Focus op de melkveesector
in Nieuw-Zeeland
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Weidse grasvlakten en een gunstig
zeeklimaat, wat investeringen in stalgebouwen overbodig maken. Hier kan men
produceren aan lage kosten. Dit vormt de
basis van het succes van de Nieuw-Zeelandse melkveehouderij! Alleen onvoorziene droogte kan daar een stokje voor
steken, waardoor volatiliteit van productie
en prijzen bijna van nature in het NieuwZeelandse melkproductiesysteem ingebakken zit. Nieuw-Zeeland is het enige
land ter wereld met meer melkkoeien dan
inwoners.
Ondanks hun geïsoleerde ligging slagen
ze er probleemloos in de wereldzuivelmarkt te domineren. Met Fonterra wordt
90% van de nationale zuivelproductie
verwerkt door 1 coöperatie! Exporteren
betekent melkpoeder produceren om de
kosten te beperken en de houdbaarheid
te verbeteren. Met de explosief groeiende
Chinese markt als dichtste buur is de afzet
verzekerd.
Maar ook in Nieuw-Zeeland heeft de
zuivelsector zijn uitdagingen. Op een
steeds meer globaliserende zuivelmarkt
blijken de kiwi’s opvallend voor gelijkaardige uitdagingen te staan als de Europese
melkveehouderij. Beperkte beschikbaarheid van grond is op een eiland alleszins
een belangrijke limiet om in de toekomst
een verdere productiestijging te realiseren!

Uitdagingen voor de
Nieuw-Zeelandse zuivelsector
Niettegenstaande Nieuw Zeeland het beeld oproept van

Aanhoudende expansie
zuivelsector

– Guy Vandepoel, Studiedienst –

De transportafstand naar de belangrijkste afzetmarkten is een
extra malus in de Nieuw-Zeelandse CO2-voetafdruk.
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Bijkomende kerncijfers die recent gepubliceerd werden door fokkerijvereniging
lic (www.lic.co.nz) spreken voor zich:
11.691 melkveebedrijven produceren
met een veestapel van 376 melkkoeien
gemiddeld 1,4 miljoen l melk per bedrijf.
De gemiddelde melkproductie bedraagt
3642 l per koe per jaar. In de laatste 8 jaar
groeide het gemiddeld aantal melkkoeien
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Zuivel als nationale trots

met 100 stuks per bedrijf! Economische
duurzaamheid kreeg met de gerealiseerde
bedrijfsgroei duidelijk gestalte. Uit het
idf-congres bleek duidelijk dat ook de
andere aspecten van duurzaamheid een
uitdaging zijn voor de Nieuw-Zeelandse
zuivelsector. De lange transportafstand
naar de belangrijkste afzetmarkten is
alleszins de oorzaak van een extra malus
in de CO2-voetafdruk van de kiwi’s. De
nationale melkproductie is gestegen van
13,4 miljard l in 2000 naar 17 miljard l
in 2010. Er wordt uitgevoerd naar 140
verschillende landen. De zuivelindustrie
realiseert er een vierde van de totale uitvoer van het land. Er zijn geen subsidies;
de melkprijs hangt af van de wereldmarktprijs. En toch is consumptiemelk in de
retail er duurder dan bij ons …
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Nieuw-Zeeland was vorig jaar het gastland
voor het wereldzuivelcongres en telt 1,46 miljoen ha landbouwgrond. Van de totale oppervlakte is meer dan 85% weideland dat door
de koeien begraasd wordt. Afgelopen jaar
steeg de melkveestapel er tot 4,4 miljoen
koeien (+3,2%), waardoor er meer koeien
dan mensen zijn in Nieuw-Zeeland.
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da van de zuivelsector.
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verbetering van de duurzaamheid toch hoog op de agen-

De expansie van de melkveehouderij doet
zich volledig op het Zuidereiland voor.
Waar het aandeel van het Zuidereiland
in de melkproductie in 1990 amper 9%
bedroeg, is dit in 2010 opgelopen tot 39%.
Nieuw-Zeeland is niet langer de laagstekostenproducent van melk. Argentinië en
Oekraïne zijn goedkoper, daarna komen
pas Nieuw-Zeeland en Australië.
De zuivelindustrie is sterk geconcentreerd, maar de concurrentie is er toegenomen. Het aandeel van Fonterra in de
melkophaling daalde van 96% in 2001
naar 90% in 2010. In eigen land heeft het
een marktaandeel van 40%. Daarnaast
zijn er nog 2 coöperaties, namelijk Tatua
en Westland. Verder zijn er nog 4 private
bedrijven: Open Country Dairy, Synlait
Milk, New Zealand Dairies en Goodman
Fielder.
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eindeloze natuurlijke graslanden met koeien prijkt een

