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1.AANLEIDING ENDOELVANDEREIS

HetProefstationendeWaiboerhoevewordenjaarlijks door een groot aantal
Fransen bezocht. Dit betreffen niet alleen groepen veehouders,maarook
onderzoekersvandiverse instellingen, voorlichters, vertegenwoordigers van
boerenorganisaties, de zuivelindustrie enz. Hetkomtzelfsvoordatkleine
groepenonderzoekersbijonstegastzijnomkennistemaken met onze werkwijzeenonderzoekresultaten.
Door deze vele contacten werd de behoeftegevoeldomonsopdehoogtete
stellenvanontwikkelingenronddemelkvee-envleesveehouderijin Frankrijk.
Inhetkortwerdmetdezereisbeoogdkennistenemenvan:
-hetonderzoekendeorganisatiedaarvan
-deonderlinge relatieonderzoek -voorlichting
-de ontwikkelingen indemelkveehouderijnadeinvoeringvanhetquoteringssysteem
-deperspectievenvoordemelk-envleesveesector
-depractischeveehouderijdoorhetbezoekaanenigepraktijkbedrijven

HetpastonshierdeheerJ.C.GuesdonvanhetITEBtedanken voor de voortreffelijkewijzewaarophijdezestudiereisvooronsheeftgeorganiseerd.

2.PROGRAMMA
Maandag24oktober:
Deheledagisbesteedaaninleidingenendiscussiesover:
-deontwikkelingvandemelkproduktie
-dewerkingvanhetquotasysteem
-problemenenperspectievenindemelk-envleessector
DezeonderwerpenwerdenuiteengezetdoordeherenJ.C.GuesdonenM.Auretvan
hetITEB (InstitutTechniquedel'Elevage Bovin).
Desuperheffing endeherstructurering indezuivelindustriewerden behandeld
door M. LeroyvanhetONILAIT (OfficeNationalInterprofesionneldulait,te
vergelijkenmethetProduktschapvoorZuivel.

Deorganisatievanhetonderzoek (praktijkonderzoekenwetenschappelijkonderzoek)enderelatiemetdevoorlichtingkwamenvervolgensaanbod.
DevoornaamstepunteninhetonderzoekwerdentoegelichtdoorC.Roger,directeurvanhetITEB,J.CaillettedirecteurvanhetITOVIC (Institut Technique
de l'Elevage Ovin etCaprin)enC.Beranger,directeurvoorlichtingbijhet
INRA (InstitutNationaldelaRechercheAgronomique).

Dinsdag25oktober:
Bezoekaanhetopleidings-enonderzoekcentrumRambouillet te Rambouillet en
in denamiddageenbezoekaanhetproefbedrijfLesTrinottieresinMontreuil/
IeLoir indeomgevingvanAngers.

Woensdag 26oktober:
BezoekenaanhetproefbedrijfLaJaillièreITCF (InstitutTechniquedesCéréales et Fourrages), een praktijkbedrijfvandhr.BlineauinLaBauraudiereCoueron (PaysdelaLoire,omgevingNantes)eneen praktijkbedrijf van dhr.
Guitton in St.GildadesBois (omgevingRennes), 'sAvondsvondnogeenuitvoerigegedachtenwisselingplaatsmetde secretaris-generaal van het ITEB,
dhr.L.Beuchee.

Donderdag 27oktober:
's Morgenseenuiteenzetting doordeherenRuffioenMouchetvandelandbouwhogeschool (EcoleNationaleSupérieurAgronomique)teRennesoverdeverschillen enovereenkomstenbijdemelkveehouderij inNederlandenBretagne.Verder
eengesprekmetdhr.PflimlinoverderegionalevestigingvanhetITEBmeteen
bezoekaandeafdelingvleeskalverenonderzoek.
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's Middags discussie met deherenJournetenVéritévanhetINRA,afdeling
veevoeding,teRennesover het melkvee-onderzoek met een bezoek aan het
proefbedrijf.

Vrijdag 28oktober:
BezoekaanhetlaboratoriumvoorvleesonderzoekvanhetITEBinVillers-Bocage
metdaaraangekoppeldeengesprekmetdeheerY.Quilichini.
Indenamiddageenbezoekaanhetpraktijkbedrijfvande familie Boignet in
Méricourt-en-VimeumeteenafrondendgesprekmetdeheerG.VedelvanhetITEB
uitParijs.
Degevolgderoute:
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3.ENKELEONTWIKKELINGENINDEFRANSERUNDVEEHOUDERIJ

Beschouwen wedetotaleagrarischproduktie inFrankrijk,danwasin1986100
FF (FranseFrancs)agrarischproduktopgebouwduit51FF plantaardig produkt
en 49 FF dierlijkeprodukten.Vandeze49FFbestondtoen18FFuitzuivelProduktenen16FFuitrundvlees.

3.1Melkveehouderij

Evenals inanderelidstatenvandeEGiserinFrankrijkeen duidelijke vermindering van de rundveestapel opgetreden.Vooraldedalingvanhetaantal
melkkoeienishieraandebet.Tabel1geeftditweer.

Tabel1:Ontwikkelingaantalmelkkoeienenoverigrundvee (x1000)

Melkkoeien
Totaalrundvee

1980

1984

1985

1986

1987

7.062

6.925

6.399

6.304

5.891

24.522

24.220

23.689

23.570

22.274

Vandecember1983totdecember1987isdemelkveestapelverminderdmetca.1,2
miljoen koeien als gevolg van desuperheffingenvooralhetsuccesbijde
opkoopregeling.
Intotaalzijn121.000melkveehouders opgehouden melk te leveren. Hiervan
hebben er80.000gebruikgemaaktvandeopkoopregelingwaardoor 2miljoenton
melkvrijgekomenisomdeelsteverdelenover bepaalde groepen boeren. Dit
betroffen ca. 56.000 bedrijven van jongeboerenmetontwikkelingsplannen,
bedrijfsovernameofandereinvesteringen.
Intotaalkomtditneeropca.18% van alle melkveebedrijven. De overige
41.000 zijn zonderhulp (opkoopregeling)opgehoudendoorwaarschijnlijkniet
bekendzijnmetderegelinge.d. Intotaalisditnog1miljoentonmelk.Hier
moet opgemerkt wordendatnietallevrijgekomenmelkisverdeeld.Devrijgekomenmelk (viadefabriek)moetcentraalwordeningeleverd waaruit men dan
een deelbenutvoorvergrotingvanhetquotum indevoornoemdegevallenende
restvoorverkleiningvanhetnationalequotum.Hierdoor is bijvoorbeeld de
laatstequotumkortingnagenoeggeruisloosverlopen.
Eenindividuelequotumhandel,zoalswijkennen,komtnietvoor.

Hetsuccesvandeopkoopregelingwasvooralheteerstejaargroot;weziendit
uitdevolgendecijfersintabel2.

