Kansen voor de melkveesector

'Wageningen UR knows the ins and outs of dairy farming'
Paul Witlox, Dutch Dairy Board

Wageningen UR Livestock Research ondersteunt
een Europees netwerk van melkveehouders.

Resultaten en impact
In dit project zijn er verscheidene haalbare mogelijkheden
en maatregelen vastgesteld waarmee zowel het ecologische
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bedrijven en de invoering van milieuwetgeving

specifieke oplossingen en management; een aansprekend
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voorbeeld is de ontwikkelde bedrijfsspecifieke excretie
(BEX). Ook verschafte het project betrouwbare gegevens
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Het project is een belangrijk initiatief en staat tevens
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een proefboerderij en verschillende adviseurs deel.

houdersnetwerk, Dairyman, dat zich richt op het
versterken van plattelandsgemeenschappen door op
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evalueert alle input en output van de melkveeproductie.
Naar verwachting leveren positieve resultaten sterke
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maatregelen in de praktijk. Automatisch loopt zo ook de
economische kant mee. Al deze melkveehouders werken
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tevens nauw samen met ter zake kundige adviseurs.

www.koeienenkansen.nl
www.interregdairyman.eu
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