Focus op melken
met een hoger saldo
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De rentabiliteit van de rundveehouderij staat onder druk. De melkveehouder
moet werken aan een optimalisatie van
opbrengsten en kosten. Uit de bedrijfseconomische boekhoudingen van de Boerenbond blijkt dat er tussen vergelijkbare
bedrijven een saldoverschil van 7,50 euro
per 100 l melk bestaat.
In het eerste artikel bespreekt rundveeconsulent Jan Halewyck de belangrijkste
aandachtspunten als basis voor een goed
saldo. De analyse van de cijfers leert ons
dat het saldoverschil voor het grootste
gedeelte kan teruggevoerd worden naar de
voerkosten. Drie artikels gaan hier dieper
op in. De kwaliteit van het ruwvoer heeft
nog altijd de grootste invloed op de kostprijs van het rantsoen. De aandacht gaat
vooral naar gras en maïs van goede kwaliteit.
Het fokkerijbeleid is voor de veehouder
een andere interessante piste om te werken aan een beter saldo. Tenslotte zijn er
de investeringen. Investeringen die het
comfort voor koe en veehouder verbeteren, betalen zichzelf terug.
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Eerst beter, dan meer

De voorbije 3 jaar hebben melkveehouders op een keiharde manier kennis gemaakt

en

met de nieuwe realiteit. Er liggen amper 2 jaar tussen enthousiasme en wanhoop. Wat
kan je doen als individuele melkveehouder? Waar zitten de kritische factoren in de
– Jan Halewyck, Beroepswerking –
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melkveehouderij?

boekhoudcijfers opsplitsen in functie van het saldo per 100 l
melk, dan vinden we tussen de hoogste en de laagste 25% op saldobasis een verschil van 7,50 euro per 100 l melk voor bedrijven
met hetzelfde quotum (tabel 1). Op jaarbasis gaat dit over een
totaal verschil dat even groot is als de gemiddelde jaaraflossing
(aflossingen en intrest) van deze bedrijven bij de bank.
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Saldoverschil blijft groot
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Als de marge per liter kleiner wordt, moet je groeien om evenveel
inkomen te genereren. Maar ligt die marge niet gedeeltelijk aan
je eigen bedrijfsvoering? Kan het niet nog beter? Dat zoeken we
uit op basis van de bedrijfseconomische boekhoudingen van de
Boerenbond. Zo’n 700 melkveehouders in Vlaanderen (1 op 9)
gebruiken het Tiberpakket. Het is een secuur en veeleisend karwei om deze boekhouding goed op te volgen. Maar eenmaal alle
kosten correct zijn toegewezen en de cijfers via een inspectiebezoek zijn bijgestuurd, is deze boekhouding een onmisbaar instrument om beslissingen te nemen. Een analyse van de boekhoudgegevens vormt hiervoor een stevige en betrouwbare basis.
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We bestuderen de juniboekhoudingen 2008 (periode 1 juni 2008
tot 31 mei 2009). Dit is een periode waar een groot deel van de
slecht(st)e melkprijzen in vervat zitten. De inkomsten uit melkvee zijn de inkomsten zonder ontkoppelde premies. Als we deze
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Waar liggen de verschillen?
Op technisch vlak wordt het verschil niet gemaakt in de melkproductie per koe, wel in de ruwvoedermelkproductie per koe en per
ha. Dit is een weergave van de voederefficiëntie. Ruwvoedermelk
per koe wordt berekend door van de geleverde liters per koe en
per hectare de liters die theoretisch uit krachtvoeder komen af te
trekken. Een hoeveelheid van 1 kg krachtvoeder (88% ds) is goed
voor 2 l melk als het optimaal benut wordt. Om bijna 8000 kg
melk per koe te produceren, hebben de koeien van de hoogste
saldogroep 500 kg krachtvoeder (of krachtvoederachtigen), of 25%

Krachtvoeder
Enkelvoudige krachtvoeders zijn alleen zinvol als je ze in grote volumes (per vrachtwagen)
kan kopen en eenvoudig kan stockeren (sleufsilo). Anders is er wellicht weinig verschil
in prijs met samengesteld krachtvoer en vraagt de vervoedering veel werk. Zorg voor een
evenwichtig basisrantsoen (gras-maïs-pulp) met eiwitkern of soja. Voeder met evenwichtig
krachtvoeder bij in functie van de melkgift.
Durf koeien die drachtig zijn en minder geven dan wat het berekende basisrantsoen
vooropstelt zonder evenwichtig krachtvoer te zetten. Lokbrok om koeien in de melkstand
of robot te krijgen, is vaak een verliespost. Je voedert aan koeien die het niet nodig hebben en dat kan makkelijk oplopen tot 0,5 à 0,7 euro per 100 l melk extra krachtvoerkosten.
Controleer het voerresultaat via de melkgift en de melkinhoud. Stel de website van Melkcontrolecentrum Vlaanderen (mcc) in als startpagina op je computer en controleer om de
paar dagen vet, eiwit en ureum in de melk. Als de basiskwaliteit van je ruwvoeders goed is,
zijn dure (lap)middelen overbodig in een standaardrantsoen. Hou het simpel.

Voor de geanalyseerde periode zijn het niet de melkopbrengsten
die een verschil geven, al blijft het een absolute noodzaak om de
kwaliteitspremie mee te pakken en te streven naar goede voeding
die leidt tot een goede vet-eiwitverhouding. Van het totale saldoverschil is 20% het gevolg van een verschil in vleesopbrengsten,
namelijk 1,25 tot 1,50 euro per 100 l melk. Op jaarbasis geeft
dit toch een verschil van 5000 tot 6000 euro op het gemiddeld
bedrijf in de referentiegroep. Vleesopbrengsten zijn de som van
de kost van vervanging en van geboren kalveren. De waarde van
de vaarzen die ingeschakeld worden, verminderd met de waarde
van de reforme koeien die het bedrijf verlaten, vormt het vervangingsverlies. Hoe meer je moet vervangen en hoe goedkoper de
reforme koeien, hoe groter het vervangingsverlies.
Vruchtbaarheid blijft een actiepunt. Een koe moet opnieuw kalven om melk te blijven geven zodat ze niet vervangen moet worden. De betere saldoboeren hebben meer kalvingen ten opzichte

hoogste 25%

≤ 9,98

> 13,79

Aantal koeien

44,30

47,50

Melkquotum (l)

372.504

Totale opbrengst (euro)

24,85

Variabele kosten (euro)

16,72

Totale kosten (euro)

26,48

Saldo (bij gelijke prijzen) (euro)

8,08

Arbeidsinkomen (euro)

-1,63

371.418
27,81
12,06
20,22
15,45
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7,59

Tabel 2 Technische verschillen saldo - Tiber 2008-2009

9,98-11,7

11,7-13,79

7.907

8.160

8.263

2.856

3.106

3.491

4.110

rv-melk (vem) per jaar per ha ruwvoeder (l) 7.551

8.978

8.888

10.636

Melkproductie per koe (l)

≤ 9,98
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Saldo (bij gelijke prijzen) per 100 l (euro)
rv-melk (vem) per jaar per koe (l)