Tabel2:Overzichtopgekochtemelk

ton

%vanquotum

84-85

1.450.000

5,6

85-86

308.000

1,2

86-87

266.000

1,0

87-88

320.000

1.2

Intotaalisnuca.9%vandelandelijkeproduktieopgekochtwat800 miljoen
guldenheeftgekost.
Bij de melkproduktie is verdereenopvallendverschijnseldatertussende
potentiëleproduktieendeafgeleverdemelkaandefabriekeengroot verschil
bestaat.Zowerderin198726.950.000tongeproduceerdwaarvan24.928.000ton
werdafgeleverd.Naasteenhoeveelheidhuisverkoop isditvooraltewijtenaan
het massaal gebruiken vanvollemelkvoordekalveropfok.Naarmenonsmeedeeldeishetgebruikvankunstmelkverdwenen.

Datveelbedrijvenzijnopgehoudenmetdemelkafleveringenalofnietmethulp
van de opkoopregeling is mede te danken aan de leeftijdsopbouwvande
veehouders.Eenindrukgeefttabel3.

Tabel3:Leeftijdsopbouwrundveehouders

melkveehoude;rs

zooskoeienhouders

% veehouders

% koeien

jongerdan35jaar

12

16

10

14

35-50jaar

29

35

27

32

51-60jaar

41

38

38

38

ouderdan60jaar

18

11

25

16

%veehouders

Opbasisvandezeleeftijdsopbouw,hetaantalkoeienentevensde bedrijfsoppervlaktekomtmentotdevoorspellingdat

% koeien
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-van demelkveehouders1/4over5jaar,dehelftover10en2/3over15jaar
opgehoudenzalzijnmelkkoeientehouden.In1995zijnernogca. 4,6 miljoenkoeien.
-van de zoogkoeienhouders zullen1/3over5jaar,dehelftover10jaaren
2/3over15jaarermeeopgehoudenzijn.

Gelijktijdigmetdedalingvanhetaantalstuksrundveetreedtookeenvermindering op vanhetaantalbedrijven.Dehiernavolgende tabel4geefthiervan
eenindruk.

Tabel4:Aantalbedrijvenmetrundvee (x1000)

1982

1985

1986

1987

metrundvee

669

595

567

531

waarvanmetkoeien

614

538

513

481

.melkkoeien

458

367

328

319

.overigrundvee

248

228

239

235

Voor1988schatmendatertotaalnog500.000veehouderszullen zijn waarvan
er270.000melkleverenenca.230.000zoogkoeienhouden.
We zien hieruitdathetaantalbedrijvenmetmelkkoeiensnellerdaaltdande
bedrijvenmetoverigrundveewaaronderdezoogkoeienhouderij. Beide genoemde
ontwikkelingen resulteren in een herstructureringvandemelkveestapel.We
ziendituittabel5 waarin de veranderingen in 4 jaar zijn aangegeven
(december 1983 -december 1987).

Tabel5:Veranderingen indebedrijfsstructuur

1983

1987
Aantal

Aantal

x 1000

x1000

%

1-9koeien

157,9

36,9

89,4

29,3

10-19koeien

130,1

30,5

80,5

26,5

20-39koeien

104,1

24,4

98,6

32,3

>40koeien

35,3

8,2

36,2

11,9

%
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Procentsgewijskomteensterkegroeivandebedrijvenvan 20 en meer melkkoeien naar voren.Momenteel (eind1988)bestaatdegemiddeldemelkveestapel
uitbijna20melkkoeien.
Rondde45%vandebedrijvenheefteenmelkveestapelgroterdan20koeienmet
ongeveer driekwart van het aantaldieren.Hierinkomenwelsterkregionale
verschillenvoor.ZohebbenBretagne,PaysdeLoireenBasse-Normandie (grand
Ouest) duidelijkmeerbedrijvenmetmeerdan20koeiendanCentraalFrankrijk
endeAlpen.

Deherstructurering isookinde hand gewerkt door het quoteringssysteem.
Omdat men eigenlijk geen vrije quotumhandelkentendientengevolgemetde
ingeleverdemelkwat "gestuurd"kanwordenzietmenookkleine verschuivingen
aan degangtussendegebieden.Ditiswaarneembaaraandegeleverdemelk.We
ziendituitonderstaande tabel6vandeaandefabriekengeleverdemelkin%.

Tabel6:Verschuivingenvandemelkleveranties tussengebieden

1980

1983

1987/88

46,2

47,8

48,5

bergachtige gebieden

14,7

13,9

15,2

Zuid-Westen

11,0

10,7

10,8

Alpen

12,8

12,2

9,9

"Grote"Westen
(Bretagne,Normandiee.a.)
Heuvelachtigeen

3.2Roodvleesproduktie

Naastdemelkproduktie isookderoodvleesproduktievangroot belang. Vooral
dezoogkoeienhouderij isomvangrijk (zietabel4).
Deproduktiehadin1987deomvangzoalsintabel7weergegeven.
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Tabel7:Roodvleesproduktie in1987

Aantallen

in%

Ton

x1000

x1000

2.333
2.333

713713

44,0%

vaarzen

847
847

270
270

16,7%

ossen

656
656

255255

15,8%

1.045
1.045

382382

23,6%

koeien

stieren

4.880

1.620

Bijderoodvleesproduktie (zoogkoeienhouderij)treedtookeensterk regionale
verdeling opdevoorgrond.Zokomeninderegio'sLimousins,Bourgogne,MidiPyrénées,PaysdeLoireenAuvergneca.60%vanallezoogkoeienin Frankrijk
voor. Vergelijkt men devleesproduktie tussendeEGenFrankrijkdanblijkt
eenhoogpercentageuitdezoogkoeienhouderij tekomen, zoals tabel 8 laat
zien.

Tabel8:Vleesproduktieuitmelkveeenzoogkoeien

uitmelkveehouderij

uitzoogkoeienhouderij

Frankrijk

55%

45%

EG

75%

25%

In 1987wasereenlichtestijgingvanhetaantalvleeskalverenwaartenemen
metbovendienookeenwathogergeslachtgewicht.Detotaleproduktie ligt de
laatstejarenrond350.000ton.

