W E B S I T E

Volg Veeteelt via nieuwe website, digitale nieuwsbrief en Facebook-pagina

Splinternieuwe site Veeteelt.nl
Al gezien, de nieuwe site van

WIN EEN iPAD mini!

Veeteelt? Op deze pagina’s

De digitale nieuwsbrief van Veeteelt is volledig vernieuwd. Nieuwsgierig? Grote kans dat u inmiddels
de tweede nieuwsbrief in uw mailbox heeft ontvangen. Wilt u wekelijks op donderdag een kort en
krachtig overzicht van nieuws uit de melkveesector
in uw mailbox? Meldt u zich dan nu aan. Dat kan
vanuit de nieuwsbrief. Heeft u die niet ontvangen?
Meldt u zich dan aan op de website en maak ook
zo kans op een fantastische iPad mini.

krĳgt u een inkĳkje in de tabbladen Fokkerĳ, Melkwinning
en Huisvesting. Een lust voor
het oog en de geest.
tekst Rochus Kingmans

V

eeteelt heeft multimediaal een
flinke slag gemaakt. Sinds vrĳdag
12 april staat er een spiksplinternieuwe
website online. Op de homepage komt
alle berichtgeving – afkomstig van de
zeven tabbladen Fokkerĳ, Gezondheid,
Voeding, Huisvesting, Melkwinning,
Economie en Mens – samen. De afzonderlĳke tabbladen Fokkerĳ, Melkwinning en Huisvesting worden op deze pagina’s toegelicht.
Niet alleen de website van Veeteelt is vernieuwd, ook de digitale nieuwsbrief is in
een nieuw jasje gestoken. Bovendien is
de frequentie sinds vrĳdag 12 april wekelĳks in plaats van tweewekelĳks.
Twitteren deed de redactie van Veeteelt
al onder @Veeteelt_nl. Maar nu maakt
ze ook gebruik van het socialemediakanaal Facebook. De redactie gebruikt dit
kanaal om u een inkĳkje te geven in het
redactiewerk. De mensen achter Veeteelt krĳgen letterlĳk een gezicht. Zo
ziet u de redactie in de late uurtjes zwoegen aan artikelen over de indexdraai.
Hier dus geen ‘zware kost’, maar allerlei
leuke, opvallende, verrassende wetenswaardigheden van een redactie die midden in de praktĳk staat.
Veeteelt blĳft zich inspannen om de eerste keus van u als melkveehouder te zĳn
en te blĳven. l
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VEETEELT.NL/HUISVESTING
1
Wilt u op de hoogte
blijven van de
ontwikkelingen en het
nieuws op het gebied
van huisvesting? Dan
zit u op dit tabblad
helemaal goed en
niet alleen wat betreft
nieuws, foto- en
filmreportages en
blogs. U vindt hier ook
informatie over emissiearme stalsystemen,
linkjes naar nuttige
dossiers en nog veel
meer.
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Groen Kennisnet,
een initiatief van
Wageningen
Universiteit, bevat een
aantal interessante
dossiers. Welke dat
zijn? Kijk, klik en u bent
meteen in het dossier.

3
Wie een stal bouwt, loopt al gauw aan
tegen de vraag: welke emissiearme
systemen zijn er eigenlijk? Klik op dit blokje
en u komt meteen uit bij de zogenoemde
RAV-lijst. Daar staan per stalsysteem de
emissienormen op een rij.

Bij nieuw- of verbouw van uw stal
of stalinventaris komt al gauw de
financiering om de hoek kijken. De
dagelijkse rente Euribor 3 maands vindt
u hier. Voor meer financieringsnieuws
gaat u naar het tabblad Economie.
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VEETEELT.NL/MELKWINNING
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VEETEELT.NL/FOKKERĲ

2
Melkwinning: cruciaal op
een melkveebedrijf. Op
dit tabblad vindt u alles
over dit onderwerp. Niet
alleen nieuws, maar ook
achtergrondinformatie
in de vorm van dossiers.
Of een maandelijkse
update van de
melkproductie.
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Hoe melkt Nederland?
Dat houdt het
Productschap Zuivel
(PZ) maandelijks bij.
De figuur die u ziet
wordt maandelijks
ververst: zo ziet u in
één oogopslag de
trend ten opzichte van
vorig jaar. Als u op de
figuur klikt, komt u op
de PZ-site, waar nog
meer gedetailleerde
informatie is te vinden.

Wilt u helemaal bijgepraat
worden op het gebied
van fokkerij? Klik dan op
dit tabblad. Het (eigen)
Veeteeltnieuws, overig
nieuws, foto & film en
blogs: alles is en ademt
fokkerij.
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In dit blok vindt u de tien
beste stieren op basis van
een specifieke fokwaarde.
In dit geval is de top tien
gebaseerd op het kenmerk
beenwerk. De redactie
van Veeteelt zal deze top
regelmatig verversen. Klikt
u op de naam van een
stier, dan komt u op de site
fokkerijgids.nl, ook een
initiatief van CRV Uitgeverij.
Op deze site kunt u gericht
zoeken door allerlei criteria
in te vullen. Een ideaal
hulpmiddel voor u als
fokker.

Melkstallen, melkrobots:
er zijn regelmatig open
dagen waar u kunt
kijken bij collega’s. Maar
waar zijn die? Dat staat
in dit blokje. En houdt u
zelf een open dag? Dan
kunt u de gegevens
daarvan zelf uploaden
op de Veeteeltsite.
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Via dit blokje komt
u snel bij dossiers
over inhoudelijke
onderwerpen
met betrekking
tot melkwinning.
Groen Kennisnet
is een initiatief van
Wageningen Universiteit.
Melkmachinefabrikant
DeLaval heeft op
zijn site over tal van
onderwerpen goede,
inhoudelijke dossiers.

INSTRUCTIE
SCHERMINSTELLINGEN
Is de nieuwe Veeteeltsite niet
geheel zichtbaar op uw pc of
laptop? U kunt er het volgende
aan doen:
• Klik op het icoontje van de
compatibiliteitsweergave rechts
in de bovenbalk (zie afbeelding).
Problemen met verkeerd
geplaatste menu’s, afbeeldingen
of teksten worden verholpen.
• De Veeteeltwebsite komt
het best tot zijn recht bij een
schermgrootte van 1280 x
1024 pixels (standaard) en
een tekstgrootte van 100%
(standaard).

Op de CRV-sites in Nederland en Vlaanderen staan bijgewerkte overzichten van bedrijven
met tien- en honderdtonners. Klikt u bijvoorbeeld op ‘tientonners in Vlaanderen’, dan komt
u meteen op de lijst Vlaamse bedrijven met tientonners. Op de CRV-sites kunt u ook gericht
zoeken. Dit blokje verwijst ook naar exterieurtoppers zoals die op de CRV-sites staan.
Excellenten zijn koeien met een algemeen voorkomen van meer dan 90 punten. Onder
‘hoogste vaarzen’ staan dieren met een algemeen voorkomen hoger dan 88 punten (87
punten bij mrij).
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