BEGELEIDING

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Inseminatieservice

Onze vruchtbaarheidsbegeleiding richt zich op het tijdig drachtig krijgen
van uw dieren. We starten hier direct na de transitieperiode mee. Een schone
en goed herstelde baarmoeder is namelijk dé voorwaarde voor een
nieuwe dracht. Na de Vrijwillige Wacht Periode (VWP) dienen alle koeien
geïnsemineerd te worden. Dieren die in deze periode geen tocht laten zien,
moeten tijdig gecontroleerd worden op afwijkingen. Bij een koe met een
normale cyclus/geen afwijkingen kan afgewacht worden, terwijl afwijkingen
direct aangepakt moeten worden. Indien de VWP met 42 dagen is verstreken
zullen we er alles aan doen om uw dieren te insemineren en drachtig te
krijgen. Want wachten zorgt niet voor drachten.

Er is ook de mogelijkheid om uw dieren door ons te
laten insemineren. Onze ervaren inseminators rijden
2 routes per dag, zo kunt u zelf bepalen wat het optimale
moment van de dag is voor inseminatie. Ook bieden zij een
breed pakket aan stieren aan, die u in eigen vat, of bij ons
in voorraad kunt hebben.
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Vruchtbaarheid is een belangrijke rendementsfactor op
uw bedrijf. Verbetering van de vruchtbaarheid betekent een
efficiëntere melkproductie en benutting van stal, voer en arbeid.
Omdat de bestaande situatie en het toekomstbeeld van iedere
veehouder uniek is, bieden wij u altijd advies op maat.
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Wachten zorgt niet
voor drachten

GMS paringsadvies
Voor uw stierkeuze kunt u gebruik maken van onze
dienst paringsadvies. Belangrijk hierbij is dat we geen
standaard exterieurbeoordeling hebben, we kijken naar
wat voor koe u op uw bedrijf wilt hebben. Hierbij doen we een
exterieurbeoordeling bij zowel de pinken als drachtige vaarzen omdat
de focus ligt op vooruitgang. Uw vaste adviseur kan u, door ons uitgebreide
stierpakket, een goed advies geven waarbij de inteeltgrens streng wordt
gehanteerd. De uiteindelijke stierkeuze wordt in samenspraak met u bepaald.

DHZ-Service
U kunt er voor kiezen uw dieren zelf te insemineren. Met onze DHZ-service
bieden wij u een breed pakket aan stieren. Hierbij hanteren wij een speciale
kortingsstructuur waarbij we uitgaan van de jaarafname. Daarnaast hebben
we serviceproducten ten behoeve van inseminatie.

Vruchtbaarheidsmonitor
Om een duidelijk overzicht te hebben van de actuele kengetallen van uw
bedrijf kunnen wij u onze vruchtbaarheidsmonitor presenteren. Deze monitor
geeft aan waar de focus qua vruchtbaarheidsbegeleiding op uw bedrijf moet
liggen. Wij brengen de probleemkoeien in beeld en laten zien of er bepaalde
trends te zien zijn in bijvoorbeeld seizoen, lactatie of voeding. Dit alles
doen we met onze eigen kengetallen die een duidelijke, eerlijke en actuele
weergave zijn van de vruchtbaarheidsstatus van uw veestapel.

Kenmerken:
• Onder begeleiding van deskundige vruchtbaarheidsspecialisten
• Diagnose en advies
• Oplossingsgericht
• Focus op de aandachtskoeien
• Vruchtbaarheidsmonitor mogelijk.

Kenmerken:
• 2 gescheiden routes per dag
• Breed pakket aan stieren
• Korte lijnen
• Betalen per gerealiseerde dracht.

Hoe werken de kengetallen?
Kenmerken:
• Fokdoelbepaling
• Stierenselectie
• Uitsluiting erfelijke gebreken
• Inteeltbeheersing.
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Beschikbare koeien zijn alle koeien
die geïnsemineerd hadden kunnen
worden. Deze dieren tellen mee
vanaf de vrijwillige wachtperiode
totdat ze drachtig zijn.

IR = insemination rate | CR = conception rate | PR = pregnancy rate
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Vraag naar de mogelijkheden in uw regio!
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