zoveel mogelijk kwantiteit hetgeen eenzwaresnedenoodzakelijk maakt; daarnaast kunnen zijdebeweiding beperken incombinatie met bijvoedering.
Derelatiesm.b.t.het management tussendeafzonderlijke bedrijfsonderdelen
lopen viaverschillende bedrijfseconomische posten.
Voor derelatie tussenhet melkvee- enhetjongveegedeelte zijn dit: depost
omzet enaanwas,het mineralenoverschot endehoeveelheidwintermeik.Op
intensieve bedrijven ishetjongvee-onderdeel eenconcurrent vanhet melkveeonderdeel,zodatjongvee-opfok elderseenalternatief kan zijn. Extensievebedrijvenhebbenverschillende mogelijkheden dejongvee-opfok verder te valoriseren
door aanwending vaneigenruwvoer.
Derelatie melkvee -graslandloopt m.n.viadepost bijkomende voerkosten,warbij extensieve bedryvenvooral dienente streven naar kwalitatief zogoedmogelijk ruwvoer, terwijl voor intensieve bedrijvenvooral kwantiteit geldt.
Derelatiejongvee -grasland isdirect via (goed) ruwvoer, en indirect viadepost
omzet enaanwas.
Het moge duidelijk xijn dat er geen gulden regel is voor alle soorten melkveebedrijven. Elk bedrijf is anders, zodat voor ieder bedrijf ook een andere mix van de
ter beschikking staande managementinstrumenten optimaal zal bijdragen tot het
realiseren van de bedrijfsdoelsteliingen. De grootste verschillen tussen deze mix
zullen bestaan tussen extensieve en intensieve bedrijven.

Kostenenbatenvaneen meergeslotensysteeminde melkveehouderij
door G.van Schaik, Leerstoelgroep Agrarische Bedrijfseconomie, Universiteit Wageningen

In1994heeft deWorld TradeOrganisation (WTO)eenovereenkomst gesloten
genaamd 'Agreementonthe Application of Sanitary andPhytosanitary measures
(SPS agreement)'. Dezeovereenkomst heeft eenenorme invloed gehadopde
wetgeving vandeinternationale handel indieren endierlijke producten.
Regeringen mogenop basisvandeeigendiergezondheidsstatus handelsbarrières
instellen omdevoedselveiligheid endegezondheid vanhet eigen rundvee te
beschermen.Dehandelsbarrières kunnen worden voorkomen door alslandzelf
eenhogegezondheidsstatus te hebbenvergeleken met andere landen.De
Europese Unie (EU)heeft beslotenomtot eenhogere diergezondheidsstatus te
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komendoor eennon-vaccinatie beleidvoor demeestebesmettelijke dierziekten.
Landendieeenhogere gezondheidsstatuswillen verkrijgen kunnen kiezentussen
vrijwillige enverplichte bestrijdingsprogramma's voor veehouders. Individuele
veehouders zullendegezondheidsstatus vanhet rundvee willen verhogen omde
economische resultatenvanhet bedrijf teverbeteren.Eenmeer gesloten bedrijf
zaldekansop insleepof hetopnieuw inslepenvaninfectieziekten verminderen,
waardoor ziekten efficiënter kunnenworden bestreden.Bovineherpesvirus type
1 (BHV1)iseenbelangrijk virus in Nederland.Verschillende landen indeEUzijn
alvrijvandit virusenzekunnen daardoor import beperkingen opleggenaan
andere landen,zoalsNederland.BHV1veroorzaakt infectieuze bovine rhinotracheïtis (IBR)en infectieuze pustular vulvovaginitis (IPV).Inmei 1998isin
Nederland eenverplicht bestrijdingsprogramma voor BHV1vanstartgegaan.
Hetdoelvandestudiewasomgegevensteverkrygenvoor eenmodel omde
kostenen batenvaneenmeer gesloten melkveebedrjjf te berekenen. Degegevensvoor het model zijn gebaseerdop IBRomdat er door het bestrijdingsprogramma veelgegevensvandezeziekte beschikbaar waren.Eenmeer gesloten
bedrijf zalechter niet alleen insleepvanIBRvoorkomen,maar ook insleepvan
andereziekten.
Gegevensvoorhetmodel
Met eenaantal analyseszijn derisicofactorenvoor insleepvanBHV1gekwantificeerdomzeinhet model opte kunnen nemen.Tevensisdeschadevaninsleep
vanBHV1endekansop insleepvaneenaantal andere infectieziekten bepaald.
Degegevenszijnalsinvoer gebruikt omeeneenvoudig economisch model te
maken dat dekostenenbatenvaneenmeer gesloten bedrijfssysteem kanbepalen.
Uit allestudiesbleek dat directediercontacten enprofessionele bezoekersrisicofactorenwarenvoor insleepvan BHV1. Erkanworden geconcludeerd dat aankoop vanvee,deelname aanveekeuringen,afgekeurd exportvee terugkrijgen op
het bedrijf, enhet hebbenvanrundveedat uitbreekt enincontact komt met
ander rundvee belangrijke risicofactoren voor insleepvanBHV1zyn.Verderis
gevonden dat bedrijfskleding voor professionele bezoekerseen belangrijke
beschermende factor isom insleepvanBHV1tevoorkomen.
