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afwisseling en contact met melkveehouders
hardnekkige managementfouten

‘Kwaliteit melk flink verbeterd’

Kwaliteit en
melkophaling
tekst Annelies Debergh

‘I

k werk voor een kleinere zuivelfabriek die zowel in Vlaanderen als in Wallonië actief is. Mijn actieterrein is breder
dan alleen het veldwerk bij de boer op het erf. Het bureauwerk
houdt onder meer de organisatie van melkophalingen in en
het in orde houden van vergunningen voor ketenbewaring zoals IKM en IKM-transport.’
‘Het veldwerk neemt nog altijd het grootste deel van mijn tijd
in beslag en met name de kwaliteitsverbetering van de melk op
de bedrijven. Toen ik achttien jaar geleden met dit werk begon,
was de kwaliteit van melk lang niet zo streng geregeld. De celgetalnorm lag toen op 750.000 cellen per ml melk. Nu zitten
we op bijna de helft. Als we de oude norm nu zouden hanteren,
haalt niemand nog strafpunten. Vroeger haalde dertig tot veertig procent van de melkveebedrijven gemakkelijk de norm
niet.’
‘Sinds de nieuwe kwaliteitsreglementering in 2007 gaan veldmedewerkers alle melkleveraars met strafpunten voor melkkwaliteit actief bezoeken met een checklist. Dat is een belangrijke, maar soms moeilijke taak die ik met de nodige tact aan
boord probeer te leggen. De boodschap die wij brengen wordt
niet altijd gesmaakt en één keer moest een bezoek onder begeleiding van een wijkagent. Deze melkveehouders lijken niet
altijd te begrijpen dat een goede melkkwaliteit door beter management meerwaarde voor de melk oplevert. Met de huidige
lage melkprijs kan de kwaliteitspremie juist een verschil maken. Het valt niet altijd mee om dat duidelijk te maken.’
‘Onze adviserende rol gaat soms verder. Veehouders stellen
vragen over het verloop van de melkleveringen, eventuele superheffing en quotumaankoop. Ik probeer voorzichtig te zijn
met het voorspellen van vooruitzichten.’
‘In die afgelopen achttien jaar heb ik de melksector enorm
zien evolueren. Minder dan de helft van de bedrijven in dit gebied blijft nog over. Stilaan zie ik een nieuwe generatie starten.
Na al die jaren is op een aantal bedrijven ook een echte vertrouwensband ontstaan.’
‘Met veehouders werken is in die zin anders dan veel andere
jobs. Bij een tank met antibioticamelk word ik af en toe later
op de avond of in het weekend opgebeld. Een boer werkt van
vroeg in de ochtend tot vaak laat in de avond en gaat er soms
van uit dat dit voor iedereen zo is. Ik heb daar geen problemen
mee. Daar heb ik vanaf dag één in deze job rekening mee gehouden.’
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