3.3Demelkveehouderij inBretagnevergelekenmet dieonsland

Enige jaren geledeniservanuitdeLandbouwhogeschool teRenneseenuitvoerigestudiegemaaaktoverdeontwikkelingvandemelkveehouderij in Nederland
endieinBretagne.
Historisch gezien warendemelkveehouderij inonslandendieinBretagnein
devijftigerjarenineenvergelijkbaar stadiummetals voornaamste verschil
dat bijonsdeproduktieperkoeca.1500kghogerlag.Diverse factorenheb-
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benechterveroorzaaktdatdemelkveehouderijzich in ons land aanzienlijk
vlugger en sterkerontwikkeldheeftdaninBretagne.VanFransezijdeworden
alsbelangrijkealgemenepuntenhiervoorgenoemd:
1.desterkesamenwerkingoverheid -landbouwbedrijfslevenenhetniet anders
behandelen vandelandbouwinhettotaleeconomische systeem;belastingen,
WIRetc.
2.de"integratie"vandeveehouderij indehele verwerking en distributieketenalsgevolgvandesterkeexportgerichtheid.
3.hetbenuttenenintegrerenvandienstenindeprimaireproduktie.Alsvoorbeeldenwordengenoemddeontwikkelingvandemelkcontrôleen het gebruik
van economische boekhoudingen weliswaaralsgevolgvanhetbelastingssysteem (ziepunt1).
4.eengoedeorganisatievanonderzoekenvoorlichting.
5.eenhoogopleidingsniveauvandeNederlandseboer.
6.hetterbeschikkinghebbenvaneengoedboekhoudnet (LEI) en uitstekende
statistieken (CBS)diehetmogelijkmakenbeleidtemaken.

Samenhangend met voorgaande puntenmaarookdooreconomische omstandigheden
mogelijkgemaakteontwikkelingenwerdnoggewezen op de volgende technisch
economischepunten.
1.een andere denkwijzebijdeveehouders.InNederland isdezesterkeconomischgericht.Omdatdearbeidvrijduurisgaathetopdeeersteplaatsom
deze optimaal tebenutten.Ditleidttoteengrootaantalkoeienperwerker,hetmaximaalbenuttenvandegronden melkveehouderij op aangekocht
voer;ruwvoerenkrachtvoer.
2.vooral de prijsverhoudingmelk -krachtvoerwasinNederlanddusdanigdat
hetaantrekkelijkwaskrachtvoeraantekopen.Hierspelenvooral de goed
gestructureerde toeleverende industrie (krachtvoer)enverwerkendeindustrie (zuivel)eenzwarerol,ditnogbegunstigddooro.a.kortetransportafstanden.

In Bretagne daarentegen denkt deveehouder testerklandbouwtechnisch.Het
aantalkoeienwordtsimpelwegbepaalddoordehoeveelheideigen voer, overigens mede in de handgewerktdoorvooralindezomereenvoordegrasgroei
mindergunstigklimaatdanbijons.

Tegenoverdezepuntendievooralinhetvoordeelblijken van de Nederlandse
melkveehouderij invergelijkingmetdeBretonsewerdookgewezenopeenaantal
factorendieofwelgelijkofwelinhetvoordeelzijnvandeBretonseveehouderijvoordetoekomst,zoals
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-hetgenetischpotentieelvandedierenligtzekerophetzelfdeniveaualsin
Nederland
-deklimatologische omstandighedenzijngunstigo.a.vooreenverderetoename
vandemaisteeltenniettevergeteneenvoudigergebouwen
-de kosten voor de grondliggenlagerdanbijonsterwijlergenoeggrond
beschikbaarkomtvoorbedrijfsvergroting
-deverwerkende industrie issterkgemoderniseerd.

AlswijverderbedenkendatdeNederlandsemelkveehouderij nog met factoren
wordt geconfronteerd waar in Bretagnenognauwelijksofgeensprakevanis
(bijv.milieu,mestwetgeving)dankan dit aanleiding zijn tot een sterke
competitie. Niettemin onderkent men datdeNederlandseveehouderdoorzijn
kennisenhet snelle vermogen tot aanpassing superieur zal zijn in de
toekomst.
Hiervoor is vooralgesprokenoverdeverschillenenovereenkomsten tussende
melkveehouderij inBretagneenonsland.Wedienentebedenkendatditslechts
éénrelatiefkleineregio inFrankrijkis.
Om echter de verhoudingen tezientussenFrankrijk,Nederlandendeandere
EEG-lidstatengevenwehieronder deproduktievanmelken rundvlees weer in
percentages.

Vleesproduktie
in %

Melkproduktie
in %

Denemarken
5
Ierland
5.5

Overig
^.5

Frankrijk

anKrijK

Nedenand
6.5

Nederland
11.5

tsiand

Duitsland
22
Engeland
15

Engeland
14
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4.ONDERZOEKINSTELLINGEN

4.1Het Institut Technique del'Elevage Bovin(ITEB)

HetITEBiseenparticulierestichtingvolgenseenwetuit1901.Dit betekent
dat een deel van het benodigde budgetdoorhetbedrijfslevenmoetworden
opgebracht.
HetinstituutheefteenBestuurbestaandeuit34vertegenwoordigers uit alle
geledingen van de rundveehouderij; primaire producenten,zuivelindustrie,
melkcontrôle,KI,éénvertegenwoordigervanhetMinisterievan Landbouw enz.
Opvallend isdatinhetbestuurookhetpersoneelmettweepersonenisvertegenwoordigd.Hethoofdkantoor isgevestigdinParijs.Daarnaastheeftmen nog
7grotereregionalevestigingenspeciaalingebiedenmetveelrundveehouderij.
Ookdepaardenhouderijwordtinhetprogrammaopgenomen.
De totale formatie bestaat uit190personenwaarvan145leidinggevendenen
onderzoekersen45personenvooradministratiefwerk.Hetpersoneelheeftgeen
ambtenarenstatus. Bij een aandegangzijndebezuinigingwerden10personen
ontslagen.Ditkrijgtzijnbeslagineenhalfjaar.
Hetbudgettenbedragevan80miljoenFF(26 miljoen gulden) komt voor de
helft uit parafiscale bronnen. De gelden hiervoor worden verkregenuit
heffingenopdiverseproducten.
EenvierdedeelbetaalthetMinisterievan Landbouw o.a. speciaal voor de
veeverbetering. De rest, 25 %, komt vanhetMinisterievoorTechnologie,
contractonderzoek,betaaldeprojectene.d.

OrganisatieschemaITEB

Bestuur
Alg.Zaken
Statistiek
Directie'

Automatisering/databank
etc.

AfdelingProductie AfdelingVeeverbetering AfdelingMelkcontrôle
Melkenvleesvee
Gezondheid
Economie
Voeding

-14

DehoofdtaakvanhetITEBisomdeverschillende techniekente verbeteren en
ingang te latenvindeninderundveehouderij,daarbijgeletopdecombinatie
vandezetechniekenendeaan-eninpassingvandezeandereelementen in het
produktiesysteem.

Eenvergelijking tussenhetITEBenhetPRismoeilijk temaken.
Het ITEB ismeerdanhetPRinitiërend,stimulerendencoördinerendbezigen
verrichtenhoudt toezicht op werkzaamheden in de veeverbetering en de
melkcontróle. Het ITEB kent nietalswijééncentraleproefboerderij,maar
werktzeerverspreidenondersterkverschillendeomstandigheden.Zoheeftmen
ca.300contractenlopenmetonderzoekopgewonepraktijkbedrijven,proefboerderijenbehorendebijscholenencoöperaties,bijslachthuizenenz. Daarnaast
kent menookmeerfundamenteelgerichtonderzoek,zoalsbijv.indevleesverwerking (Villers-Bocage)ofonderzoeksamenmethetINRA (InstitutNationalde
laRechercheAgronomique).
Ook deondersteuningvan40melkcontrólelaboratoriabehoorttotdeactiviteiten.

