Geachte heer/mevrouw,
hierbij nodigen we u uit voor de themadag van MRIJ Oost.
Op deze dag zal ook de MRIJ koe van het jaar 2013 gehuldigd worden.
Datum:
Locatie:

dinsdag 25 maart 2014
Café Spiekerman
Goorweg 5, 7104 BB
Winterswijk-Meddo

Het thema van deze dag is:

Topkuil en MRIJ-genen noodzakelijk voor topsaldo!
We hebben 2 sprekers uitgenodigd, waarbij Gerard Abbink (BLGG) ingaat op de kwaliteit
van de ruwvoerteelt:
De krappere bemestingsnormen hebben laatste jaren geleid tot lager RE in de kuilen. Hoe
maak ik binnen deze omstandigheden toch nog een topkuil, en welk effect heeft dit op de
bedrijfsresultaten. Dit doet hij aan de hand van de topkuilverkiezing en wat praktijkproeven.
Marieke de Weerd (CRV) zal het inkruisen met MRIJ verder uitdiepen aan de hand van
getallen: Qua rendement met een hoog eiwitgehalte en een hogere omzet en aanwas heeft
MRIJ binnen het kruisen zeker wat te bieden.
In het middagprogramma zal de huldiging van de MRIJ koe van het jaar plaatsvinden.
We zijn er als bestuur ook dit jaar in geslaagd om een zeer aansprekende koe uit te kiezen. Dit
jaar is onze keuze gevallen op Simmy 136 (v: Donner) van fam. Abbink uit WinterswijkMeddo.
Een korte toelichting:
Donnerdochter Simmy 136 is een heel mooi voorbeeld om te laten zien dat een Holstein
veestapel inkruisen met MRIJ een heel goed resultaat kan geven.
Naast de voor MRIJ kenmerkende hoge gehalten met 3.87 eiwit, heeft deze koe ook een beste
vruchtbaarheid en prima beenwerk. We vinden het als MRIJ Oost mooi om ook deze
prestaties eens in de schijnwerpers te plaatsen.
In de bijlage vind u de agenda van deze dag.
Aan deze dag zijn voor u geen kosten verbonden.
Wij moeten i.v.m. het buffet wel het aantal personen doorgeven.
U kunt zich tot en met vrijdag 21 maart opgeven bij Jan Olde Rechterschot.
E-mail: : j.olderechterschot@planet.nl
Tel.: 0572- 38 15 04 / 06 11 46 45 44
Vriendelijke groet,
Bestuur MRIJ Oost.

Bijlage:

AGENDA MRIJ DAG
Het programma op 25 maart ziet er als volgt uit:
10.45 uur
11.00 uur

12.30 uur
13.15 uur
13.30 uur

13.45 uur

ontvangst met koffie
start thema
- inleiding door Gerard Abbink (BLGG)
“Topkuil noodzakelijk voor een topsaldo”
Hoe maak ik met huidige omstandigheden een topkuil en wat voor
effect heeft dit op het bedrijfsresultaat.
- inleiding door Marieke de Weerd (CRV)
“Ontwikkelingen op het gebied van kruisen met MRIJ”
Trends in de groeiende kruisingsmarkt en wat kunnen MRIJ-genen wat
een ander ras niet kan.
stamppotbuffet
bedrijfspresentatie door veehouder Wim Abbink
bezoek aan het bedrijf van familie Abbink
Adres: Groenloseweg 114
7104 GA Winterswijk Meddo
Huldiging MRIJ koe van het jaar: Simmy 136

Foto van Simmy 136

