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De veehouderij-sector gaat het momenteel goed. Er blijven echter veel maatschappelijke en technische vragen op de veehouder en zijn bedrijf afkomen. Te denken valt
aan de milieuproblematiek en aan aanpassingen ten gevolge van de quotering van
de melkproduktie. Het is een goede zaak als veehouder en praktijkonderzoek deze
uitdagingen tezamen oppakken.
Voeding
De veelal goede kwaliteit ruwvoer en mais in het
afgelopen jaar maakt het mogelijk om hoge melkprodukties te bereiken. We kunnen zuinig aan
doen met de krachtvoergift. Het is echter economisch ook aantrekkelijk om door middel van de
voeding het eiwitgehalte in de melk te verhogen.
Perspulp en mais worden wel genoemd om dit
doel na te streven. De verhogingen van het eiwitgehalte zijn echter niet eenvoudig te voorspellen
en doorgaans van bescheiden omvang (tot
0,l O,&). Het onderzoek zal de veehouder hierbij de
helpende hand moeten bieden.
Graslandgebruik
Het gebruik van het grasland staat momenteel in
de schijnwerper van de milieu-problematiek. De
ammoniak-uitstoot van mest en urine moet wor-

den verminderd. Zodebemester en injecteur worden daartoe steeds meer gebruikt, maar anderzijds worden nu ook proeven gedaan met toevoeging van zuur aan de mengmest. Het aanzuren
van de mest met salpeterzuur zal ingrijpend zijn
voor het graslandmanagement. Immers, er wordt
dan veel meer minerale stikstof via de mest op het
land gebracht. Het praktijkonderzoek zal de praktische waarde van zulke methoden rnoeten aangeven. Bovendien is een vergelijking van investeringen en (grasland)opbrengsten van de
verschillende manieren van aanpak hard nodig.
Melkproduktie
Op menig bedrijf zullen hoge produktieniveaus
bereikt worden. De voeropname van de individuele dieren, de gezondheid (vruchtbaarheid) van
het vee en de kwaliteit van de melk zijn dan bij-

zonder belangrijke onderwerpen. Op het melkveebedrijf met een hoge produktie (Melkvee 4)
van de Waiboerhoeve worden hierover veel gegevens verzameld. De produktiedoelstelling is
ruim 9.000 kg per koe (afgelopen jaar werd ca.
8.500 kg per koe bereikt). Hierover zult U ongetwijfeld meer horen.
Vleesproduktie
De kwaliteit van zowel melk als vlees wordt steeds

belangrijker. De consument zal in toenemende
mate eisen stellen. Het PR en ROC’s hechten dan
ook veel waarde aan de voortgang van het onderzoek naar vleesvee-kruisingen, vleesvaarzen en
vleeskalveren. Hierbij is een nauwe samenwerking met het IVO (Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek) uit Zeist nodig, alwaar de slachtkwaliteit van de dieren kan worden vastgesteld. Met
name over de resultaten met de vleesvaarzen zult
U dit jaar meer horen.