Deverspreidingvandeonderzoekresultatenenandere informatienodigvoor de
rundveehouderijsectorwordtopverschillendemanierengedaan.
Voor een aantal publikatieswerktmensamenineenapartestichtinggevormd
doorITEBenFNPL (FédérationNationaledesProducteursduLait)bekend onder
de naam Technipel. Anderen worden uitgegeven doorhetITEBzelfenkomen
iederemaand;LaLettreBovinebijvoorbeeld.
Menhoudtverderstudiedagenoverdiverseonderwerpen.Resultaten worden ook
verspreid (indehandelgebracht)indevormvancomputerprogramma's.
Verder isinteressant tevermeldendatmenmethetITOVICenhetITP (Institut
TechniquedePorc—Proefstation voor de varkenshouderij) een gezamenlijk
documentatiecentrum heeft opgezetdatdankzijMinitel (inNederlandViditel)
directteraadplegenis.
Voordeopzetvaneenonderzoekprogramma isereenduidelijktwee-wegverkeer.
Inderegionalevestigingenwordensamenmetdedepartementale organisatiesde
problemenopgespoordenwaarmogelijkonderzocht.De grote lijnen voor het
onderzoek, het vaststellen van hetjaarwerkplaneneenmeerjarenplanwordt
gedaandoorhetBestuurwaarinpraktisch alleen vertegenwooridgers uit het
bedrijfsleven.Debestuursledenzijnpraktischeveehouders.
De problematiekvoordeuitvoeringligtmoeilijkerdanbijonsomdathetITEB
gebruikmaaktvanzeer veel proefboerderijen bij diverse instellingen en
organisaties terwijl verderhetonderzoekvarieertvanpraktijkonderzoektot
wetenschappelijkonderzoek.
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4.2Het Institut Technique del'élevage OvinetCaprin (ITOVIC)
Het ITOVIC hadbeginjanuari1988eenformatievan53personenendoetpraktijkonderzoek.Hetwerd in1968opgericht.Hetdoel - de verhoging van de
rentabiliteitvandeschapenhouderij -trachtmentebereikendoor:
-ontwikkelenvangoedeproductiesystemen
-hetgevenvanvoorlichtingaandeschapenhouders
-het bieden van technische ondersteuning aandepartementale ofregionale
organisaties (onderzoek,voorlichtingverwerkingsbedrijven)op het terrein
vandeschapen-engeitenhouderij
Na een duidelijke stijgingvanhetaantalgeregistreerde ooienindezeventigerjarentotca.8miljoenin1980isdaarnaeendalingopgetreden.In1987
waren er nog 7,5miljoengeregistreerdeooien.Ookdegeitenstapelwasiets
afnemendsinds1980.
Deschapenstapelheeftdeneiging inhetnoordenvan Frankrijk (ten noorden
vandeLoire)steedsverderaftenemen.Degroteconcentratiegebiedenzijnnu
PoitouCharentes (20 % ) , Midi Pyrénées (25 % ) , Languedoc Rousillon, de
ProvenceendeAlpen (30 % ) , MassifCentral (20%)enPaysBasque (5 % ) .
Degeitenhouderij isindriegebiedengeconcentreerd: Poitou-Charentes (31 % ) ,
RhôneAlpes (23%)enCentraalFrankrijk (11 % ) .
Voorhetonderzoekvanschapenzijnonderzoeksinstituten in Parijs (Alfort),
Lyon, Toulouse, Nantes en Rambouillet. In Frankrijkzijner53officiële
rassen.HetkruisingsonderzoekgebeurtinToulouse.
HetonderzoekvanhetITOVICrichttezichvoordeschapenhouderij in volgorde
vanurgentieop:
-verhoging van de vleesproduktie door meer lammerenperooialsmedeeen
hogeremelkproductie omdelammerentevoeden.Verder wordt veel aandacht
besteedaandegroeisnelheidenselectieopbespieringvandedieren.
-verhoging van demelkproductie enerzijdsgezienhetvoorgaandepuntanderzijdsalsgrondstofvoorkaasenanderemelkproducten.
Inhetonderzoekwerdgeenaandachtbesteedaandeverbeteringvande wolkwaliteit.Deaandachtsrichtingen inhetonderzoekkomenovereenmetderelatieve
waardevandeproductenvlees,melkenwol indetotaleproductie resp. + 85
%,± 1 2 %en±3%.
4.3HetlaboratoriumvoorvleesonderzoekvanhetITEB

Ditvleesonderzoeklaboratorium werdin1976gesticht en vervolgens in 1983
uitgebreid.Hetonderzoekwordtverrichtdoor9onderzoekersen5medewerkers.
Ditteamwordtnogversterktmetgemiddeld4stagiaires (6-8 mnd) en wordt
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verderondersteunddoor2statistici.
Hetlaboratoriumligttegenoverdegrootsteslachterij inhetWesten (omgeving
Caen) van Frankrijk, alsmede indebuurtvaneenslagersvakschool.Hiermee
wordtintensiefsamengewerkt.
Menkanerbeschikkenovereenvrijmoderneoutillageo.a.bestaandeuit: 120
2
2
m

gekoelde ruimten, 200 m laboratoriumvoornatuurkundig,scheikundigen

bacteriologischonderzoekaanvleesenvleeswaren,eenproefkeuken, een zaal
voororganoleptische panelproevenetc.
Het (praktijkonderzoek)kanintweegrotethema'swordenondergebracht.
1.het onderzoek naar deuitgangskwaliteit inrelatie tothetgebruik inde
geheleketenbe-enverwerking,distributieenconsumptiezoals:
-deinvloedvanhetras (dekruisingmetHolsteinFriesian)opde slachtkwaliteit
-de invloed vanhetproduktiesysteemzoalsdevoedingofhetgebruikvan
anabolenopdekenmerkenvankarkassenenhetvlees
-verliezentijdenshettransport
2.Hetvaststellenvantechnischeproceduresvoordebehandelingvanvleesvan
producenttotconsumentenhetmetenvandegevolgenopdekwaliteitvande
Produkten,deorganisatievanhetwerkenheteconomischeresultaat. Voorbeeldenhiervanzijn:
-hetonderzoeknaardeoptimalemethodevankoelenvandekarkassen
-onderzoek naar voorzorgsmaatregelen van vlees om een juiste pHte
verkrijgen
-ontwikkelenvanonderzoekproceduresbijdebehandelingvanslachtafvallen

