Hoe hou ik mijn inkomen op peil als ik overstap op biologische veehouderij?
Antwoord :
Dit is natuurlijk een erg brede vraag waar lang over gediscussieerd kan worden. Uw vraag heeft te
maken met de huidige lage prijzen voor melk. Al is de prijs voor biologische melk hoger dan die van
gangbaar, door de koppeling met de gangbare prijs is ook de biologische prijs flink gedaald. In de
biologische bedrijfsvoering heeft u te maken met hogere kosten voor de productie: het krachtvoer is
duurder, eventuele hulpmeststoffen (fosfaat en kali) zijn duurder en per 100 kg melk is meer arbeid en
grond nodig. Binnenkort verschijnt een publicatie van het Praktijkonderzoek waarin het effect van de
omschakeling van Aver Heino op bedrijfseconomische resultaten is doorgerekend (op basis van de
oude stal!). Cijfers van het project Bioveem hebben laten zien dat de biologische veehouders het
economisch beter deden dan de gangbare collega’s met vergelijkbare bedrijfsgrootte. Biologische
veehouders krijgen de eerste jaren omschakelingsubsidie en ontvangen gemiddeld meer subsidies
voor bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer of graanpremie. Ook hebben ze gemiddeld meer inkomen
uit nevenactiviteiten. Een vergelijking van de ene groep veehouders met een andere zegt natuurlijk
niets over de gevolgen van omschakeling voor uw bedrijf. Door een inschatting te maken van de
teruggang van ruwvoerproductie op uw percelen indien u gaat omschakelen (indien u al weinig
kunstmest gebruikt en in de meeste graslandpercelen al klaver heeft geïntroduceerd, zal de productie
veel minder teruglopen dan wanneer u op een hoog kunstmestniveau zit en nog geen klaver gebruikt)
en de hoeveelheid krachtvoer die u dan kunt en wilt aankopen, kunt u iets zeggen over de teruggang
in melkproductie per koe en de mogelijke melkproductie met uw huidige areaal. Bedrijfseconomisch is
het waarschijnlijk beter om met name de eerste jaren melkquotum te verleasen in plaats van grond bij
te pachten of huren. Ook kunt u dan het biologisch boeren in de vingers krijgen met grond die u al
goed kent.
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