Melkpr s Milcobel gaat door plafond van 40 euro
18 NOVEMBER 2021

De st ging van de melkpr s b Milcobel zet ook in november door. De zuivelcoöperatie betaalt haar leden 1,5 euro
meer dan vorige maand. Hierdoor komt de reële melkpr s uit op 40,69 cent per liter. Ook de zuivelnoteringen doen
het goed. Zowel melkpoeder en boter werden duurder.
Lees meer over: melkvee melk

Milcobel heeft de standaard melkpr s voor november vastgesteld op 37,20 euro per 100 liter, een verhoging van 1,50 euro per
100 liter ten opzichte van de maand ervoor. Het is de elfde pr sst ging op r . Hier komt voor leden die niet in opzeg z n nog
een getrouwheidspremie van 0,30 euro per 100 liter bovenop.
Door allerlei premies komt de reële melkpr s uit op 40,69 euro per 100 liter voor een bedr f dat melk a evert met een
vetgehalte van 43 g/l, een eiwitgehalte van 35 g/l en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid. De raad
van bestuur van Milcobel heeft bovendien besloten om de coöperatieve teruggave voor 2021 te verhogen van 0,35 naar 0,70
euro per 100 liter geleverde melk. Hiermee verdubbelt de coöperatie voor trouwe leden de b drage aan de kapitaalstorting
voor 2021.

Zuivelnoteringen ook in de lift

Niet alleen zitten de Milcobel-melkpr zen in de lift, ook de zuivelnoteringen laten een plus zien. Het gaat om Nederlandse
zuivelnoteringen die door ZuivelNL gepubliceerd worden en ook door België gevolgd worden. Boter werd volgens deze
noteringen 4 euro duurder en staat nu genoteerd op 544 euro. Volle melkpoeder werd 10 euro duurder en komt uit op 385
euro. De noteringen voor magere melkpoeder voor mensel ke consumptie en magere melkpoeder plusten allebei met 8 euro
tot 315 euro.
Uitgelicht

“Oplopende Milcobel-melkpr s
gevolg van operatie-Feniks”
NIEUWS

De melkpr s die Milcobel uitbetaalt aan haar leden, bl ft in
de lift zitten. In oktober ontvangen de melkveehouders die
b de zuivelcoöperatie z n aangesloten tot 39,15 eu...
22 OKTOBER 2021
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