++

BCS, poot, mest en
pensscore

Doen

++

Beoordelen melkproductie

Doen

+++

Beoordelen voereffeiciëntie Doen

+++

Bioraffinage

Tonen

+++

Mestscheiding

Tonen

+++

Freezen vanggewas

Tonen

+

Herinzaai dekvrucht

Tonen

+

Rijenbemesting + zaaien
maïs

Tonen

+

Wiedeggen

Doen

+

Onderzaaien vanggewas

Doen

+

Weiden

Doen

++

Klaver, grasbestand en opbrengst schatten

Doen

++

Maïsopbrengst beoordelen

Doen/
Tonen

++

Profielkuil maken en
beoordelen

Doen

+++

December

Doen

November

Beoordelen diergezondheid

Septembe
r
Oktober

++

Augustus

Doen/
Tonen

Juli

Techniek, gemengd,
multifeeder, dynamisch

Juni

++

Mei

Doen

April

Rantsoen samenstellen

maart

++

Februari

Geschikt
voor

Doen

Januari

Activiteit

Voer
Vee
Mest VeeEff
Bodem & gewas

Voerpartijen beoordelen

Inhoud

Mest

VeeEff

Vee

Voer

Algemeen

• Bij alle excursies leggen we de relatie met de algemene
bedrijfsvoering die gericht is op zo efficiënt mogelijke productie
• Aandachtspunten zijn steeds:
• Hoe werkt het?
• Hoe moet je werken om een hoge efficiëntie te bereiken?
• En waar moet je op letten om goed te sturen?
• De oranje onderdelen zijn gekoppeld aan een lesmodule. De
lesmodule is verrijkend, maar is nooit noodzakelijk.

Voerpartijen beoordelen

• Fysieke beoordeling van de voerpartijen op kwaliteit en
conservering.
• Dit naderhand vergelijken met analyse verslag

Rantsoen samenstellen

• Beoordelen huidige rantsoen
• voorstellen formuleren voor verbetering.
• Alle diergroepen

Techniek, gemengd,
multifeeder, dynamisch

• Beoordelen toegepaste techniek op nut en werking, ook in
economisch perspectief

Beoordelen diergezondheid

• Aan de hand van aanwezige bedrijfsadministratie beoordelen van
de diergezondheid. Incl. BGP BBP
• Formuleren verbeterpunten

BCS, poot, mest en
pensscore

• Instructie en oefenen met de diverse scores
• Interpretatie van de scores (irt voeding en gezondheid)
• Formuleren verbeterpunten

Beoordelen melkproductie

• Analyseren productie resultaten
• Formuleren verbeterpunten

Beoordelen voereffeiciëntie • Berekenen van de voerefficiëntie
• Formuleren van verbeterpunten
Bioraffinage

•
•
•
•

Mestscheiding

• Waarom mestscheiding?
• Kosten en onderhoud van het apparaat
• Ervaringen en ontwikkelingen

Ter plaatse uitleggen van de processtappen
Uitleggen begrip dagverse mest
Bespreken chemie en microbiologie
Evt. Combineren met veldbezoek (proeven)

Bodem & gewas

Inhoud (vervolg)
Freezen vanggewas

• Tonen hoe en wanneer het gebeurt.
• Bespreken relatie met N mineralisatie
• Schatten bijdrage aan OS in de bodem (opbv hvh biomassa)

Herinzaai dekvrucht

• Tonen hoe en wanneer het plaatsvindt
• Beoordelen resultaat in onkruidonderdrukking
• Bespreken nut en noodzaak

Rijenbemesting + zaaien
maïs

• Tonen hoe het gebeurt/hoe de machine eruit ziet
• Uitleggen van praktische voorwaarden voor een goede uitvoering
• Bespreken alternatieve methoden/technologie

Wiedeggen

• Tonen hoe en wanneer het plaatsvind
• Beoordelen resultaat op onkruidonderdrukking
• Bespreken nut en noodzaak

Onderzaaien vanggewas

• Tonen hoe en wanneer het gebeurt.
• Uitleggen van praktische voorwaarden voor een goede uitvoering
• Uitleggen van problemen die in de praktijk voorkomen

Weiden

• “FarmWalk” (rondgang over de graspercelen)
• Bespreken en beoordelen van toegepast beweidingssysteem
• Formuleren van verbeterpunten

Klaver, grasbestand en opbrengst schatten

•
•
•
•

Maïsopbrengst beoordelen

• Opbreng schattingen van mais op stam
• Terugkoppeling na oogsten

Profielkuil maken en
beoordelen

• Tonen hoe het bodemprofiel is opgebouwd
• Consequenties voor verdeling mineralen over opname en
uitspoeling bespreken
• Consequenties voor teelt en bemesting bespreken
• Samenvatten wat de profielkuil kan vertellen over do’s and dont’s
op het bedrijf.

Oefenen en valideren
Relevantie voor beweiden
Relevantie voor bemesten
Belang klaver voor kunstmestbehoefte

