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Versie 6 van BBPR is beschikbaar
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Sinds begin september is versie 6 van het BedrijfsBegrotingsProgramma Rundveehouderij (BBPR)
beschikbaar. Met BBPR kunnen veehouders hun bedrijf analyseren en alternatieve bedrijfssituaties
begroten. In dit artikel worden de aanpassingen in versie 6 van BBPR beschreven. Vanaf versie 6
kan het gebruik van grasland met een beheersovereenkomst worden meegenomen. Ook is het aantal krachtvoervervangers aanmerkelijk uitgebreid. Doordat BBPR nu ook standaardoverzichten kan
maken sluit het programma veel beter aan bij managementsoftware. Bovendien zijn al de normen
uit de KWIN-Veehouderij 1998-1999 en de CVB-Veevoedertabel van augustus 1998 in de nieuwe
versie verwerkt.
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BBPR berekent
resultaten met
vele soorten
krachtvoervervangers.

Wat is BBPR en wat kunt u er mee doen?
BBPR is de afkorting van BedrijfsBegrotingsProgramma Rundveehouderij. Het computerprogramma BBPR simuleert de bedrijfsvoering
van een melkveebedrijf en berekent het saldo
en het bedrijfsresultaat. BBPR kan zowel
gebruikt worden voor analyseren als voor begroten. Analyseren van de huidige bedrijfsvoering
geeft een goed inzicht in de rentabiliteit van een
bedrijf en de doelmatigheid op (milieu)technisch gebied. Bij het begroten kunnen naast de
huidige bedrijfssituatie ook één of meerdere
alternatieve bedrijfssituaties doorgerekend worden en met elkaar vergeleken worden. De effec-

ten van veranderingen in de bedrijfsvoering
kunnen met BBPR snel en goed ingeschat worden.
BBPR is gericht op het melkveebedrijf en bereikt
de boeren via voorlichters en accountantskantoren. Ook op landbouwscholen en in het
onderzoek wordt met BBPR gewerkt.
Veehouders kunnen het programma ook zelf
gebruiken.
Jaarlijkse uitbreiding en onderhoud
Ieder jaar wordt het programma verbeterd en
aangepast aan de nieuwste inzichten en resultaten uit het onderzoek. Ook veranderingen in de
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wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn om
BBPR aan te passen. Daarnaast wordt BBPR
ieder jaar voorzien van de nieuwste normen uit
de KWIN-Veehouderij en de CVB-veevoedertabel. Sinds januari 1998 is het ook mogelijk om
BBPR onder Windows te draaien. Naar aanleiding van de op- en aanmerkingen van de huidige gebruikers van BBPR onder Windows is de
gebruikersvriendelijkheid van BBPR aanmerkelijk verbeterd. De aanpassingen ten opzichte
van versie 5 zullen hierna besproken worden.
Nieuw: Beheersgrasland
In versie 6 van BBPR kan de oppervlakte grasland waarvoor een beheersovereenkomst is
afgesloten opgegeven worden. Tevens kan de
datum opgegeven worden waarna dit grasland
gemaaid mag worden en kan er aangegeven
worden of er na deze datum pinken op dit
beheersgrasland geweid worden. Op het
beheersgrasland wordt de eerste snede altijd
gehooid. Volgende sneden kunnen ook beweid
worden. Bij de vragen over de voeding in de
winterperiode kan opgegeven worden aan
welke categorie dieren dit beheershooi gevoerd
mag worden en wat het maximale percentage
beheershooi in het winterrantsoen mag zijn.
Nieuw: Meer krachtvoervervangers voeren
Tot nu toe kon in BBPR slechts een beperkt aantal soorten krachtvoervervangers gevoerd worden: corn cob mix, maïskolvenschroot en voederbieten. Naar aanleiding van vragen van
gebruikers is het aantal soorten krachtvoervervangers dat in BBPR gevoerd kan worden aanzienlijk toegenomen. Het zijn nu: aardappelen,
aardappelpersvezels, aardappel-zetmeel, bierbostel, pulpbrok en perspulp, corn cob mix,
maïsglutenvoer, maïskolvenschroot, voederbieten en wortelen.
Nieuw: Standaardoverzichten technische en
economische kengetallen melkveehouderij
BBPR kan de nieuwe standaardoverzichten
technische en economische kengetallen melk-
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veehouderij samenstellen. Deze standaardoverzichten kunnen ook door uw managementsysteem of door uw boekhouder opgeleverd worden en zijn daardoor heel erg geschikt om uw
huidige situatie te vergelijken met alternatieven
die u met BBPR berekend heeft.
Nieuw: Oppervlakte grond in MINAS
Voor de berekening van de GVE veebezetting
telt in MINAS alleen grond in eigendom, grond
in erfpacht en grond met een geldig pachtcontract langer dan zes jaar mee. Voor de berekening van de mineralenverliezen telt echter ook
grond met een zogenoemde gebruikersverklaring mee. In de nieuwste versie van BBPR kan
de oppervlakte grond die meetelt voor het bepalen van de GVE veebezetting en de oppervlakte
grasland en bouwland die meetelt voor de berekening van de mineralenverliezen in MINAS
apart opgegeven worden.
Nieuw: Pinken en kalveren opsplitsen in 2
groepen in de zomer
In de nieuwste versie van BBPR kunnen de pinken en de kalveren in de zomerperiode ieder in
twee aparte groepen opgesplitst worden.
Daarbij is het mogelijk dat de ene groep pinken
of kalveren op een eigen stuk grond geweid
wordt terwijl de andere groep pinken of kalveren uitgeschaard wordt. Ook is het mogelijk dat
één groep pinken of kalveren uitgeschaard
wordt terwijl een tweede groep pinken of kalveren gedurende de gehele zomer op stal staat en
met geconserveerd ruwvoer gevoerd wordt.

Meer weten of bestellen?
Op de PR Website www.agro.nl/pr staat meer
informatie over BBPR. Veehouders kunnen
BBPR tegen een zeer aantrekkelijke prijs
kopen. Zij krijgen bovendien een korte cursus aangeboden. Bent u geïnteresseerd in
BBPR, bel dan met Koos Nijssen 0320 293.519 of Jan Kanis 0320 - 293.518.
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