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BEDRIJVEN DIE VOLGENS HET SYSTEEM DYNAMISCH VOEREN WERKEN, GEBRUIKEN MINDER
KRACHTVOER. HET SALDO STIJGT ZO €43 PER KOE PER JAAR.

Meer melk uit eigen ruwvoer
EEHOUDERS die werken
met het systeem Dynamisch
voeren zien het krachtvoerverbruik per koe dalen, waarna
het op een blijvend lager niveau stabiliseert. De melkgift
stijgt met 0,2 procent. Uit het
eigen ruwvoer komt dus meer
melk. Dat is goed voor 13,50
kilo melk per koe per dag; het
was 0,37 kilo minder.
Dat blijkt uit onderzoek van
Remco de Veer, student aan
Wageningen UR in opdracht
van Agrovision in Deventer. Hij
vergeleek 514 bedrijven die op
enig moment dynamisch voerden met 344 bedrijven die
nooit dynamisch voerden. De
verschillen zijn dan ook daadwerkelijk toe te schrijven aan
het concept.
Bij Dynamisch voeren wordt
het saldo geoptimaliseerd door
de krachtvoergift af te stemmen op de respons van de koe
op basis van melkgift en gehal-
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Veehouders
die Dynamisch voeren
toepassen
zien het
krachtvoerverbruik per
koe dalen en
op een lager
niveau stabiliseren.
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ten. De krachtvoergift daalt
met gemiddeld 280 gram tot
5,85 kilo per koe per dag.
Daardoor verbetert het saldo
met €43 per koe per jaar.
In het systeem is saldo melkopbrengst minus krachtvoerkosten. De kosten van eigen
voer zijn niet meegerekend. De
kosten van eigen voer variëren

en dus wisselt ook het financiële effect van Dynamisch voeren
per bedrijf. Waar velen kijken
naar het saldo zit de grote
winst van het systeem toch in
de hogere benutting van het eigen ruwvoer. Want met de
komst van de Kringloopwijzer
is dat interessant. De hogere
benutting van het eigen voer

NMV-VOORZITTER HANS GEURTS WIL DAT
GEZINSBEDRIJVEN EEN INKOMEN REALISEREN.

'Die melkprijs van 40 cent
bekte destijds lekker'
In 2009 en 2010 klonk vanuit
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en gelieerde organisaties de roep om
een melkprijs van 40 cent. Die
roep is verstomd. “Die 40 cent
bekte destijds lekker”, stelt
NMV-voorzitter Hans Geurts.
“Maar het draaide toen, net als
nu, om een goed inkomen voor
de melkveehouder.”

Is daarvoor een melkprijs van
40 cent vereist?
“Wellicht kunnen veel bedrijven het ook voor een paar cent
minder, maar als je kijkt naar
de fors gestegen kosten en de
komende jaren flink dalende
inkomenstoeslagen, dan is 40
cent heel reëel. In onderhande-

lingen tijdens de melkacties
vroegen we 40 cent, maar je
krijg nooit precies wat je
vraagt.”

Welke prijs wil de NMV nu?
“Een structureel kostendekkende. Dat betekent niet altijd
zwarte cijfers, eerder een melkprijs die beweegt in een traject
van vijf cent boven tot vijf cent
onder de kostprijs. Dat is haalbaar met het flexibele quoteringssysteem waar we in Europa steeds meer positieve respons op krijgen. Ketenpartners
en consumentenorganisaties
stellen dan de productieomvang vast op basis van de verwachte vraag. Dit met de overheid als strenge toezichthouder

geeft minder mineralenverliezen en mogelijk meer ruimte
voor gebruik van eigen mest.
Veehouders die dynamisch
voeren, zien het interval afkalven – eerste inseminatie 1,9
dagen verkorten (tot 93,0 dagen). Ook de tussenkalftijd
daalt met 1,6 dagen (tot 417,4
dagen). Het non-returnpercentage na eerste inseminatie verslechtert iets, gemiddeld is het
63,6 procent. Verder daalt het
celgetal en het percentage van
de dieren met afwijkende gehaltes (verschil tussen vet en
eiwit meer dan 1,25 procent).
Eerst laten beide een stijging
zien, terwijl na ongeveer een
jaar het aantal afwijkende gehaltes op een lager niveau stabiel wordt. Ook het celgetal
vertoont dan een dalende lijn.
De verbeterde situatie na verloop van tijd houdt mogelijk
verband met een stabielere
conditie van de dieren.■

en gekoppeld aan een vorm
van interventie: voorraden opkopen als de vraag tegenvalt en
verkopen bij te weinig productie.”

Dat klinkt mooi, maar welke
kostprijs hanteer je dan?
“Het gezinsbedrijf, zeg 70 koeien, moet dermate renderen dat
het is over te nemen. We zien
daar nu problemen: het aantal
jonge boeren dat het bedrijf wil
overnemen is dramatisch laag.
Tegelijkertijd zien we Europabreed een sterke schaalvergroting, vooruitlopend op het zogenoemde quotumloze tijdperk
na 2015.”

Twijfelt u dan nog aan afschaffing van de quotering?
“Ja, het is pas echt zeker als hij
weg is. De panelen lijken te
schuiven. Europa begint zich af
te vragen: ‘en wat dan?’ Spanje
en Polen hebben al gepleit voor
een verlenging van de quote-
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ring. In Nederland is het onbestaanbaar dat rundveehouders
grenzeloos kunnen melken,
terwijl er een groot mestprobleem is. Het kan daardoor zo
maar zijn dat het quotumstelsel wordt verlengd.”
Robert Bodde
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