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Overzicht alle verplichtingen
in één cockpit
AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
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Fax (0570) 637 756
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De praktische cockpit geeft een samenvatting van de huidige stand van zaken
op uw bedrijf. In één scherm ziet u of u
voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
Is na het invullen alles op groen? Dan
klopt het helemaal. Komt een onderdeel
op rood? Dan weet u of u actie moet
ondernemen.
De handige attenties op het gebied
van percelen, dieren, bemestingsonderzoeken, mest en grondgebondenheid
geven meteen aan wat er nog geregeld
moet worden.

NAAR INHOUD
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Grondgebondenheid

AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon (0570) 664 111
Fax (0570) 637 756

Maatregelen die u nu neemt, kunnen
invloed hebben op de komende jaren.
Heeft u het komende jaar grond tekort
of kunt u (nog) minder koeien houden of
juist een hoger BEX-voordeel behalen?
AgroMineraal geeft u een doorkijk naar
het komende jaar als het gaat om grondgebondenheid. Zo weet u nu al wat de
gevolgen zijn voor het komende jaar.

info@agrovision.nl
www.agrovision.nl

Inzicht in grondgebondenheid en begrenzing van de bedrijfsomvang.

NAAR INHOUD
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Direct zicht in de beschikbare
ruimte! Ook bij wijzigingen
AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer

• Hoeveel mest moet ik afvoeren?
• Hoeveel mest kan ik aanvoeren?
• Hoeveel kunstmest kan ik aankopen?

Telefoon (0570) 664 111
Fax (0570) 637 756

AgroMineraal geeft direct antwoord
op deze vragen. In één scherm heeft u
inzicht in de beschikbare ruimte. Gaat
u mest afvoeren? In één oogopslag
ziet u wat dit doet met de beschikbare
ruimte. Niet meer terug ‘bladeren’ in
het programma maar meteen de consequenties zien. Dat bespaart veel tijd en
u weet precies wat u heeft aangepast.

info@agrovision.nl
www.agrovision.nl

NAAR INHOUD
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Automatisch geborgde
gegevens
AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon (0570) 664 111
Fax (0570) 637 756
In dit voorbeeld ziet u de percelen liggen zoals
die bekend zijn bij RVO.

De benodigde gegevens worden
automatisch ingeladen vanuit de centrale
database KringloopWijzer, RVO, EuroFins en ALNN. U werkt met geborgde
gegevens uit de Kringloopwijzer zodat de
gegevens in AgroMineraal altijd kloppen.
Dat geeft zekerheid.

In één oogopslag ziet u welke percelen en uitslagen

info@agrovision.nl
grondonderzoeken zijn gekoppeld.
www.agrovision.nl

Bovendien beschikt u direct over de
verplichte grafische kaart van uw
percelen en grondonderzoeken.

NAAR INHOUD
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Alle informatie op één plek

AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon (0570) 664 111
Fax (0570) 637 756
info@agrovision.nl
www.agrovision.nl

In het digitaal mestdossier slaat u overzichtelijk alle gemaakte rapporten en bewijsstukken
op. U voldoet op een zeer eenvoudige manier
aan de bewaarplicht en u heeft alle informatie
op één plek

Uw adviseur kan meekijken
en wijzigen
U deelt de informatie in AgroMineraal eenvoudig met uw adviseur. Zo kunt u samenwerken op de manier zoals u met de adviseur
heeft afgesproken.

Alles geregeld
Met AgroMineraal heeft u de zekerheid dat u
werkt met geborgde gegevens. De opzet van
het rapport is goedgekeurd door RVO. Uw
adviseur kan meekijken of wijzigen. Het klopt
gewoon.
NAAR INHOUD
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FosfaatMonitor: effecten
van melkproductiewijziging
AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon (0570) 664 111
Fax (0570) 637 756
info@agrovision.nl
www.agrovision.nl

In een grafiek ziet u per maand de ontwikkeling van de geproduceerde fosfaat
t.o.v. de beschikbare rechten. In december dient de fosfaatproductie op of onder
de beschikbare rechten uit te komen.
De gemiddelde melkproductie per koe
bepaalt mede hoeveel fosfaat er wordt
geproduceerd. U ziet in één oogopslag
in welke melkproductieklasse u zit en bij
welke productie u een klasse hoger of
lager uitkomt. Het programma berekent
dan direct het effect door hoeveel dieren
u minder of meer mag houden.

NAAR INHOUD
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FosfaatMonitor: het optimale
moment plannen om dieren
aan of af te voeren
AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon (0570) 664 111
Fax (0570) 637 756
info@agrovision.nl
www.agrovision.nl

U kunt uitgaan van het verwacht aantal
dieren uit het bemestingplan of u vult
handmatig het verwachte aantal dieren
in. Bij gebruik van CowVision (Comru/
Agis-TFS) maakt de prognose gebruik van
de dieren hieruit en loopt dus automatisch mee met uw dierregistratie.
Met de FosfaatMonitor heeft u eenvoudig in beeld hoe de fosfaatproductie op
uw bedrijf uitpakt en welke acties uitgevoerd moeten worden.

NAAR INHOUD

AgroVision: Postbus 755 - 7400 AT Deventer - Telefoon (0570) 664 115 - Fax (0570) 637 756 - info@agrovision.nl - www.agrovision.nl

8

