SAMENWERKING PROEFSTATION
EN I.T.P.
Ir. Gé Backus, PV

In 1988 bezocht een delegatie van het Institute Technique du Porc uit Le Rheu in
Frankrijk het Proefstation. Sindsdien heeft jaarlijks een of andere vorm van uitwisseling plaatsgevonden. Het is nu zover dat er een concrete vorm van samenwerking voor de deur staat.
ll. het inventariseren van definities van kengetallen en rekenregels van informatiesystemen in verschillende EG-lidstaten, om
gemiddelde bedrijfsresultaten in verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken.

De positie van het Franse Institute Technique
du Porc - met vestigingen in Bretagne (Le
Rheu) en in Toulouse - lijkt op die van het praktijkonderzoek in Nederland. Het is een positie
tussen de instituten waar fundamenteel onderzoek wordt verricht aan de ene kant en de landbouwvoorlichting aan de andere kant. De taken
die het Franse ITP heeft, zijn in Nederland
opgedeeld over PV, IKC en SIVA.
Samenwerken met het ITP is interessant voor
het Proefstation, vooral omdat de ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van managementinformatiesystemen in Frankrijk verder zijn
dan hier.
in de periode maart tot en met mei 1989 is er
informatie uitgewisseld over de projecten waar
beide instellingen aan werken. Op basis daarvan is gesproken over het invullen van de
samenwerking tussen I.T.P. en praktijkonderzoek.

Het is de bedoeling dat de komende maanden
de samenwerking tussen ITP en PV officieel
wordt bekrachtigd in een overeenkomst.

Samenwerking
Het Institute Technique du Porc en het Proefstation voor de Varkenshouderij hebben afgesproken om jaarlijks onderzoekprogramma’s en
onderzoekresultaten uit te wisselen.
In speciale gevallen zullen gezamenlijke projecten worden uitgevoerd, die dan ook in gezamenlijke publikaties zullen worden gepresenteerd.

PV-onderzoeker Gé Backus (Ze van links) en
zijn Franse collega’s

Gezamenlijke projecten
Dit jaar nog starten het ITP en het PV gezamenlijk twee projecten op:
1. een studie, gericht op het toepassen van
informatiesystemen bij het verplaatsen van
dieren over de verschillende stallen van een
zeugenbedrijf.
Het ITP beschikt al over een operationele
versie van een informatiesysteem op dit
gebied.
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