Maximaal voer van eigen grond
De sleutel voor het verlagen van uw voerkosten ligt in de keuze voor bepaalde gewassen en de teelt ervan.
Door de focus op de teelt te leggen, het opbrengst- en kwaliteitspotentieel van eigen grond te optimaliseren
en het rantsoen nog beter te benutten, kunt u de voerefficiëntie op uw melkveebedrijf verbeteren.



Uw percelen zijn niet alleen een plaats voor productie van ruwe celstof.
Door maïs te telen kunt u zeer efficiënt zetmeel produceren op uw eigen grond
en daardoor de aankoop van energiehoudende voedermiddelen verminderen.



Kies voor een maïsras met de hoogst mogelijke korrel-/zetmeelopbrengst
binnen de passende vroegrijpheid.



Als u al voldoende massa in de vorm van gras produceert, overweeg dan om
uw silomaïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten. MKS geeft een minder hoge
opbrengst in de vorm van ruwe celstof, maar is rijk aan zetmeel en eiwit, wat 		
daarom meer geconcentreerd in uw rantsoen kan worden gebruikt.

Melk
Eiwitten
Koolhydraten
(zetmeel)

Ruwe
celstof



Maak efficiënt gebruik van uw land en besluit om Snelle Lente Rogge (SLR)
tussen twee teelten maïs als vanggewas en als welkome eiwitbron te verbouwen.



Door Feedbeet te telen en toe te voegen aan het rantsoen krijgt het energieniveau
een boost.

De optimale kringloop
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Hoeveel moet ik investeren?
De juiste tool:


Complete tool met toegang tot alle modules



Gratis opstart



Vergelijking met andere gebruikers

Met het juiste advies: SEED2FEED


Jaarrond persoonlijk advies (4 bezoeken van
minimaal 1 uur) + digitale ondersteuning op afstand



Toegang tot het kenniscentrum: SEED2FEED
gebruikersgroep, bijeenkomsten en webinars

SEED2FEED
A. Compleet pakket*

69€ / maand

B. Managementtool*

59€ / maand

C. Advies*

29€ / maand

* Opzegging binnen de eerste twee maanden is mogelijk zonder extra kosten.

Nederland:
KWS Benelux bv
Postbus 137
4870 AC Etten-Leur
Tel. +31-(0)76-5030003
België:
KWS Benelux bv
Hulstbaan 266
B-9112 Sinaai
Tel. +32-(0)3-4490220
www.kwsbenelux.com

De optimale kringloop

Wat betekent SEED2FEED?

Wat is de meerwaarde voor mij
als veehouder?

Het SEED2FEED-concept stelt de veehouder in staat om de groei en productie van
planten en dieren op een economische en duurzame manier te optimaliseren door
het verstrekken van kennis, advies, online managementtools en zaden van de beste
rassen.
Om de waarde die KWS al aan de veehouders biedt te verhogen, lanceert KWS een
strategie die zowel de plantenteelt als de veevoeding optimaliseert. Met de juiste
gewaskeuze op uw percelen legt u de basis voor uw voerrantsoen en omgekeerd.
Daarom houden we rekening met de hele kringloop op een melkveebedrijf: van
gewas- naar rassenkeuze, van oogstmethode naar optimalisatie van het gebruik
ervan in de online voermanagementtool.
Met Farmdesk kunnen de rantsoenen op een praktische manier beheerd en de meest
geschikte samenstelling van het voer voor het vee over een langere periode berekend
en gepland worden. Altijd ondersteund door ons team van adviseurs die u waar nodig
voorzien van advies en begeleiding om u, gegeven uw specifieke bedrijfssituatie, te
helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

Het zelf op maat optimaliseren van de teelt van uw gewassen
en rantsoenering, rekening houdend met uw specifieke bedrijfskenmerken

50% van de productiekosten
op het veehouderijbedrijf
bestaat uit de voerkosten.
Met de online Farmdesk
voermanagementtool heeft u
doorlopend inzicht en kunt u
direct de kosten volgen
en sturen.

Het verlagen van de voerkosten met 10 cent als streven door het
optimaliseren van opbrengst en gebruik van voer van eigen grond

De rol van Farmdesk

De toepassing van de modernste digitale managementtools voor
beheer van het rantsoen en de teelt van uw gewassen

Met Farmdesk, onze online voermanagementtool, krijgt u inzicht in uw voerkosten met als doel deze te verbeteren.

Team van KWS SEED2FEED-adviseurs die u voorzien van advies
en begeleiding bij de teelt van gewassen en de rantsoenering

U kunt met behulp van Farmdesk uw voerkosten dagelijks transparant volgen en vergelijken met andere collega’s.
Het programma ondersteunt u bij het zelf beheren van uw voerrantsoen en houdt tegelijkertijd rekening met de keuze
voor de teelt van de bijpassende gewassen.

Onze kerncompetentie: zaden




KWS heeft meer dan 160 jaar expertise als
onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in veredeling,
de productie van zaden en teeltadvies.
Met deze filosofie heeft KWS een leidende
positie verworven in maïs, rogge en Feedbeet in
de Noord-Europese markten.

Onze toegevoegde waarde: de koppeling
tussen rantsoen en gewas


Kringloop: met de juiste rassenkeuze
legt u de basis voor uw rantsoen en omgekeerd



Optimaliseert rantsoen en gewas, ondersteund
door ervaring, advies & managementtools
Allesomvattend pakket: van zaden tot voer!



Farmdesk


Geeft inzicht in de voerkosten



Geeft dagelijks rapportages van de situatie op uw bedrijf



Simuleert aanpassingen in rantsoen en gewas-/rassenkeuze



Beoordeelt het succes van de veranderingen

Gewas module

De optimale kringloop





Koppeling tussen het rantsoen
en de gewassen. Geeft duidelijkheid over de kosten,
opbrengsten en voorraden

Rantsoen module




Onderzoekt welk bouwplan uw
voerkosten verder kan optimaliseren en helpt u bij het plannen
voor een tijdige levering van
extra benodigde voedermiddelen
of -grondstoffen.

Voor meer
informatie over
SEED2FEED

Melk module

Toont in detail uw rantsoen
en de bijbehorende kosten



Beheert op een praktische
manier de meest geschikte
samenstelling van het rantsoen
op basis van de behoeften van
uw koeien



Houdt uw dagelijkse melkgegevens bij
Toont waar u staat ten
opzichte van collega's

Landbouwkundig Optimalisatie met
advies
de KWS-adviseur

Oogst
en opslag

Voeding



Saldo voeren: voerkosten en melkwinst



Optimalisatie van rantsoen tot gewas

KWS Benelux bv
Postbus 137
4870 AC Etten-Leur
Tel. +31-(0)76-5030003
www.kws.com/nl/nl/seed2feed

België:

Economie module

Gewas- en
raskeuze

Nederland:



Toont waar u staat ten opzichte van collega's

KWS Benelux bv
Hulstbaan 266
B-9112 Sinaai
Tel. +32-(0)3-4490220
www.kws.com/be/nl/seed2feed
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