Sprint-Training Melkveehouderij
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Voederproductie
Huidige en alternatieve voedergewassen en groenbemesters
Gras/klaver management
Teelt van snijmaïs en eigen krachtvoer
Samenstelling en benutting organische mest en bemesting advies
Bemesting en kuilkwaliteit






Melkveevoeding
Ruwvoer de basis van het rantsoen
Samenstellen optimaal rantsoen.
Controle voeding, conditie, mest, gezondheid en melkproductie-informatie
Voeding rond de droogstand
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Melkwinning (½ dag)
Inleiding over melktechniek, reinigen melkinstallatie, melkstallen en
tanklokaal en hulpapparatuur
Bezichtiging melksystemen





Huisvesting (½ dag)
Nieuwe ontwikkelingen omtrent dierwelzijn: ligcomfort, ventilatie en water
Praktisch beoordelen in de stal van ligbedden, boxafscheiding en maatvoering
Looplijnen






Uiergezondheid
Wat is mastitis, achtergrond en informatie
Bedrijfsbeoordeling, identificeren mogelijke knelpunten
Identificeren probleemdieren, CMT - praktijk, ind. celgetal
Monsters nemen voor bacteriologisch onderzoek
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Diergezondheid
Praktijkgerichte informatie over ziekteleer, herkennen van ziekten, preventie
en behandeling van managementziekten
Een deel van de dag vindt plaats in de stal
Vruchtbaarheid
Mogelijke oorzaken van afname van de vruchtbaarheid en de rol van de
veehouder
Tochtigheids waarneming in de praktijk is meer dan alleen observeren
Welke kengetallen zijn zoal beschikbaar om een bedrijf te analyseren
Beoordelen/interpreteren van cijfers uit diverse managementprogramma’s
Protocollen zijn van belang om problemen inzichtelijk te maken
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Jongveeopfok
Hoe realiseer je een goede opfok
Welke concrete meetpunten zijn er
Voeding en gezondheid
In de stal wordt de opfok gevolgd aan de hand van metingen en conditiescore
Waarom vallen in de praktijk de resultaten tegen

Veeverbetering
Hoe moeten we fokwaardes lezen en hoe kunnen we ze in de praktijk
toepassen
Wat zijn de meest belangrijke exterieur onderdelen van de koe en hoe worden
ze beoordeeld
Welk fokdoel moet ik nastreven en welke stier past het beste bij mijn beleid

Bedrijfsanalyse/bedrijfseconomie
Analyse van kengetallen: het ontstaan en de relatie tussen kengetallen
Economisch bedrijfsrapport: kosten, opbrengsten en interne vergelijking
Opbouw economisch cijfers vanuit het technisch rapport
Bedrijfsbeoordelen: bedrijfsvergelijking, sterkte en zwakte analyse

