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Wie zijn wij?
Vereniging voor Veehouderijbelangen
Veluwe IJsselstreek is een vereniging die
de melkcontrole voor de melkveehouders
uitvoert. De gegevens worden verwerkt
op de wijze die elke veehouder
individueel wenst. Wij kunnen ook zorgen
voor uw stamboekregistratie, I&R
registratie en andere administratieve
zaken. Dit alles tegen een zo laag
mogelijke kostprijs, zonder dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit.

Melkcontrole
Veluwe IJsselstreek heeft zich in de
afgelopen jaren bewezen als een stabiele
vereniging die zorg draagt voor scherpe
tarieven van de melkcontrole. Meer dan
1.000 veehouders laten hun
melkmonsters reeds door ons analyseren.
De analyse van de melkmonsters gebeurt
in ons eigen laboratorium. We verwerken
de gegevens vervolgens in ons eigen
programma en worden naar keuze
gefiatteerd door CRV of het FHRS. Wij
kunnen dus zorg dragen voor een snelle
en correcte verwerking! Onze uitslag
bevat naast de belangrijke kengetallen
en praktische celgetaluitslag ook de
Blood NEFA en vetzuurwaarden (zie de
pagina "HMT Onderzoek" in deze folder )

Flexibel
Wanneer u belangstelling
heeft voor enkel gehalteen/of celgetalonderzoek
kunnen wij u ook een
passende oplossing bieden!
Wij bieden de mogelijkheid
om de monstername door
een van onze monsternemers
uit laten voeren of u kunt
kiezen om de monstername
zelf uit te voeren als ‘doehet-zelver’. Wij kunnen ook
voor de meetapparatuur
zorgen die nodig is tijdens de
monstername.
Voor bedrijven met een
melkrobot beschikken we
ook over de juiste
apparatuur.

Meer
mogelijkheden
met melk:
Naast het reguliere
melkcontrole onderzoek
kunnen wij de
melkmonsters ook
doorsturen naar de GD of
VLG voor onderzoek op
o.a. IBR, BVD, Para en
dracht.
Voor meer informatie en
de scherpe tarieven van
VLG, verwijzen wij u door
naar onze website.
Hieronder is te zien voor
welke onderzoeken wij de
melk kunnen doorsturen:
Dracht, Salmonella,
BVD, IBR,
Para, Neospora,
Leverbot.
Maag-Darm Worm.

Sterke punten:
Voordelige tarieven (zie website)
Korte lijnen
Goede Service
Eigen laboratorium
Extra kengetallen, Blood NEFA en
vetzuren
Aandacht voor 100.000 liter
koeien
Aandacht voor 10.000 kg vet en
eiwit koeien
Mooi jaarverslag
I&R- en stamboekregistratie
Eigen managementprogramma
Kleine overhead
Oormerken van uitstekende
kwaliteit met levenslange garantie
en mogelijkheid eigen
bedrukking/logo)
Eén van de mooiste fokveedagen
van Nederland

Jaarverslag
In de week voor de kerstdagen krijgen alle
leden het jaarverslag in de brievenbus, deze
is rijk geïllustreerd en bevat veel jaarcijfers en
foto’s.

Fokveedag Putten
Elk jaar organiseert VVB Veluwe IJsselstreek
in samenwerking met Aeres MBO Barneveld
een fokveedag in Putten. Dit is altijd een
druk bezochte dag met veel koeien en heel
veel publiek. Naast de schoolrubrieken,
zwartbont en roodbont rubrieken hebben
we ook een rubriek met Jersey’s,
bedrijfsgroepen en voor de jeugd de
kalveren en de pinken rubrieken. Bij de
pinkenrubriek is er ook de mogelijkheid om
ook mee te doen aan het Showmanship.

Ledenvergadering
In maart organiseren wij elk jaar een
ledenvergadering voor onze leden. Hier worden
o.a. de financiële cijfers toegelicht,
tarieven/contributie vastgesteld, bestuursleden
gekozen en is er een boeiende spreker.
Na afloop is er een buffet en een drankje!

Wij hebben aandacht voor
bijzondere prestaties

100 tonners
Voor de eerste 100 tonner op
een bedrijf krijgt de veehouder
een zilveren koe.

Bij elke volgende 100 tonner
krijgt de veehouder een
vergrote ingelijste foto van de
betreffende koe, wij maken
deze foto op het bedrijf.
Ook presenteren we alle "100
tonner foto's" in het jaarverslag.

10 tonners
Van de koeien, die de mijlpaal
van 10.000 kg vet en eiwit
hebben behaald, krijgt de
eigenaar een mooie
pasteltekening!

HMT onderzoek
Wat is het HMT onderzoek?

Herd Management Tools is de
overkoepelende term voor de
2 tools die we meten. We meten de
Vetzuren en de Blood NEFA
Wat meten we met de Blood NEFA?

Aan de hand van het meten van
Blood NEFA gerelateerde
waarden in melk kunnen wij met
zekerheid aangeven of een koe
ketose heeft, of voorspellen dat het
dier hier gevoelig voor is. Op deze
manier kunt u zien hoe uw verse
koeien opstarten, en u kunt hier
zodoende handig op in spelen.

Samen met de Blood NEFA meten
we dus 4 extra waarden in de melk:
DeNovo: Penswerking
Mixed: Combinatiegetal tussen
DeNovo en Preformed
Preformed: Vetverbranding
Blood NEFA: Energiebalans
Deze waarden kunnen zowel op
koe- als op koppelniveau
onderzocht worden. Hieronder is de
uitslag van het vetzurenonderzoek
te zien op koe-niveau.

Wat betekenen de Blood NEFA
waarden in de uitslag?

waarden < 600 mEq/l;
De koe is gezond en heeft geen
extra controle nodig.
-Blood NEFA

waarden > 600 mEq/l;
De koe heeft een energietekort.
Verhoog de energie-inname van het
dier. Het advies is om via de normale
melkcontrole (elke 4-6 weken)
controle te doen van het herstel.
-Blood NEFA

waarden > 800 mEq/l;
De koe heeft slepende melkziekte en
moet behandeld worden. Advies:
Om de twee weken individuele
controle doen om het herstel te
volgen.
-Blood NEFA

Gratis
voor onze
melkcontro
leleden !

V V B
Bedrijfsmanager
Vanuit VVB Veluwe IJsselstreek zijn we trots dat
we onze leden een eigen management systeem
aan kunnen bieden.
Met het VVB Bedrijfsmanager management
programma heeft u de perfecte basis voor uw
administratie en management van uw
melkveebedrijf. Het programma kan uiteraard
uitgebreid worden met professionele analyses en
koppelingen naar vrijwel alle melk-, voer- en
activiteitsystemen.

Snelle en gemakkelijke data invoer
Hoogwaardige analyses op het gebeid van
melk productie, gezondheid en
vruchtbaarheid
App voor smartphones en tablets
Automatische krachtvoer advies berekening
Automatisch back-up systeem naar centrale
server
Incl. de koppelingen naar I&R, VKI,
kringloopwijzer en meer
Koppeling met bijna alle melk-, voer- en
activiteitsystemen
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Nieuwe leden krijgen het eerste jaar
30 % korting op het tarief per koe!

