Richting duurzame landbouw

Partners in
onderzoek

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft verantwoordelijkheid
genomen om de gewenste snelle veranderingen richting duurzame landbouw te ondersteunen en te stimuleren. In dit geval gaat het om de primaire bedrijven binnen de varkenshouderij. De maatschappij heeft veel aandacht voor de productiewijze en bedrijfsvoering
van de varkenshouders. Kennisontwikkeling en - verspreiding is voor LNV een belangrijk
instrument om veranderingen op de varkenshouderijbedrijven te ondersteunen.
Het ‘onderzoek’ besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van duurzame productie en
bedrijfsvoering. Een schakel in het systeem van kennisontwikkeling en -verspreiding die nog
versterkt kan worden is het samenvoegen en integreren van beschikbare nieuwe kennis op
de varkenshouderijbedrijven in hun eigen specifieke omstandigheden, en aan de verspreiding van deze kennis. Hierbij gaat het om kennis over de vele aspecten van een duurzame
bedrijfsvoering: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid, voedselveiligheid, economisch
perspectief etc. Er is behoefte aan een netwerk van innovatieve ondernemers en onderzoekslocaties waarbinnen beschikbare en nog te ontwikkelen kennis op bedrijfsniveau wordt
geïntegreerd en toepasbaar gemaakt tot een perspectiefvolle duurzame bedrijfsvoering.
In deze gedachte hebben de voorloperbedrijven in samenspel met het praktijkonderzoek
een centrale rol als voorbeeld en inspiratiebron voor de collegabedrijven.

‘centrale rol voor voorloperbedrijven’

LNV heeft in de zogenaamde Kaderbrief 2004 aan het ‘onderzoek’ gevraagd om een
voorstel te ontwikkelen voor het vormen van zo’n netwerk van voorloperbedrijven en
onderzoeksinstellingen als middel om de gewenste veranderingen in de veehouderij,
waaronder de varkenshouderij, te stimuleren. Hierbij zullen het bedrijfsleven en de
maatschappelijke organisaties worden betrokken.
Het Praktijkonderzoek is en blijft een belangrijke partner van LNV om de transitie in de
varkenshouderij te stimuleren en beter mogelijk te maken. Naast de nieuwe vraag om
kennisontwikkeling en - verspreiding gestalte te geven in netwerken werkt het praktijkonderzoek bijvoorbeeld mee aan verder onderzoek naar dierenwelzijn en aan het ontwikkelen van
nieuwe bedrijfssystemen in de varkenshouderij. Daarbij moet zeker ook aandacht besteed
worden aan kennisverspreiding en communicatie met de praktijk en met maatschappelijke
organisaties.
Ik wens het Praktijkonderzoek daarbij veel succes toe.
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