42,28

yr

Graden vet

34,87

Meer dan de helft (3,5 tot 4 euro per 100 l) van het saldoverschil
maak je in de voederkosten. Het verschil in totale voederkost
wordt ook elk jaar groter tussen de saldogroepen. De ruwvoerkwaliteit vormt de basis. De teelt van gras vraagt veel aandacht, maïs
is iets minder veeleisend. De kwaliteit van het gras is de start van
alles. Voldoende goed gras rond de stal, in combinatie met maaien en grazen, is het begin. Een 60/40-verhouding in oppervlakte
gras ten opzichte van maïs in het teeltplan blijft een optimum.
Goed gras wordt intensief gebruikt en, in het vroege voorjaar,
goed bemest met meng- en kunstmest. Mengmest is kostbaar,
werk het niet weg in augustus. Een maaisnede heeft 120 tot
140 kg werkzame stikstof nodig. De totale stikstofnormen voor
grasland zijn eigenlijk te laag voor een goede graslanduitbating.
Ook de voorteelt gras voor maïs moet je voldoende bemesten om
kwaliteit te krijgen. Durf sleufsilo’s te openen om gras van verschillende kwaliteiten in laagjes boven elkaar in te kuilen (optimale structuur het jaar rond).
In de zomer de weiden onderhouden door regelmatig de verbossing te maaien en af te voeren is een must. Bloten en het maaisel laten liggen is onvoldoende om de smakelijkheid erin te houden. Dit maaisel rot langzaam weg tussen het gras dat opnieuw
groeit. Dit drukt de smakelijkheid. De versheid van het voer is veel
belangrijker dan hoe je voedert. Het verzamelde ‘opkuismaaisel’ is
bovendien ideaal wintervoer voor vaarzen ouder dan 1 jaar.

> 13,79

7.971

42,52

42,23

42,69

34,89

34,81

34,94
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Graden eiwit

Voerverschil
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Laagste 25%
Saldo (bij gelijke prijzen) per 100 l (euro)

De absolute basis voor een lage vervanging is een gezonde koe.
Om te beginnen moet het rantsoen kloppen. Daarnaast moeten
de ingeschakelde vaarzen groot en sterk genoeg zijn om aan hun
opdracht te beginnen. Afkalven tegen 2 jaar is economisch een
must, maar ook vanwege van de mestdruk. De mestproductie van
ongekalfde vaarzen ouder dan 2 jaar betekent geldverlies. Om
vaarzen groot en sterk te krijgen is een zeer intensieve opfok,
vooral in de eerste 10 levensmaanden, van groot belang.
Klauwgezondheid is een factor die een groot verschil maakt in
het vervangingsbeleid en in de prijs van reforme koeien. Een koe
met pootproblemen (kreupelheid, stinkpoot, mortellaro) moet je
sneller vervangen. Ze produceert melk aan een veel slechtere voederefficiëntie. Zij maakt geen vleesaanzet en is dus een goedkopere reforme koe. Zelf kunnen bekappen is een must.
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Tabel 1 Saldoverschillen juni 2008 in boekhoudingen van bedrijven met minstens 20 melkkoeien en minstens 6000 l melk per koe - Tiber 2008
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Vleesverschil

van het aantal koeien, er blijven meer kalveren leven en ze verkopen meer duurdere kalveren. De betere saldoboeren draaien op
een lagere vervanging en hebben zo de ruimte om toch een deel
van hun koeien met een kruisingstier te insemineren. Dat geeft
een hogere opbrengst van de verkochte kalveren.

en

per koe per jaar minder nodig dan de koeien van de laagste saldogroep.
Waar zitten de verschillen dan? Allereerst in de kwaliteit van het
ruwvoeder, want hoe slechter het ruwvoeder hoe meer krachtvoer
er nodig is om dezelfde hoeveelheid melk te produceren. Het kan
ook zijn dat er krachtvoeder gevoederd wordt aan koeien die het
niet nodig hebben (lokbrok).
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Mest

Een snel stijgende kost in de boekhouding is die voor mestafzet. Via derogatie maximaal
dierlijke mest aanwenden op het eigen bedrijf is in het geval van mestoverschot de eerste
stap. Beperk ook de mestproductie door de vaarzen tijdig (op 24 maanden) te laten kalven
en wees zuinig op het aantal vaarzen dat je kweekt. Vaarzen kweken om te verkopen, is
slechts uiterst zelden rendabel in een bedrijfssituatie met mestoverschot.
Is het mestoverschot nog niet weggewerkt, dan moet je oplossingen zoeken in burenregeling of langeafstandstransport. Mestverwerking van rundermengmest blijft te duur, het
kost 5 tot 8 euro per 100 l melk. Als je op de liters melk waarvan je mestproductie moet
laten verwerken ook nog andere kosten (stal,quotum, nerd’s) moet afschrijven, dan kan je
die melk beter niet produceren.
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Water
Water is het belangrijkste voedermiddel voor een melkkoe. Het moet
van onberispelijke kwaliteit zijn. Loopt het met de koeien niet zoals
verwacht, controleer dan zeker ook het water in de drinkbakken. Elektriciteit is een kleinere kostenpost op een melkveebedrijf, tenminste
als alle machines werken zoals het hoort. Een koeltank die een goed
uur na het melken nog volop draait of een boiler die op dagtarief volledig verkalkt water moet opwarmen, zijn serieuze energievreters.
Dergelijke toestellen zijn dringend aan herstel of vervanging toe.

Foto: Jan Halewyck
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Na de melkinstallatie is de klauwver‑
zorgingsbox het belangrijkste werktuig.

bo

De basis voor een hoog saldo is technisch goed boeren. Het komt erop
aan veel melk te produceren in verhouding tot wat je in de koe stopt.
Alles begint met een goede ruwvoerkwaliteit en een gezonde koe op
gezonde poten. Goed rekenen en tellen zijn essentieel. r
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e moeten vandaag zorgen voor de koeien
van morgen. We moeten nu stieren kiezen
voor onze koeien en die dochters zullen
we melken in 2014 … als er geen quotum meer zal
zijn. Bepaalde veehouders denken dat de oplossing
ligt in een fokkerij die zich keihard richt op gehalten.
Dan komt een stier van het genre Kian in het vizier
met +0,65% vet en +0,36% eiwit, maar wel met
-252 kg melk op zwartbontbasis. Anderen zweren
bij productie en komen uit bij stieren in de aard van
Canvas, met +2577 kg melk zowat de hoogste melkvererver ter wereld. Deze stier fokt dan wel lagere
gehalten met -0,38% vet en -0,15% eiwit. Uit tabel 1
blijkt duidelijk dat, als we doorrekenen, er nauwelijks verschil bestaat tussen een Kian of een Canvas.
Beiden zijn topstieren in hun gebied en voegen veel
kg eiwit en kg vet bij.
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Conclusie

