Nieuwsbrief december 2015
Kort
Voor u ligt de nieuwsbrief GRIB van december 2015. Deze nieuwsbrief geeft
onder andere antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Daarnaast komen
er ook een aantal klankbordleden aan het woord. Wij wensen u veel leesplezier!

Aan het woord; Jeannette van de Ven
Ook ons bedrijf doet mee aan GRIB. Het is een unieke kans om ons bedrijf te
vergelijken met andere sectorgenoten. Dat kon natuurlijk al, via de voerleverancier of via boekhoudbureau's, maar nu is het aantal boeren in de vergelijking veel groter. Met GRIB zit je kort op de feiten en kun je sturing geven aan
je bedrijfsmanagement. Voor ons bedrijf is het belangrijkste doel; leren van
anderen en daarmee onze bedrijfsvoering verder professionaliseren. Nu doet
ongeveer 25% van de sector mee, als dit aantal toeneemt wordt het
pas echt interessant. We kunnen dan ons bedrijf vergelijken met
collega geitenhouders met hetzelfde rantsoen, aantal geiten, of dezelfde melkproductie per geit. Meten is weten en dat geeft sturen op
feiten. Data is het "nieuwe goud"!

Wat is het verschil tussen EGAM en Agrolink?
In EGAM vindt de dagelijkse registratie plaats. Vanuit EGAM worden de gegevens via internet naar de Agrobase gestuurd. In Agrobase worden daarbij ook
externe gegevens ingelezen zoals de voerleveringen en melk. Via Agrolink komen de gegevens vanuit Agrobase weer beschikbaar en worden deze leesbaar
gemaakt voor de geitenhouder.
Het Dashboard op Agrolink is bedoeld, om in overzichtelijke tabellen
en grafieken bedrijfsdata in één scherm samen te vatten. Één van
de mogelijkheden hiervan is GRIB.

Aan het woord; Peter Sterken over ruwvoer en GRIB
Mijn naam is Peter Sterken, Wij zijn in 2000 begonnen met een melkgeitenhouderij in Vessem. We melken ongeveer 750 geiten in vier verschillende
productiegroepen. Elke 6 weken voeren wij een melkcontrole op liters vet en
eiwit uit. Daarnaast zijn wij een gesloten bedrijf, én fanatieke fokkers. We
mesten de bokjes zelf af en opfok doen we in eigen beheer.
Een geit is een herkauwer, daarom ben ik voorstander van ruwvoer.
Op mijn bedrijf kan ik een gedeelte eigen voer telen, dit zie ik als een groot
voordeel. Vijf jaar geleden was er een hoge krachtvoerprijs. Met eigen grond
ben ik hier op zo’n moment minder afhankelijk van. Ik voer mijn geiten mais,
perspulp, krachtvoer en luzerne. Hiervan teel ik de mais zelf, omdat ik dit zie
als het meest constante product wat ik, in mijn situatie, kan telen. Met gras is
het een uitdaging om een relatief constante kuil te maken en te voeren. Met
krachtvoer compenseer ik, naar aanleiding van de analyses, het voermengsel.
Dit voer ik exact in - in GRIB. Ik laat de mais en perspulp per kuil en de luzerne na iedere vracht analyseren. Ik probeer een zo contant mogelijke kuil te
creëren door de kuil in één keer – laag voor laag – aan te leggen.
Mijn doel voor de toekomst is om nog specifieker op dierniveau te gaan voeren. De luzerne die we aankopen, scheppen we vaak met de riek in de voermengwagen. In de toekomst wil ik dit gaan afwegen voor een nog preciezer
voermengsel. Ik vind het belangrijk om elke dag hetzelfde te voeren.
Het grote voordeel van het werken met GRIB vind ik, dat je ook het ruwvoer
kan vergelijken met collega geitenhouders. Indien bijvoorbeeld bepaalde kosten erg afwijken van het gemiddelde kun je keuzes maken om bepaalde dingen
anders te gaan doen. Op dit moment zit ik in een studieclubje met 6/7 geitenhouders, hierin vergelijken we kostenoverzichten van elkaar, die gemaakt zijn
door de mengvoerleverancier. Ik hoop dit in de toekomst met GRIB te kunnen
doen, het houdt mij scherp. Daarbij hoop ik dat steeds meer geitenhouders,
met mij, gebruik gaan maken van GRIB.
Weet wat je voert!

Ontwikkelingen GRIB
De klankbordgroep van GRIB houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van
kengetallen op GRIB. Met deze nieuwsbrief willen wij u als gebruiker graag op
de hoogte houden van de ontwikkelingen. Op dit moment zijn wij
als klankbordgroep bezig met een aantal aanvullingen op het GRIB
overzicht. Over de inhoud van de nieuwe kengetallen zal binnenkort
meer informatie beschikbaar komen.

Wie ziet mijn gegevens van GRIB?
Via Agrolink worden de GRIB overzichten aan u gepresenteerd. Op Agrolink
heeft elk bedrijf zijn eigen inloggegevens waarmee het zijn eigen bedrijfsinformatie kan bekijken. De GRIB overzichten zijn dus altijd, in eerste plaats, zichtbaar voor de geitenhouders zelf. Daarnaast kunt u via Agrolink machtigingen
afgeven aan bijvoorbeeld erfbetreders, zodat deze via Agrolink eveneens inzicht krijgen in uw (gedeeltelijke) bedrijfsinformatie. U kunt verschillende personen voor verschillende informatie machtigen:

GRIB Basis, waarbij u een ander kan laten meekijken in de gegevens die
nodig zijn voor GRIB (melk en voer)

GRIB Uitgebreid, waarbij een ander—naast meekijken— ook een splitsing
kan maken in het voer (bijvoorbeeld voer melkgeiten/jongvee).
Elke deelnemende geitenhouder heeft inzicht in de referentiegroep om zijn eigen bedrijf mee te kunnen vergelijken.
Als klankbordgroep maken wij ons er hard voor dat data afkomstig van GRIB,
gebruikt worden waarvoor deze bedoeld zijn; voor u als geitenhouder.
Ook de referentiewaarde die op uw persoonlijk GRIB overzicht staat is alleen
bedoeld voor GRIB gebruik!

Wat betalen we voor GRIB?
Voor geitenhouders valt deelname aan GRIB binnen het onderhoudspakket van
EGAM. Dit geldt ook voor geitenhouders die gebruikmaken van Agrolink.
Erfbetreders, als voerleveranciers, betalen een jaarabonnement om
gebruik te mogen maken van Agrolink.
Per bedrijf dat deze erfbetreders gemachtigd zijn voor inzage in de
gegevens, betalen ze een bedrag.

Activiteiten GRIB
Dit was de nieuwsbrief van GRIB december 2015.
U kunt met vragen over GRIB en de werkwijze hiervan terecht bij de verschillende leden van de klankbordgroep. In januari komt de klankbordgroep weer
bij elkaar. Heeft u zaken die hierin meegenomen dienen te worden, horen wij
dat graag!
Wij zijn bereikbaar op de onderstaande telefoonnummers en emailadressen.
Wij wensen u fijne feestdagen en de beste wensen voor 2016!
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