Degemiddelde melkproductiedaling alsgevolgvaneenIBR-uitbraak bedroeg
0,92 kgmelk per koe per dagendat gedurende eenperiode vannegenweken
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waarin hetvirusop het bedryf circuleerde. Demelkproductiedaling varieerdevan
eenverwaarloosbare hoeveelheid tot 2kg melk per koe per dag,Degemiddelde
economische schadevaneenuitbraak bedroeg 372gulden meteen ondergrens
en bovengrens vanrespectievelijk 12gulden en730gulden per IBR-uitbraak op
eengemiddeld bedrijf met 44melkkoeien.
Eriseencohort studie gedaannaar de mogelijkheden vaneenmeer gesloten
bedrijfssysteemominsleepvan BHV1,BovineVirusDiarreeVirus(BVDV),
Salmonella enterica subsp.enterica serotype Dublin (S.dublin),enLeptospira
interrogans serovar hardjo (L.hardjo) tevoorkomen. Dedeelnemerswaren IBR vrije bedrijvendie inde meestegevallen ook vrij warenvandeandereziekten.
Hoewel debedrijvenalredelijk gesloten waren,werd ertoch op eenaantal
bedrijveneenziekte ingesleept.Op 13vande95 bedrijvenwerd éénziekte enop
éénbedrijf werden 2ziekten ingesleept. Hetonderzoek toonde aandat de 'nietuitbraak' bedrijven significant meer geslotenwaren dande'uitbraak' bedrijven.
Ominsleepvanziekten te voorkomen dient eenbedryf directe diercontacten te
voorkomen enprofessionele bezoekers dienen bedrijfskleding aante doenvoor
zijdestalbetreden.
Heteconomischemodel
Heteconomische voordeel vaneenmeer gesloten bedryf hangt afvande kosten
vande maatregelen envandemogelijke schadevaninsleepvanziekten die
wordt voorkomen.Deresultaten uit dehiervoor beschrevenstudieszijngecombineerdineeneconomisch model.Het islastigvoor veehouders omdeeconomischeconsequenties vaneen meer gesloten bedrijfssysteemte overzien.Erdienen
bedrijfsspecifieke beslissingenteworden genomenvoor verschillende onderdelen
vanhet bedrijf. Het model iseeneerste poging omdeeconomischegevolgen van
eenmeer gesloten bedrijfssysteem te beschrijven.Het model kanbeslissingenvan
individuele veehouders over een meer gesloten bedrijfssysteem economisch
ondersteunen.Hetmodel isstatischendeterministisch enhet isgeverifieerd en
gedeeltelijk gevalideerd.Met eengevoeligheidsanalyse ishet gedrag van het
modelbepaald.
Hetmodel isgericht op insleepvan BHV1,maar eenmeer gesloten bedrijfssysteemvoorkomt echter ook insleepvanandere ziekten endaaromzijnde
kostenvaninsleepvanBVDV,L.hardjo,enS.dublin aan het modeltoegevoegd.
Demaatregelen omde kansop insleepvanBHV1(enandereziekten) te beper-
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ken,dekostenomdie maatregelen te nemen,endeeffectiviteit vandezemaatregelen om het risicote beperken zijn uit andere bronnen verkregen. Dekosten
zijn berekendopjaarbasis met behulpvanpartial budgetting. Uit gegevensvan
IBR-vrijebedrijven iseenhypothetische bedrijf samengesteldwaarvan de kosten
enbatenvaneenmeer gesloten systeemzijnberekend met het economische
model.
Het hypothetische melkveebedrijf heeft 55melkkoeien enverandert het management alsvolgt: het koopt geenrundvee meer aan, laat professionele bezoekers
eneentijdelijke medewerker bedrijfskleding aantrekken enplaatst eendubbele
afrastering op zeshectare landomover-de-draadcontact met ander rundvee te
voorkomen.Dekostenvoor dit nieuwe management bedroegen 899gulden per
jaar en4495gulden invijfjaar. Dekansop insleepvanziektenwas afgenomen
met 74procent. Deschadevan insleepvanziekten diedaarmee werd voorkomen
bedroeg 7033gulden invijfjaar tijd. Debatenvaneenmeer geslotenbedrijfssysteemvoor dit hypothetische bedrijf bedroegen invijfjaar intotaal 2538gulden.
Degevoeligheidsanalyse toonde aandat eenmeergesloten bedrijfssysteem nog
steedsrendabelwasalsereenhygiënesluis werdgeplaatst in plaatsvanuitsluitend bedrijfskleding voor bezoekers.Het meer geslotenbedrijfssysteemwasook
rendabel alsdekansop insleepvaninfectieziekten eenstuk lager was.Een
bedrijfssysteemwasniet meerrendabel wanneer het bedrijf eendubbeleafrastering op 12hectare land inplaatsvanop 6hectarezou zetten,of wanneer de
kansop insleepvanalleziekten 50procent lagerwas.
Heteconomische model iseenstatischendeterministisch spreadsheetmode!dat
eenvoudig aangepast kanworden.Derisico's,maatregelen,kostenenkansop
insleepvanziekten kunnenwordenaangepastvoor eenspecifieke bedrijf. Een
probabilistisch of stochastisch modelwaarin risicoenonzekerheid zijnopgenomenzou beter overeenkomen metdewerkelijkheid. Het huidige deterministische
model isechter ook aleengoedhulpmiddel om beslissingenover eenmeer
gesloten systeemvoor individuele melkveebedryventeondersteunen.
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