Hetonderzoekwordtgefinancierddoorgeldenafkomstigvan
-hetITEBuitbijdragenvangroepenvanproducentenenafzetcoöperaties
-ANDA (AssociationNationalepourleDéveloppementAgricole).Deze organisatie verkrijgtzijngeldmiddelendooreenheffingopvleesenandereproducten
-producenten;dezebetalen5centimesperkggeslachtgewicht
-organisatiesdieprojectenfinancieren;projectonderzoek

Hetprojectonderzoek besloeg slechts een klein gedeelte van het totale
onderzoekenwerdalleengedaan:
-indiegevallenwaarinmenbijvoorbeeldmoeilijkgegevenskanverkrijgenals
gevolgvanverstoringenaandelopendebandindevleesindustrie.
-alsmenverdergaandverklarendonderzoeknodighad.
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4.4Het Instituut Technique desCéréalesetFourrage (ITCF)

Dit onderzoekinstituut voor granen envoedergewassenwerdin1959gesticht
doorhetlandbouwbedrijfsleven-boerenorganisaties entoeleverende en afnemende handel enindustrie -metalsdoelonderzoekuittevoerenaangranen,
eiwitrijke gewassenenvoedergewassen.
Detotaleformatievan het ITCF bestaat uit 360 personen waaronder 129
ingenieursen73onderzoekmedewerkers.
De financiering van het ITCF wordtgedaanuitdeheffingenopafgeleverde
granen.Ookopdevooreigengebruikgeteeldegranenligteenheffing (8 FF/
100 kg).Dezeheffingen (taxescéréalières)wordengestortinhetANDA(AssociationNationalepourleDéveloppementAgricole)enhetFASC (Financementdes
ActionsduSecteursCéréaliers).Intotaalleverendezetweebronnenruim80%
vandenodigegeldmiddelen;derestwordtverkregenuitsubsidiesengeleverde
diensten. Deverdelingvandegeldenoverdediverse (onderzoeks)activiteiten
isalsvolgt:

Granen

26%

Korrelmais

15%

Voedergewassen

12%

Eiwitrijke gewassene.d.

16%

Dierlijkebenutting

20%

Industriëleverwerking

6%

Onderzoekhulpmiddelen

5%

1

l

Produktie

(

1
l
Gebruik
J
Materiaal

HetITCFheeft het land verdeeld in een 6-tal werkgebieden. Over heel
Frankrijk verspreid liggen ereen10-talvestigingendiesamenwerkenmetde
regio.Daarnaastzijnerook11regionale proefboerderijen waarin het ITCF
vooreendeelparticipeert.
Het personeel (totaal360personen)isverdeeld intotaal34groepenoverhet
geheleland.Dezewordenondersteunddoorzesbureaux indevoornoemde6werkgebieden.Omslechtseenindrukteverkrijgenvandewerkzaamhedenkanvermeld
wordendatmenjaarlijksca.100.000proefveldjesaanlegt,beheertentendele
degegevensverwerkt.

Het proefstation La Jaillière werd in 1979 opgezetomonderzoek tedoen
betreffendedespecifiekeproblemeninWest-Frankrijk (Bretagne en Pays de
Loire). Openbareorganeneninstellingenhebbeneendeelvande investeringen
voorhunrekeninggenomen.Deregionale Chambre d'Agriculture van Pays de
Loireheeftdepachtvoorzijnrekeninggenomen.
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Dit proefstation beschiktoverca.175hagronddierepresentatiefzijnvoor
deomstandigheden inderegio.Honderdvijfenveertighabestaat uit lemige
gronden; een dertigtal ligt inhetdalvandeLoireenkan (opongeregelde
tijden)onderwaterlopen.Afgezienvandeoppervlaktevoorkleinereproefvelden wordt de grond benut voorvruchtwisselingsproevenzoals4jaarEngels
raaigras,snijmais (2jaar)enwintertarwe (1jaar).Mendeedookproeven met
Italiaansraaigrasafgewisseldmetsnijmais.
Voorhetdoenvanvoederproevenkanmenbeschikkenover:
-eenmelkveestapelvan75HolsteinFriesiansmeteen90stuksjongvee
-eenstalvoor150mestossen (Charolais)
-eenstalvoor140vleesvaarzen (Charolais)

Voordeverteringsproevenkanmenbeschikkenovereen50-talhamels.Detotale
formatiebestaatuit27personenwaarvan15 ingenieurs en onderzoekers, 10
personen voor hetwerk inhetproefbedrijfendrievooralgemenewerkzaamheden.
Hetonderzoekkanonderverdeeldwordenindevolgendethema's:
-hetontwikkelenenbeproevenvanverschillende teeltwijzen van grassen en
voedergewassen
-het onderzoeken vandeinvloedenvandeverschillendegrondbewerkingstechniekenopdegrondendeopbrengstvandegewassen
-hetbeproevenvanverschillende inkuiltechniekenendewaardevan de ingekuildeproductenbepalenmetbehulpvanvoederproevenbijmelk-envleesvee
-technische eneconomischevergelijkingvanverschillendevoersystemen

Over alle proeven heengezienwerdinLaJaillière 80%vandetijdbesteed
aanhetonderzoekvangraslandenvoedergewassenen20%aanveevoederproeven.

4.5Het InstitutNationaldelaRechercheAgronomique (1'INRA)

HetINRAwerd in1946opgerichtenbeschikt nu over 22 centra, 11.000 ha
grond, ca.8000medewerkersenkonin1987beschikkenovereenbudgetvanca.
2,2miljardFFdatvoor 88 % bestaat uit Rijkssubsidies; Ministerie van
Landbouw en Ministerie voorOnderzoek.Deoverige12%wordenverkregenuit
eigenbronnenzoalsonderzoekcontracten,verkoopvanpublicaties, opbrengsten
vandebedrijvenendepartementale ofregionalesubsidies.
Dedirectiewordtbijgestaandoortweeradennl.eenWetenschappelijkeRaaden
eenBestuurlijkeRaad.OnderhetAlgemeenDirectoraat functioneren een 8-tal
wetenschappelijke Directieswaarvandedirectiesplantaardigeproductie,dierlijkeproducties,verwerkingenbewaringvanproductenen algemene landbouw-
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kundehetgrootstzijn.Intotaalkomenhierin23afdelingen voor. Opvallend
isdathetzuivertechnischonderzoek,mechanisatie,arbeid,gebouwen,automatiseringenz.nietinhetINRAisondergebrachtmaarinhet CEMAGREF (Centre
NationalduMachinismeAgricole,duGenieRural,desEauxetdesForêts).

Derelatiesmetdevoorlichtingzijnondergebracht indeDirectieVoorlichting
(DéveloppementAgricoleetRural).Hierbij worden de diverse Proefstations
Chambresd'Agriculture,industriënenz.benaderdeningeschakeld.
Tussen het INRA enhetonderwijs (dehogereopleidingen)bestaateensterke
band.Zowerkeneropeen73-tallaboratoriabehorendebij Universiteiten en
Hogescholen190onderzoekersvanhetINRAenca.290onderzoekers-docenten.

