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Diergezondheid
SITE
Voortgang landelijke aanpak IBR/BVD
De start van de landelijke aanpak per 1 april nadert snel. Voor 1 april dienen melkveebedrijven zich bij GD aan te melden voor
een bestrijdingsprogramma voor IBR en voor BVD. Deze verplichting is bij de meeste zuivelondernemingen in de
leveringsvoorwaarden opgenomen. Voor de bestrijding zijn een aantal (IBR: 3; BVD: 4) routes mogelijk.
Veehouders die al deelnemen aan een IBR- en/of BVD-programma van GD krijgen individueel bericht over de best aansluitende
route uit de landelijke aanpak en een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het bestaande programma.
Veehouders die nog niet deelnemen aan een IBR- en/of BVD-programma wordt geadviseerd eerst een tankmelkonderzoek op
IBR-antistoffen en/of een QuickScan BVD uit te laten voeren, om samen met de dierenarts de meest geschikte route te kunnen
bepalen. Zo kunnen extra kosten en administratieve lasten van een verkeerde routekeuze worden voorkomen. Snelle actie is wel
nodig om tijdig te kunnen starten.
Aanmelding voor een abonnement op één van de routes dient bij GD te gebeuren: op verzoek van ZuivelNL beheert GD de
gezondheidsstatussen in het kader van de landelijke aanpak, op basis van uitslagen van laboratorium-analyses en aan- en
afvoercontrole via I&R. Voor het laten uitvoeren van de laboratoriumanalyses kunt u een keuze maken uit één van de door
ZuivelNL toegelaten laboratoria. Begin maart zal de eerste lijst van toegelaten laboratoria worden gepubliceerd. Indien u BVDoormerken wilt gaan gebruiken, dient u ook uw oormerk-abonnement tijdig aan te passen.
Nadere informatie:
- Landelijke aanpak IBR/BVD bestrijding
- IBR-routes en aanmelding
- BVD-routes en aanmelding
- Erkende laboratoria

Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Themagroep Onderzoek & innovatie
De themagroep heeft op 22 februari 2018 vergaderd. Tijdens de vergadering is een aantal projectvoorstellen beoordeeld. De
volgende voorstellen worden met een positief advies voorgelegd aan het bestuur ZuivelNL met het verzoek een financiële
bijdrage toe te zeggen.
Centraal Veevoederbureau (CVB)
Het CVB stelt onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd de waarde van voedermiddelen en ruwvoer vast. Gezien het
belang hiervan voor de melkveehouderij heeft de themagroep ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 25.000 voor 2018 en
2019. Overigens wordt het grootste deel van de CVB activiteiten collectief door de mengvoederindustrie betaald.
Engerlingen
Om preventief de schade door engerlingen in grasland op zand te
voorkomen is een praktijknetwerk bezig om samen met WUR te zoeken
naar praktische oplossingen. De themagroep adviseert positief over een
bijdrage van € 10.000 voor dit netwerk.
Sturen op CO2-emissie en draagkracht met precisiewatermanagement op
veengrond
De themagroep adviseert positief over een vervolg op het door ZuivelNL
medegefinancierd project ‘Precisiewatermanagement met
onderwaterdrains en putbemaling’ op percelen van KTC Zegveld. Gezien
het perspectief wordt de veldproef met twee jaar verlengd, waarbij wordt
gestuurd in de vochttoestand op de bodemgrond via een webapplicatie.
De totale bijdrage van ZuivelNL voor dit tweejarig vervolgproject is
€ 120.000.
KringloopWijzer bodem: Hoe sturen op goed bodembeheer
Dit project ontwikkelt een hulpmiddel KLW Bodem, die de gegevens van de Centrale Databank KLW gebruikt om gebruikers,
naast toelichting en signalering van knelpunten, ook oplossingsgerichte adviezen te geven om de bodemkwaliteit te verbeteren.
De themagroep adviseert positief over een ZuivelNL bijdrage van € 98.000.
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Arbeid
ZUIVEL WERKT! ZUIVELACADEMIE SITE
Voortgang verbinder leven lang leren in de melkveehouderij
Goed opgeleide ondernemers en werknemers vormen voor de Nederlandse melkveehouderij een belangrijke randvoorwaarde
om haar vooraanstaande positie te behouden en te versterken. Een adequate opleidingsomgeving hoort daarbij. Elsbeth Veltink
richt zich daarom in opdracht van ZuivelNL als verbinder leven lang leren op het verbeteren van inzicht in de behoefte aan en
aanbod van cursorisch en regulier onderwijs voor de melkveehouderij. Zij is sinds zomer 2017 actief en rapporteert via de

publicatie van factsheets. Een factsheet met de meest recente bevindingen is nu beschikbaar. Daarin wordt ook alvast
melding gemaakt van de binnenkort te lanceren website met opleidingsinformatie voor de melkveehouderij. Kijk voor deze
factsheet op de website van ZuivelNL.