Maaike (eigenaar: W. Volkaerts,
Schriek), dochter van Kian, symboliseert
hoge gehalten en dus hoge opbrengsten.
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Bespaar niet op de basiskwaliteit van ruwvoer of op klauwverzorging.
Je kan besparen door de middelen die je hebt goed te gebruiken.
Zo moet je mengmest gebruiken op het moment dat het gewas de
nutriënten nodig heeft en deze niet wegwerken in het najaar. Geef je
krachtvoer alleen aan de koeien die het nodig hebben. Je kan besparen door een goede basiskwaliteit te kopen voor de beste prijs. Stel
niet uit wat absoluut nodig is (zoals tepelvoeringen vervangen), maar
wees zuinig op luxe. Eigen kwaliteitsvol jongvee houden is de basis
voor een toekomstige veestapel met lage vervanging; de kwaliteit van
vaderdieren blijft dus ook een belangrijk aandachtspunt.
Investeringen in machines en materiaal moet je afwegen tegenover alternatieven, zoals samenwerking of loonwerk. Heb je wel een
tweede tractor nodig als die enkel in de piekperiode 200 tot 300 uren
draait? Neen, op zo’n moment wordt een trekker huren veel goedkoper dan kopen, voor zover je tijd hebt om er zelf mee te rijden natuurlijk.
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Besparen

Klauwgezondheid
Preventie van ziekten via een gesloten bedrijfsstructuur is een aanrader, maar eens stinkpoot en mortellaro op je bedrijf aanwezig is, kan je
deze kwalen alleen maar proberen in te dijken. Een klauwverzorgingsbox is voor een melkveehouder – na de melkinstallatie – het belangrijkste werktuig. Eén keer per jaar het grote onderhoudswerk laten
doen door een professionele bekapper is goed, maar koeien sparen
hun klauwproblemen niet op tot die ene dag dat de klauwverzorger
langskomt. Zeker in systemen waar de koeien alsmaar vaker binnenblijven, is regelmatig bekappen en stinkpoot aanpakken via zwachtels
een must. De koe in de box krijgen is de helft van het werk. Organiseer
je dus zodanig dat je de koe zonder hulp in de box krijgt. Gebruik een
trechtersysteem waarbij de koe rechtstreeks in de box loopt. Een klauwverzorgingsbox is niet alleen iets voor nieuwe stallen.
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Tabel 1 Vergelijking Kian met Canvas - crv 2009
Kian
Opbrengst cent/kg melk Verhoogt 2,0

Canvas
Verlaagt 1,8

Kostprijs cent/kg melk

Neutraal 0,0

Verlaagt 4,0

Saldo

2

2,2

Fokken tegen lage
kosten en hoger saldo
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Werken aan veeverbetering is een van de elementen om
bij schommelende melkprijzen een positief saldo per

kilogram melk te behouden. Dat kan via selectie binnen
de eigen veestapel of door stieren met hoge fokwaar– Eric Lievens, crv –

2008

Voederkosten

8,3
11,2

Overige uitgaven
Vervangingsinvesteringen

2,1

Berekende rente en afschrijvingen

8,7
7,5

Kostprijs
Opbrengst per kg melk
Omzet en aanwas
Bedrijfstoeslag/Fedis (2009)

6,8

Marge

2,4

8,9

7,5

37,8

36,5

41,8

33,5

3,6

3,2

4,5

5,4

33,7

24,9

4,0

3,0

Bron: Boerenbond en Gibo (cijfers 2009) en bcz (cijfers melkprijs 2009)
Dit is een schatting. Bij de bedrijfstoeslag werd ook de tegemoetkoming van Fedis verrekend, die
1,8 cent bedroeg over de laatste 6 maanden van 2009.
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Tabel 2 geeft een inzicht in de opbouw van de kostprijs en de
opbrengst per kg melk. De conclusie is snel gemaakt: 2009 was
voor de meeste melkveehouders geen goed boerenjaar. Er zullen
er zijn met zware investeringen die uitkomen op een marge van
-8 cent per kg melk, maar er zullen ook veehouders zijn die een
positief saldo kunnen voorleggen.

Kostprijs en opbrengst fokkerij

11,2

ig

Melkprijs

20091

ht

Eigen arbeid

Kostprijs en opbrengst melk

bo

Tabel 2 Opbouw van de kostprijs en de opbrengst per kg melk
Kostprijs per kg melk (cent)

intensiever de topstieren te benutten. Zo kunnen lage melkprijzen extra gebufferd worden.

er

Welke weg een melkveehouder kiest naar winst, maakt niet
zoveel uit. Kian blinkt uit door de dikke melk, Canvas produceert
per plaats erg veel melk en met minder onderhoudsvoer. Bij de
stieren onderaan de stierenkaart kom je aan een saldo dat in de
buurt van 0,6 ligt. De boodschap is dus duidelijk, het is belangrijk als melkveehouder om je toekomst veilig te stellen door nog

en

den.

Foto: crv

De kostprijs voor veeverbetering bedraagt gemiddeld 0,59 cent
per kg melk voor kunstmatige inseminatie en sperma. Voor mpr
is dat gemiddeld 0,32 cent. Opgeteld maakt dat 0,91 cent, wat in
verhouding met de totale kostprijs van 36,5 cent niet echt veel is.
Wat brengt veeverbetering op? Figuur 1 laat zien dat de genetische
aanleg in 10 jaar met 23 kg eiwit is verbeterd. De rode lijn geeft
aan dat alle Nederlandse en Vlaamse veehouders (de indexatie
gebeurt gezamenlijk) er via beter management nog meer uitgehaald hebben.
De evolutie over de voorbije 10 jaar en de verwachte evolutie
voor de periode 2010-2020 zijn weergegeven in tabel 3. Als deze
genetische vooruitgang verrekend wordt, dan betekent dit een
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Figuur 1 Evolutie in de genetische aanleg voor eiwit - crv 1999-2009
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Tabel 3 Evolutie 2000-2010 en verwachtingen 2010-2020 - crv
Periode

Melk (kg)

Vet (kg)

Eiwit (kg)

Levensduur (dagen) nvi

2000-2010

+690

+21

+24

+116

84

2010-2020

+340

+22

+16

+298

114

et is belangrijk dat de investeringen in de melkveehouderij op een
doordachte manier gebeuren, zodat
de arbeid en het koecomfort verbeteren en
verdere uitbreidingen mogelijk blijven. De
investeringskost moeten we berekenen per
liter geproduceerde melk. Daarbij moeten we
rekening houden met de levensduur van de
investering en de behaalde arbeidsbesparing.
Op heel wat bedrijven vormt arbeid een probleem. Dat kan een belemmering zijn om verder te groeien.
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saldo van 2 cent per kg melk in vergelijking met wanneer er niets zou
gedaan zijn. Met andere woorden, zonder mpr en als er enkel met
eigen stieren zou gewerkt worden. Wanneer we alle punten en komma’s weglaten, kunnen we stellen dat 100 nvi 2 cent/kg melk opbrengt
(nvi staat voor Nederlands-Vlaamse index). Als je er maar 1 cent hebt
ingestopt, dan is de conclusie snel gemaakt: fokkerij rendeert.
Het is ook duidelijk dat levensduur een geweldige kostenverlager is.
Door het gebruik van andere stieren, verwachten we dat de Holsteinkoe er anders zal gaan uitzien. Ze zal robuuster worden, meer conditie hebben en langer meegaan. Ze zal gemakkelijker afkalven doordat
de drachtduur zal verkorten. De melkaanleg zal nog stijgen, maar niet
meer zo snel als voorheen.

