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varkensbedrijf in Lelystad, die eind april zou plaats vinden, is
uitgesteld. Tevens is voor de eerste maal in de geschiedenis
besloten de donateursdag in september op de
Waiboerhoeve, alsook de geplande open dagen in Zegveld en
Cranendonck niet door te laten gaan. De meeste overige kennisoverdracht activiteiten zijn geannuleerd of uitgesteld.
Ook het onderzoek ondervindt de gevolgen. Sommige proeven hebben we af moeten breken en andere proeven konden
niet worden opgestart.
Waar gewenst en mogelijk leveren wij informatie naar de veehouderij ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en voor het
brede publiek over de veehouderij in het algemeen. Verder
denken en praten wij mee over de toekomst van de veehouderij.

De uitbraak van Mond en Klauwzeer in Nederland heeft
ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Allereerst is er
de directe economische schade op de veehouderijbedrijven en het toeleverende en verwerkende bedrijfsleven.
Vele andere instellingen verbonden met de veehouderij
hebben te maken met extra kosten of gederfde inkomsten. Daarnaast is er ook veel emotionele spanning die
niet in geld is uit te drukken.

Gelukkig zijn onze praktijkcentra tot nu toe nog buiten de
gebieden gebleven waar ruiming plaats heeft gevonden. De
praktijkcentra in Heino en Raalte bevinden zich echter wel in
een toezichtsgebied. De afgekondigde maatregelen door de
overheid in het kader van de bestrijding van de MKZ crisis
heeft grote invloed op de bedrijfsvoering en het onderzoek
van het Praktijkonderzoek Veehouderij. Het PV heeft in een
vroeg stadium de praktijkcentra gesloten voor bezoek.
Bijeenkomsten zijn ook afgelast. De opening van het nieuwe

De directie van het Praktijkonderzoek Veehouderij wenst een
ieder die werkzaam is in de veehouderij of bij daarmee verbonden instellingen sterkte toe in deze moeilijke periode.
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