SITE ZUIVELNL

ABONNEMENT

JUNI 2018

CONTACT

Diergezondheid
Voortgang landelijke aanpak IBR/BVD

SITE

Onderzoek op BVD-virus bij verworpen vruchten en doodgeboren kalveren niet meer verplicht
In de protocollen van de vier routes naar BVD-vrij was de verplichting opgenomen verworpen vruchten en doodgeboren kalveren
te laten onderzoeken op BVD-virus. De sectorpartijen hebben besloten deze verplichting om te zetten in een dringend advies.
Er was de afgelopen maanden veel discussie over het verplichte BVD-virusonderzoek bij verworpen vruchten en doodgeboren
kalveren. Tegen de achtergrond van logistieke en praktische problemen met monstername in sommige omstandigheden en met
name de ingewikkelde controle op de naleving, is besloten de verplichting om te zetten in een advies.
De protocollen zijn hierop aangepast.
Toelating laboratoria
Per 27 juni heeft ZuivelNL Qlip bv als vierde laboratorium toegelaten, voor het uitvoeren van tankmelkanalyses op IBR en BVD.
Nadere informatie
Landelijke aanpak IBR/BVD bestrijding - Nieuws - Vragen en antwoorden IBR en BVD - Erkende laboratoria

Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE SITE
Themagroep Onderzoek & innovatie
De themagroep heeft in de vergadering op 13 juni enkele onderzoeksvoorstellen beoordeeld, maar niet gehonoreerd. Daarnaast
heeft de themagroep ingestemd met het indienen van enkele zogenaamde PPS-voorstellen (Publieke Private Samenwerking).
Deze voorstellen moeten uiterlijk 1 juli worden ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage van 50% van de overheid
via de Topsector Agri & Food. Het gaat om voorstellen met betrekking tot methaanreductie op melkveebedrijven, mest scheiden
in bestaande melkveestallen (reductie van ammoniak- en broeikasgassen) en de teelt van sorghum. Eind van het jaar wordt
duidelijk of deze voorstellen de gevraagde publieke bijdrage krijgen. Pas daarna wordt besloten over de bijdrage vanuit ZuivelNL.
De themagroep is bezig met het updaten van de Meerjarenvisie Onderzoek en innovatie en hoopt deze discussie in december af
te ronden.
LTO Internationale Melkprijsvergelijking
Op 18 juni is tijdens een LTO persbijeenkomst op het melkveebedrijf
van de voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij Wil Meulenbroeks
het melkprijsrapport 2017 gepresenteerd. In dit rapport staan de
definitieve melkprijzen - dus inclusief nabetalingen - die door 17 grote
Europese zuivelondernemingen betaald zijn aan hun
leden/leveranciers.
Ten opzichte van de voorgaande slechte melkprijsjaren hebben de
melkprijzen zich in 2017 duidelijk hersteld. De gemiddelde melkprijs
was € 35,24 per 100 kg standaardmelk, ofwel € 6,93 (24,%) meer dan
in 2016. Het rapport is, net als de maandelijkse melkprijsvergelijking,
beschikbaar op www.milkprices.nl

Themagroep NNC-IDF
SITE
In haar overleg van 12 juni jl. besloot het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF) tot een financiële bijdrage aan de
deelname van IDF in het Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership (LEAP). Dit is een lopend,
door FAO gecoördineerd, initiatief, gericht op het ontwikkelen van mondiaal breed gedragen, sector specifieke richtlijnen voor het
monitoren van de milieu impact van de diverse veehouderijsectoren.
Daarnaast honoreerde de themagroep een subsidieverzoek in het domein voeding en gezondheid, om gedurende de komende
drie jaar bij te dragen aan onderhoud en verfijning van een model (Optimeal®) dat de rol van zuivel in een duurzaam
voedingspatroon in kaart brengt. Door meer voedingspatronen mee te nemen verbetert de bruikbaarheid voor food professionals.
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Arbeid
ZUIVEL WERKT!
ZuivelNL investeert in traject om jongeren te interesseren voor de zuivelindustrie
Het zekerstellen van toekomstige instroom krijgt in de zuivelindustrie al jaren aandacht.
Vooral technisch personeel, operators en logistiek medewerkers blijken in toenemende
mate kritische functies als het gaat om vervullen van vacatures. Het programma
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013) leverde in het verleden een
belangrijke bijdrage aan bewustwording rond deze problematiek en gaf een eerste
aanzet tot oplossingen.