Koecomfort

er

Fokkerij kost geld, maar de opbrengsten zijn het dubbele van de kosten.
Fokkerij is dus een waardevolle investering waar je niet op mag bezuinigen. In de toekomst verwachten we wisselende opbrengstprijzen die
tot langetermijndenken en langetermijninvesteringen dwingen. De
veehouder kan zorgen voor een extra buffer door onder meer het fokken op lage kosten, door extra op het aantal kg melk en de levensduur
te letten in de stierenkeuze en/of door het verhogen van de opbrengsten via hogere gehalten. Het is meer dan ooit belangrijk om de hoogste nvi-stieren te gebruiken om de toekomst beter aan te kunnen. r

en

Conclusie

Overdag rustig de tijd nemen om de koeien te
observeren, kan je enorm veel leren over het
koecomfort in de stal. Als minder dan 75%
van de melkkoeien in de ligboxen liggen, is
koecomfort een aandachtspunt. Het comfort
in de bestaande ligboxen verbeteren, is in de
eerste plaats afhankelijk van de grootte van de
ligboxen en een juiste plaatsing van het ijzerwerk. Het heeft weinig zin om in de ligboxen
een dure matras te plaatsen als de koeien nu
al grote moeilijkheden hebben om recht te
komen. In dat geval kan een andere ligboxafscheiding met een grote kopruimte een oplossing bieden. Soms kan het probleem verholpen
worden met een verhoging van de kopboom
(dubbele rij) en de schoftboom.
Zorgen voor een betere ventilatie in de stal
is ook een sterk aandachtspunt. De plaatsing
van een windbreeknet in de zijgevel is echter
niet altijd de meest efficiënte en economische
manier om meer lucht in de stal te brengen.
Zeker als de stal met de puntgevel naar het
zuidwesten gericht is, is het vaak beter eerst de
puntgevel aan te pakken om een betere luchtdoorstroming en -verversing te creëren.
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Kiana (eigenaar: K. Truyen, Bevel) symboliseert als dochter van Canvas lage
opbrengsten door de lagere gehalten. Door de extra lage kosten komt ze uit
op een iets hogere marge.

Foto: crv

Extra saldo en marge creëren
We kunnen in de stierenkeuze nog verder gaan om extra saldo en
marge te creëren. In plaats van de gemiddelde fokstier te gebruiken, kunnen we stieren gebruiken van 200 nvi. Op 10 jaar tijd is
dit 2 generaties koeien die 100 extra nvi vooruit gaan in vergelijking met iemand die gewone stieren benut. Iemand die gewone
fokstieren gebruikt, zit 100 nvi boven iemand die niets doet. Voor
200 nvi-stieren moet men rekenen op een investering van 10 euro
extra ten opzichte van een gewone fokstier. Voor een bedrijf met
400.000 l quotum en 50 melkkoeien betekent dit een honderdtal
doses aan 10 euro, een investering van 1000 euro extra. Met die
100 nvi extra heeft men nog eens 2 cent extra, dus op 400.000 l
is dit 8000 euro. Het is duidelijk dat de hoogste nvi-stieren, het
hoogste saldo realiseren. Een belangrijke les voor een wakkere boer.
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Strobox
Op heel wat melkveebedrijven ontbreken één
of meerdere stroboxen om kalfkoeien en kreupele koeien tijdelijk op te vangen. Het gebruik
van een strobox zorgt ervoor dat de kreupele
koe en de kalfkoe de kans krijgen om te recupereren. Zo kunnen ze langer op het bedrijf

arbeid – de inkomsten op het bedrijf doen
toenemen.

en

Verstandig investeren
in huisvesting

Aangezien de onderbouw bij een ligboxenstal 25 tot 30% van de kost bedraagt, kan
je de investeringskost drukken door de
toepassing van een dichte vloer. Toch moeten we dit nuanceren want in dat geval is
een externe mestopslag nodig en zal er
meer uitval zijn bij de koeien door gladde
vloeren. Bij de toepassing van een dichte
vloer moet je dus zeker aandacht hebben
voor een goede geprofileerde vloer om
het uitglijden tot een minimum te beperken. De investering voor een ligboxenstal
met dichte vloer en externe mestopslag is
ongeveer 10% lager dan een ligboxenstal
met roostervloer. Het is de vraag of deze
10% alle moeilijkheden en ongemakken
van een dichte vloer dekt.
Al te vaak denkt men dat de gedeeltelijk
ingestrooide stal een lagere investering
inhoudt. Aangezien je minstens 1 m² ligruimte moet voorzien per 1000 kg melkproductie levert dit ten opzichte van de ligboxenstal een grotere investering op. Die
kan oplopen tot meer dan 25% ten opzichte van een ligboxenstal op rooster. Kiezen
voor ingestrooide stallen vanwege een verlaagde investeringskost is een foute keuze.
Bij de nieuwbouw van een melkveestal
kiest men vaak voor een ligboxenstal. De
ligboxenstal met kelder is een goed compromis tussen het comfort van de koe
en dat van de veehouder. Grote besparingen in de oppervlakte van de stal hebben
vaak een nadelige invloed op de arbeid en
het koecomfort. Zeker op de grootte van
de ligboxen mag niet bespaard worden,
anders komt de levensduur van de stal
in het gedrang. In de praktijk gebeurt het
vaak dat een melkveestal vervangen wordt
omdat de ligboxen te krap zijn geworden
en niet omdat de draagconstructie is versleten. r
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Investeringen in koecomfort en arbeid verdienen zichzelf terug. Daarover zijn veel veehouders het eens. De

bo

investeringen laag houden, heeft vaak gevolgen voor de
gezondheid van de dieren, de arbeidsomstandigheden
Agro Bouwadvies –

– Katrien Boussery, sbb

ht

en dus voor de totale melkproductie.

veelheid voeder voor de aandachtskoeien
mag dan al beperkt zijn, maar als het
voederen een half uur per dag in beslag
neemt, zal het gebruik van de strobox te
lang uitgesteld worden. Een kreupele koe
goed verzorgen kan – zonder veel extra
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gehouden worden. Toch is het belangrijk
dat de strobox niet te ver uit de buurt van
de melkstand ligt zodat de koeien geen al
te grote afstanden moeten afleggen. Let
tevens ook op de arbeid die moet geleverd
worden om de koeien te voederen. De hoe-

C

Planning en uitbreiding
Het is misschien niet zo evident om, bij kleine aanpassingen of bij een beperkte uitbreiding, stil
te staan bij een verdere evolutie van het bedrijf. De opmaak van een plan met uitbreidingsmogelijkheden levert vaak nieuwe inzichten op. Zo moet de veehouder zich bij de uitbreiding van een
bestaande stal of bij de vernieuwing van de melkstal enkele vragen stellen. Hoe is het gesteld met
de bestaande ligboxen en het koecomfort in de bestaande stal? Zal de stal nog minstens 15 jaar
melkkoeien huisvesten? Wanneer is de melkstal aan vernieuwing toe? Wanneer zijn uitbreidingen op
het bedrijf gepland? Komt de ventilatie in de bestaande stal niet in het gedrang?
Naargelang de antwoorden op deze vragen kunnen de investeringsplannen aangepast worden en
kan je stap voor stap verder werken om de meest ideale situatie te bereiken. De grootste problemen
in de keuzes komen voor als de melkinstallatie vernieuwd werd en de ligboxen te krap zijn, of wanneer de capaciteit van de melkstand te klein wordt en de stal nog te nieuw is. In deze situaties is
het van groot belang om vooraf goed na te denken wat de volgende stap wordt. Zo kan de nodige
flexibiliteit ingebouwd worden.
Landbouw&Techniek 4 – 26 februari 2010 •
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Een melkveerantsoen omvat alle voedermiddelen die de
van een rantsoen bestaat erin om zo goed en zo goedkoop mogelijk de behoeften van de koe voor onderhoud,
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melkproductie, groei en dracht aan te vullen.

