BASIS

UITGEBREID COMPLEET

PAKKETTEN OVALERT

• 24/7 de activiteit van uw dieren nauwkeurig vastleggen
• > 90% tochtdetectie
• keuze uit poot- of halsresponders

TOCHTDETECTIE

SMS

• verhoogde activiteit in beeld via sms, VeeManager en
VeeManager App
• direct beslissen of u het dier nu of later wilt insemineren
• ook signalering van verminderd actieve dieren

SIGNALERING
“Een pakket dat aansluit
bij mijn huidige
tochtdetectiesysteem”
COMPLEET

VEEMANAGER

"Extra optie
bij deze pakketten
is Sperma Inclusief"

STIERADVIES

• de optimale stierkeuze voor uw tochtige dieren
• eenvoudig en overzichtelijk
• SAP-advies geïntegreerd in de sms, Ki-opgave in
VeeManager en VeeManager App

SPERMA INCLUSIEF

• de zekerheid van de best passende CRV-stier voor
uw dieren
• hoge genetische vooruitgang
• vast bedrag per maand

- optioneel -

INSEMINEREN

• deskundige ki-specialist van CRV tot uw dienst
• eenvoudige ki-opgave of dhz-registratie via VeeManager of VeeManager App
• bij de ki-dienstverlening is ook maatwerk mogelijk

DOOR UZELF
DOOR CRV

• direct zekerheid of uw dieren drachtig zijn
• vruchtbaarheidsadvies op koe-niveau
• vroegtijdig actie ondernemen wanneer uw dieren niet
drachtig zijn

DRACHTCONTROLE

“Bij pakket compleet
is er ook controle

• begeleiding door vruchtbaarheidsexpert van CRV

VRUCHTBAARHEIDSCONTROLE

en insemineren”

• vroegtijdig signaleren van vruchtbaarheidsproblemen

• maximale ondersteuning om tot een vruchtbare
veestapel te komen
• vruchtbaarheidsexpert van CRV aan uw zijde
• uitgebreide analyse, gerichte adviezen en begeleiding

BEDRIJFSADVIES

“Een pakket
voor iedere
situatie”

....
Welk pakket past bij uw situatie?
Ook mogelijk: het pakket Basis combineren met
de producten en diensten die u zelf wenst.
Neem gerust contact op voor persoonlijk advies!

BASIS
UITGEBREID
COMPLEET

Een betrouwbaar tochtdetectie systeem
Vruchtbaarheidsmanagement zonder zorgen
Optimale ondersteuning om tot een vruchtbare veestapel te komen

INFOGRAPHIC

UITGEBREID

• uitgebreide informatie over uw tochtige dieren
• de resultaten van uw bedrijf zelf monitoren en managen
• via dashboard direct inzichtelijk welke acties benodigd zijn

