RUMA Kalvermanagement
Fam. Peters

Fam. Derks - Peters Farm

Sinds de komst van het RUMA Kalver Managementsysteem verwerkt Miranda Peters de gehele registratie
en uitwisseling van de diergegevens in het programma.
Via de PDA legt ze direct in de stal o.a. medicijn toedieningen en verplaatsingen vast.

In 1997, het jaar van de varkenspest, hebben wij de
toenmalige 400 vleesvarkensplaatsen omgezet naar het
Peter's Farm Concept.

wit- en rosé kalverhouder te Mill (Nbr.) 1700 plaatsen.

"Doordat we met 4 verschillende leeftijdsgroepen
werken op ons bedrijf is het zo makkelijk dat ik binnen
het programma, ook op groepsniveau lijsten en registraties (leeftijd, stal, behandel-ingen) kan maken. Daarmee
werk ik snel en overzichtelijk. Ongeacht of het witte of
rosé kalveren betreft.
Met de bedrijfsuitbreiding door de bouw van een nieuwe
stal, is het snel en betrouwbaar kunnen registreren van
gegevens heel belangrijk. Dan ligt het vast, dan ben ik er
klaar mee en dat geeft een goed en zeker gevoel!"

Miranda Peters in de nieuwe stal.

kalverhouder, Sambeek (Nbr.) 850 plaatsen

Het werken met grotere groepen dieren, geautomatiseerd voeren en een hoger dierwelzijn, sprak mij erg
aan. En nog steeds overigens want op deze manier kan
ik zeer eﬃciënt werken. Daarbij wordt ik ondersteund
door het RUMA Kalverhouderij systeem, van waaruit ik
zorg draag voor een kloppend bedrijfsregister, behandelen medicijnregistratie, groepenregistratie en analyses
over de groepen en bedrijf heen. Wellicht dat ik in de
toekomst kies voor de koppeling van jullie pakket met de
kringloopwijzer.
Het voordeel van werken met het Ruma systeem is dat
je op eenvoudige wijze de zaak op orde hebt. Bij een IKB
controle bijvoorbeeld, zien zij ook dat de boel strak
geregeld is en tot de ml registratie per behandeling
overzichtelijk op te vragen is. Je komt zo heel dicht bij de
waarheid, niet alleen voor hen maar zeker ook voor
mezelf!

Fam. Visscher

Blankvlees kalverhouder te Nijkerk ( Gld.) 800 plaatsen

"Waar we eerder nog voldoende aan koppelinformatie
hadden, wordt vandaag de dag het individuele kalf
steeds belangrijker. Succesvol management zit 'm steeds
meer in de details. Daarom kan ik niet op onderbuik
gevoel werken maar wil ge- woon harde en betrouwbare
cijfers, in ons geval vanuit het RUMA kalvermanagement
systeem. Ook wordt het in de toekomst steeds belangrijker om informatie uit te kunnen wisselen met de
melkveehouderij dus qua automatiseren kun je daar
vandaag de dag bijna niet meer om heen.

Zo bespaar ik op antibiotica gebruik, optimaliseer de
groei en lever uiteindelijk meer dieren af. Dat is direct
voordeel en ondanks dat we contract gebonden zijn,
belangrijk voor ons bedrijf!"

Ik vind het interessant om bepaalde leveringen in mijn
stal met elkaar te kunnen vergelijken en zelf te
analyseren. Waarom laat de ene levering een geheel
ander antibioticagebruik of uitvalspercentage zien dan
de ander. Kan ik hieruit mijn managementstrategie op
aanpassen.

Wilt u meer informatie over het programma, kijk dan op onze website: www.ruma-vsm.nl/kalverhouderij