Foto: Luc Van Dijck

melkveehouder aan zijn koeien vervoedert. Het principe

– Eddy Decaesteker, povlt –

bo

ig

yr

op

focusCop...

kuil wordt het zetmeel bestendiger en zal
de restplant moeilijker verteerbaar zijn.

Oog voor de kostprijs

er

een prijs: de verkoopprijs van het product
vermeerderd met de kosten om het voeder voor de koeien opneembaar te maken
(bewaren, malen, …).
Het eiwitgehalte bepaal je met de
bemesting en het oogsttijdstip van het
gras. De verhouding dve/oeb bepaal je
voor een stuk door het drogen van het
gewas. Het moet de bedoeling zijn om
jong eiwitrijk gras in een zo kort mogelijke veldperiode naar een ds van boven de
40% te tillen. Dan krijg je een voordroogkuil met dve-waarden boven de 75 en niet
al te hoge oeb-waarden.
Kuilmaïs is vooral een energie-aanbrenger (zetmeel) in het rantsoen. Met maïskuil moet je vooral opletten om niet te
vroeg (ds < 33%) of te laat (ds > 36%) te
oogsten. Bij te natte maïskuil (vooral die
met < 30% ds) krijgt de kuil een lagere pH,
waardoor de koeien iets sneller met pensacidose te maken krijgen. Bij een te droge
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In feite is het uitbalanceren van een rantsoen relatief eenvoudig. Je moet er als
melkveehouder voor zorgen dat de hoeveelheid energie (vem-melk) in evenwicht
is met de hoeveelheid eiwit (dve-melk).
Daarnaast moet de oeb (onbestendig eiwit
balans) van het rantsoen licht positief zijn,
terwijl de structuurwaarde per kg ds boven
de 1,1 blijft. Het is wel even puzzelen om
dit evenwicht te bereiken. Van de ruwvoeders in de silo’s (voordroogkuil en maïskuil) ken je de voedereigenschappen. Als
je van beide producten voldoende voorraad
hebt, kan je de hoeveelheid nog enigszins
aanpassen. Als daarentegen één van beide
producten beperkt aanwezig is, moet je de
hoeveelheid daaraan aanpassen. De andere
producten worden meestal aangekocht, of
ze komen van de akkerbouwtak van het
bedrijf (zoals granen). Hier spelen de kostprijs en de behoefte. Ook de granen die
op het bedrijf zelf geteeld worden hebben

en

Kwaliteit van het rantsoen
beïnvloedt kostprijs van de melk

De kostprijs van het rantsoen is heel
belangrijk, zeker in de huidige economische situatie in de melkveehouderij. Bij
de zoektocht naar een goedkoper rantsoen mag je de basis van de rantsoenberekening, zoals eerder vermeld, zeker niet
uit het oog verliezen. Dit wil zeggen dat
besparen op eiwitcorrectie (door geen of
minder eiwitcorrector aan de koeien te
voederen) de kostprijs van het rantsoen
wel goedkoper maakt, maar daardoor zal
de melkproductie dalen. Als melkveehouder moet je dus kijken wat je nodig hebt
om het rantsoen technisch optimaal te
laten renderen waardoor de koeien vlot de
verwachte hoeveelheid melk zullen produceren. Pas nadien kan je zoeken naar
goedkopere alternatieven die dezelfde wer-

Belang kwaliteit van ruwvoer
De kwaliteit van het ruwvoer bepaal je tijdens het groeiseizoen
en het oogsten. Alle andere acties ten spijt heeft de kwaliteit
van het ruwvoer nog altijd de grootste invloed op de kostprijs
van het rantsoen. Vooral bij graskuil zit er een grote variatie op
de inhoud van het product. Tabel 1 geeft een overzicht van de
gemiddelde kwaliteit van de voordroogkuilen (83) die in 2008 in
de rantsoenen van de Bedrijfsadvisering Melkveehouderij voorkwamen. In een rantsoen kan voordroogkuil ervoor zorgen dat
er eiwitcorrectie wordt uitgespaard. Momenteel is de eiwitcorrectie een dure aangelegenheid. Vandaar dat je de mogelijkheid
om deze iets te verminderen moet aangrijpen.
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Tabel 1 Kwaliteit van de voordroogkuilen - Melkveehouderij West-Vlaanderen 2008
2008

ds

vem

re

dve

oeb

sw

fos

Gemiddelde

49,66

879,92

17,93

73,64

35,36

2,93

546,91

Minimum

32,80

748,00

14,60

44,00

15,00

3,32

455,00

Maximum

42,10

957,00

22,50

82,00

77,00

2,25

598,00

Bijproducten die extra
energie geven

Natte bijproducten gepast
aanwenden

ht

De kwalitatieve inhoud van het ruwvoeder is zeer belangrijk in het rantsoen.
Daarnaast is de smakelijkheid ook van
een onschatbare waarde. Melkkoeien zijn
zeer gevoelig voor geur en smaak. Een
rantsoen met slechte smaak of geur kan
ervoor zorgen dat de koeien een aantal kg
ds per dag minder zullen opnemen. Het
is daarom belangrijk om ervoor te zorgen
dat de met zorg geteelde en ingekuilde
producten ook perfect aan het voerhek
komen. Broei moet je zeker vermijden.
Dek de kuil goed af, zorg ervoor dat de uitkuilsnelheid optimaal is (minimaal 1,5 m
per week) en verwijder het restvoer aan
het voederhek. Denk hierbij ook aan het
belang van de kwaliteit van het drinkwater
(geur en smaak).
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Smakelijkheid van het voeder

Bijproducten die eiwitcorrector
vervangen
In deze groep is draf, als bijproduct van de
bierbrouwerijen, al jaren gekend. In feite
moet ieder rantsoen berekend worden,

Je moet de invloed van het rantsoen op de
kostprijs van de melk in 2 stappen bekijken. Het rantsoen optimaliseren is het
belangrijkste. Het rantsoen moet goed
worden uitgebalanceerd waardoor de koeien vlot de van hen verwachte melk geven,
zonder veel gezondheidsproblemen. In
tweede instantie kan je op zoek gaan naar
goedkopere alternatieven die dezelfde werking hebben als de producten die in het
rantsoen worden gebruikt. Eens een rantsoen goed draait, is het niet aan te raden
om voortdurend te veranderen als gevolg
van kleine prijsverschillen. De koeien
(en vooral hun pens) moeten zich steeds
aanpassen aan nieuwe producten. Sparen
op krachtvoer kan vooral bij koeien in de
tweede helft van de lactatie. r
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De natte bijproducten kunnen we in 2
grote groepen onderverdelen. Producten
die extra energie (in de eerste plaats pensenergie) aanbrengen en de producten die
eiwitcorrigerend werken. Beide groepen

Besluit

er

king hebben op het rantsoen. Vochtige bijproducten spelen hier een belangrijke rol.
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Bietenperspulp als energieaanbrenger en
draf als eiwitcorrector zijn bekende produc‑
ten om het rantsoen in evenwicht te brengen.

