Slimme software
van AgroVision
Vanuit haar passie voor boeren, levert
AgroVision gespecialiseerde softwarepakketten voor de gehele sector. Duizenden
melkveehouders gebruiken de pakketten
van AgroVision dagelijks. Met de software
van AgroVision houden zij tijd over voor
het echte werk. Wilt u meer weten over
VoerwinstMonitor of één van de vele andere
softwaremogelijkheden die AgroVision de
agrarische sector biedt? Kijk op onze site
www.agrovision.nl, www.cowvision.nl
of neem rechtstreeks contact op met
onze adviseurs: (0570) 664 115.

De kracht van VoerwinstMonitor:

VoerwinstMonitor

4 Verbetering voermanagement: helpt bij vraagstukken op
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voersoorten of wat de prestaties van het winter- en
zomerrantsoen zijn geweest.
4 Geld verdienen: direct inzicht in de totale voerkosten
(ruwvoer- en krachtvoerkosten).
4 Inzicht: met één scherm houdt u zicht op de prestaties van
uw veestapel. U heeft handvatten om direct bij te sturen.
4 Controle: grip op het voerproces en inzicht in het voeren .
4 Online, dus overal te benaderen.
4 Uw adviseur kan meekijken, u bepaalt.
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korte en lange termijn zoals inzet van goedkopere

Grafiek financiële trend
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Aan de slag met VoerwinstMonitor
Wat heeft u nodig?
l Een voermengwagen
l VoerwinstMonitor, inclusief:
- Cockpit met direct zicht op het voeren en
		 melken op uw bedrijf.
- VoerwinstMonitor app op de smartphone of tablet:
		 laadlijsten voor een snelle invoer van werkelijke
		 hoeveelheden geladen voer.
- Automatisch inlezen melkgegevens en
		 krachtvoergegevens uit melkrobot, melkmeters
		 en voercomputer.
- Gegevens kunnen ook handmatig ingevoerd
		worden.

Bij schommelende voer- en melkprijzen en een verplicht betere mineralenbenutting wordt een efficiënte
omzetting van voer naar melk steeds actueler. Even
niet doorhebben wat er op het gebied van voeren gebeurt, levert meteen een financieel nadeel op. Efficiënt
voeren is belangrijk, ook op uw bedrijf. Hoe houdt u op
een gemakkelijke manier grip op uw voermanagement?
VoerwinstMonitor geeft u het antwoord.
Speciaal voor melkveehouders die ruwvoer wegen,
heeft AgroVision VoerwinstMonitor ontwikkeld. Met de
voermengwagen weegt u het voer al, VoerwinstMonitor
maakt het voermanagement op uw bedrijf compleet.
Nauwkeurig voeren levert veel geld en inzicht in totale
ruwvoer en krachtvoerkosten op.

Direct de voerwinst in beeld
Met VoerwinstMonitor weet u precies hoeveel kgmelk
er geproduceerd wordt met het opgenomen voer. Meteen financieel inzicht, want u weet hoeveel euro’s er in
de koeien gaan en hoeveel euro’s eruit komen. U ziet
direct of u bijvoorbeeld met een goedkopere voersoort
dezelfde efficiëntie behaald. Ook ziet u wat het effect is
van bijvoorbeeld een gewijzigd rantsoen of een andere
laadvolgorde.

Handige cockpit: al uw voergegevens centraal
VoerwinstMonitor combineert de voeropname met de
melkproductie uit de melkmeters of tankmelk. Via de

Cockpit VoerwinstMonitor

Rapport in Voerwinst: de drogestof opname totaal en van
ruwvoer per voergroep inzichtelijk. Ook beschikbaar voor
droge koeien en jongvee.

CowVision brengt
alles samen

Invoeren op smartphone of tablet

handige cockpit heeft u dagelijks inzicht in de voerefficiëntie en de voerwinst. De essentiële informatie
leest u snel met de meters en grafieken. U heeft alle
informatie over het dagelijkse voerproces bij elkaar op
één centrale plek, zodat u direct kunt bijsturen.

Met VoerwinstMonitor app voert
u tijdens het laden snel en
gemakkelijk de werkelijke
hoeveelheid kilo’s voer in.

Minder mestafzetkosten

Uw adviseur kan meekijken

Een hogere voerefficiëntie betekent ook een hogere
mineralenefficiëntie en dus een hoger BEX-voordeel.
Dat betekent minder mestafzetkosten.

Een groot voordeel is de mogelijkheid om uw voeradviseur mee te
laten kijken door deze te machtigen.
U beslist het uiteraard zelf.

Met de VoerwinstMonitor heeft u grip op uw
voerproces. Het geeft zicht op de totale ruwvoer
en krachtvoeropname, de voerefficiëntie, voerkosten en het saldo.

Koppeling met voermengwagen
Het is mogelijk om VoerwinstMonitor te koppelen
met de voermengwagen. De weeggegevens worden
automatisch opgehaald tijdens het laden en voeren.

Wat is voerefficiëntie
De voerefficiëntie vergelijkt iedere dag de
geproduceerde hoeveelheid melk met de
voeropname van gisteren. Hoe meer melk per
kg droge stof, hoe hoger de voerefficiëntie.
In de praktijk varieert dit van 1.1 tot 1.7. Koeien
die het voer beter benutten, produceren
efficiënter en dat ziet u terug in een hoger
voerwinst. VoerwinstMonitor combineert de
ruwvoeropname met de melkmeetgegevens.
Het programma berekent op deze manier
dagelijks per groep, automatisch de werkelijke
voerefficiëntie op uw bedrijf.
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