ZUIVELACADEMIE

SITE

In aanvulling op de daarbij tot nu toe gekozen, gezamenlijke, verbrede aanpak met
andere sectoren via de lijnen van de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector
Agro& Feed en FNLI, gaat de zuivel nu ook investeren in een zuivel specifieke
activiteit. Daarbij worden jongeren via de hen aansprekende vormen en social media
stapsgewijs meegenomen in een route die hen laat kennismaken met de zuivelwereld.
De eerste stappen in dit traject zijn de ontwikkeling van een trailer en een online
zuivelgame. Hieruit volgt een uitgekiende route, die er vooral op gericht zal zijn de intrinsieke motivatie van jongeren te
ontwikkelen om in de zuivelindustrie te willen werken. Voor meer informatie: Jurgen Jansen, jansen@zuivelnl.org

Boerderijeducatie
Het bestuur van ZuivelNL heeft onlangs het budget voor boerderijeducatie verruimd zodat nu ook een vergoeding beschikbaar is
voor educatieboeren die groepen 3-4 van de basisschool op hun erf ontvangen. Deze vergoeding is beschikbaar voor
melkveehouders die lid zijn van het Platform Boerderijeducatie Nederland en voldoen aan de eisen op gebied van veiligheid,
hygiëne en educatieve vaardigheden; het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland.
Half juni ontvingen nog eens acht
boerenbedrijven die zijn
aangesloten bij Boerderij in de
Kijker het Keurmerk
Boerderijeducatie Nederland uit
handen van Mirjam Maasdam,
gedeputeerde van de Provincie
Utrecht. ZuivelNL heeft met
Boerderij in de Kijker al jaren een
samenwerkingsovereenkomst
voor het ontvangen van
leerlingen op de boerderij.

Export
SITE
Themagroep Export en nieuwe landeninformatie
In juni werden tijdens de vergadering van de themagroep de dossiers van de belangrijkste exportbestemmingen met veterinaire
handelsbelemmeringen en bijbehorende extra inspecties per bestemming besproken. Hierbij kwam de inspectiedruk bij bedrijven
en de uitvoeringsdruk bij het COKZ aan de orde. Ook werd gesproken over de inzet van CLIENT/E-certNL en de beschikbare
middelen voor onderhoud van het systeem. Daarnaast volgt het team Export de ontwikkelingen rond de BREXIT.
Bij het team Export kan door bij ZuivelNL aangesloten bedrijven informatie worden opgevraagd over veterinaire importeisen van
derde landen. Deze informatie is voor diverse landen beschikbaar binnen de Zuivelacademie Exportmodules ZuivelNL. Naast
informatie over Argentinië, Brazilië, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Maleisië, Panama, Rusland/Douane Unie en Zuid-Korea
is nu ook informatie over de Dominicaanse Republiek op Zuivelacademie beschikbaar. Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen via export@zuivelnl.org

Publicaties










ZuivelNL: Jaarverslag 2017 (juni 2018)
ZuivelNL: Zuivel in cijfers 2017 (juni 2018)
ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (juni 2018)
ZuivelNL: Wereldhandel Actueel (juni 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie (t/m april ‘18) en -prijzen (t/m juni ‘18)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m april 2018)
Rabobank: Zuivelupdate juli 2018
Europese Commissie: Milk Market Situation (juni 2018)
IDF: IDF World #1 (juni 2018)

LTO MELKPRIJSVERGELIJKING
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE

In juni kwam de boternotering na
een periode van sterke stijging
onder druk te staan. Het hoge
prijsniveau leidde tot
afwachtendheid bij kopers. De
notering beweegt zich nog steeds
op een bovengemiddeld niveau,
maar is wel weer ruim onder de
€ 600,- gezakt.

NOTERINGEN

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

euro per 100 kg melk met 3,7% vet

50

Ook de notering van mager
melkpoeder kwam vanaf medio
juni wederom wat onder druk te
staan. De markt is erg rustig en
de vraag lijkt afgezwakt. In de
huidige situatie draagt ook de nu
gestage stroom vrijkomend EU
interventiepoeder bij aan de
neerwaartse prijsdruk.
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-april 2018 (% wijziging t.o.v. 2017)
M e l k a a n v oe r I nt e r na ti on a a l

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
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Totaalontwikkeling van de geselecteerde
landen per saldo: +1,9%

Melkaanvoer Nederl and kal e nderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m m e i

2018

2017

I n de x

5.983,4

6.065,9

98,6

V e t ( x 1 . 0 0 0 to n )

265,5

269,2

98,6

V e t pe r c e n ta ge ( %)

4,44%

4,44%

M e l k a a n v oe r ( x 1 . 0 0 0 to n )

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)

volgende nieuwsbrief: augustus
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