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

Jan Halewyck: ‘De betere bedrĳven houden arbeidsinkomen op niveau’

Saldoverschillen nemen toe
Saldoverschillen tussen melkveebedrĳven zĳn van alle tĳden. Onder veranderende marktomstandigheden blĳkt de kloof tussen de betere en de
minder goed scorende Vlaamse melkveebedrĳven alleen maar groter te
worden. Die boodschap stond centraal op een studiedag over kengetallen.
tekst Annelies Debergh

N

aar aanleiding van een
demonstratieproject van
de Vlaamse overheid bogen
diverse melkveespecialisten
zich de afgelopen weken over
hetzelfde item: het efficiënt
gebruik van kengetallen voor
het optimaliseren van de bedrĳfsvoering. De titel was
een mondvol, de boodschap
eenvoudig en sterk.
Op de eerste van vier vergadering, in Diksmuide, onderstreepte Isabelle Vuylsteke
van Bedrĳfsadvisering Melkvee van het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro onder meer het belang van
goede cĳfers. ‘Met grotere
melkveebedrĳven wordt het
belang van goede kengetallen
alleen maar groter’, toonde
ze aan. Ze somde kort kengetallen als melk- en vleesopbrengsten, maar ook voedersaldo, vruchtbaarheid en
vervangingspercentage
op.
‘Streven naar een gemeenschappelĳk optimum van
die verschillende kengetallen
draagt bĳ aan een maximum
saldo.’

Beste versus slechtste
Jan Halewyck, adviseur bĳ
Boerenbond, maakte een grafische vergelĳking tussen de
25 procent beste en de 25 procent minst goede gespecialiseerde melkveebedrĳven uit
de boekhouding van Boerenbond. ‘De afgelopen zes jaar
steeg de kostprĳs op alle
melkveebedrĳven. Maar op
de 25 procent minst goede
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melkveebedrĳven zet de stĳging van de kostprĳs duidelĳk sterker door dan op de 25
procent beste bedrĳven.’
Het verschil zit onder meer
in de krachtvoergift. ‘De
krachtvoergift ligt op de
minst goede bedrĳven gemiddeld een kwart hoger dan op
de beste bedrĳven’, zo stelde
Jan Halewyck. Eenzelfde conclusie trok hĳ voor de hoeveelheid melk geproduceerd
uit ruwvoer. ‘De beste groep
haalt ook 25 procent meer
melk per hectare in vergelĳking tot de minste groep.’
Er volgde een vergelĳking
van het arbeidsinkomen van
beide categorieën bedrĳven.
‘Op de minst goede bedrĳven

daalde het arbeidsinkomen
met gemiddeld 18.000 euro
per volwaardige arbeidskracht. De beste groep bedrĳven kon het arbeidsinkomen vasthouden. De gestegen melkproductie per arbeidskracht compenseert op
de beste bedrĳven de gestegen kostprĳs, maar dat gebeurt niet op de minst goede
bedrĳven.’ De Boerenbondmedewerker bleef realistisch.
‘Koeien melken draait niet alleen om liters produceren. Je
moet het ook goed doen.’
Jan Halewyck waarschuwde
ook voor al te hoge vaste kosten door dure gebouwen. ‘Bĳ
het bouwen van een nieuwe
stal moet de koe voor een
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meerkost van duizend euro
per koeplaats de komende
twintig jaar 425 liter melk
extra gaan produceren om
die meerkost terug te verdienen.’

Eerste zes maanden
De moeilĳkste groep om aan
de hand van kengetallen in te
schatten, is het jongvee, zo
stelde Eddy Decaesteker van
Bedrĳfsadvisering Melkveehouderĳ. Hĳ onderstreepte
nogmaals het belang van
vroeg afkalven. ‘Extensief opfokken is niet rendabel. Het
is wel belangrĳk om te streven naar een gewicht van 550
kilo bĳ afkalven.’
Een belangrĳke fase in de opfok is de eerste zes maanden.
‘Een goede ontwikkeling in
de eerste zes maanden is
rechtstreeks gekoppeld aan
duurzaamheid. Onderzoek
toont aan dat bĳ een lichaamsgewicht van meer dan
200 kilogram op zes maanden veertig procent van de
dieren de derde lactatie haalt.
Bĳ een gewicht van minder
dan 165 kilogram is dat
slechts 27 procent. Een gelĳkaardig verschil is ook voor
productie waar te nemen.’
Behalve de richtlĳnen voor
een goede opfok had Decaesteker het ook over het beweiden van jongvee. ‘Beweiding
voor jongvee is iets anders
dan beweiding voor melkvee.
Jongvee kan beter bĳ langer
gras worden ingeschaard.
Met niet te veel bemesten mis
je wat grasgroei, maar dat
komt het jongvee ten goede.
Jongvee past goed bĳ een extensievere beweiding.’
De melkveeadviseur wees
nog op de huidige droogte.
‘Er is nu te weinig gras om
voldoende groei te behalen.
Het is opletten geblazen dat
de winst van de zomer niet
teruggegeven wordt.’ l
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