Nieuwsbrief juni 2017
GRIB — Nieuwe klankbordgroep
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om de GRIB klankbordgroep te versterken. U heeft
daar massaal op gereageerd, gelukkig maar! Een goede afspiegeling van de sector en de
gebruikers van GRIB is noodzakelijk om GRIB optimaal te laten functioneren.
De nieuwe klankbordgroep bestaat uit een mooie mix van boeren en voervoorlichters. Mensen
met wilde ideeën en criticasters, kortom; een prima club om de toekomst mee in te gaan.
De nieuwe klankbordgroep bestaat uit:
Karin Bekkers
Barbara Snijders
Erik Koldenhof
Ron Goderie
Ronald Paardekooper
Johan Jansen
John Bruin
Jeannette van de Ven

Sandra Neutkens
Guus de Haan
Bob Kerkhofs
Niels van de Middelkoop
Jos Keijzers
Jan van der Zee
William van der Burg

Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Correctie krachtvoer naar jongvee
Alle mengvoeders die door u als geitenhouder aangekocht worden, worden automatisch ingelezen
in Agrolink en komen hiermee in GRIB. Iedere voerleverancier heeft aangegeven welke
krachtvoercodes er specifiek voor lammeren bedoeld zijn. Deze voercodes worden dus niet
meegenomen in het krachtvoerverbruik. Brok van melkgeiten welke aan uw lammeren gevoerd
wordt, dient echter wel handmatig gecorrigeerd te worden. Dit zien we vaak voorkomen aan het
einde van de opfokperiode, waarin drachtige dieren meegevoerd worden met de melkgeiten.
In Agrolink is er de mogelijkheid om alle voerleveranties in beeld te krijgen. U kunt dan handmatig
bij de desbetreffende voercode en levering aangeven hoeveel van dit voer naar melkgeiten is
gegaan en hoeveel naar de lammeren. Door dit handmatig aan te passen krijgt u een reëel
krachtvoerverbruik waarin alleen het krachtvoer meegenomen wordt wat ook daadwerkelijk aan
uw melkgeiten opgevoerd is. Mocht u hier zelf niet aan uit komen, dan kan uw voerleverancier u
hierbij helpen.
Om een goede vergelijking en overzicht van uw voerverbruik én voerkosten te krijgen is het ook
belangrijk de aanvoer van bijproducten zelf in te voeren. Dit geeft een realistisch beeld. Hetzelfde
geldt voor losse grondstoffen welke niet via uw vaste voerleverancier aangevoerd worden.
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Duurzaamheid getallen
Op het GRIB overzicht zijn een drietal duurzaamheidsgetallen weergegeven:


Levensduur percentage.
Dit getal wordt berekend aan de hand van de gemiddelde leeftijd bij afvoer (incl. sterfte) minus de
gemiddelde leeftijd bij aflammeren. Hoe lager dit cijfer, hoe langer de dieren op het bedrijf
aanwezig zijn en dus hoe minder dieren opgefokt moeten worden voor de vervanging van uw
veestapel.


Percentage lammeren.
Dit getal geeft aan hoeveel lammeren er ten opzichte van de melkgeiten op het bedrijf aanwezig
zijn. Met dit cijfer kunt u, in combinatie met het levensduur percentage, zien of er voldoende
lammeren zijn voor de vervanging van melkgeiten.


Gemiddelde levensproductie afgevoerde geiten.
Gebaseerd op de dagproductie uit het verleden worden de levensproducties berekend van alle
afgevoerde melkgeiten. Hieruit wordt een gemiddelde bepaald.
Niet alle bedrijven doen melkcontrole, dit getal maakt het dan toch mogelijk om een gemiddelde
levensproductie per geit te berekenen en bedrijven onderling te vergelijken.
Hiervoor geldt: hoe meer melk een geit in haar leven heeft geproduceerd hoe
‘efficiënter’ het dier is geweest.

Nabetaling melkgeld
Door de vele verschillende manieren van uitbetaling in de geitenhouderij is het lastig een goede
melkprijsvergelijking op bedrijfsniveau te krijgen.
Belangrijkste reden hiervoor zijn de verschillende uitbetalingen van de nabetaling.
Doordat niet op alle automatisch ingelezen melkgeldafrekeningen de nabetaling als zodanig apart
is vermeld, kan deze door GRIB ook niet apart weergegeven worden.
Hierdoor wordt de nabetaling meegenomen in de maand waarin deze ook uitbetaald is. Houdt
hier rekening mee met het vergelijken van de jaarcijfers.

Nabetaling melkgeld — Goed om te weten




Alle melkverwerkers die automatisch zuivelgegevens aanleveren kunnen in EGAM verwerkt
worden.
Indien de nabetaling in een "gewone" melkgeld afrekening verwerkt is kan deze niet
verdeeld worden over een jaar.
Indien de nabetaling in een "extra" afrekening verwerkt is, zonder dat hierin de periode
juist is aangegeven, kan deze niet op de goede manier verwerkt worden. Indien de periode
wel is aangegeven kan deze met terugwerkende kracht verwerkt worden.
Vragen over nabetaling binnen GRIB?
Neem contact op met uw specialist.

Vragen of opmerkingen
U kunt met vragen over GRIB en de werkwijze hiervan terecht bij de verschillende leden van de
klankbordgroep.
Indien u opmerkingen heeft ten aanzien van GRIB algemeen, aarzel niet om contact op te nemen, wij nemen dat mee in de volgende klankbordgroep vergadering.
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