Preventie werkt
De gemiddelde dierenartskosten op de Koeien-en-kansenbedrijven in
de periode 2001 tot en met 2003 waren per 100 kg melk vijf eurocent lager dan op de referentiebedrijven. Het scherp letten op mineralen hoeft dus geen hogere dierenartskosten tot gevolg te hebben.

D

e Koeien-en-kansenbedrijven onderscheiden zich van doorsnee bedrijven doordat zij bezig zijn met scherp
mineralenmanagement en dus scherp
voeren en bemesten. De afgelopen drie
jaar zijn op de Koeien-en-kansenbedrijven onder andere de dierenartskosten
bijgehouden. Deze kosten zijn vergeleken met de kosten van een groep bedrijven die nog niet zo sterk bezig waren met
mineralenmanagement. Deze zogenaamde referentiebedrijven komen
steeds uit dezelfde dierenartsenpraktijk
van elk afzonderlijk Koeien-en-kansenbedrijf.
De volgende kostenposten zijn onderscheiden: droogzetters, mastitisinjectoren, visites, ingrepen, hormonen (bijvoorbeeld voor tochtig spuiten van
koeien), preventie, bedrijfsbegeleiding
en ‘overige curatieve geneesmiddelen en
behandelingen’. De laatste post omvat
onder andere alle overige antibiotica,
melkziekte-infusen en nageboortepillen. Onderzoekskosten zijn buiten de berekening gehouden.
Figuur 1 – De verschillende kostenposten

jaar

€ per koe

€ per 100 kg melk

Koeien-en-kansenbedrijven
2001
54
2002
68
2003
69

0,75
0,89
0,85

referentiebedrijven
2001
2002
2003

0,81
0,93
0,91

64
67
70

Tabel 1 – Dierenartskosten van 2001 t/m
2003 gemaakt door Koeien-enkansenbedrijven en referentiebedrijven

Variatie in kosten
De verschillen in kosten tussen bedrijven
zijn slechts voor een deel het gevolg van
verschillen in ziekten en aandoeningen.
Andere oorzaken van verschillen zijn onder andere het gemak waarmee een veehouder de dierenarts belt, veel of weinig
ingrepen (bijvoorbeeld keizersneden, lebmagen) en het gebruik van goedkope of
duurdere middelen. Ook tussen dierenartspraktijken zijn er verschillen te zien,
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zowel in handelingen als in de prijzen van
de diensten.

Kosten per koe en 100 kg melk
Voor een goede vergelijking tussen bedrijven zijn de dierenartskosten per koe
en per 100 kg melk het meest geschikt
(tabel 1). Per koe zijn de gemiddelde kosten op de Koeien-en-kansenbedrijven circa € 3,50 lager dan op de referentiebedrijven. Gemiddeld over drie jaar zijn de
kosten per 100 kg melk op de Koeien-enkansenbedrijven € 0,83 en op de referentiebedrijven € 0,88.

Waar geven ze het aan uit ?
De post ‘overige curatieve geneesmiddelen en behandelingen’ is de grootste kostenpost en laat een groot verschil zien tussen de twee groepen bedrijven. De
referentiebedrijven geven hier meer aan
uit dan de Koeien-en-kansenbedrijven (figuur 1). De Koeien-en-kansenbedrijven
geven meer geld uit aan droogzetters en
andere preventieve zaken (inentingen,
ontwormingen, pour-ons, oorflappen).
Wat verder opvalt zijn de kosten voor hormonen: op de Koeien-en-kansenbedrijven
zijn die kosten de afgelopen jaren gedaald
van 5,4 naar 4,3 cent per 100 kg melk, terwijl ze op de referentiebedrijven stegen
van 5,9 naar 7,0 cent per 100 kg melk.
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