Export
SITE
Themagroep Export
De inspectierapportage met bevindingen en aanbevelingen inzake de Dairy Grade A inspectie van januari 2015 is begin februari
2018 door de Amerikaanse autoriteiten FDA aan het ministerie van LNV opgeleverd. Tijdens de zestiende themagroepvergadering van 23 februari is gesproken over het vervolg van dit lange termijn traject.
In de vergadering is ook met het ministerie van LNV van gedachten gewisseld over het project ‘Herziening Exportstrategie’ en de
problematiek rondom de EU intra-certificering en retourzendingen.
Landeninformatie
Bij het team Export kan informatie worden opgevraagd over veterinaire importeisen van derde landen. In de Zuivelacademie
Exportmodule is nu informatie beschikbaar over: Argentinië, Brazilië, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Maleisië, Panama,
Rusland/Douane Unie en Zuid-Korea.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Team Export via export@zuivelnl.org.

Boerderijeducatie Nederland
Geslaagd congres voor educatieboeren
Bijna honderd educatieboeren bezochten dinsdag 6 februari 2018 het eerste Congres Boerderijeducatie Nederland te Kamerik.
Een dag speciaal voor de educatieboeren. Arjan Monteny, voorzitter van het platform Boerderijeducatie Nederland, sprak de
ambitie uit om met alle educatieboeren binnen vijf jaar alle basisschoolleerlingen tenminste één keer naar de boerderij halen. ‘Dat
is onze droom, onze ambitie! Dit doen we niet alleen omdat we het leuk vinden en dat dit zo goed is voor onze bedrijven, maar
omdat het van cruciaal belang is voor een goede ontwikkeling van jonge mensen. Onze kinderen.’
Inspirerende woorden waren er ook van Roel van Raaij,
senior-beleidsmedewerker van het ministerie van LNV
over de betekenis van educatieboeren voor het
overheidsprogramma Jong Leren Eten.
Irisz Onderwijsadvies wist de educatieboeren mee te
nemen in de wereld van het onderwijs. Naast de
plenaire sprekers hadden de educatieboeren keuze uit
zeven inspiratiesessies.
Tijdens het congres werd de door ZuivelNL ontwikkelde leskist zuivel gepresenteerd die door educatieboeren voor lessen groep
7-8 gebruikt kan worden. Foto-impressie van het congres. Promotiefilmpje Boerderijeducatie Nederland.

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING







ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (februari 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m december 2017)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m februari 2018)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m december 2017)
Europese Commissie: Milk Market Situation (februari 2018)
IDF Factsheet: Heat Treatment of Milk – Overview (februari 2018)
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
Sinds eind januari is de
zuivelmarkt aan de vetkant weer
opgeveerd. Dit werd gedreven
door extra vraag vanwege Pasen
en kopers die hun uitgestelde
vraag invulden. Export is
prijstechnisch nog wel mogelijk
maar lastiger geworden door de
snel opgelopen prijzen, in
combinatie met de sterke euro.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( j a n ’ 1 5 – j a n’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Intussen blijven de prijzen voor
mager melkpoeder zwak, door
een combinatie van veel aanbod
en een zwakke vraag. Al sinds
oktober beweegt de Nederlandse
notering zich ruim onder het
interventieprijsniveau.
Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.

Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-december 2017 (% wijziging t.o.v. 2016)
M e l k a a n v oe r I nt e r na ti on a a l

EU-28

M e l k a a n v oe r b e l a n gr i j k s t e e x por te r e nd e
E U - l i ds ta te n
+1,9%

Verenigde Staten

+1,4%

Nieuw-Zeeland

Duitsland
Frankrijk

+1,3%

-0,5%

Polen

Australië

-0,5%

Ierland

Wit-Rusland

+3,3%

Denemarken

30

60

-0,5%

Nederland

Argentinië

0

-0,2%

90 120 150 180

-0,2%
+4,6%
+9,2%
+1,9%

0

5

10

15

20

25

30

35

volume (x miljard kg)

volume (x miljard kg)

Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +1,6%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i
M e l k a a n v oe r ( x 1 . 0 0 0 to n )
V e t ( x 1 . 0 0 0 to n )
V e t pe r c e n ta ge ( %)

2018

2017

I n de x

1.229,3

1.227,2

100,2

55,0

55,8

98,6

4,47%

4,54%

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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