De bekendste van deze groep is ongetwijfeld bietenperspulp. De laatste 2 seizoenen zien we dat het aanbod en de prijs van
dit product zeer sterk kan variëren. Met
de prijs die je dit seizoen voor bietenpers
pulp moest betalen, is dit product terug
een van de goedkoopste in het rantsoen.
Slechts weinig rantsoenen doen het even
goed(koop) zonder de pulp. Vorig jaar was
dat wel even anders. De kostprijs van de
perspulp was (zeker in het begin van de
campagne) zo hoog dat tarwe, voederbieten en andere energieaanbrengers plots
even interessant of zelfs interessanter
waren in de rantsoenen. We stelden wel
vast dat, technisch gezien, bietenpers
pulp zijn gelijke niet kent. Een product
dat zoveel pensenergie (fos) levert en het
rantsoen niet extreem veel versnelt, komt
niet veel voor.
Er zijn enkele alternatieven voor bietenperspulp. Chicoreiperspulp komt het
dichtst in de buurt. Tarwe en voederbieten
zijn een heel stuk explosiever en vergroten de kans op acidose. Bijproducten van
aardappelen (stoomschillen, persvezel)
brengen minder fos aan. Deze producten
gebruikt men soms om een kuil goed af te
sluiten. Ten slotte zijn er bijproducten van
de verwerking van maïs tot maïsproducten
zoals bijvoorbeeld Proficorn.

maar algemeen kan je stellen dat 1,3 kg
ds uit draf zo’n 750 g soja kan vervangen.
Het is met dit gegeven dat we de prijs
van draf moeten vergelijken met die van
soja of samengestelde eiwitcorrector. Een
belangrijk aspect van draf is dat, ondanks
het feit dat het product geen structuur
aanbrengt, het toch een rantsoen vertraagt
(weinig fos aanwezig). Dit maakt dat draf
beter tot zijn recht komt in snel verteerbare rantsoenen, ten opzichte van trage
(ruwecelstofrijke) rantsoenen.
Lange tijd waren er weinig courant
gebruikte alternatieven voor draf. De laatste jaren komt hier echter verandering in.
De productie van bio-ethanol zorgt ook
voor een reeks bijproducten die eiwit corrigeren in het rantsoen. Alco-Biofuel in
Gent levert Protistar. Dit product benadert
het meest bierdraf (Protifeed in droge
vorm). Van bij Syral in Aalst komt Tarweferm Aalst op de markt en Wanze heeft
Protiwanze. De twee laatste producten
kunnen niet zomaar worden gestockeerd
op het melkveebedrijf. Je hebt een silo
nodig waarin het product kan worden verpompt.
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hebben een lagere verdringingswaarde in
de pens dan de ruwvoeders. Dit wil zeggen dat de dieren met deze producten
meer ds opnemen uit rantsoenen. Bij de
rantsoenen met deze bijproducten moet je
dan ook pas later evenwichtig krachtvoeder geven.

Industrieweg 45 • 8800 Roeselare
Bel Jan De Pestel op 078/15 00 73
of mail naar info@unifarm.be
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Ruwvoeder, fundament
voor een lage kostprijs
De beheersing van de
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voederkosten is een van

de belangrijkste sleutels om
een lage kostprijs per liter

melk of per koe te bereiken.

We zetten enkele aandachts-

en

punten op een rijtje met

betrekking tot de optimalisatie van de ruwvoederpro-

er

ductie.

– Dirk Coomans & Geert
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Rombouts, Vlaamse overheid, adlo–
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Het is voor de voederkostprijs van kapitaal
belang dat we erin slagen om voldoende gras van
goede kwaliteit in te schakelen in het rantsoen.

Hoewel ruwvoeder het grootste deel van de
voerkosten uitmaakt, gaat in boekhoudingen
en managementsprogramma’s de aandacht
vooral naar de krachtvoederkosten. De reden
hiervoor is dat er te weinig duidelijke parameters beschikbaar zijn die de kwaliteit en
de opbrengst van ruwvoeder kunnen meten.
Dit is jammer omdat juist deze factoren
bepalend zijn voor de voederkosten. Zelfs de
behoefte aan dure krachtvoeders is afhankelijk van de samenstelling van het basisrantsoen en de kwaliteit van de ruwvoeders.

Bodemconditie en bemesting
Te strenge bemestingsnormen van het Mestdecreet worden vaak (en gemakshalve) aangehaald als verklaring voor
tegenvallende opbrengsten. Dit is dikwijls slechts een
doekje tegen het bloeden en een poging om een gebrek aan
doorgedreven stielkennis te verdoezelen.
Een optimale zuurtegraad (pH) en het humusgehalte of
organische stof (uitgedrukt in percentage koolstof) zijn de
dragers van de bodemvruchtbaarheid. Zij bepalen de conditiescore van onze percelen, om het in een melkveehouderijterm uit te drukken. Ken je de pH, het percentage humus
en de voedende elementen van al je percelen? Om de 3 à
4 jaar een bodemontleding laten uitvoeren is geen overbodige luxe. Een minder goede pH is relatief snel bij te stellen,
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maar als het humusgehalte te laag is, dan is er voor vele
jaren werk aan de winkel! Voor een goede bodemvruchtbaarheid is ook het evenwicht tussen de voedende elementen
van belang.
Het is trouwens al langer bekend dat vooral het akkerland in Vlaanderen een dalende tendens van het gehalte aan
organische stof vertoont. Heb daarom voldoende aandacht
voor groenbedekkers en andere producten met een hoge
aanbreng van effectieve organische stof. In tegenstelling
tot wat sommigen zouden willen, scoort mengmest niet erg
goed op dit vlak. Naast een goede bodemvruchtbaarheid is
de bodemstructuur ook essentieel voor hoge opbrengsten.
Respect voor de bodem en deze nooit bewerken of berijden