In Rennes werdéénvandeonderzoekaccomodatiesbezochtmetdaaraanaansluitendeengesprekoverhet melkveehouderij-onderzoek en de daarin gestelde
prioriteiten.
Van hetINRAzijnvoorhetmelkvee-onderzoekTheixenRennesdebelangrijkste
centra.
Indeafdelingherkauwersenpaarden (voeding)teRenneswerken 65 onderzoekers waarvan40fundamenteelonderzoekdedenen25praktijkonderzoek.Menkon
daarvoorookbeschikkenoverruimtebijeen6-talproefboerderijen.In totaal
warendaareen1000stuksrundveeen600schapenaanwezigmet1200hagrond.
Deverdelingvandemiddelenoverdediverseonderzoekthema'swasalsvolgt:
20%onderzoekaanvoedersenvoedersamenstelling
15%opnameproeven
32%verteringsproeven
15%stofwisselingsonderzoek

*)

18%kwaliteitsonderzoekmelk/vlees
Over het totale veehouderij-onderzoek (incl. varkens enpluimvee)wasde
verdelingglobaal
53%onderzoekaanmelkvee incl.zoogkoeien
47%onderzoek"vleesproduktie"

Deonderzoeksprioriteitenvoorhetmelkveewerdenvoorhethuidigewerkplanen
dekomendetijdalsvolgtaangegeve.

*)HetBSTonderzoek isonderditthemaondergebracht
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Thema

prioriteit

Voerbehoefte enkwaliteit

+

Produktieniveauperdier

+

perha

+

Rendementenkostenverlaging
Kwaliteitvandeproducten

+++
+++

Werkvereenvoudigingenveiligheid
Milieu
Beheersgebieden,berggebieden

++
++
+++

4.5.1Département Elevage etNutritiondeHerbivores

De onderzoeksaccomodatievoordemelkveehouderij inRennesvanhetINRAmaakt
deeluitvaneengrootcomplexvoorlandbouwkundigonderzoekwaartoebehoren
-23laboratoriageplaatstonderdesupervisievanhetINRAmaarbehorendetot
vakgroepenaandehogescholen
-2hogescholen
-diverse organisatieseninstellingenmetscholing,voorlichtingenafzetbevorderingzoals
*hetINPAR (1'InstitutNationaldePromotionAgricoledeRennes);onderzoek
kwaliteitenafzetvanproducten
* accomodatiesvandiverseproefstations,ITP (proefstationvoordeVarkenshouderij), ITEBenanderen

Voorhetwetenschappelijk onderzoek indemelkveehouderijbeschikthetINRAin
Rennesovereenzeermoderneaccomodatie.
Proeven werdenuitgevoerdmet100koeienindividuelevoedering,30koeienmet
fistels ineenaparteafdeling,50koeieningroepsvoedering en140pinken in
groepsvoederingsproeven.

In dit proefbedrijf werdeenzeerverdoorgevoerdeautomatisering toegepast
zoalsdesamenstellingvanhetkrachtvoer,deindividuele voedering met een
automatische voermachine, vastleggenvanallegegevens,hetmachinaalterugwegenvanrestenenz.

4.6 ProefboerderijLesTrinottières

Dezeproefboerderij annexopleidingscentrumbehoorttotdeChambre d'Agriculture en andere landbouwinstellingen inhetPaysdeLoire.Eriseensterke
samenwerkingmethetITEBdiehetonderzoekmeehelptopzetten en evalueren.
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Dit centrum is eréénvandedrieinhetPaysdeLoire.Deanderetweezijn
gesitueerd in Derval resp. La Roche/Yon. Tussen deze drie bestaat een
taakverdeling. In Derval doet menonderzoekophetterreinvanhetmelken,
benuttenvanorganischemestenbodemvruchtbaarheid.Hetcentrum in La Roche
richt zichvooralopdeproblemenronddezoogkoeienhouderij,stierenhouderij
enhetafkalvenindeherfst.
DeproefboerderijTrinottières concentreert zich op voedingsonderzoek van
melkkoeien en vaarzen. Hiertoebeschiktmenovereenveestapelvan65melkkoeien.Daarnaastzijnernog40koeiendiespeciaalbij de scholing worden
benut.Eveneensvoordescholingwarenerwatzoogkoeien (15stuks)enstieren
(20stuks)eneenvarkensstapelmetca.90zeugen.
Intotaalwasdeoppervlakte 115hawaarvan2/3mais (snij- en korrelmais).
Éénderdevandeoppervlakte isblijvendgrasland.
Het proefbedrijf Trinottières ligtineengebiedwaarveelsnijmaisgeteeld
wordt.Ditwaséénvanderedenendatveelvoederproevenrondhet voeren van
maiswerdengedaan.
De laatstepaarjaarhadmenzichvooralgeconcentreerdopde"flat-feeding".
Deresultatenhiermeewarengoed.Bijeen melkveestapel met een gemiddelde
produktie van 7000 kgmelkwerdbijdeenehelfthetkrachtvoer individueel
(automatisch)verstrekt,bijdeanderegroepwerdgedurendedelactatieperiode
het voerrantsoen (mais+krachtvoer)slechts3keeraangepast.Hetbleekdat
bijflat-feedingca.560kgmelkmet14 kg vet en eiwitgrammen meer werd
geproduceerd.Dezemethodevondingangindepraktijkenwasdoorwaarnemingen
indepraktijk intensiefgevolgd.

4.7HetvleeskalverenonderzoekvanhetITEB

InRheu,dichtbijRennes,wordtdoorhetITEBinsamenwerkingmet de vereniging van vleeskalverenproducenten uit Bretagne, Pays de laLoire,Basse
Normandieenanderedepartementaleinstellingenuitdieregio'svleeskalverenonderzoekgedaan.
Bretagne is de regio inFrankrijkwaarca.1/3vanallevleeskalverenwordt
gehouden.Vanhettotaleaantalvleeskalveren indeEG produceerde Frankrijk
erin198541%,Nederland21%,Italië22%.
Sinds 1985 is deproduktie inFrankrijknogtoegenomen.In1987bedroeghet
aantal3.090.000 stuks (zieookblz.10).

