SCHAAPKOMPAS

Uw bedrijf in één
oogopslag overzichtelijk
Wanneer u wordt geconfronteerd met gezondheidsproblemen
bij uw schapen, worden deze problemen vaak ad hoc opgelost. Een dergelijke aanpak resulteert in een lager rendement en minder plezier van de schapen dan mogelijk zou
kunnen en moeten zijn. Dat moet toch anders kunnen?
Het terug- én vooruitkijken helpt om problemen voor te zijn en
een visie met streefgetallen te ontwikkelen voor uw bedrijf. Met
‘SchaapKompas’ heeft GD een innovatief product ontwikkeld
waarmee u in één oogopslag inzicht krijgt in de gezondheid en
het rendement van uw schapen. Het product is zowel geschikt
voor de professionele als voor de hobbymatige schapenhouder.

Hoe werkt het?
‘SchaapKompas’ is een schematisch bedrijfsoverzicht van twee
pagina’s met een aantal grafieken en tabellen die iets zeggen
over de gezondheid van uw schapen. Als u zich aanmeldt voor
het product, is het noodzakelijk dat u GD machtigt om diermeldingen op te halen en uit te wisselen met de landelijke I&Rdatabase. Op basis van deze gegevens kan GD een compact
overzicht van uw bedrijf maken. Het is hierbij belangrijk dat u
uw I&R up-to-date houdt. Registreer daarom uw lammeren
(zowel levend- als doodgeboren) zo snel mogelijk na de
geboorte. Registreer ook als een lam na de geboorte doodgaat.
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Op het bedrijf van deze schapenhouder wisselde het aantal schapen
behoorlijk; van 2012 tot 2017 waren op 1 oktober tussen 269 en 332
dieren ouder dan 1 jaar aanwezig. Het gemiddelde aantal schapen van
alle deelnemers nam in diezelfde periode geleidelijk toe van 100 naar
109 dieren.

14 - Schaap en Geit, juni 2018

product

Carlijn ter Bogt, productmanager

In uw bedrijfsoverzicht staan tevens gemiddeldes van vergelijkbare bedrijven. Zo ziet u niet alleen hoe uw bedrijf het doet,
maar kunt u uw resultaten ook in één oogopslag vergelijken met
andere bedrijven. Op deze manier geeft dit nieuwe product u en
uw dierenarts inzicht in de sterke en zwakke punten van uw
bedrijf en ondersteunt het u bij het maken van plannen voor de
verdere verbetering van de gezondheid en het rendement van
uw schapen.
Kosten
Een abonnement voor een uitgebreid bedrijfsoverzicht op basis
van I&R-gegevens en de aanvullende enquête kost 24,95 euro
per jaar. Als u meerdere jaren deelneemt, kunt u de veranderingen in uw bedrijf in één oogopslag monitoren. Het is ook mogelijk om op basis van alleen I&R-gegevens een eenmalig compact
bedrijfsoverzicht op te vragen, In dat geval kost ‘SchaapKompas’
29,95 euro.
Lancering op de ‘Dag van het Schaap’
Tijdens de Dag van het Schaap op 9 juni in Ermelo wordt
‘SchaapKompas’ gelanceerd. De medewerkers bij de GD-stand
lichten u graag in over deze eenvoudige, maar innovatieve tool
om uw diergezondheid in kaart te brengen. Daarnaast zijn er
voorbeelden van overzichten aanwezig om zelf te zien hoe het
product eruitziet en wat u ermee kunt.
Ook voor (melk)geiten
Later dit jaar wordt dit product, in de vorm van ‘GeitKompas’,
ook geschikt gemaakt voor (melk)geiten. Wij zullen u hier tegen
die tijd over berichten.
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Daarnaast hebben we een aanvullende enquête met vragen over
een aantal bedrijfsmatige aspecten, waaronder het aflammen,
maar ook vragen over diergezondheidsgegevens, zoals antibioticagebruik en het gebruik van ontwormmiddelen. Met deze aanvullende gegevens kunnen we een uitgebreid bedrijfsoverzicht
maken.
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De lammersterfte op dit bedrijf is veel hoger dan gemiddeld; de sterfte
bij dieren ouder dan 1 jaar is lager dan gemiddeld.

‘SchaapKompas’ is bedoeld voor iedere schapenhouder die
zijn bedrijfsvoering wil optimaliseren. Het maakt niet uit of
u de schapen hobbymatig of professioneel houdt. U krijgt in
één oogopslag inzicht in een aantal diergezondheidsaspecten van uw koppel schapen.
In onze e-mailnieuwsbrief vorige maand hebben wij u
gevraagd om een naam te verzinnen voor dit nieuwe product. Onder de inzendingen werd een bedrijfsbezoek door
één van de kleine herkauwerspecialisten van GD verloot.
De winnaar is: Ronald Bloem. Gefeliciteerd met uw prijs!
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