veehouderij

PVE controleert fokkerijclubs scherper
Stamboeken en fokkerijorganisaties moeten in de toekomst
voor een erkenning betalen. En de
toezichthouder, het Productschap
voor Vee, Vlees en Eieren (PVE), wil
scherper controleren op naleving
van de regels.

boeken en fokkerijclubs verstrekken. Er
is al langer kritiek over ontoereikend
toezicht. De trend is dat fokkerijorganisaties de schatting van fokwaardes steeds
meer in eigen hand nemen. Het belang
van goed toezicht groeit daardoor.”
genetische evaluatie

T

erecht”, stelt Siem Jan Schenk,
LTO-voorzitter Rundveehoude,,
rij. ,,Veehouders moeten kunnen
vertrouwen op de gegevens die de stam-

Schenk doelt op de oprichting van
de stichting Genetische Evaluatie Stieren
(GES) in de rundveefokkerij. ,,Formeel
heeft de situatie rond het GES en de

Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie
niets te maken met de aanpassingen die
het PVE voorstelt. In de praktijk speelt
dat volgens mij wel degelijk een rol.”
Pascalle de Ruyter van het PVE
zegt dat de aanpassingen puur gedaan
worden om het praktischer te maken.
,,Erkenningen verkrijgen en behouden is
nu voor iedereen mogelijk. Het is alleen
heel erg onpraktisch. Dat willen we verbeteren.”
Het PVE wil verder de stamboeken

en fokkerijclubs met een licentie en/of
erkenning niet meer alleen op papier
controleren. Er wordt ook echt in het
veld gecontroleerd of bijvoorbeeld DNAonderzoek naar de afstamming van dieren goed is uitgevoerd.
Steekproeven

,,Dat doen we nu alleen vanuit kantoor”, vertelt Pascalle de Ruyter. ,,Voortaan doen we ook steekproeven in het
veld. Dat kost mankracht. Daarom gaat

een erkenning straks ook geld kosten.”
Een erkenning geldt binnenkort
voor vijf jaar. Wat de hoogte van de kosten voor zo’n erkenning wordt is nog
onbekend.
Schenk vindt het geen probleem dat
het verkrijgen van een erkenning straks
geld kost. ,,Maar het moet wel binnen de
perken blijven. Ik ga mij er hard voor
maken dat kleinere organisaties ook een
redelijke mogelijkheid houden om een
erkenning te krijgen.”

Ieren bewijzen het voordeel van weidegang
De Ierse melkveehouderij richt
zich meer en meer op ‘extreme’
weidegang. Het bracht hen het
kostprijsleiderschap van Europa.
Daarmee houden ze de Nederlandse
melkveehouderij een duidelijke
spiegel voor.

Voor Ierse veehouders met een kleine
huiskavel is het extreme grazing based
systeem schier onmogelijk. Ook het laag
houden van de tussenkalftijd levert vaak
problemen op. Alle koeien moeten in zes
weken afkalven en dus ook in zo’n korte
periode drachtig worden.
Bedrijven als die van O’Leary en
Fitzgerald varen er wel bij. Zij hebben
dit management wel goed in de vingers
en verdienen tienduizenden euro’s extra
aan de verkoop van drachtige of nieuwmelkte vaarzen. Die brengen momenteel
tussen de 1300 en 1600 euro per stuk op.

Analyse

K

oeien het hele jaar rond weiden met
twee maanden van het jaar de hele
veestapel droog. Het was lange tijd een
verhaal vanuit de andere kant van de
wereld: Nieuw-Zeeland. Sinds een jaar of
tien maakt het systeem ook opmars dicht
bij huis, in (zuidelijk) Ierland.
Weiden deden de melkveehouders in
Ierland al, maar meer op ‘onze’ manier,
gecombineerd dus met flink bijvoeren.
Het land kampt echter al jaren met lage
opbrengstprijzen. Met name als gevolg
van een zuivelindustrie die bijna volledig
draait op export van bulk en kaas.
Veel melkveehouders zochten daarom
naar andere alternatieven omdat ze ook
beperkt werden in groei. Tot voor kort
reguleerde de Ierse overheid namelijk
of een melkveehouder quotum mocht
kopen. Hierdoor kreeg het Nieuw-Zeelandse systeem steeds meer navolging. Dit
houdt in: alle koeien in januari/februari
laten afkalven, vanaf februari onbeperkt
weiden, maximaal 300 kilo krachtvoer
per koe per jaar en geen belang hechten
aan de productie per koe.

marge

Ook in (Zuid-)Ierland gaat de schaalvergroting door. Maar veel boeren melken alleen meer koeien als ze ook de huiskavel kunnen uitbreiden.
Foto: Nieuwe Oogst

,,Het gaat om het rendement dat je
van een hectare haalt”, stellen de melkveehouders Connor O’Leary en Shane
Fitzgerald. Ze zijn beide lid van de European Dairy Farmers en realiseren een
kostprijs van minder dan 20 cent per
liter melk.
Afgelopen weken kregen ze meer dan
honderd Nederlandse melkveehouders
op bezoek. Beide vertelden enthousiast
over de resultaten van het ‘extreme’ weiden. O’Leary geeft aan dat de Ieren wel

heel erg gebrand zijn op lage kosten. ,,Je
moet je eigen arbeid wel meerekenen,
anders loop je jezelf voorbij en houd je er
geen plezier in.”
Binnen het ‘nieuwe Ierse’ systeem valt
het wat arbeid betreft echter nog wel wat
mee. In februari/maart is er een piekbelasting. Maar in veel maanden blijft het
bij melken en beheren van grasland.
Dat stelt ook de Nieuw-Zeelandse
weideganggoeroe Adrion van Bijsterveldt. Het ‘grazing based systeem’ vraagt

volgens hem gemiddeld 2200 uur per
jaar per persoon: 50 weken met 44 werkuren per week.
Van Bijsterveldt staat aan het hoofd
van het nieuwe proefbedrijf GreenfieldDairy nabij het Ierse Kilkenny. Met 250
koeien tracht Teagasc (het Ierse Wageningen UR) hier een bedrijf te runnen
met een kostprijs van maximaal 15 cent
per liter melk. ,,Dat kan best, de beste
bedrijven hier zitten nu al op 13 cent”,
zegt Van Bijsterveldt.

