Terra+: Meer melk uit eigen
ruwvoer

De focus ligt op beïnvloedbare zaken. Daar hebben we het dan ook over tijdens de
studieclubbijeenkomst. We nemen een voorbeeldbedrijf en showen u een demo. We laten
zien dat u letterlijk in één oogopslag ziet wat het effect van verschillende maatregelen op de
te verwachten extra voerwinst op het bedrijf is. Daarna kunt u bij uzelf te rade gaan, al dan
niet met een van ons, waar voor u de verbeterpunten liggen. Ook kunnen we kijken welke
strategie het beste bij uw bedrijf past om uw fosfaatrechten maximaal te benutten. Wilt u dat
we Melk€fficiënt en het bijbehorende advies ook doornemen met uw gegevens, dan kunt u
de basisgegevens invullen op een papier en wordt er een afspraak gemaakt.
Een efficiënte ruwvoerteelt is de basis voor een goede en efficiënte melkproductie. Op
praktijkvelden laten onze ruwvoer -teeltspecialisten zien waar een gezonde, vruchtbare
bodem aan moet voldoen. Daarnaast vertellen ze over grasmengsel- en maïskeuze, efficiënte
bemesting en goed inkuilmanagement. Reken op een praktisch verhaal en tips. Daar kunt u
direct mee aan de slag.
Natuurlijk kunnen we ook naar u toe komen om uw groep tijdens een avond te voorzien van
de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van ruwvoerproductie. Al onze kennis is
verwerkt in de ruwvoeraanpak: Terra+: meer melk uit ruwvoer.

Z.o.z. voor meer presentaties

Vervolg presentaties

Voedingsaanpak:
probleemloos melken met
gezonde koeien

Innovatie en productontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel.
Onderwerpen voor studiebijeenkomsten waar u aan kunt denken zijn:
• Betere inschatting van het ruwvoer via NIRS-ijklijnen
• Kengetal MELK: Meer Energie voor Lacterende Koeien
• Pensgezondheid
• Rantsoenefficiëntie
• Alles over het voeren van grondstoffen en bijproducten, zowel technisch als economisch.
• Hoge productie met gezonde koeien
• Strategie voor benutting fosfaatrechten
• Gemengd voeren en TMR
Deze punten zijn verwerkt in onze voedingsaanpak: Feed2Milk, melkt beter.
Voorbeelden van variaties op het thema voeding:
• Wat is het belang van goede voeding in de droogstand?
• Hoe is er met goede voeding én een slimme managementaanpak te sturen op de
gezondheid van de dieren?

Jongvee-opfok:
het belang van jeugdgroei
voor de melkproductie

Een hoge levensproductie begint bij een goede jeugdgroei.
• Goede opfok in relatie tot huidige wetgeving
• Transitiemanagement en de invloed op de ontwikkeling van het kalf
• Alles rondom geboorte en biest
• Aanpak eerste 14 dagen
• Gezondheidproblemen en -oplossingen kalveren
• Verschillende opfokstrategieën
• Arbeidsbesparende voersystemen
• Ventilatie
• Verbeteren gezondheid en weerstand kalveren (Vitaliteitscore als tool)
• Groei en ontwikkeling van kalveren verbeteren? (Vita app)
Deze onderdelen zijn verwerkt in onze voedingsaanpak: Vita, start beter

Transitiemanagement
voorkomt
gezondheidsproblemen

Zorgvuldigheid telt. Zeker als u weet dat 80% van de problemen tijdens lactatie ontstaan
in de gevoelige periode rondom afkalven. Speciale producten voor de transitiefase en het
bijbehorende advies helpen zware geboortes, zucht en melkziekte voorkomen. Door een
juiste transitieaanpak voorkomt u niet alleen problemen rondom het afkalven, ook zorgt dit
voor een goede opstart van de nieuwe lactatie. Dit levert u werkplezier en geld op.
Verzamelt u uw kengetallen keurig? U kunt er nog veel meer sturingsinformatie uithalen
dan u denkt. Maak aan de hand van Agroscoop kennis met de informatie die u uit uw eigen
gegevens kunt halen. In een workshop gaat u eventueel zelf met analyses aan de slag.

Kengetallen:
wat leren we ervan?

Mest en Mineralen

Variaties op dit onderwerp: Kengetallenanalyse in combinatie met een bedrijfsvergelijking:
vergelijk elkaars resultaten en leer van de verschillen.
Inzoomen op één kengetal, bijvoorbeeld voerwinst. De deelnemers sturen vooraf hun
gegevens in waardoor de presentatie interactief wordt gemaakt. U krijgt advies om de
voerwinst te verbeteren.
Het efficiënt benutten van mineralen wordt steeds belangrijker. Aan de hand van de
KringloopWijzer lichten onze melkveespecialisten de mineralenkringloop toe. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden uit pilotprojecten.
De Nederlandse melkveehouderij heeft vanaf 1 januari 2018 te maken met fosfaatrechten.
Hoeveel rechten kreeg u toegewezen? En is dit voldoende voor uw verwachte melkproductie
en dieraantallen in 2018? De Fosfaatcalculator geeft u snel en eenvoudig inzicht.
Wel of niet weiden is de keuze van de boer. Onze WeideCoaches zetten op rij waar u in beide
situaties rekening mee moet houden.

Weiden / FarmWalk

Heeft u een studiegroep met allemaal boeren die weiden, dan kunnen we voorzien in een
praktische presentatie met tips en aandachtspunten. Dit kan indien gewenst gecombineerd
worden met een ‘FarmWalk’.

Vleesvee:
verborgen rendement

Ons vleesveeteam laat zien waar de winst te behalen valt. Deze presentatie wordt op maat
gemaakt voor rosékalveren, zoogkoeien of vleesstieren en kan gecombineerd worden met
een praktische case. Een voorbeeld van een onderwerp is: opfok van rosékalveren is de basis
voor goede (slacht)resultaten.

Geiten

De geitenspecialisten van ForFarmers komen enkel op geitenbedrijven. Hierdoor hebben ze
een goed beeld van de geitenhouderij en haar markt. Een presentatie voor een studieclub
wordt op maat gemaakt. Het kan zich toespitsen op bijvoorbeeld voeding - zoals het sturen
op rantsoenefficiëntie -, opfok, of op dierhouderij of de marktbenadering.

