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Onderzoek & innovatie
VERANTWOORDE VEEHOUDERIJ COURAGE
Systeembenadering bodem- en gewasschade engerlingen
In een praktijknetwerk en op een WUR proefveld worden maatregelen uitgeprobeerd om schade door engerlingen in
zandgrasland te voorkomen. Deze video geeft inzicht in het lopende onderzoek.

SITE

Centraal Veevoederbureau (CVB)
Sinds dit jaar wordt via ZuivelNL door melkveehouders collectief bijgedragen aan de activiteiten van het CVB. Recent heeft het
CVB de samenstelling en voederwaarde van een aantal grasproducten voor herkauwers in de Veevoedertabel aangepast. De
standaardwaarden in de Veevoedertabel worden veelal gebruikt in berekeningen wanneer actuele analyseresultaten niet
beschikbaar, of niet relevant zijn. Het nieuwsbericht kunt u hier zien en de nieuwe veevoertabel is te downloaden via de CVB –
website.
Enquête KringloopWijzer
Jaarlijks vullen alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer in. Het projectteam achter
de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Melkveehouders
en bedrijfsadviseurs kunnen online een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over het gebruik van de
KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de
KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden
gebruikt voor het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer.
Ga hier direct naar de enquête.
EuroDairy
Door EuroDairy worden de komende weken Engelstalige webinars georganiseerd. Iedereen kan deelnemen aan de webinars,
alleen moet men zich vooraf aanmelden en registreren. Via de mail kunnen tijdens het webinar vragen gesteld worden aan de
presentator.
 Dinsdag 2 oktober 20.00 uur webinar Cows and Opportunities. Michel de Haan van WUR presenteert de opzet en
resultaten van het project Koeien en Kansen.
 Woensdag 3 oktober 19.00 uur webinar Data collection form mixing wagons. Thomas Andersen van het Deense SEGES
presenteert een tool, die in Denemarken gebruikt wordt voor data uitwisseling tussen voermengwagens en
managementsystemen.
 Donderdag 18 oktober 12.00 uur een webinar waarin expert Ylva Persson een presentatie geeft over het antibioticagebruik
in Zweden (het laagste binnen de EU) en hoe andere landen van de ‘Zweedse’ aanpak kunnen leren.
 Dinsdag 23 oktober 18.00 webinar The role of forages as protein sources in dairy systems. Elisabet Nadeau (Zweden)
presenteert mogelijkheden om de voorziening van eiwit met eigen ruwvoer te vergroten.
 Woensdag 24 oktober 20.00 uur zal melkveehouder en deelnemer aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel Rudie Freriks
vertellen over zijn ervaringen met maatregelen om de ammoniakemissie op zijn bedrijf te verminderen. Binnenkort zal de
aankondiging en de mogelijkheid tot aanmelding van dit webinar op de website van EuroDairy verschijnen. Op deze website
kunt u ook een overzicht zien van andere EuroDairy activiteiten.
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Flyer website opleidenmelkveehouderij.nl beschikbaar
In het kader van het door ZuivelNL gefinancierde project ‘Kennismakelaar Melkveehouderij’
(voorheen Leven Lang Leren in de Melkveehouderij) richt Elsbeth Veltink van LTO Noord
Projecten zich op het verbeteren van de aansluiting van kennisaanbod en
scholingsactiviteiten bij de kennisbehoefte van melkveehouders en werknemers in de
melkveehouderij. Daarbij hoort ook het creëren van meer overzicht van het aanbod voor de
doelgroep.
De in mei dit jaar gelanceerde website opleidenmelkveehouderij.nl is hiervoor een
belangrijke tool. De uitrol van deze nieuwe website wordt sinds kort ondersteund door een
flyer, die samenvat wat de website te bieden heeft. Om de flyer te bekijken, klik hier. De
flyer is ook op papier beschikbaar.
Neem voor meer informatie over dit project contact op met Elsbeth Veltink (06 241 770 49 /
eveltink@projectenltonoord.nl).
Campagne Veilig Werken in de Melkveehouderij
In het kader van deze campagne is het eerste in een reeks artikelen gepubliceerd, waarin
aandacht zal worden besteed aan diverse aspecten rond veilig werken.
Het eerste artikel met als thema zoönosen is o.a. te vinden op de website van Stigas.

