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‘De mpr op papier, daar begin
ik niet meer aan’
Na de ingebruikname van zijn nieuwe melkstal
besloot Jaco de Groot de monstername
voor melkproductieregistratie (mpr) zelf te
doen. Door gebruik te maken van de app MPR
Assistent gaat dat hem nu nog gemakkelijker af.
‘Ik registreer alles in de app, gewoon op mijn
telefoon. Dat werkt echt ideaal.’

D

e melkproductieregistratie (mpr) is ook voor
Jaco de Groot een belangrĳke schakel in het
bedrĳfsmanagement van zĳn veestapel. Via
de mpr houdt hĳ direct zicht op de productie, gezondheid en vruchtbaarheid van zĳn koeien. ‘Het
helpt mĳ de juiste keuzes te maken’, aldus de veehouder uit Kamerik, die samen met zĳn ouders een
biologisch bedrĳf heeft met ruim 250 melkkoeien.
De basis voor mpr is de monstername die hĳ iedere
vier weken in eigen beheer uitvoert.
Tĳdens de monstername zorgt De Groot voor extra
hulp in de melkput. ‘Ik wil me kunnen concentreren
op het melken en de koeien, ondertussen moeten

MPR Assistent
maakt mpr
makkelijk
De mpr is een belangrijke bron van informatie over uw veestapel. MPR Assistent
maakt het makkelijk om zelf de mpr uit
te voeren. U kunt de gegevens snel en
efficiënt invoeren op uw smartphone
of tablet en de app controleert of alles
goed is ingevuld.
Op www.crv4all.nl/mpr-assistent vindt u
meer informatie, de handleiding van
MPR Assistent, handige instructiefilmpjes
en uitleg over het demobedrijf, waarmee
u mpr zo vaak kunt oefenen als u wilt.

Actie: maak kans
op een iPad Mini
Wilt u zelf het gemak van MPR Assistent
ervaren én kans maken op een iPad Mini?
Ga dan voor de eerstvolgende proefmelking met de app aan de slag. Iedere
twee maanden tot 30 juni 2019 verloten
we een iPad Mini onder de gebruikers
van MPR Assistent.
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melkmonsters worden genomen en gegevens worden ingevoerd. Extra handen zĳn dan onmisbaar’, vertelt hĳ.

Klaar in de melkput
Voor de uitvoering van de mpr maakt De Groot sinds kort
gebruik van MPR Assistent op zĳn telefoon. Na het downloaden van de app kon hĳ direct inloggen met zĳn VeeManageraccount. ‘Ik hoefde de eerste keer alleen mĳn bedrĳfsgegevens
op te halen en te controleren. Wanneer ik nu de app open,
staan alle gegevens van de koeien er al in. We kunnen direct
starten met het invoeren van gegevens’, vertelt de veehouder.
De melkgift wordt bĳ De Groot gemeten met de zogenaamde
tru-testmeters van CRV. ‘Mĳn hulp controleert het aantal liters
en voert deze samen met het koenummer en het nummer
van het monsterpotje in. Wanneer alle koeien gepasseerd zĳn
en ik klaar ben in de melkput, verstuur ik de gegevens en
deze zĳn dan gelĳk vastgelegd in VeeManager’, legt de veehouder uit.

Een correcte monstername
‘MPR Assistent helpt om fouten in de monstername te voorkomen’, noemt De Groot een van de voordelen. ‘Als we een ver-

In een video legt Jaco de Groot uit hoe MPR Assistent werkt.
Bekijk het filmpje op: www.crv4all.nl/mpr-assistent
Wilt u meer weten over MPR Assistent?
Kijk dan op www.crv4all.nl/mpr-assistent of bel met
de CRV Klantenservice, telefoon: 088 00 24 440.

keerd koenummer noteren, signaleert de app dit. Het koenummer kan bĳvoorbeeld al langsgekomen zĳn of is door de app
niet in mĳn lĳst terug te vinden’, legt De Groot uit. ‘Als het
gemeten aantal liters sterk afwĳkt van de verwachte productie, geeft de app ook een melding. Dan kan ik controleren of er
inderdaad een afwĳking is, bĳvoorbeeld door ziekte, of dat er
een foutje is gemaakt met invoeren’, aldus de veehouder.
De app heeft ook in beeld welke dieren droogstaan. Jaco de
Groot is erg tevreden over de manier waarop hĳ zĳn mprgegevens kan vastleggen via MPR Assistent. ‘De app werkt
heel handig, snel en zonder fouten’, stelt hĳ vast. ‘Mĳn
mpr-gegevens registreren op papier, daar begin ik echt
niet meer aan.’

Jaco de Groot:
‘Met de app
MPR Assistent
kan ik makkelijk
en snel zelf de
mpr uitvoeren’
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