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VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE
EuroDairy
Als partner binnen EuroDairy is ZuivelNL betrokken geweest bij de organisatie van een workshop over antibiotica en een
werkbezoek van Engelsen om zich te informeren over het Nederlandse ammoniakbeleid en dan met name emissiearme
huisvesting.

SITE

In samenwerking met het Nederlands Comité van IDF (International Dairy Federation) is op 17 en 18 april een internationale
workshop georganiseerd over het verminderen van het gebruik van antibiotica in de Europese melkveehouderij. Experts en
melkveehouders uit vijf landen hebben hun kennis en ervaring uitgewisseld. Binnen Europa zijn er grote verschillen. Door de
hoge diergezondheidsstatus is het gebruik van antibiotica in Zweden al minimaal, terwijl andere landen pas begonnen zijn met
een aanpak om te komen tot een lager en verantwoord gebruik. De Nederlandse aanpak valt op door de succesvolle wijze
waarop het gebruik binnen een aantal jaren fors is verminderd.
Succesfactoren zijn onder andere de gezamenlijke aanpak en de
motivatie van de melkveehouders en dierenartsen. De presentaties en
een Engelstalig verslag is hier te vinden.
De Engelse overheid heeft onlangs in samenwerking met het
bedrijfsleven een document gepubliceerd met praktische mogelijkheden
om de ammoniakemissie vanuit de veehouderij te verminderen. Om te
leren van de Nederlandse aanpak en dan met name emissiearme
huisvesting kwam een Engelse delegatie van 14 personen
(melkveehouders en vertegenwoordigers overheid en landbouworganisaties) op 15 en 16 augustus naar Nederland.
Door ZuivelNL was in samenwerking met LTO Nederland en het
bedrijfsleven een bezoek aan drie melkveebedrijven met emissiearme
stalsystemen en Dairy Campus georganiseerd.

Export
SITE
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, Dominicaanse Republiek, Maleisië, Panama,
Rusland/Douane Unie en Zuid-Korea is nu ook informatie over Indonesië de op Zuivelacademie beschikbaar. Voor nadere
informatie kan contact worden opgenomen via export@zuivelnl.org

Nieuwe Frau Antje gezocht
Frau Antje is hét icoon van Nederlandse kaas in Duitsland. Al vanaf begin
jaren zestig is het kaasmeisje razend populair bij onze oosterburen. En nog
altijd is de naamsbekendheid van Frau Antje enorm. Duitsers associëren het
vrouwelijke symbool van onze zuivel direct met hun Nederlandse buren.
De NZO is op zoek naar een nieuwe Frau Antje. Wie denkt geknipt te zijn
voor deze rol als de bekendste Nederlandse in Duitsland, kan zich door
middel van een introductiefilmpje aanmelden via www.denieuwefrauantje.nl
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
De boternotering herstelde zich
in augustus na de daling in juni
en juli. Deze prijsstijging was
mede het gevolg van het
sentiment rond de droogte en de
mogelijke invloed op het aanbod.
Nu de weersomstandigheden zijn
verbeterd, lijken de boterprijzen
weer wat onder druk komen te
staan.

NOTERINGEN

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

Ook bij mager melkpoeder
zorgde de berichtgeving over de
droogte voor een opwaartse
beweging van de markt in
augustus. De prijsstijging lijkt wat
af te vlakken.
Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.

Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-juni 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

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
+2,1%
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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 j u l i

2018

2017

I n de x

8.339,0

8.453,6

98,6

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

362,7

368,8

98,3

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

4,35%

4,36%

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

Bron: RVO (bewerkt ZuivelNL)
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