Export
SITE
Inkomende missie Brazilië
Van 19 tot en met 21 september heeft een bezoek van het
Braziliaanse ministerie van Landbouw (MAPA) aan Nederland
plaatsgevonden. Het doel van dit bezoek was de vereenvoudiging
van het Braziliaanse systeem waarin de Nederlandse
(kaas)bedrijven de label- en product-aanvragen doen voor de export
naar Brazilië. De delegatie wilde hiervoor meer kennis en inzicht
verkrijgen in de Nederlandse kaasproductieketen. Tijdens dit bezoek
zijn een melkveehouderij, een kaasproductie-bedrijf, een kaasrijpingen verpakkingslocatie en een supermarkt bezocht. Daarnaast zijn er
met de delegatie, het bedrijfsleven, ZuivelNL, het COKZ en het
ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit gesprekken gevoerd
over concrete stappen in de vereenvoudiging van de documentatie
voor de product- en labelaanvragen.
Themagroep Export vergadering
Begin september vond de kwartaalvergadering van de themagroep
Export plaats. Binnen de themagroep is van gedachten gewisseld
over de diverse scenario’s voor de Brexit en de extra administratieve en logistieke procedures. Hierbij valt te denken aan de
capaciteit van het E-Cert NL-systeem waarin de zuivelexportcertificaten worden aangevraagd en de mogelijke extra controles die
door de Nederlandse autoriteiten moeten worden uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat bedrijven zich alleen zo goed mogelijk
kunnen voorbereiden op het ‘harde Brexit’ scenario.
Tot slot is in de vergadering ook gesproken over de problematiek rondom de EU-intra certificering en de retourzendingen en er is
door het secretariaat een toelichting gegeven op het inkomende inspectiebezoek van Japan in november dit jaar.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via export@zuivelnl.org

Publicaties
LTO MELKPRIJSVERGELIJKING








ZuivelNL: Marktbericht Zuivel (september 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelproductie per land (t/m juli 2018)
ZuivelNL: Maandelijkse zuivelprijzen per land (t/m september 2018)
Wageningen UR: Handboek Melveehouderij 2018/19 (september 2018)
RVO: Nederlandse melkaanvoer en verwerking (t/m juli 2018)
Europese Commissie: Milk Market Situation (20 september 2018)
IDF: Animal Health Report (september 2018)
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Marktinformatie
Marktbeeld
MARKTINFORMATIE EUROPESE COMMISSIE
Het marktbeeld is relatief rustig.
Nadat eind augustus de emotie
rond eventuele droogtegevolgen
uit de markt was weggeëbd, nam
de prijsdruk over de gehele linie
toe. Dit gold vooral voor boter,
waarvan de notering eind
september al 8% lager lag dan
een maand daarvoor.

NOTERINGEN

O pbr e ng s t va n me l k ( a u g. ’ 1 5 – a u g. ’ 1 8 )
Op basis van Nederlandse noteringen en wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
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Tegelijkertijd zorgt een groot
aanbod bij mager melkpoeder
voor een prijsdrukkend effect.
De lagere vet- en eiwitprijzen
zetten ook het prijsniveau van vol
melkpoeder onder druk, waarvan
de internationale afzet toch al
bemoeilijkt wordt door sterke
concurrentie uit andere regio’s.
Voor meer informatie zie ook het
Marktbericht Zuivel.
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Toelichting

Melkaanvoer internationaal
MELKAANVOER EN PRODUCTIE
Januari-juli 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
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Melkaanvoer Ne derl and kal enderjaar
P e r i od e j a n u a r i t/ m a u gu s t u s

2018

2017

I n de x

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

9.486,8
410,5

9.636,1
418,5

98,5
98,1

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

4,33%

4,34%

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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