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Veehouders met
het uitgebreide
abonnement
kunnen putten
uit de PR-kennisdatabank.......

Met het PR-donateurschap blijft u eenvoudig en goedkoop op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het praktijkonderzoek. Het PR kent hiervoor een beperkt en een uitgebreid donateurspakket. Vanaf 1 januari 2000 wordt het uitgebreide pakket verder uitgebreid met toegang tot de
kennisdatabank. De kennisdatabank bestaat uit twee delen, een databank met de PR-informatie en
de elektronische vraagbaak veehouderij. Om toegang te krijgen tot de kennisdatabank heeft u een
wachtwoord nodig. De algemene informatie van het PR op internet blijft natuurlijk voor iedereen
gratis beschikbaar.
Kennisdatabank
De kennisdatabank is nog volop in ontwikkeling.
De databank bevat nu al alle onderzoeksresultaten gepubliceerd in de PR-publicaties en artikelen vanaf 1995, maar wordt binnenkort uitgebreid met ouder materiaal. Ook de PR-onderzoeksrapporten komen op termijn in de kennisdatabank. Nieuw materiaal zal vanaf nu standaard in de kennisdatabank worden opgenomen.
Informatie kunt u op verschillende manieren in

PR
KENNIS
DATABANK

de kennisdatabank opvragen. De meest eenvoudige zoekwijze is via trefwoorden. Na de keuze
uit beschikbare trefwoorden, krijgt u een opsomming waar u de gewenste informatie kunt
vinden. U kunt informatie ook zoeken via de
titels van publicaties.
Zoals aangegeven, valt de kennisdatabank binnen het uitgebreide donateurspakket. Om toegang te krijgen tot de kennisdatabank heeft dus
u een wachtwoord nodig. Donateurs (met het
uitgebreide pakket) kunnen dit opvragen bij
Peter Dijksterhuis van de PR Infoservice op
emailadres ”info@pr.agro.nl”.
Elektronische vraagbaak veehouderij
Als je veel kennis en informatie hebt, moet je
dit ook gebruiken. Met dit motto start het PR
binnen de kennisdatabank met een compleet
nieuwe service: de elektronische vraagbaak veehouderij. Het systeem is zo opgezet dat u zelfstandig een antwoord kunt vinden op uw vragen. En wanneer uw vraag nog niet aanwezig is
in de vragendatabank, dan kunt u de vraag er
zelf inzetten. Een PR-deskundige zorgt dan binnen een paar dagen voor het antwoord. Dit laatste kan natuurlijk niet onbeperkt. De limiet is
voorlopig gelegd op drie vragen per donateur.
Diepgaande dan wel zeer specifieke vragen,
waarvoor meer dan 20 minuten beantwoordingtijd nodig is, zijn niet in deze service opgenomen. Voor dergelijke uitgebreide vragen krijgt
de donateur eerst een prijsopgaaf. Op basis
daarvan kan hij/zij beslissen of de vraag beantwoord moet worden.
Het prijskaartje
Het PR-donateurschap is de laatste jaren niet
meer kostendekkend. Dit maakt een verhoging
van het tarief voor het donateurschap noodzakelijk. Gelukkig staat daar tegenover dat we u nu
ook meer service bieden, op een manier die bij
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deze tijd past en waar al veel vraag naar was.
De tariefstijging is overigens niet voor iedereen
gelijk. Zo wordt het verschil tussen de veehouders en het bedrijfsleven wat groter. Het Productschap voor Zuivel, medefinancier voor de
ontwikkeling van kennisdatabank, laat op deze
manier geld van veehouders terugvloeien naar
de sector.
De prijzen (inclusief BTW) voor het donateurschap zijn ingaande 2000:
• Het beperkte abonnement (de periodiek, het
jaarverslag en de donateursdag), zonder toegang tot de kennisdatabank kost ƒ 75,00. Het
beperkte abonnement is alleen beschikbaar
voor veehouders.
• Het uitgebreide abonnement (de PR-publicaties, de periodiek, het jaarverslag en de donateursdag) met toegang tot de kennisdatabank
(inclusief elektronische vraagbaak veehouderij) kost voor veehouders ƒ 150,00 en voor
anderen ƒ 250,00.

PRikbord
Agenda
Open dagen regionale proefbedrijven
• Cranendonck: woensdag 25 en donderdag 26 augustus 10 tot 16 uur. Aandacht wordt
besteed aan de thema’s voederwinning en bemesting .
• Zegveld: woensdag 8 en donderdag 9 september van 10 tot 16 uur. De officiële start van
het Kennisplatform Natuur- en Landschapsbeheer West- en Midden-Nederland. Diverse
actuele onderwerpen en enkele demonstraties.
Doorzaaidag gras/klaver op Aver Heino
Op 31 augustus wordt er op Aver Heino, Proefbedrijf voor Biologische Melkveehouderij, een
managementpakket gras/klaver gedemonstreerd. Hieronder vallen onder andere rassenkeuze
klaver, doorzaaitechniek en beheersmaatregelen. Er zijn demonstraties van doorzaai-apparatuur. Op deze dag wordt ook aandacht besteed aan andere thema’s die met klaver te maken
hebben. De dag wordt georganiseerd samen met het Louis Bolk Instituut in het kader van dergelijke demonstraties in zes EU-landen. De tijden zijn van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur
Themadag biologische melkveehouderij
Op 3 november wordt op Aver Heino een themadag gehouden over biologische melkveehouderij. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: voeding en diergezondheid; relatie bodem,
vruchtbaarheid en opbrengsten; de omschakeling van Aver Heino; de financiële resultaten van
biologische bedrijven; en de ervaringen van een biologische veehouder. Er is volop ruimte
voor discussie.
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.......met hun
eigen computer.

