DeLaval Kvægrådgivning
- din sikre vej
til endnu bedre resultater

Med styrket overblik og opfølgning skaber vi sammen
fremtidens vinderteam
DeLaval tilbyder fire udvidede bedriftbesøg om året i forbindelse med Kvægrådgivning til alle mælkeproducenter med DeLaval malkestalde/VMS kombineret
med DeLavals DelPro Farm Manager.
Sammen skaber vi et effektivt teamwork, som følger op på de vigtige mål i din
strategiplan. Opfyldelsen af målsætningerne er nøglen til din fremtidige succes
som mælkeproducent.
DeLaval sikrer, at du får de helt rigtige værktøjer og den rigtige sparring til at finjustere
din mælkeproduktion. Du optimerer din
mælkeydelse og kapacitet, formindsker
foderomkostninger, styrker den daglige
motivation og reducerer eventuel spild.
Kort sagt - vælger du DeLaval Kvægrådgivning, sikrer du det bedste overblik over hele
bedriften og de øvrige faktorer, som tilsammen skaber grundlaget for optimal ydelse,
den højeste mælkekvalitet og i sidste ende
et styrket driftresultat.
Rådgivningen tager naturligvis udgangspunkt i netop din mælkeproduktion og omfatter blandt andet:
• Optimering af foderrationer til malkende køer, goldkøer og kvieopdræt

Styrket overblik
og opfølgning i
mælkeproduktionen

• Beregning af foderkontroller
• Opgørelse og budgettering af grovfoderproduktion
• Beregning af dækningsbidrag
• Mest muligt samarbejde med din
dyrlæge
Desuden er det nødvendigt at følge op på
målene med jævne mellemrum, så du kan
lave korrigerende indgreb i tide ved
uventede afvigelser.
DeLaval Kvægrådgivning tilbyder løbende
effektiv og sammenhængende opfølgning
på alle de faktorer, som er bestemmende
for din fremtidige succes som mælkeproducent.

Motivation til at
nå de vigtige mål
i strategiplanen

Effektive
redskaber til
dagligt at følge
op på nøgletal

Sammen skaber
vi grundlaget
for fremtidens
succes

DeLaval Kvægrådgivning er din nøgle til
opfølgning og styrket effektivitet
Har du overvejet, hvad det vil betyde for
din driftsøkonomi at komme op blandt
de 10 bedste mælkeproducenter i
Danmark? Og hvis du allerede er blandt
de bedste 10%, hvad nogle få ekstra
procent i effektivitet ville betyde?
Nu er målet inden for rækkevidde. DeLaval
Kvægrådgivning giver dig alt det, du får i
dag ved almindelig konsulentbistand - og
meget mere til! Det er alt sammen væsentlige elementer i bestræbelserne på at
virkeliggøre fremtidsstrategien for netop din
besætning.
DeLaval Kvægrådgivning styrker din bedrift
produktionsmæssigt og økonomisk blandt
andet ved at opfylde en række delmål:

•
•
•
•

Skaber overblik
Udvikler forandringsevne
Øger motivationen
Sikrer systematisk opfølgning

DeLaval Kvægrådgivning sætter dig som
mælkeproducent i stand til at manøvrere
sikkert og konsekvent i krydsfeltet mellem
altafgørende nøgleområder, som tilsammen
skaber resultat på bundlinjen.

Sammen lægger vi strategien, som skal
sikre dig de ønskede resultater. Sammen analyserer vi bedriftens stærke og
svage side, og hvilke muligheder/trusler,
der kan indvirke på virkeliggørelsen af
strategiplanens mål. Og sammen
arbejder vi løbende med effektiv opfølgning, så du sikrer din succes. Din
succes er lig med vores succes!

Du får markedets bedste kort på hånden,
når det gælder størst mulig sikkerhed for
succes med fremtidens mælkeproduktion.
Hvordan ser du selv dit landbrug om 5-10
år ...?

Fodringsfysiologi
Sundhed
Dækningsbidrag
DelPro

Kontinuitet
Motivation
Struktureret
rådgivningsform

DeLaval Kvægrådgivning tager fat på
alle de afgørende
nøgleområder, som
tilsammen skaber
optimalt resultat på
bundlinjen.

DeLaval A/S
Tårnvej 100
7100 Vejle
Tlf.: +45 7941 3188
www.delaval.dk

DeLaval Kvægrådgivning tager udgangspunkt i den strategi og de delmål for
bedriftens fremtid, vi i fællesskab aftaler og
nedskriver. Her opstiller vi målsætningspunkter, som angiver målene månedsvis for
blandt andet mælkeydelse, reproduktionseffektivitet, antal mastitistilfælde og celletal.

at forlænge arbejdsdagene, men ved at vi i
fællesskab finder og bruger de rigtige nøgler
til at udnytte ressourcerne smartere og mere
effektivt.

Fire hovedelementer i
strategien
Økonomi: Indtjeningskrav, budget
afvigelse, dækningsbidrag m.v.
afsætning & indkøb: Celletal,
kvoteudnyttelse, kraftfoderpris m.v.

Målsætningerne skrives op på en målstyringstavle. Her skrives hver måneds
resultat ind på de forskellige felter med
forskellige farver. Hver tredje måned følger
kvægrådgiveren og mælkeproducenten
grundigt op på delresultaterne.
Sammen arbejder vi os målbevidst frem
mod nye, endnu bedre resultater - ikke ved

Produktion: Mælkeydelse, fodereffektivitet, malkefrekvens, mastitis m.v.
organisation & ledelse: Efteruddannelse, motivation, antal arbejdstimer, sygedage, m.v.

DeLaval Kvægrådgivning
tager hånd om ALLE faktorer,
som tilsammen afgør, hvor
stor succes du får i din bedrift,
og kobler økonomi, produktion, afsætning & indkøb samt
organisation & ledelse logisk
og forståeligt sammen med
bedriftens strategi.
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