Maïs
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weersomstandigheden tijdens het voordrogen en inkuilen. Een goed gehalte aan
ds, dve, rc en suiker zijn erg belangrijk,
zonder te moeten streven naar extreme
waarden. Het lukt niet om voldoende graskuil in het rantsoen in te schakelen als te
jong gras (200 rc) met een hoog ruweiwitgehalte en een te laag ruwcelstofgehalte wordt ingekuild. Deze waarden worden,
naast het groeistadium, vooral beïnvloed
door de stikstofbemesting.
Vooral als binnen een korte veldperiode het gewenst drogestofgehalte van 35
tot 50% niet kan gehaald worden, is het
gebruik van bewaarmiddelen zeker verantwoord. De meeste middelen van de nieuwe generatie hebben hun deugdelijkheid
bewezen.
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Met de optimalisatie van opbrengst en
kwaliteit van eigen gewonnen ruwvoeders zijn er op veel bedrijven nog heel
wat mogelijkheden om de voederkostprijs
aanzienlijk te verbeteren. De aandacht van
veel melkveehouders is terecht gericht op
hun koeien, maar dat mag geen excuus
zijn om niet genoeg aandacht te geven aan
het veldgebeuren. Bijschaven van stielkennis en zorg voor de bodem, bemesting en
teelttechniek zijn nodig. Het gebruik van
meer gras van goede kwaliteit in het rantsoen is een belangrijke uitdaging voor de
toekomst in het kader van een duurzame
melkveehouderij. r

Gras

Naast de aanbreng van energie en structuur is gras nog steeds de voornaamste
en goedkoopste eiwitbron op een rundveebedrijf. Het is voor de voederkostprijs
van kapitaal belang dat we erin slagen om
voldoende gras(kuil) van goede kwaliteit
in te schakelen in het rantsoen. Enkel en
alleen op die manier kunnen we de kosten
voor de aankoop van duur krachtvoeder
beperken.
Wees ervan overtuigd dat, ondanks
de extra arbeid, beweiding en een doordacht graslandmanagement goed worden
betaald. De momenten waarop we gras
maaien, voordrogen en inkuilen zijn bijzonder spannend en meestal ook stresserend. Opbrengst en kwaliteit zijn sterk
afhankelijk van het groeistadium van het
gras bij het maaien en vooral ook van de
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De teelt van maïs in vruchtafwisseling
ligt op veel bedrijven iets moeilijker,
maar geeft steeds betere opbrengsten dan
monocultuur. Dit betekent dat we, in de
mate van het mogelijke, moeten streven
naar het doorbreken van de monocultuur.
Tussenteelten van maïs of graan bij weidevernieuwing moeten op vele percelen toch
haalbaar zijn.
Voor maïs zijn er enkele specifieke
regels inzake teelttechniek. Topopbreng
sten zijn maar mogelijk als je de maïs
tijdig uitzaait. Proeven tonen aan dat een

zaai na half mei weliswaar minstens een
even lang gewas oplevert. Toch liggen de
totale opbrengst – en vooral de korrelopbrengst – 10 tot 15% lager ten opzichte
van een gewas dat voor 1 mei gezaaid
werd. Baseer je voor de rassenkeuze op
resultaten van proeven van een neutraal
netwerk (lcv, cipf en de Aanbevelende
rassenlijst). Wees voorzichtig met resultaten van ongekende of twijfelachtige oorsprong en waag je vooral niet aan rassen
waarvan geen resultaten gekend zijn. Een
vroege onkruidbestijding, afgestemd op
de aanwezige onkruidflora, is niet alleen
goed voor het milieu, maar geeft ook een
kostenbesparing. Het is de beste garantie
voor zo weinig mogelijk gewasschade.
Voor de oogst is het erg belangrijk de
afrijping goed op te volgen. Bij kuilmaïs
is een gehalte aan ds rond 35% ideaal
voor opbrengst en bewaring. De steeds
toenemende capaciteit van de hakselaars
bemoeilijkt het goed aandrukken van de
kuil. Dit leidt, zeker in combinatie met
een onvoldoende uitkuilsnelheid, tot grote
verliezen als gevolg van broei.
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Op bedrijven waar de graad van zelfvoorziening voor wat ruwvoeder betreft ruimschoots wordt bereikt, is er meestal erg
weinig motivatie om een verbetering van
de opbrengst na te streven. Toch is het ook
hier belangrijk om goede opbrengsten te
behalen. Voedergewassen zijn een intermediair product; ze geven niet onmiddellijk een financieel rendement.
Het komt erop aan de nodige hoeveelheid ruwvoeders te telen op zo weinig
mogelijk oppervlakte. Een bedrijf dat met
60 ha voedergewassen voldoende heeft
voor eigen gebruik en erin zou slagen
om de opbrengst per ha op te drijven met
1000 kg droge stof (ds), kan in die situatie
al snel 5 ha maïs verkopen. Gerekend aan
een matige verkoopprijs van om en bij de
800-900 euro per ha levert dat al snel een
kleine 4000 euro extra op.
Kleine meeropbrengsten van 1 of 2 ton
ds per ha zijn op het veld niet zichtbaar.
Enkel als de voeropslagruimte plots te
klein uitvalt of onverwacht te groot is,
krijgen we een duidelijke aanwijzing over
goede of slechte opbrengsten. Onze aandacht moet er dan ook op gericht zijn om
met kennis van zaken de groeiomstandigheden en teelttechniek voortdurend te verbeteren. Praktijkproeven en voorlichting
bieden daarbij de nodige ondersteuning.
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Toch ruwvoeder genoeg?

in natte omstandigheden is de basisregel. Stel de zaai liever
wat uit dan tegen beter weten in structuurschade aanrichten.
Wil je – naast goede opbrengsten – ook scoren op het vlak
van milieu, dan is bemesten puur op gevoel uit den boze. Op
een aantal percelen zal de opbrengst erg tegenvallen en bijgevolg zal het nitraatresidu veel te hoog zijn. Op andere percelen
zal de opbrengst wel goed zijn maar is een te ruime bemesting de oorzaak van een te hoog nitraatresidu. Bemesten naar
behoefte op basis van ontledingen en voorgeschiedenis van elk
perceel moet de regel zijn.

Een goede teelttechniek is van groot belang.
Praktijkproeven en voorlichting bieden de
nodige ondersteuning.
Landbouw&Techniek 4 – 26 februari 2010 •
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Moderne opraapwagens kunnen niet alleen
meer volume per kubieke meter laden, ze heb‑
ben ook een grotere laadbak.

bo

er

Kiezen voor oprapen
kan kosten besparen
De opraapwagen is de laatste jaren technisch sterk verbeterd. Nadelen als de lage capaciteit en de snijlengte werden
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grotendeels opgevangen. Ook het uurtarief valt lager uit dan
bij hakselen. Deze elementen doen heel wat landbouwers
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overwegen om bij de grasoogst opnieuw een opraapwagen
in te zetten om zo kosten te besparen.

