kringloopwijzer

Met de KringloopWijzer
in CRV Mineraal kunt u de
mineralenstroom op uw bedrijf
makkelijk managen en nu al
optimaliseren richting 2015

Geïnteresseerd?
De Klantenservice informeert u graag over de mogelijkheden van de KringloopWijzer.

KringloopWijzer
in CRV Mineraal

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw vertegenwoordiger.

CRV KLANTENSERVICE 088 – 00 24 440 | Klantenservice.NL@crv4all.com

Mineralenefficiëntie op uw bedrijf goed in beeld
CRV4ALL.NL

better cows | better life

NIEUW in CRV Mineraal:

de KringloopWijzer

– Mineralenstroom in beeld
– Veestapel en grond optimaliseren
– Merendeel gegevens automatisch
ingeladen
– Online bereikbaar via CRV Mineraal
in VeeManager
– Gratis voor deelnemers aan
CRV Mineraal

Met CRV Mineraal hebben veehouders de beste ondersteuning in
hun bedrijfsvoering en voldoen ze aan de complexe mestwetgeving.
En nu heeft CRV ook de KringloopWijzer in CRV Mineraal ingebouwd.

De KringloopWijzer is ontwikkeld door Wageningen
Universiteit en Researchcentrum (WUR). Als veehou-

⊲

 bent nog geen deelnemer aan BEX
U
in CRV Mineraal

WIST U
DAT
? CRV Mineraal = online programma

Wat is CRV Mineraal?

der kunt u er de mineralenstromen op uw bedrijf mee

Als u nog geen deelnemer bent aan BEX, dan dient u

De CRV Mineraal-overzichten zijn op elk

CRV Mineraal is een module in VeeManager die

managen en aantonen dat de milieudruk van uw bedrijf

naast de extra gegevens voor de KringloopWijzer ook

moment online op te vragen in VeeManager.

u helpt om aan de complexe mestwetgeving te

binnen de door de overheid gestelde regels blijft.

de BEX-gegevens zoals bodem- en voeranalyses toe

Na het aanbrengen van aanvullingen en/of

voldoen. Door de samenwerking met verschillen-

CRV heeft de KringloopWijzer volledig geïntegreerd in

te voegen aan CRV Mineraal. Vaak kan dit door een

wijzigingen kan direct een nieuw overzicht

de partijen is in CRV Mineraal veel praktische en

CRV Mineraal. Daardoor kunt u nu al uw KringloopWijzer

automatische koppeling met de erkende laboratoria.

worden getoond waarin alle wijzigingen zijn

wetenschappelijke kennis gebundeld en voldoet

invullen en uw management optimaliseren met het

Voor meer informatie over deze koppelingen of de ma-

verwerkt. Hierdoor zijn de gevolgen van de

het aan vrijwel alle overheidseisen.

oog op de situatie in 2015. Voor deelnemers aan CRV

nier waarop u deze koppelingen kunt opstarten, kunt u

wijziging op bijvoorbeeld mestafzet op plaat-

Het programma werkt met de combinatie van

Mineraal is de KringloopWijzer gratis beschikbaar.

contact opnemen met de CRV Klantenservice.

singsruimte direct zichtbaar.

gegevens van onder andere CRV (dieraantallen),
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Rijksdienst voor ondernemend Nederland (perce-

 neemt al deel aan BEX
U

len, gewassen), zuivel (melkleveranties, ureum),

in CRV Mineraal

grondlaboratoria (grond- en voeronderzoeken) en

HET GEMAK VAN

Als u deelneemt aan BEX in CRV Mineraal, dan legt u
al ongeveer 95 procent van de gegevens vast die voor

CRV MINERAAL

de KringloopWijzer van belang zijn. Door de integratie
van KringloopWijzer in CRV Mineraal hoeft u nog maar

VEESTAPEL

te vullen via enkele extra invulschermen.
Deze extra informatie heeft onder andere betrekking

Deelnemers aan BEX leggen

wijze van gewassen, de wijze van huisvesting van het

al ongeveer 95 procent

Na het invullen kunt u een overzicht (pdf) opvragen

vast van de gegevens die

van de KringloopWijzer. Het overzicht geeft een

voor de KringloopWijzer

eruitziet. Bovendien worden de uitkomsten van de
KringloopWijzer automatisch gebruikt als invoer voor
het berekenen van het bemestingsplan.

alle gegevens automatisch of via koppelingen
opnemen met de CRV Klantenservice. U bespaart
veel zoek- en rekenwerk, beschikt over actuele
gegevens en kunt relatief snel het bemestingsplan

op de methode van toediening van drijfmest, de teelt-

berekening van hoe de KringloopWijzer op uw bedrijf

voer en kunstmest). Met uw toestemming worden
bijgehouden. Om dit in te stellen kunt u contact

een beperkte hoeveelheid ontbrekende informatie in

melkvee en het verbruik van niet-BEX-producten.

diervoeder- en meststoffenleveranciers (kracht-

van belang zijn!

VOER

opstellen. De nodige eigen gegevens en eventu-

MEST
GROND

ele wijzigingen zijn eenvoudig in te voeren en het
bemestingsplan wordt gelijktijdig bijgewerkt.
Derogatie en BEX
Naast het bemestingsplan heeft CRV Mineraal

KRINGLOOP
WIJZER

een extra optie beschikbaar voor veehouders die
willen werken met de bedrijfsspecifieke excretie
(BEX). Naast bodemonderzoeken en de specifieke
bemestingsbehoeften worden ook de voer- en de
kuilgegevens in de berekening meegenomen. Met
de BEX wordt de stikstof- en fosfaatproductie van
de veestapel immers berekend op basis van de
efficiëntie van het voer.
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