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Het proefstation tracht de onwikkelingen zo goed mogelijk te volgen, zodat tijdig
onderzoek gedaan wordt voor de praktijk Enkele belangrijke zaken die momenteel
spelen worden hierbij weergegeven.
Het milieu-onderzoek vraagt veel tijd en inzet van
de medewerkers van het PR en de ROC’s. Dit
onderzoek wordt ook vanuit de overheid en bedrijfsleven sterk gestimuleerd.
Nog meer aandacht zal op het het PR besteed
worden aan de zodebemester. Mevrouw F.
Groenveld zal als nieuwe medewerkster gegevens verzamelen over de toepassing van de zodebemester.De praktijkwerkzaamheden zullen
vooral op de regionale onderzoekcentra plaats
vinden.
Propro-project
Het PR raakt ook intensiever betrokken bij het
zogenaamde Propro-project in Noord-Brabant.
Op veehouderijbedrijven in deze provincie wordt
bij de huisvesting van vee en toediening van mest
geïnvesteerd in systemen, die een minimale ammoniakuitstoot meebrengen. De heer H. Snijders
is aangetrokken om indrukken te verzamelen over
de drijfmestinjectie-toepassing in dit gebied. Hij
zal ook de verslaggeving van het Propro-project
verzorgen. Hierbij is sprake van een samenwerkingsverband met het Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodem-, Water- en Bemestingszaken.

Drijfmestinjectie om teveel emissie te voorkomen.

Op de donateursdag van het PR op 28 september
a.s. zal informatie over onderzoek op milieu-gebied worden gepresenteerd. Het PR benadert

deze problematiek vanuit het bedrijf. Vandaar het
thema van deze dag ‘Bedrijf en Milieu’.
Kenya
Het PR kijkt ook over .de grenzen. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband met het
praktijkonderzoek in Kenya. In juni zullen de
heren Osinga en Schukking dit land bezoeken om
een en ander in een kontrakt vast te leggen. De
bedoeling is dat het PR als het ware het ‘moederinstituut’ wordt voor het onderzoek op veehouderijgebied in dat land. Het pluimvee-instituut Het
Spelderholt zal ook inbreng verzorgen in dit projekt. Verderop in deze periodiek wordt hier meer
over verteld.
IKC
Ook rondom het PR zijn er grote veranderingen te
verwachten. Zoals bekend reorganiseert de voorlichtingsdienst, die ca. 1200 personen omvat. Het
Ministerie van Landbouw en Visserij heeft besloten dat de zogenoemde Informatie en Kennis
Centra (IKC’s) bij de proefstations komen. Dit betekent dat er een IKC voor rundvee, schapen en
paarden met ca. 40 medewerkers bij het PR gehuisvest zal worden. De bedoeling is dat deze
organisatie onderzoekresultaten en andere informatie vertaalt naar de praktijk en hanteerbaar
maakt voor onder meer de geprivatiseerde voorlichters in de regio. Het IKC blijft een overheidsdienst. Er wordt op een nauwe samenwerking met
het proefstation gerekend.Doordat deze nieuwe
organisatie erbij komt is de huidige nieuwbouw
van het PR-kantoor reeds te klein.
Bosma Zathe
Op ROC Bosma Zathe in Friesland verkeerde
men in de gelukkige omstandigheid dat het aangrenzende bedrijf beschikbaar kwam voor overname. Door landaankoop en vervolgens weer
verkoop van verder afliggende grond heeft Bosma
Zathe een aanzienlijk betere verkaveling gerealiseerd. Dit zal de exploitatie van het bedrijf en het
onderzoek zeker ten goede komen.

