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wij blijven ons richten op het fokken van koeien die voor de
boer de rekeningen kunnen betalen.
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'Met de fosfaatwetgeving betekent dit nog meer richten op
meer kilo's melk met hogere vet- en eiwitgehalten.
'Wat mogelijk wel iets verandert, met het oog op de groei, is
onze structuur. Ons bedrijf telt 85 medewerkers. Tien zijn
werkzaam in de melkveetak, vier in de stierentak, vijf in het
lab en tien op kantoor. De overige ruim vijftig werken in de
buitendienst.'
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