Indeproefaccomodatie inRennesbeschiktmenovereentweetalstallen;geslotenenhalfopen.Delaatsteafgeslotenmeteenwindbrekend gaas.
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Momenteelheeftmeninditcentrum (ITEB-A.G.E.S.E.M.)een drietal hoofdthema'sinhetonderzoek.
-devoedingenhetverlagenvandevoederkosten
.Reeds in 1985-86ismenalbegonnennaastdekalvermelkwatvastvoerte
verstrekken.Indeperiode1987-1988iseenproefuitgevoerdwaarbij50kg
kalvermelkpoeder isvervangendoor100kgkorrelmais.Deresultatenwaren
hoopgevendengavenaanleidingtotvervolgonderzoek.
.Vervangingvaneendeelvandemelkpoederdoorondermelk.
-hetonderzoeknaargroeibevorderendemiddelen.
-huisvestingsonderzoekwaarbijdeindividueleboxentegenoverde groepshuisvesting (cases collectivesdetypeHollandais)isgeplaatst.
De resultaten van hetonderzoekwordenverspreidmiddelsvlugschriften,een
jaarlijkse studiedag,artikeleninhettijdschriftColostrumen de landbouwpers.
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5.HETCENTRED'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE (CEZ)TERAMBOUILLET

DitopleidingscentrumvoordeVeehouderij isbekendomzijnMerinoschaapskudde. Om inteelt tevermijden -dekudde isreedsaanwezigvanaf1786 -houdt
menzorgvuldigeen10-tallijnenaan.Vanuitdezekuddeworden (zijn)ooienen
rammenoverdegehelewereldverspreid.
Dit opleidingscentrum (praktijkschool) is gesticht in1955.Verschillende
opleidingenzijnmogelijk:
-"algemene"hogereopleidingenvoor de veehouderij en de paardenhouderij
(Hoger kaderopleidingen).Dezeopleidingduurttweejaar.Zijomvattenals
algemenebasis:deFransetaal,wiskunde,vreemdetalen,scheikunde, economie, anatomieenz.Voordeveehouderij-opleidingkomtdaarbovenopdefokkerij,voeding,hethoudenvanvee (management);rundvee,schapen,varkens en
pluimvee.
Voor de paardenhouderij heeft men als specialistische vakkenrechten
belastingszakenbijhetbeherenvanmanegese.d., het onderwijs geven in
rijscholen,fokkerijenvoedingvanpaardachtigen.
-beroepsopleidingen voorvolwassenen.Detijdsduurisverschillendmaarniet
langerdan4-5maanden.Totdezegroepbehoren:opleidingen voor bedrijfsleider schapenhouderij, inseminator, melkcontroleurs,

pluimveehouderij

(kippen,ganzen,kwartelsenz),rijinstructeur.

Aan de hogereopleidingennamenvoordeveehouderijalgemeen (rundvee,schapen,varkens)70studentendeelenvoordepaardenhouderij eenaantalvan24.

BehalveeenopleidingscentrumbiedthetCEZookruimtevoorwatpraktijkonderzoek. Voor het (praktijk)-onderzoek wordt bij deopzetenuitvoering,de
inrichtingvandegebouwenenz.eensubsidieontvangenofsamengewerktmethet
MinisterievanLandbouw,hetCEMAGREF,hetINRA,ITEB,ITOVICenz.
Voor het rundveehouderij-onderzoek beschikt menovereenopenloopstalmet
verhardeuitloop.Tenbehoevevandeschapenhouderijwarenin1986eendrietal
schapenstallen gebouwd voor ieder 100-120ooien.Eentypewasvanhout,de
tweeanderenwarenvanplastic (zoalsoponzeWaiboerhoeve),waarvan één met
een voerband.Hierinhadiedereooidebeschikkingover0,40mvbergootlengte
2
enl,60m grondoppervlakte.Iniederestalwerdde hele schapenhouderijketen
bestudeerd zoals voeding,klimaat,groeivandeschapenenlammeren,welzijn
enz.
Behalve deze onderzoeksaccomodatie (gebouwen en uitrusting) bestond het
proefbedrijfenveestapeluit:

2H

- 188hagrond -60hablijvendgrasland
-50hameerj.kunstweide
-40hasnijmais
-30hakorrelmais
8hagraan
alsveestapelwaren50melkkoeien (HF)metjongvee,15zoogkoeien (Limousins),
120Merinoooien,300IledeFranceooienen150Suffolkooienaanwezig.

UitdeMerino-fokkerij op Rambouillet is door kruising met het Engelse
Dishley-ras, het IledeFranceschaapontstaan.De300IledeFranceschapen
wordensindsdezeventigerjarenvergelekenmetdekruisingenIledeFrance x
RomanovenIledeFrancexFinsschaap.
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6.HETBEZOEKAANPRAKTIJKBEDRIJVEN

6.1Opzetboekhoudnetstudiebedrijven

Dedooronsbezochtebedrijvendoenmeeaanhetprogramma "Eleveursde Bovins
Demain" (EBD) vrij vertaalddetoekomstigeveehouder.Hetprogrammabestaat
uithetnauwkeurigregistrerenvandetechnischebedrijfsvoeringende economischeresultaten.
Het EBD is 8jaargeledenopgezetenomvatnueen80-talgroepenvanboeren
overheelFrankrijkmetin totaal een 1000 boekhoudingen. Van deze 1000
veehouderszijnerca.500diezoogkoeienhouden.Dezebedrijvenliggenvooral
indeomgevingvanCharolle (Charolais),Limoge (Limousin),Paysde Loire en
deVendee.Datmendenadruklegtopdezoogkoeienhouderij istebegrijpenuit
hetfeitdatca.80%vandezoogkoeien indeEG (12)inFrankrijkvoorkomt.
VoorhetopzettenvaneenEBDgroepgeldeneenaantalvoorwaarden:
-strevennaargroepenvan10-20boeren
-éénpersoonvoordebegeleiding
-hetmoeteenkleingebiedzijn
-debedrijvenmoetenrepresentatiefzijnvoorderegio
-detechnischeeneconomischeresultatenmoetenvoor iedereenopenbaarzijn.

Hetdoelvanditboekhoudnetis:
-hetbeschrijvenvandegoedlopendeproduktiesystemen
-dedoordepraktijkontwikkeldeaanpassingenaandegelimiteerdemelkproduktie
-uit de verkregen economische boekhoudingen entechnischeadministraties
"standaard"beschrijvingentemakendiealsvoorbeeldvoor bedrijven in de
omgevingkunnendienen.
De verspreiding van de resultatengebeurtdoorpersoonlijkebegeleidingen
advisering,hetbijeenkomeninstudiegroepen,publicerenenstudie- en voorlichtingsdagen.
Hier moet opgemerkt wordendathetgebruiktevoorlichtingsmateriaaluiterst
verzorgd iseninhogemategevisiualieerd.
HetEBDwordtgestimuleerdengecoördineerddoorhetITEB.HetITEB werkt in
de regio samen met tal vanorganisaties,zoalsdeChambresd'Agriculture,
voorlichtingsdienst(en),boekhoudbureauxenz.
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6.2 BedrijfvandefamilieBlineauCoueron
Ditbedrijf -begonnenin1952-heefteen oppervlakte van 18,4 ha geheel
bestaand uit grasland en voedergewassen (mais); 90 %vandeoppervlakte
bestonduitgraslanddatomde3-5jaarwerdvernieuwd,10% wordt ingenomen
doorsnijmais.
De veestapel bestaat uit 35koeien(afgeleverd210.000kgmelk,vetgehalte
3,85,eiwitgehalte 3,10)waaruit in1987 14 koeien werden verkocht en 11
aangekocht. Voor de opfok van de kalveren was hij lidvandecentrale
kalveropfok.
Deveebezettingwas2,05GVE/hagraslandenvoedergewassen.De krachtvoergift
bedroeg1213kg/koe/jaar.
Om de opbrengst van hetgrasland tekunnenberekenenentevergelijkenmet
anderebedrijvenwerdnaomrekeningsfactorenhet krachtvoer "weggewerkt" en
was de berekende standaard

melkproduktie

10.774 kg/ha

grasland

en

voedergewassen.
Debenuttingvandegrondoppervlaktewas
4,1 haerglaagliggendgraslandmeto.a.maisteelt
7,75hagraslandoverwegenddravik
3,8 hagraslandoverwegendEngelsraaigras
0,8 hagraslandoverwegendkropaar
1,95hamais

