VLAAMSE MELKKWALITEIT IN 2021

Onze klanten mogen terecht fier zijn
gemiddeld coligetal

Het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen blijft dalen: in
2021 waren dat er nog 3836. De resultaten van onderzoek dat MCC
voert om de kwaliteit en de samenstelling te bepalen van de melk
die aan kopers wordt geleverd blijven aangeven dat de Vlaamse
melk van topkwaliteit is. De hoge bacteriologische kwaliteit van de
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Vlaamse melk weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van
amper 9.200 per ml en een gemiddeld coligetal van 12,6 per ml. Het
gemiddeld celgetal van minder dan 200.000 per ml duidt ook op een
relatief gunstige situatie wat de uiergezondheid betreft. De nieuwe
internationale referentie voor celgetal bevestigt bovendien de
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betrouwbaarheid van de analyses door MCC. Jarenlange intense
controle op antibioticaresiduen in de melk zorgt er voor dat vandaag
nog in amper 0.017% van de melkleveringen residuen worden
aangetoond. Dit speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitsperceptie
van de consument. Op maandbasis blijven meer dan 98% van de
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melkveebedrijven aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen. De
Vlaamse melkveehouders mogen dus terecht fier zijn op hun dieren
en de kwaliteit van de melk die ze produceren.
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LOGISTIEK
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niet belet dat MCC belangrijke stappen heeft gezet. Met de komst van de nieuwe directeur Benedikt Sas en labomanager Thalia Vanblaere
verzekert MCC, samen met DGZ, haar toekomst.
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De melkveehouderij blijft evolueren, wat MCC ook merkt omdat ze bij elke oplevering van nieuwe melkinstallaties een doormeting uitvoert. Opvallend hierbij is dat twee derde van de installaties bij nieuwbouw melkrobots zijn. Door de hoge graad van automatisering in de labowerking

3.905.683 melkkwaliteitsbepaling

keuringen melkophaalwagens

slaagt MCC erin om onderzoeksresultaten bijna ‘in time’ aan de producent en de zuivelindustrie te bezorgen. De sector kan MCC ook inschakelen

10.780.294 melkproductieregistratie

als een belangrijke facilitator voor het verzamelen en doorgeven van data naar borgingssystemen die van groot belang zijn voor de zuivel. MCC

20.021 mastitisonderzoek

kan de veehouder hierbij ontzorgen, uiteraard mits zijn toestemming. MCC blikt terug op een geslaagd jaar audits weidegang, zowel op de hoeve
als bij het transport van de melk en de verwerking ervan. Ook in de toekomst blijft MCC een betrouwbare partner om diverse audits uit te voeren
bij melkveehouders en zuivelindustrie.
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39.828 ophalingen bij

Het overzicht van de kwaliteitsparameters van melk in dit verslag bewijzen alweer de hoge kwaliteit van de Vlaamse melk. 71
melkveehouders (84 in 2020) slaagden erin om het volledige jaar 2021 melk te produceren die voldeed aan de normen als
kwaliteitsmelker. Ook MCC scoort hierbij zeer goed: uit een internationale vergelijking van de celgetalbepaling bleek dat de bepaling bij MCC
zeer betrouwbaar is. MCC blijft haar rol opnemen als dé betrouwbare partner van melkveehouder en zuivelindustrie . Naast
melkkwaliteitsbepaling, haar permanente ‘core business’, wil MCC samen met de sector haar verantwoordelijkheid nemen op het vlak van
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Alhoewel corona uiteindelijk een beperkte impact had op MCC, moest de organisatie er ook in 2021 constant rekening mee houden. Dit heeft
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