Interview

Goed ruwvoer als basis voor de melkproductie

Biologische melkveesector

groeit gestaag

De afzet van biologische melk groeit gestaag, wel blijft Campina wat afwachtend,
zij hanteert nog een wachtlijst voor nieuwkomers. In 2016 was er veel belangstelling
voor omschakeling, daarna liep het animo wat terug. Voor de verdere ontwikkeling
van de biologische sector als geheel is het hoog tijd dat veebedrijven en
akkerbouwers meer gaan samenwerken en mest en ruwvoer uitwisselen.
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dith Finke schets de ontwikkelingen
in de sector en ziet nog mogelijkheden voor verbeteringen op bedrijfsniveau.
Bedrijfseconomisch ziet het plaatje er nog
aardig uit, al vraagt Edith zich af of de
huidige melkprijs van ca. € 0,50 nog wel
voldoende is om alle kosten te dekken.
Het prijsverschil met gangbaar bedraagt
ongeveer € 0,11 (22% meer). Verhoudingsgewijs verschilt de melkproductie tussen
bio melkveebedrijven en gangbaar iets
meer. De groei van de melkproductie
op de biologische bedrijven komt vooral
door extra gebruik van krachtvoer. Voorheen hanteerde Skal een zogenaamde
krachtvoernorm (maximaal 20 procent
van het totaalrantsoen op ds basis). Daar
gaan tegenwoordig veel bedrijven overheen omdat de EU norm hier meer ruimte
in geeft, zie kader. Edith ziet vooral uitdaging om melk te produceren uit ‘goed’
ruwvoer. Wat betreft de kwaliteit van
het ruwvoer is er nog wel verbetering
mogelijk. De productie en kwaliteit van
het grasland hangt nauw samen met de
samenstelling van het graslandbestand en
vooral het aandeel klaver daarin. Melkveebedrijven op veengrond of zware klei
met veel organische stof, hebben moeite
om het aandeel klaver op peil te houden.
Als de graszode te dicht wordt, verdwijnt
de klaver. Het resultaat van doorzaaien
valt vaak tegen. Voor minerale gronden kan snijmaisteelt met gras-klaver
uitkomst bieden. Met snijmais komt er
energie in het rantsoen en de gras-klaver
levert in vruchtwisseling hiermee goede
opbrengsten en kwaliteit.
Wel adviseert Edith veehouders om de
teelt van snijmais niet per se zelf te doen,
maar uit te besteden aan loonwerkers die
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hierop zijn ingericht. Veel loonwerkers
hebben geschikte mechanisatie beschikbaar en kunnen de gehele teelt inclusief
grondbewerking en inzaaien verzorgen.
Zo ook de mechanische onkruidbestrijding. Een deskundige loonwerker is goed
in staat om prima opbrengsten te realiseren. Laat de teelt van zo’n gewas vooral
over aan iemand die daar vakkundig in is.
De melkveehouder heeft op deze manier
tijd en aandacht voor het binnenhalen
van de eerste snedes gras.
Het beheren van natuurland lijkt aantrekkelijk, maar is niet altijd voordelig.
Wat veel voorkomt is dat melkveehouders
extensief weiland met beperkingen pachten of in gebruik krijgen. De kwaliteit van
het ruwvoer uit natuurland valt tegen.
Feitelijk moet het voordeel van dit
beheer komen uit de vergoedingen die de natuurorganisatie
hiervoor beschikbaar stelt. Het
vraagt serieus rekenwerk om te
kunnen besluiten of het beheer
van natuurland per saldo wel wat
oplevert. Extra oppervlakte is niet
altijd goed voor de portemonnee.

faatbeperking feitelijk op slot zitten terwijl er ruim voldoende grond aanwezig is.
Naast de boetes gaat het over het ontnemen van groeimogelijkheid en zelfs over
faillissementen. Edith: “Ik vind dat erg
schrijnend.”
Als het gaat over mest en teelt van ruwvoer (gras-klaver) op akkerbouwbedrijven is er te weinig samenwerking en
uitwisseling tussen de sectoren. In de
praktijk blijven veebedrijven soms met
biologische mest zitten terwijl akkerbouwers nog steeds gangbare mest aankopen.
Akkerbouwers verkopen het ruwvoer aan
een handelaar die dit met winst doorverkoopt aan een veehouder die tekort heeft.
Het is zonde dat biologische bedrijven
elkaar niet opzoeken en de
voordelen van samenwerking onvoldoende
benutten. Het is goed
dat dit onderwerp
weer op de agenda
komt.
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Tot slot nog wat
zorgpunten,
maar Edith ziet
tegelijkertijd
ook kansen,
met dat laatste
doelt ze dan op
mest. Er zijn
melkveebedrijven die
vanwege
de fos13

