PraktijkNet, een nieuwe bron van kennis!
Gericht zoeken
PraktijkNet is te bereiken op adres www.pv.wageningen-ur.nl
van het Praktijkonderzoek Veehouderij. Op de site vindt u
daarnaast nieuwtjes uit het onderzoek en elke week een
Tip van de Week.
Gericht zoeken naar informatie via PraktijkNet kan middels een
keuzemenu. Daarbij zoomt u in op diersoort en vakgebied, of
zoekt u via trefwoorden. De gevonden resultaten staan in een
lijst. Als u vervolgens klikt op een titel, toont het beeldscherm
het hele document. De gevonden informatie kunt u lezen,
uitprinten of opslaan (downloaden).

Vragen stellen
Mocht de gevonden informatie niet aan uw behoefte voldoen,
dan kunt u zelf met een invulformulier een vraag stellen aan het
Praktijkonderzoek. Deskundigen van Praktijkonderzoek
Veehouderij geven u antwoord. De vraag en het antwoord
voegen we daarna toe aan PraktijkNet, zodat het kennisnet
zich steeds verder uitbreidt en aansluit bij de behoefte.
Uitbreiding
PraktijkNet is inmiddels gevuld met meer dan 750 documenten
op het gebied van varkens. Alle informatie vanaf midden
jaren ’90 die ooit bij het Praktijkonderzoek is verschenen zit
erin. We breiden PraktijkNet continu uit met de nieuwste informatie van het Praktijkonderzoek, maar ook met informatie van
langer geleden. Ook de prijzen, tarieven en normen uit KWIN-V
(Kwantitatieve Informatie Veehouderij) zijn beschikbaar via
PraktijkNet.

Het Praktijkonderzoek Veehouderij biedt op zijn
website een nieuwe service: PraktijkNet. Dit is een
databank boordevol kennis uit onderzoek. Direct
toepasbaar voor varkenshouders en adviseurs.
Vanaf vandaag is de schat aan informatie ontsloten!
Als varkenshouder loop je met vragen rond: hoe zijn de ervaringen met diverse voersystemen bij de groepshuisvesting van
drachtige zeugen; welk afleidingsmateriaal is goed te gebruiken om staartbijten te voorkomen; hoe zat het ook alweer met
de spleetbreedte van roosters.
Als adviseur of beleidsmedewerker heb je ook je vragen: hoe
zit het met de verschillen in emissie en bevuiling van dieren
afhankelijk van het oppervlak aan rooster en dichte vloer; welke
ammoniakemissie is er nu werkelijk bij zeugen in biologische
houderij gemeten; in hoeverre hangt de kwaliteit van het vlees
af van de nuchterheid bij afleveren. Antwoorden op deze
vragen zijn nuttig om je relatie te adviseren of om met de
feiten rekening te houden bij verdere ontwikkeling van beleid.

Toegang
Wilt u ook beschikken over PraktijkNet?
Word dan abonnee!
Ga naar de site van het Praktijkonderzoek Veehouderij
op adres www.pv.wageningen-ur.nl en
klik op de knop ‘Algemeen’ in het menu bovenaan het scherm.
Klik dan op de knop ‘Abonnees’ in het linker menu.
Wilt u eerst eens rondkijken? Geen probleem.
Klik in het hoofdmenu op ‘Kennis’,
meld u aan als ‘gast’ en kijk rustig rond.
Als ‘gast’ kunt u wel beschikken over het zoekresultaat,

Kennisdatabank
Sinds kort is er ook voor varkenshouders een schat aan informatie te vinden op PraktijkNet, de kennisdatabank voor de
veehouderij van Praktijkonderzoek Veehouderij. Vrijwel alle
onderzoeksinformatie van de afgelopen jaren is er in opgeslagen. Het gaat om informatie over varkens, maar ook over
pluimvee, rundvee, paarden, schapen, geiten enz. in de vorm
van artikelen, brochures, rapporten. Maar ook in de vorm van
tips en praktische antwoorden op vragen die aan de diverse
medewerkers gesteld zijn.
Elke dag voegen we nieuwe informatie toe aan PraktijkNet.

maar u kunt de gevonden documenten nog niet inlezen.
Een abonnement op PraktijkNet kost € 75,- per jaar.
Veehouders krijgen 30 % korting en betalen € 52,50 per
jaar. Een abonnement op KWIN in PraktijkNet kost
€ 30,- per jaar. Na aanmelding
ontvangt u een persoonlijke gebruikersnaam
en een wachtwoord.
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Stap 1: het inlogscherm

Stap 3: het zoekresultaat

Stap 2: het zoekscherm

Stap 4: het gevonden resultaat

Op de site van Praktijkonderzoek Veehouderij vindt u niet alleen de nieuwtjes
uit het onderzoek en de Tip van de Week, maar kunt u ook gebruik maken van
PraktijkNet en de digitale KWIN.
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