Resource - Volledig veilige melk is duur

zoek
resource is een uitgave van
uitgeverij cereales, wageningen

DOORZOEK WB ARCHIEF:

>

WB ARCHIEF/ WETENSCHAP
‘HET LEGER WERKT WEL DEGELIJK
AAN WEDEROPBOUW’

Hoogleraar Humanitaire hulp en

8 SEPTEMBER 2005

VOLLEDIG VEILIGE MELK IS DUUR
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De voedselveiligheid van melk een beetje vergroten kost niet zo veel. Maar als de melk nog veiliger

Holland in Uruzgan..

moet worden, tot aan honderd procent, nemen de kosten die daarmee gemoeid zijn zeer sterk toe. De
omvang van het melkveebedrijf speelt daarbij geen rol.
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Of melk drinken nou wel of niet gezond is, duidelijk is in ieder geval dat het minder gezond wordt als er

Van Hall Larenstein (VHL) krijgt volgend

dioxine, antibiotica of een bacterie als salmonella in zit. Om de veiligheid van de Nederlandse melk te

jaar evenveel of iets meer nieuwe

vergroten, kunnen in verschillende productiefasen maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat

studenten dan in 2006..

dergelijke stoffen in de melk komen. In de veevoerindustrie en de verwerkende industrie zijn die
maatregelen relatief goedkoop, op de melkveehouderij zelf zijn die maatregelen duurder. Dat blijkt uit
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promotieonderzoek van Natasha Valeeva, die op 9 september promoveert bij prof. Ruud Huirne,

KASSENCOMPLEX BLEISWIJK GEOPEND

hoogleraar Economie van diergezondheidszorg en voedselveiligheid. De Russische promovenda
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concludeert dat het verhogen van de voedselveiligheid tot vijftig procent van het maximum betrekkelijk
goedkoop kan, voor anderhalve euro per ton melk. Reden is dat die veiligheid te bereiken is met vooral
maatregelen in de veevoerindustrie en de verwerkende industrie. Hogere niveaus van veiligheid, tot
honderd procent, kunnen alleen gehaald worden tegen kosten die exponentieel stijgen, tot zo’n 44 euro
per ton melk. Het merendeel van die maatregelen moet dan op het melkveebedrijf genomen worden. De
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kosten per melkeenheid zijn voor grote en kleine bedrijven gelijk. Valeeva concludeert dan ook dat
bedrijfsomvang geen rol mag spelen in de discussie over de veiligheid van melkproductie. / JT
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NANOZOUT TEGEN ONDERVOEDING

Initiatieven van ontwikkelingsorganisaties
om in arme landen het tekort aan vitamines
en mineralen op te heffen zijn tot nu toe
niet succesvol geweest..
VREES VOOR NIEUWE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

Provincies en milieufederaties vrezen dat
natuur en landschap achteruit gaan met de
nieuwe wet ruimtelijke ordering die in
januari 2008 in werking treedt..
STUDENTEN BOUWEN ROBOTZWALUW
KLIMAATBESTENDIG BOS MET
BUITENLANDSE BOMEN
VOEDINGSONDERZOEK WERKT SAMEN
MET ZIEKENHUIS
SCHOTSE HOOGLANDERS REDDEN
ZICHZELF
BOERENINKOMENS FLINK GESTEGEN
IN 2006
VIRTUELE PLANTEN VEROVEREN
WAGENINGEN
ALLERGIEPATIËNT ERGERT ZICH AAN
ETIKETTEN
MODEL REKENT LANDSCHAP UIT

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >

aanmelden

http://www.resource-online.nl/wb_artikel.php?r=1&id=2015 (2 of 2)6-7-2007 11:04:46

[ ADVERTENTIE ]