Ondanks de moeilijkheden op
vruchtbaarheidsgebied ligt de gemiddelde kostprijs in Ierland niet hoger dan 24
cent. ,,Het gaat om de marge, niet om de
melkprijs”, hield de Ierse melkveehouder
en oud-bestuurder John Murphy zijn
Nederlandse publiek voor.
Maar Van Bijsterveldt waarschuwt:
,,Dit systeem invoeren is als een vreemde
taal leren spreken.” Voor Nederlandse
boeren is kopiëren van het systeem dan
ook vaak een stap te ver.
Toch is duidelijk dat meer focus op
weidegang de Ieren geen windeieren
legt. In een grasrijk land als Nederland,
gericht op dezelfde internationale melkmarkt, is zo’n lesje van over de grens wel
degelijk interessant.
➢Vakkatern veehouderij
Sjoerd Hofstee

Relatie vaccin en bloederziekte bij kalf onderzocht

Verdiepen in perspectief biozuivel

In Duitsland vindt al langer
veel onderzoek plaats naar mogelijke oorzaken van de ‘mysterieuze’
huidbloedingen bij jonge kalveren.
Onderzoek neemt nu ook specifiek
de relatie van het BVD-vaccin Pregsure onder de loep.

De biologische melkmarkt kan
nieuwkomers gebruiken. Menig
melkveehouder aarzelt om de overstap te maken omdat hij de marktperspectieven niet kent. Tijdens een
Melkveecafé op 1 april schetsen
diverse partijen in de biologische
sector hun werkwijze en perspectieven.

D

e Gezondheidsdienst voor Dieren
meldde vorige week dat minstens
164 kalveren in Nederland bezweken
zijn aan de mysterieuze huidbloedingen

bij kalveren. Ook in Duitsland komt de
bloederziekte al langer voor. Volgens
Duitse onderzoekers speelt Pregsure
BVDV, een vaccin van farmaceut Pfizer,
mogelijk een rol.
Pfizer geeft in een reactie aan graag
mee te werken aan alle onderzoek. ,,Wij
ondersteunen de onderzoeken actief.
Ziektebestrijding is onze belangrijkste
prioriteit. In Duitsland financieren we
daarom binnenkort zelf een epidemiologisch onderzoek naar alle mogelijke oor-

zaken. Daarin wordt ook de mogelijke
link met het BVD-vaccin meegenomen.”
Pfizer is overtuigd van de veiligheid
van Pregsure. Volgens de woordvoerder ziet het bedrijf het resultaat van de
onderzoeken onbevangen tegemoet.
,,Het vaccin levert extra immuniteit door
een gepatenteerde stof die concurrerende
vaccins niet bezitten. In Noord-Amerika
is Pregsure veel gebruikt. Daar is geen
enkele relatie tussen het middel en de
bloederziekte bij kalveren gelegd.”
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Grote Deense melkveebedrijven hebben
veel goedkope Oost-Europese (nietEU) stagiairs. Ze voeren routinematige
werkzaamheden goed uit, maar denken
amper mee over het bedrijfsmanagement. Voor grote bedrijven is het daarom
interessanter om een goede melkstal
met voldoende capaciteit te hebben dan
een automatisch melksysteem, meldt
het netwerk Miljoenenmanagers.

Het speciale Melkveecafé heeft als
thema ‘Perspectieven en werking van
de biologische markt’. Met name voor
gangbare boeren die biologisch willen
gaan produceren is het een uitgelezen
kans om meer marktinzicht te krijgen. Ook biologische melkveehouders
die zich willen verdiepen in hun eigen
zuivelmarkt zijn welkom. Gangbare
melkveehouders die geen intentie hebben om biologisch te gaan kunnen ook
leren van het marktmechanisme en
zich aanmelden. Agrifirm ondersteunt
deze leerbijeenkomst van de Melkvee
Academie.
Vanuit de zuivelverwerking vertel-

len Jan Zomerdijk, directeur van Ecomel, en René Cruijsen van Ekoholland
Melk op Maat over hun rol en positie op
de biologische markt. Daarnaast lichten
ze hun aanpak en toekomststrategie.
Maurits Steverink, ketenmanager zuivel bij de Taskforce Marktontwikkeling
Biologische Landbouw plaatst marktperspectieven en trends in een breder
kader. Hij gaat in op de invloed van de
economische crisis en de toekomst van
de biologische markt.
Boer on tour

De bijeenkomst is een vervolg op de
biologische Boer on Tour in november.
De busrit met gangbare melkveehouders
naar biologische collega’s inspireerde,
maar riep ook talloze vragen op.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 april van 10 tot 12.30 uur in
De Toekomst in Meppel. Aanmelden via
de site van de Melkvee Academie of telefoon (0320) 293401.
➢www.melkveeacademie.nl

Z AT E R D A G 2 0 M A A R T 2 0 1 0

23

