Melkgeld inzetten voor extra inkomen
Frits Mandersloot
Nederlandse melkveehouders zijn belangrijke opdrachtgevers van het Praktijkonderzoek
Veehouderij. Het Productschap Zuivel financiert praktijkgericht onderzoek uit een heffing op elke
liter melk. U als veehouder maakt door deze bijdrage onderzoek mogelijk naar het verbeteren van
de bedrijfsresultaten. In 2003 staat kostprijsbeheersing door een efficiëntere bedrijfsvoering opnieuw
hoog genoteerd.
Meer liters melk per uur arbeid
Op het high-techbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad staat het verlagen van arbeidskosten per liter melk centraal.
De melkrobot is daar momenteel een stabiel en belangrijk bedrijfsonderdeel. Maar er blijven nog voldoende vragen over.
In 2003 hopen we eindelijk invulling te kunnen geven aan volledig geautomatiseerd voeren van ruw- en krachtvoer.
Dit betekent een volgende stap naar meer liters melk per uur arbeid.
Duurzame koeien
Welke koeien passen in een eenvoudig en robuust systeem? Dat is één
van de vragen die we de komende jaren op het lagekostenbedrijf willen
beantwoorden. Kunnen we daarin uit de voeten met onze huidige zwartbonten of past een ras als Montbeliarde beter? Een uitdagende
vraag«stelling waarover ongetwijfeld nog veel reacties zullen volgen.
Maar op weg naar meer duurzame koeien kijken we ook naar de
omstandigheden waaronder de koe moet produceren. Zo krijgen stalinnovaties die bijdragen aan een beter welzijn van de koeien ruim aandacht. Natuurlijk met een economische vertaling: wat kost het en wat levert
het op?
Minder MINAS-kosten
Mineralenmanagement blijft een belangrijke factor voor een goed bedrijfsresultaat.
Projecten rondom het proefbedrijf De Marke en ook activiteiten in het project Koeien en
Kansen worden voortgezet. In hoeverre strenge verliesnormen invloed hebben op de gezondheid van de veestapel is
een onderwerp dat daarbij aandacht krijgt.
Kwaliteit melk waarborgen
Voor de melkveehouderij is een kwalitatief goed product leveren een eerste vereiste. Onderzoek richt
zich enerzijds op het verklaren van uitschieters in kiemgetal en antibiotica die in monsters
worden aangetroffen. Maar ook de zuurtegraad van melkvet bij een verhoogde melkfrequentie (bijvoorbeeld door inzet van de melkrobot) krijgt aandacht. Soms liggen oorzaken in het melkproces. Ontwikkeling van een nieuw beoordelingssysteem voor dit
melkproces staat voor 2003 op de agenda.
En er is nog meer…
Maar er worden nog meer projecten gefinancierd.Op Aver Heino zoeken we in
bedrijfsverband naar oplossingen voor problemen die boeren tegenkomen bij
omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Vragen komen bijvoorbeeld
van deelnemers aan het project Bioveem. Bemesting, voerproductie en voeding
zijn de pijlers onder een melkveebedrijf. Ook op deze onderdelen lopen projecten
die erop gericht zijn voor de praktijk toepasbare kennis te genereren.
Het doen van onderzoek alleen is niet voldoende, de nieuwe kennis moet ook bij u terecht komen.
Het PV doet dit door kennisoverdracht via inleidingen, open dagen en excursies op de proefbedrijven. En u kunt online informatie
vinden in onze kennisdatabank. U kunt daar direct en actief gebruik van maken.
Heeft u er wat aan?
Leidt de inzet van sectorgeld in onderzoek ook daadwerkelijk tot extra inkomen voor de sector. Dat is voor het Productschap
Zuivel een belangrijke vraag. Vandaar dat de vraag gesteld onderzoek te starten naar het rendement van investeringen in het
onderzoek. Dit zal in 2003 opgepakt worden.
Zie ook de web-site van het Productschap Zuivel (www.prodzuivel.nl, onder de knop ‘melkveehouderij’) voor een volledig overzicht van
door het productschap gefinancierd onderzoek voor de melkveehouderij
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