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ALLES OVER DE VERNIEUWDE
FOSFAATPLANNER
Sinds de lancering in november 2017 maken al meer dan 11.000 melkveehouders gebruik van de
FosfaatPlanner voor een betrouwbare voorspelling van hun fosfaatproductie. Vanaf 26 maart wordt
de FosfaatPlanner uitgebreid met een aantal nieuwe en verbeterde elementen om de veehouder nog
gemakkelijker een volledig overzicht te geven.

WAT IS DE FOSFAATPLANNER OOK ALWEER?
De CRV FosfaatPlanner is een planningsprogramma dat bijhoudt hoe de fosfaatproductie op het bedrijf zich
verhoudt ten opzichte van het aantal fosfaatrechten. Het grote voordeel ten opzichte van andere planners is
dat de CRV FosfaatPlanner, op basis van de voorspelde melkproductie en de aanwezige diergegevens, een
heel nauwkeurige voorspelling geeft van de fosfaatproductie. Een ander groot voordeel is dat door allerlei
koppelingen gegevens niet handmatig ingevuld hoeven worden. Bovendien is de FosfaatPlanner gratis voor
veehouders die melk leveren aan de zuivelondernemingen FrieslandCampina, Bel Leerdammer, CONO,
Hochwald, De Graafstroom/Deltamilk, CZ Rouveen, Farmel en Henri Willig BV. CRV heeft voor 2018 afspraken
gemaakt met deze zuivelondernemingen.
VERNIEUWINGEN
1. Grafiek Productie & Prognose
Veehouders zien in een grafiek waar ze nu
staan met hun totale fosfaatproductie, wat
de voorspelde fosfaatproductie is voor de
rest van het jaar en hoe die zich verhoudt
tot het aantal fosfaatrechten.
Deze weergave is overzichtelijker dan de
cijfermatige weergave in de huidige versie
van FosfaatPlanner.
2. Forfaitaire schaal en huidige melkproductie
Veehouders zien in de vorm van een tabel de voorspelde melkproductie en wat dat betekent voor de forfaitaire
norm die daarbij hoort. Als de melkproductie stijgt, kan het zo zijn dat een hogere forfaitaire norm gebruikt moet
worden, waardoor het fosfaatplafond eerder wordt bereikt. Veehouders hebben zo scherp voor ogen wat de
consequentie van een stijgende melkproductie is voor hun fosfaatplafond.
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Daarnaast zijn er een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd:
3a. Aanpassing tabel ‘Voorspelde dieraantallen en melkproductie’
In de tabel is een regel toegevoegd
met de dieraantallen en (geschatte)
melkproductie van ‘gisteren’.
Daarnaast is de dag- en jaarproductie van
melk per maand toegevoegd aan de tabel.
De jaarproductie bepaalt de forfaitaire
fosfaatnorm voor melkkoeien in die
betreffende maand.
3b. Aantal kalveren aanhouden voor eigen opfok
Het aantal aan te houden vaarskalveren voor eigen opfok wordt in de nieuwe versie ingevoerd per jaar in plaats
van per maand. De voorspelling houdt bovendien rekening met het aantal reeds aangehouden vaarskalveren.
Voor veehouders die al gebruik maken
van deze functie is het ingevoerde aantal
vermenigvuldigd met 12.
3c. Afvoer dieren
Is het aantal af te voeren dieren in een bepaalde maand ingevuld, dan selecteert het programma automatisch
welke dieren van de (fictieve) stallijst worden verwijderd. Per diercategorie worden de oudste dieren het eerst
verwijderd. Bij de melkkoeien is daaraan
toegevoegd dat eerst de koeien worden
aangemerkt waarvan bekend is dat ze
‘bewust gust’ zijn. Daardoor rekent de
FosfaatPlanner met betrouwbaardere
gegevens omdat wordt voorkomen dat
een afgevoerd dier naar een volgende
diercategorie gaat of afkalft.
3d. Indeling in tabbladen
De FosfaatPlanner is gesplitst in twee tabbladen. Bij het openen van de
FosfaatPlanner wordt het tabblad ‘Samenvatting’ geopend. Dit geeft direct
inzicht in de huidige situatie. Het tabblad ‘Instellingen’ bevat een aantal opties
om de werking van de FosfaatPlanner te verfijnen. Dit zorgt voor meer overzicht.
3e. Snelle rekenhulp
Om een bedrijfsverandering te simuleren is een ‘Simpele rekenhulp’ toegevoegd op de pagina ‘Instellingen’.
Deze rekenhulp geeft een snel en eenvoudig inzicht in de fosfaatproductie bij zelf in te vullen dieraantallen en
melkproductie.
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