Beter dan praktijk
Het Lagekostenbedrijf weet door scherpe voerkosten en vaste kosten de kostprijs laag te houden. Ook de quotumpremie werkt hieraan mee. Met € 33,7
per 100 kg melk in 2004, is de kostprijs ruim € 9 beter dan de praktijk. Met
een melkprijs van € 31,5 per 100 kg melk leidt het bedrijf toch verlies.

H

et doel van het lagekostenbedrijf ligt op een
kostprijs van € 34 per
100 kg melk. Dit is exclusief
quotumkosten, maar inclusief berekende kosten als arbeid en rente. Met een kost-

prijs
van
€ 33,7 is het doel gehaald. Tabel 1 laat de kostprijsopbouw
zien. Inclusief de kosten van
het aangekochte quotum,
komt de kostprijs op € 35 per
100 kilo melk. De stal en de in-

Tabel 1 – Opbouw kostprijs van het lagekostenbedrijf in 2003,
2004 en geraamde kostprijsopbouw van een groep vergelijkbare
praktijkbedrijven die representatief zijn voor bijna 2000 bedrijven
op kleigrond. Economische cijfers uitgedrukt in euro/100 kg melk
lagekostenbedr. 2003

lagekostenbedr. 2004

LEI-vergelijk.groep 2004*

melkproductie (kg)
400.000
totale bedr.opp., incl. verhuur (ha)
32
aantal koeien
53,0
stuks jongvee per 10 m.k.
5,0
voerkosten
2,9
veekosten
5,2
gewaskosten
1,1
arbeid
13,0
loonwerk
5,2
machines, werktuigen en installaties
5,4
grond en gebouwen
4,9
algemene kosten
2,4
totaal kosten
40,0

430.000
32
58,5
4,5
3,3
4,6
1,5
14,3
4,2
3,5
6,2
2,3
39,9

414.000
33,7
55,1
7,5
6,9
3,5
1,5
17,0
1,8
6,1
8,4
3,0
48,2

4,3
2,2

2,9
3,3

2,2
3,1

33,5

33,7

42,9

af: omzet en aanwas
af: overige opbrengsten
totale kostprijs (ex. quotum)

*Raming: resultaat van groep bedrijven op kleigrond met quotum tussen 300
en 500 ton melk en quotum per ha tussen 11 en 14 ton, met een
bedrijfseconomische boekhouding bij het LEI. Bron LEI, bewerkt door ASG

stallaties zijn niet uitgebreid
voor de extra koeien. Daarom
heeft het lagekostenbedrijf in
2004 wel te maken met extra
(berekende) arbeidskosten.

Voerkosten laag
Tabel 1 laat zien dat de voerkosten € 3,6 per 100 kilo lager
zijn dan in de praktijk. Dit
komt doordat het lagekostenbedrijf niet meer dan 16 kilo
krachtvoer per 100 kg meetmelk gebruikt. Verder weiden
de Montbéliarde- en Holsteinkoeien zo lang mogelijk; vorig
jaar van 1 april tot 9 november. Dat draagt bij aan lage
voerkosten.

Vaste kosten scherp
Het lagekostenbedrijf streeft
een werkweek van 50 uur na.
Door uitbreiding van het quotum is dit niet gelukt. In 2004
had de bedrijfsboer ruim 55
uur per week nodig. Toch zijn
de berekende arbeidskosten
lager dan in de praktijk. Dat
komt door onbeperkte weidegang in de zomer, voorraadvoedering in de winter en uitbesteden van het veldwerk
aan de loonwerker. De machiVeel weidegang beperkt
kosten voor voederwinning
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nekosten kunnen daardoor
ook laag blijven. In 2004 is
minder vee verkocht dan in
2003, zodat de omzet en aanwas gedaald is. Wel is deze
post € 0,7 hoger dan in de
praktijk. Daarnaast zijn de
overige opbrengsten fors hoger dan in 2003. Dit heeft vooral te maken met verhuur van
percelen aan een akkerbouwer en dankzij de melkpremie. Deze bedraagt in 2004
€ 1,18 per 100 kg melk en
heeft een flinke invloed op de
kostprijs.

Vergoeding 16 euro/uur
De melkprijs in 2004 kwam
uit op € 31,5 per 100 kilo
melk. De kostprijs, inclusief
quotumlasten, was € 35. Het
bedrijfseconomisch verlies is
daardoor € 3,5 per 100 kilo
melk. Toch blijft er geld over
als vergoeding van de eigen arbeid. Voor het hele bedrijf gaat
het om ruim € 46.000. Per uur
is dat een vergoeding van circa
€ 16. Dat is fors hoger dan de
praktijk.
Ir. M. H. A. de Haan, onderzoeker
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