BemestingPlanner
Beter ruwvoer

Betere kwaliteit ruwvoer, bemestingadvies per perceel
en per snede voor het hele jaar, inzicht in de beschikbare mest door het jaar heen én de zekerheid van
bemesten binnen het wettelijke kader. Dat kan nu met
de BemestingPlanner.

Unieke combinatie met AgroMineraal
De BemestingPlanner is gekoppeld aan AgroMineraal,
eveneens een pakket van AgroVision. Met AgroMineraal
heeft u continu inzicht in de actuele stand van zaken
over mineralen en mest op uw bedrijf. Bij het wijzigen
van gegevens ziet u in één oogopslag of u een overschot
of ruimte heeft. U ziet hoeveel mest u moet af- of aanvoeren en hoeveel kunstmest u nog kunt aankopen. Zo
kunt u het hele jaar door sturen op een betere benutting
van mineralen. Omdat u werkt met geborgde gegevens
uit de Kringloopwijzer weet u dat de gegevens in AgroMineraal altijd kloppen en u voldoet aan de mestwetgeving.

Betere kwaliteit ruwvoer
De BemestingPlanner haalt alle wettelijke gegevens en
uw percelen automatisch uit AgroMineraal. Vervolgens
maakt u met de BemestingPlanner uw operationele plan.
Dit plan is gebaseerd op de behoefte van de bodem en
de gewassen en de beschikbare meststoffen. U kunt
precies bepalen welke (kunst)mest en hoeveel naar maïsland, bouwland en grasland gaat en wanneer. Zo haalt
u met de beschikbare meststoffen de juiste kwaliteit en

hoeveelheid ruwvoer van uw land. Betere kwaliteit
ruwvoer levert al snel honderden euro’s per hectare
op!

Advies per perceel en snede
De BemestingPlanner geeft u inzicht in de beschikbare mest door het jaar heen, rekening houdend met
afvoer, aanvoer, productie en beweiding. U krijgt een
bemestingadvies per perceel en per snede op basis
van het opbrengstpotentieel per perceel. Voorafgaand aan het groeiseizoen maakt u de gehele jaarplanning en dat allemaal binnen het wettelijk kader.
U komt dus niet voor verrassingen te staan.

Uw adviseur kan meekijken en wijzigen
U deelt de informatie in de BemestingPlanner
eenvoudig met uw adviseur via Machtigen in
het programma. Samen kunt u de gegevens in
de BemestingPlanner analyseren om zo tot een
voor uw bedrijf optimaal bemestingplan te komen.

CowVision brengt alles samen
U kunt mestwetgeving niet los zien van dieren,
voeding, grond, gewas en financieel.
Daarom brengen wij al deze
onderdelen voor u bij elkaar
in CowVision.

AgroVision:
Slimme software

Inzicht in beschikbare mest door het jaar heen

Slimme software van AgroVision
Vanuit haar passie voor boeren,
levert AgroVision gespecialiseerde
softwarepakketten voor de gehele
sector. Duizenden collega’s wereldwijd gebruiken de pakketten van
AgroVision dagelijks. Zij houden
grip op hun bedrijf met de software
van AgroVision.
Wilt u meer weten over BemestingPlanner of één van de vele andere
softwaremogelijkheden die
AgroVision de agrarische sector
biedt? Neem dan contact op met de
afdeling Commerciële Binnendienst
van AgroVision. Telefoonnummer:
(0570) 664 115 of info@agrovision.nl.
Wij helpen u graag verder.

Voordelen van de BemestingPlanner:
in beschikbare mest door het jaar heen, rekening houdend
• Inzicht
met afvoer, aanvoer, productie en beweiding
per perceel en per snede voor het hele jaar
• Advies
binnen het wettelijke kader
• Bemestingadvies
Optimale
verdeling
kunstmest voor de beste kwaliteit ruwvoer
• Op het juiste momentmestmesten kunnen
afvoeren
•
Gewassen voorzien van voldoende voedingsstoffen om de beste kwaliteit
te realiseren, de beschikbare mest zo goed mogelijk verdelen over de
gewassen en de percelen, en voldoen aan de wettelijke gebruiksnormen:
dat vraagt om een bemestingsplan. Kijk voor meer informatie en direct
aanvragen op www.bemestingplanner.nl

AgroVision
Postbus 755
7400 AT Deventer
Telefoon (0570) 664 111
Bemestingadvies per snede. Handig als werklijst op de zodebemester of kunstmeststrooier.

17.376
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