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DeLaval Kvægrådgivning
er blevet en succes, fordi
der tages fat på alle de
afgørende nøgleområder,
som tilsammen skaber
optimalt resultat på
bundlinjen.

Mælkeydelsen styrkes mærkbart
med DeLaval Kvægrådgivning
Nyhed!

Dækningsbidraget er kernen i enhver
malkebesætning.
En af de væsentligste faktorer for et
tilfredsstillende dækningsbidrag er antallet
af kg EKM, hver ko yder årligt.
Efter to år med stor succes med kvægrådgivning til ejere af
besætninger med VMS malkerobotter har DeLaval nu udvidet
tilbudet til alle mælkeproducenter med alle typer af DeLaval
malkestalde med DelPro management systemet.
Det betyder, at der nu kan sikres øget fokus på de kerne
områder, som er altafgørende for økonomisk succes med
mælkeproduktionen.
Det sker blandt andet ved et udvidet besætningsbesøg hver
tredje måned. Her følger kvægrådgiveren op på de ting og de
målsætninger, som blev aftalt under det forrige besætnings
besøg.
Det kan fx være justering og opdateret målsætning inden for
foderfysiologi, sundhed og besætningens daglige ledelse.
Rådgivningskonceptet bygger på strukturerede og målrettede
principper.
DeLaval kvægrådgiveren udpeger specifikke indsatsområder i
besætningen. Derefter finder kvægrådgiveren og landmanden
vejen til at opnå de forskellige delmål.
Ydelsesfremgang
Erfaringerne fra de første to år med DeLaval kvægrådgivning
viser en entydig fremgang i VMS besætningernes resultater, ofte
med et merudbytte på 500 kg EKM pr. årsko.
Nøgleordene hedder overblik og motivation.
Dette sikres ved, at der allerede ved det første, indledende

Nu og
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e og karru
seller

besætningsbesøg opstilles en række
målsætningspunkter. De angiver
månedsvis målene for blandt andet
mælkeydelse, reproduktionseffektivitet,
antal mastitistilfælde og celletal.
Målsætningerne skrives op på en målstyringstavle, som
ophænges centralt i staldkontoret eller stalden.
Landmanden skriver hver måneds resultat ind i målstyrings
tavlens forskellige felter med forskellige farver. Ved DeLaval
kvægrådgiverens næste udvidede staldbesøg følges der
grundigt op på delresultaterne.
Der sættes ekstra fokus på de delområder og budgetmål, som
ikke har levet op til målsætningen.
Ud fra de løbende opfølgninger på delmålene sikres gården en
styrket mælkeproduktion og økonomi.
Kvægrådgivernes ekspertise på områder som DelPro, mælkemåling og aktivitetsmåling sørger for, at der hele tiden er daglig
fokus på netop de områder, hvor der kan sættes ind for at gøre
en forskel og sikre et bedre dækningsbidrag i besætningen.
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