T H E M A B I J E E N K O M S T

Tien procent van de Vlaamse melkveebedrĳven komt nog uit de kosten

De bedrĳfsreserves zĳn op
Zeven sprekers, zeven thema’s. het programma van de eerste editie van
het Melkveecongres in het West-Vlaamse Hooglede was rĳk gevuld. De
cĳfers van KBC-landbouweconoom Jan Leyten trokken de meeste aandacht. ‘De reserves op de melkveebedrĳven zĳn opgesoupeerd.’
tekst Annelies Debergh

D

at de melkprĳzen laag
liggen, is geen nieuws
meer. Maar de aanhoudende
druk op de melkmarkt zorgt
ervoor dat steeds meer bedrĳven in de problemen komen,
zo stelde KBC-landbouweconoom Jan Leyten op het Melkveecongres in Hooglede. ‘We
hebben nu anderhalf jaar
slechte prĳzen en zien dat de
reserves op de bedrĳven zĳn
opgesoupeerd. Slechts tien
procent van de melkveehouders redt het in de huidige
marktsituatie om positieve
cĳfers te draaien.’
Leyten gaf aan dat het dieptepunt van de melkmarkt mogelĳk achter de rug is. Niettemin worden de melkprĳzen
in de toekomst niet stabiel.
‘De melkprĳs schommelt nu
van enkel tot dubbel zoveel
als in de periode vóór 2007.’
Leyten toonde het belang aan
van cashmanagement. ‘Er
zĳn nu meer bedrĳven die in
de problemen komen door
problemen met cashgeld dan
door het al of niet rendabel
zĳn over de lange termĳn.’
Dat laat zien dat het belangrĳk is een voldoende eigen
buffer op te bouwen in goede
tĳden. ‘Het advies is om een
buffer aan te leggen tussen
de 500 en 1000 euro per koe.’
De rode draad in meerdere
sessies was het vakkundig
omgaan met data op melkvee-bedrĳven. Ludo Brosens,
hoofd verkoop bĳ CRV, liet de
mogelĳkheden zien van het
testen van het genetisch pro-

heid’, startte Monique Van
Goubergen van Zoetis. Ze focuste op de droogstand. ‘De
helft van de mastitisgevallen
vindt zĳn oorsprong in de
droogstand.’ De koe stopt in
die periode met melk geven,
maar blĳft gevoelig voor
nieuwe infecties, vertelde ze.
‘Onderzoek toont aan dat
koeien met een hogere productie op het moment van
droogzetten niet altĳd een
keratineprop vormen.’
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ﬁel van pasgeboren vaarskalveren. ‘Door van prestatiemeting bĳ koeien te gaan naar
DNA-typering bĳ kalveren
ontstaat een revolutie in de
fokkerĳ.’
Direct gevolg is dat zuiniger
kan worden omgesprongen
met jongvee, volgens Brosens
wenselĳk in tĳden van duurzame bedrĳfsvoering. ‘De betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting van een
merkerfokwaarde bĳ een pasgeboren kalf is hetzelfde als
een gewone fokwaarde bĳ
een derdekalfsmelkkoe.’

Managen datastromen
Aveve-voedingsspecialist Gregory Antrop ging net als Lely-

adviseur Evelien Ooms dieper
in op het managen van datastromen en het analyseren
van die talrĳke gegevens.
‘Een veehouder moet de software gebruiken in plaats van
er de hele dag naar kĳken’,
stelde Ooms. ‘Ondanks de
sensoren is het de veehouder
die stuurt en controleert. Het
is belangrĳk om daar een automatisme in te bouwen. Ook
in de toekomst blĳft de
kracht van de veehouder de
omgang en de observatie van
zĳn dieren.’
Data-analyse stond ook centraal bĳ het thema uiergezondheid. ‘Er is nog veel geld
te winnen met het optimaliseren van de uiergezond-

Karlien Supré van MCC
Vlaanderen gaf met graﬁeken aan dat het celgetal over
de jaren heen stĳgt. ‘Nu de
melkquotering is afgeschaft,
worden hoogcelgetalkoeien
minder snel afgevoerd’, stelde ze. Onderzoek van de mastitiskiem en een antibiogram
dragen bĳ aan de behandeling van zieke koeien. ‘De genezingskans daalt bĳ een hogere leeftĳd, of als de infectie
al lang duurt en meer dan
één kwartier is besmet. Ken
ook je vĳand; dat helpt niet
alleen voor de behandeling,
maar ook voor preventie van
mastitis.’
Soﬁe Piepers van het M-Team
vestigde daarbĳ vooral de
aandacht op het registreren
van mastitisgevallen. ‘Registratie helpt om een probleem
in kaart te brengen en een
correcte diagnose te stellen.’
Werken met een standaard
behandelprotocol kan volgens haar veel geld besparen.
‘Met een protocol is er meer
kans op juist behandelen en
kun je de behandeling aan
anderen overlaten. Een groot
voordeel is dat je de behandeling achteraf ook kunt evalueren en bĳsturen indien nodig.’ Op die manier is ook een
aangepaste preventie mogelĳk. ‘Besmetting voorkomen
is altĳd het goedkoopst.’ l
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