– Gert Van de Ven; Marijke
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focusCop...
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Van Looveren & An Schellekens, Hooibeekhoeve en lcv –

Graslanddemonstraties
Er beweegt één en ander op het vlak van hakselen
en oprapen. We zien een grote evolutie in de machines zoals de silagewagens en de opraapwagens.
Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
organiseert binnenkort, in samenwerking met heel
wat partners, een graslanddemo. Die vindt plaats op
26 mei in Hechtel-Eksel en op 28 mei in Belsele. Wil
je de nieuwe technieken met eigen ogen in werking
zien, noteer dan zeker deze data. Gras oprapen en
hakselen en alle andere facetten van de grasoogst
zullen daar aan bod komen. Bij slecht weer wordt de
demo een week uitgesteld. Info www.lcvvzw.be
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Tabel 1 Kostprijs gras hakselen
Hakselen

Eerste snede

Tweede snede

		

20/4/2009

27/5/2009

Totale oppervlakte

24,07 ha

24,07 ha

Tarief hakselen

240 euro/uur

240 euro/uur

Aantal werkuren

5 uur

5,5 uur

Kost per snede

1200 euro

1020 euro

Kost per ha

50 euro/ha

42 euro/ha

Veronderstelde opbrengst

3500 kg ds/ha

3000 kg ds/ha

Capaciteit

17 ton ds/uur

13 ton ds/uur

Euro/ton ds

14 euro/ton ds

14 euro/ton ds

Technisch grote stappen vooruit

bo
nd
Prijsverschillen

en

Tijdens het seizoen 2009 werden op de
Hooibeekhoeve de eerste 2 snedes gehakseld en de volgende 2 snedes opgeraapt.
Alhoewel de opbrengsten niet gemeten
zijn en het bij de capaciteit dus om een
schatting gaat, krijg je in ons voorbeeld
(zie band) een idee hoe de prijsverschillen
van het loonwerk zich kunnen verhouden
tussen oprapen en hakselen. In het voorbeeld ligt 11 ha op minder dan 0,5 km van
het bedrijf (bij de vierde snede was dit
9,9 ha), 8,9 ha op 2 km; 2,4 ha op 4 km;
1,77 ha op 6 km.

Het uurtarief voor oprapen ligt 100 à
150 euro lager dan dat voor hakselen. Of
een opraapwagen effectief goedkoper is,
hangt af van de hoeveelheid gras en het
drogestofgehalte van het gras. Doorgaans
is het oprapen van een lichte, droge snede
het voordeligst. De verklaring hiervoor
ligt bij het laden. Opraapwagens persen
het gras in de laadbak. Bij hakselen wordt
het los gestort in de silagewagen. Vanaf
een drogestofgehalte van 35% is de capaciteit van een opraapwagen hoger dan bij
hakselen. Zware, natte snedes worden bij
voorkeur gehakseld. Nat gras vraagt zo’n
hoog invoervermogen dat de laadbak van
de opraapwagen onvoldoende gevuld
geraakt. Hakselen geeft echter nog steeds
een homogener product. Gehakseld gras
laat zich iets makkelijker verdelen. Even-
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Besluit
Of landbouwers in de praktijk massaal
zullen overschakelen naar de opraapwagen is nog maar de vraag. Het gunstige uurtarief en de lage kost per hectare
maken de opraapwagen interessant, vooral bij lichte snedes. Als het gras natter is,
zullen de berekeningen voor de opraapwagen en de hakselaar dichter bij elkaar liggen. Of men meer moet gaan oprapen, is
voor ieder bedrijf verschillend. Meer nog,
elke snede is verschillend. Rekenen is de
boodschap! r

op
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tueel kan men met de aangedreven silagewagens over de kuil rijden.
Het spreekt voor zich dat uniforme zwaden de capaciteit ten goede komen. Goed
harkwerk is ten allen tijde gewenst. Daarnaast speelt ook de verkaveling van het
bedrijf een rol. De hakselaar kan steeds
blijven doorwerken; hij zal slechts in uitzonderlijke gevallen moeten wachten op
een silagewagen. Bij verre verplaatsingen
en kleine percelen is een opraapwagen
de betere keuze. Een tractor met opraapwagen verplaatst zich sneller dan de hele
hakseltrein.
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Opraapwagen goedkoper?

ht

De opraapwagen was gedurende vele jaren
dé machine bij uitstek om het gras van het
veld te halen. Met de komst van de veldhakselaar en de grootpakpers verdween
de opraapwagen naar de achtergrond. Het
invoersysteem en het beperkte aantal messen zorgde voor een lage capaciteit. Dat
was te wijten aan de bouw van het invoersysteem. Men kon ook minder laden doordat het gras in langere stukken gesneden
werd. De snijlengte gaf ook problemen
bij het inkuilen. Lang materiaal laat zich
immers minder goed aandrukken. En ook

het mechanisch vervoederen wordt moeilijker.
De komst van de snijrotor betekende
een grote verbetering voor de opraapwagen. De huidige opraapwagens zijn bijna
allemaal uitgerust met een snijrotor of
spiraalvormige snijwals. Vergeleken met
de gestuurde rotor of kettinginvoer loopt
een snijrotor rustiger doordat er geen vermogenspieken meer voorkomen. De huidige opraapwagens hebben meer messen
waardoor het gras korter gesneden kan
worden. De snijlengte van de opraapwagen benadert die van een hakselaar. Korter gras betekent ook meer laden en een
betere kuil. Korter gras laat zich immers
beter samendrukken dan lang gras.
Hedendaagse opraapwagens kunnen
niet alleen meer volume per kubieke
meter laden, ze hebben ook een grotere
laadbak. Laadvolumes van 40 tot 50 m³
zijn al lang geen uitzondering meer. Sommige fabrikanten bieden zelfs opraapwagens van 70 m3 aan. Deze machines zijn
ook voorzien van brede banden om de
bodem zo veel mogelijk te ontzien.
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Jong maaien is meer dan ooit de regel
om gras met een laag ruwcelstofgehalte
en aanvaardbaar eiwitgehalte te oogsten.
Dat is zeker het geval bij lagere bemestingsniveaus als gevolg van de strenge
bemestingsnormen, in combinatie met
de schommelende en dikwijls hoge kunstmestprijzen. Als er enkele dagen droog
weer worden voorspeld, maaien de landbouwers hun gras. Op die manier kan
een regenperiode geen roet in het eten
gooien en ben je zeker van een goed verteerbare graskuil. Meer dan vroeger maait
men vaker lichte grassnedes. Zeker in
een droge zomer, zoals vorig jaar, waren
de opbrengsten van de zomersnedes laag,
soms te laag om het hakselen nog te kunnen verantwoorden. In dergelijke omstandigheden schakelen steeds meer landbouwers opnieuw een opraapwagen in. Dit
kan de boer kosten besparen.
Ook op de Hooibeekhoeve zien we deze
evolutie. We passen de bemestingsnormen strikt toe. Om voldoende kwaliteit
in de graskuil maaien we kort. Tijdens de
zomer van 2009 werd er zowel gehakseld
als met de opraapwagen ingekuild. Toch
heeft de hakselaar nog niet afgedaan. De
aard van de kavels en de zwaarte van de
snede zijn maar enkele elementen die
een belangrijke invloed hebben op wat de
beste keuze is.

Oprapen

Derde snede

Vierde snede

		

30/6/2009

27/7/2009

Totale oppervlakte

24,07 ha

22,97 ha

Tarief oprapen

130 euro/uur

130 euro/uur

Aantal werkuren

2,75 uur

2,75 uur

Kost per snede

357,5 euro

357,5 euro

Kost per ha

15 euro/ha

16 euro/ha

Veronderstelde opbrengst

1500 kg ds/ha

2000 kg ds/ha

Capaciteit

13 ton ds/uur

17 ton ds/uur

Euro/ton ds

10 euro/ton ds

8 euro/ton ds
Foto: lcv
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Tabel 2 Kostprijs gras oprapen
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