
Haal meer rendement  
uit je robot!

Een uitgebalanceerd basisrantsoen, aangevuld met extra 
smakelijke en geconcentreerde krachtvoeders zijn de basis 
voor gezonde koeien en een vlot koeverkeer. Gezondheid, 
koeverkeer en robotrendement: op deze 3 pijlers zetten we dan 
ook in om jou te ondersteunen om succesvol te robotmelken.

Zo veel mogelijk kilo’s melk per box,  
daar draait het om! 
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Aveve zet in op een doelgerichte aanpak  
voor robotrendement met:

RANTSOENADVIES

De basis voor een hoge melkproductie ligt bij 
een gezonde penswerking. Hierbij worden 
verschillende facetten bekeken.

• Wat is het beeld van de koeien in de stal?

• Is er selectie mogelijk?

Wat we zien in de stal en aan de kuilen, 
vormt de basis van het advies. Met behulp 
van ons rantsoenberekeningsprogramma 
rekenen we je rantsoen volgens de nieuwste 
inzichten op vlak van melkveevoeding.

ROBOXX-VOEDERS

Een aangepast gamma voor robotmelkers.
Dé krachtvoeders waarvoor je koeien naar 
de robot lopen!

• Smakelijke krachtvoeders met een 
constante grondstofsamenstelling.

• Vlotte opname door een harde korrel.

• Met biotine voor een goede 
klauwgezondheid en een vlot 
koeverkeer.

• Krachtvoeders rijk aan VEM, met een 
brede range aan gluco, voor de perfecte 
aanvulling op ieder rantsoen.

HET AVEVE ROBOT TEAM

… met passie voor robotmelken!

Robotmelken vraagt een deskundige 
begeleiding en opvolging. Aveve 
heeft hiervoor een team van experten 
samengesteld die zich richten op 
robotmelken. Dit team ondersteunt onze 
voedingsadviseurs. 

• Nutritionist

• Productmanager

• Robotspecialist

Met de expertise van heel het team 
passen we onze adviezen aan op iedere 
bedrijfssituatie. 

ROBOTMANAGER

De melkrobot levert een massa data: 
van aantal melkingen, bezoektijd, 
krachtvoeropname … tot productiegegevens. 
Met robotmanager zijn we in staat om real 
time data te analyseren en interpreteren. 

• Staan de krachtvoertabellen goed 
ingesteld? 

• Wordt het krachtvoer efficiënt ingezet? 

• Hoe kunnen we de melkproductie 
verhogen? 

Op deze en veel andere vragen geven we 
antwoord via onze robotmanager. Op basis 
van jouw eigen robotgegevens geven we 
een gepast advies op maat van jouw bedrijf.
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Contacteer ons voor  
meer informatie.

veevoeding@aveve.be
www.aveveagrarisch.be


