UW KOEIEN SNELLER DRACHTIG?
GEEN ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP?
MEER TIJD VOOR ANDERE ZAKEN?
AltaPREG ONTZORGT! UW REPRODUCTIE
IN HANDEN VAN EXPERTS.
Een drachtige koe is de verzekering van melkproductie in de toekomst!
Daarom is een goede vruchtbaarheid cruciaal. Goed management van de
reproductie bepaalt grotendeels het succes van een melkveebedrijf.
“Sinds kort betalen wij per dracht. De volledige vruchtbaarheid ligt
nu in handen bij Alta. De koeien schonen goed op en voor de tochtwaarneming is een passende oplossing voor ons bedrijf gevonden.
Via de Pregnancy Rate (PR) optimaliseren wij de vruchtbaarheid en
daar plukken wij de vruchten van: meer kalveren, minder gedwongen afvoer, maar vooral meer melk uit dezelfde veestapel!”
Kees Bos - melkveehouder

AltaPREG - EXPERTS IN VRUCHTBAARHEID
AltaPreg ontzorgt. De reproductie experts van Alta nemen het werk rondom het management van vruchtbaarheid uit handen.
Daarnaast bieden ze praktische ondersteuning door middel van voorlichting en advies.

WAT DOET AltaPREG VOOR U?
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Betalen per aangeboden koe | All-in vanaf € 69,00
Betalen per gescande dracht | All-in vanaf € 89,00 NIEUW!

“BETAAL PER DRACHT: VOOR ELKE BETAALDE
EURO…KRIJGT U ER 3,5 TERUG !!”
MEER WETEN?

Neem dan contact op met:
Alta Genetics
0594 - 620 940
info@altagenetics.nl

MEER WETEN?

Neem dan contact op met:
Jan Jaap Kuipers via 06-51291338
of JanJaap.Kuipers@altagenetics.com

Checks en handelingen pas gekalfde koeien
Opschonen uterus en in cyclus brengen
Tochtdetectie d.m.v. opvoelen, tailpainten,
AltaCowWatch
Inseminatiewerkzaamheden
Opvoelen en dracht scannen
Drachtvaststelling 35-49 dagen na
laatste inseminatie
2e Check dracht 84 – 98 dagen na
laatste inseminatie
Check op dracht voorafgaand aan
droogzetten
Aanpak probleemdieren
Invoeren data en analyse in
managementprogramma veehouder
Inclusief inzet Alta stieren
Inclusief inzet vleesstieren