Naastdebeweidingwerdvoorhetwintervoernoggeoogst61tongerstsilage,22
tonhooien18tonmais.
Hetmeestkenmerkendevanditbedrijfwasdathet,behalvede melkinstallatie
en wat handgereedschap, totaal geen werktuigen bezat. Voor de

kleine

werktuigen en machines werktemenmet3-4boerensamen,voordegrotewaren
dit15-20boerenallesincoöperatiefverband.
Hetbedrijf inzijngeheelzageruiterst verzorgd uit zowel gebouwen als
grasland. Ofschoon het ineengebiedmet "bocages"(houtwallen)ligt,waren
dezeverwijderd.
Uitallesbleekdatdoordegrotezorgvuldigheidniets aan het toeval werd
overgelaten.Doordezezorgvuldigebedrijfsvoeringendegeringe investeringen
kwamdearbeidsopbrengstopca.150.000FF.

6.3 BedrijfvandefamilieGuitton,St.GildasdesBois

Hetbedrijfissamenmeteenbroeropgezetin1964.In1979ismenuit elkaar
gegaan. In 1985wasdeoppervlakte grondvergroot tot35hadoor7habijte
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pachten.Degrondwasvrijzwaar;25hawasgedraineerd. De verkaveling was
vrij matig 21haronddegebouwen,7haop2kmen7haopca.7kmafstand.
Hetbouwplanbestonduitca.25 ha grasland waarvan ruim 8 ha Italiaans
raaigras.Verderwerd7,4hasnijmaisverbouwdenbestonddeoppervlaktegrond
bestemdomeigenkrachtvoer teverbouwenuit1,3hatarwe,1,0 ha erwten en
1,5hakorrelmais.
De veestapel (Normandiërs) bestond uit28koeien (veebezetting1,68gve/ha
grasland+voedergewassen)meteenproduktievan6300kgmelk (4,23% vet en
3,26 %eiwit).Erwerd1160kgkrachtvoerperkoeverstrekt.Tweederdevande
dierenkalfdeafindeperiodeaugustus-oktober.
Bijdebezichtigingvanhetbedrijfbleekdeonderhoudstoestand van gebouwen
enerfaandematigekant.
Hetgraslanddaarentegenzagergoeduitenhadeenhoogpercentageklaver.Er
werdslechts50kgN (kunstmest)perjaargestrooid.
6.4 BedrijfvandefamilieBoignet,MericourtenVimeu

Ditbedrijfwerdin1963begonnenmet22hagrond,1koeen2paarden en was
nu uitgegroeid tot een oppervlakte van37haen46koeien.Verderwaseen
nieuweloopstalgebouwd.Deoppervlaktegrondwerdvoor20ha ingenomen door
grasland,derestwasmais.
Erwaren46koeienaanwezigmeteengemiddeldeproduktievan6050kgmelk/koe/
jaar.Naasthetruwvoerwerdnog811kgkrachtvoerverstrekt.In de zomerperiode werdendekoeienoverdaggeweiden 'snachtsopgestaldmetbijvoedering
vanmais.
Detotaleveebezettingperhabedroeg1,8 gve.Naast de eigen voederwinning
werdnogca.120tonperspulpaangekocht.
Het bedrijf werd gekenmerkt door eenvoudige gebouwen;destallagechter
buitenhetdorp.Deverkavelingwasslechtte noemen. Dit was één van de
redenendatzomerstalvoederingwastoegepasttot1982.
Integenstelling tothetbedrijfinhetPaysdelaLoirebeschikteditbedrijf
welovereeneigenmechanisatie.Dewerkzaamhedenvoordemaiswerden grotendeels doordeloonwerkereninsamenwerkingmetanderengedaan.Dearbeidsopbrengstlagopca.140.000FF.
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7.CONCLUSIESENAANBEVELING

Gesteld mag wordendathetveehouderij-onderzoekinFrankrijkveelomvattend
isendoordeuitgestrektheidvanhetlandopzeerveelverschillende locaties
voorkomt. Daarbij iswelgetrachtdeverschillendeaccomodatieste"specialiseren"naardesituatieinderegio.Hetonderzoekmaakte op ons een goede
indruk.Depresentatievandeonderzoekresultaten iszondermeeruitstekendte
noemen.Hetbleekdatveelonderzoekers en voorlichters redelijk tot goed
geïnformeerdwarenoverdeontwikkelingen inonsland,vooraldoordebezoeken
diezijhierbrachten.

Ofschoonereenzekere taalbarrièrebestaatishettochaanbevelenswaardigdat
Nederlandse onderzoekers intensiefkennismakenmetdedaaraandegangzijnde
ontwikkelingen.Onsgezelschapheeftzekernietdeindrukgekregendatmet de
Franseslaggewerktwordt,integendeel,enhetenthousiasmeendegoedeonderzoekoutillageblijkenresultatenopteleverenwaarvanhetwaard iskennis te
nemen.
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BIJLAGE: LIJSTMET AFKORTINGEN

ITEB

:

1'InstitutTechnique de l'Elevage Bovin
Proefstation voor de Rundveehouderij

ONILAIT :

Office National Interprofesionnel du Lait

ITOVIC :

l'Institut Technique de l'élevageOvin et Caprin
Proefstation voor de Schapen- enGeitenhouderij
l'Institut National de laRecherche Agronomique

INRA

Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
Vergelijkbaar met het DLO inons land
ITCF

:

1'InstitutTechnique de Céréales et Fourrages
Instituutvoor Granen en Voedergewassen

ANDA

:

Association Nationale pour leDéveloppement Agricole

FASC

:

Financement des Actions du Secteur Céréaliers

EBD

:

Eleveurs de Bovin Demain

FNPL

:

Fédération Nationale des Producteurs de Lait

ITP

:

l'Institut Technique du Porc

CEMAGREF: Centre National duMachinisme Agricole, duGenie Rurale,des Eaux et
des Forêts
CEZ

Centre d'Enseignement Zootechnique

AGESEM

l'Association de Gestion de l'Etable de Montvoisin

INPAR

l'Institut National de PromotionAgricole de Rennes

inter202/WH

