84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma
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Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) beloont 84 melkveehouders voor de uitstekende kwaliteit die ze in
2020 geleverd hebben. “Zij bewijzen dat een professionele bedrijfsvoering het mogelijk maakt om melk met
topkwaliteit te produceren”, klinkt het.
Lees meer over: zuivel melk

Elk jaar reikt MCC Vlaanderen diploma's uit aan melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit
hebben geleverd. Om zo’n diploma op zak te mogen steken, moeten de boeren aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moet
het kiemgetal (indicatie van het aantal bacteriën) van de melk die ze het hele jaar door leveren, lager zijn dan 10.000 per ml,
het coligetal (indicatie van de hygiëne) lager dan 10 per ml en het celgetal (indicatie van de uiergezondheid) kleiner dan
150.000 per ml.
Het aantal melkveehouders dat erin slaagt om onafgebroken aan de strenge kwaliteitsnormen te voldoen, is bovendien in
stijgende lijn. In 2018 voldeden nog 57 melkveehouders aan de criteria, dat aantal steeg in 2019 naar 68 en in 2020 dus
naar 84. Normaal gezien krijgen de landbouwers het diploma persoonlijk overhandigd door een MCC-medewerkers, maar
net als vorig jaar verplicht de Covid-19 crisis hen om ze via de post te bezorgen.
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Met deze bekroning zet MCC dus de melkveehouders in de bloemetjes die excelleren, maar dat betekent niet dat de andere
bedrijven niet goed scoren. Globaal genomen is de melkkwaliteit in Vlaanderen heel goed. In 2020 bleef maar liefst 98,70
procent van de 3.994 melkveehouders heel het jaar lang zonder tekortkomingen.
Bekijk hier de lijst met bekroonde bedrijven.
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