Uitdagingen voor de toekomst
De zuivelsector in Nieuw-Zeeland ziet het
komende decennium heel wat uitdagingen op zich afkomen. De melkproductie
zal de komende 10 jaar verder groeien.
Toch nam men zich voor dat de totale
ecologische voetafdruk evenwel niet mag
stijgen. Dit betekent een daling van de
voetafdruk bij gelijke productie met 30%.
Ook in de energievoorziening vreest de
melkveehouderij gewijzigde omstandigheden. Sinds 1 juli 2010 is de energiesector toegetreden tot het Nieuw-Zeelandse
Emissions Trading System (ets). Dat kent
een prijs toe aan de broeikasgassen. Melkveehouders vrezen dat elektriciteit en
brandstof hierdoor duurder zullen worden. De landbouwsector moet vanaf 2012
haar broeikasgasemissies rapporteren en
zal vanaf 2015 volwaardig deelnemen aan
ets. Tot slot vormen ook een verbetering
van de voederconversie van de koeien en
een verhoging van de arbeidsefficiëntie
wegens de beperkte beschikbaarheid van
arbeid een prioriteit. De Nieuw-Zeelandse zuivelsector wil werk maken van zijn
relatie met de maatschappij. Daarnaast
prijken ook kostprijsbeheersing en creatie van toegevoegde waarde hoog op de
agenda. Ondanks een afstand van ruim
20.000 km zijn er opvallende gelijkenissen met de Vlaamse zuivelagenda.
Kunnen we dan toch spreken van een
drijvende globaliserende kracht naar innovatie? r

Stijgend volume wereldhandel
ondanks crisis
Ondanks de crisis in 2009 groeide het volume zuivel-

vervolledigen de top 3. Opvallend is de toename voor de Verenigde Arabische Emiraten.
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producten dat op de wereldmarkt verhandeld werd.
Omgerekend in melkequivalenten steeg de handel met

Zuivelmarkt bereikt historisch
dieptepunt

– Renaat Debergh, bcz –

Handel groeit sneller dan productie

De wereldhandel in zuivelproducten is
klein in vergelijking met de melkproductie. 2009 kende 2 gezichten: een zwakke
vraag in het eerste semester en een sterk
aantrekkende handel daarna. Vooral de
sterk stijgende uitvoer naar China was de
drijvende kracht van het herstel bij volle
melkpoeder. De Chinezen verloren hun
vertrouwen in lokale productie.
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Sinds 2000 groeide de wereldhandel jaarlijks in volume met 3%. Dit is sneller dan
de toename van de melkproductie die een
jaarlijkse groei van 2% kent. De melkproductie loopt achter op de toenemende
wereldvraag. Het verschil wordt opgevuld
door de internationale handel.
Alle zuivelproducten kenden een duidelijke toename in verhandeld volume.
Boter en butteroil (+16%) en ook mageremelkpoeder (+12%) kenden de sterkste
groei. Dit is merkwaardig aangezien deze
producten de laatste jaren stabiel bleven
of zelfs een daling kenden. Na jaren van
daling zijn boter en butteroil nu terug op
het niveau van 2005. De internationale
kaashandel tekende in 2009 een groei op
van 5%, het langjarig gemiddelde sedert
2000 komt daarmee op 4%.
De lijst van de invoerders van volle
melkpoeder werd in 2009 aangevoerd
door China. In dat jaar kende dit land
bijna een verdrievoudiging van de invoer
tot 193.000 ton. Vorig jaar zou dit volume
mogelijk nog eens verdubbelen. Algerije
(169.000 ton) en Venezuela (156.000 ton)

Het jaar 2009 gaat ongetwijfeld de zuivelgeschiedenis is als een heel bijzonder
jaar. Terwijl de langetermijntrends aantonen dat de handel in vollemelkpoeder,
kaas en weipoeder toeneemt, waren het
vooral boter, butteroil en mageremelkpoeder die in 2009 een expansie kenden.
China redde de wereld van een daling van
de handel in vollemelkpoeder. In 2009
was de invoerstijging in China groter dan
de totale stijging van de wereldmarkt. De
wereldhandel blijft klein ten opzichte van
de wereldproductie van melk. Amper 7%
wordt verhandeld op de wereldmarkt.
Een klein aantal landen bevoorraden de
wereldhandel; de top 5 heeft een aandeel
dat groter is dan 70%. Dat betekent dat de
wereldhandel kwetsbaar is. Externe factoren, zoals weersomstandigheden en de
ontwikkeling van de algemene economie,
kunnen grote schommelingen veroorzaken. Zuid-Amerika heeft zich niet kunnen
opdringen als belangrijke speler. De toegenomen productie gaat vooral naar eigen
gebruik. De vraag naar zuivelproducten zal
in de toekomst blijven stijgen. Daarvoor
zou het wenselijk zijn om over een bredere
basis van exporteurs te beschikken. r
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3 miljard l tot 49,8 miljard l, een toename met 7%.
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Stijgend aandeel voor
Nieuw-Zeeland
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Nieuw-Zeeland kende in 2009 een forse
stijging van de uitvoer van nagenoeg
alle zuivelproducten. Hierdoor stijgt het
marktaandeel van Nieuw-Zeeland naar
27%, waardoor dit land aan de kop komt
van de belangrijkste uitvoerders. Ook de
Europese Unie en Australië konden hun
uitvoervolumes opdrijven in 2009, zij het
minder sterk dan Nieuw-Zeeland. In de
eu zorgde vooral mageremelkpoeder voor
de groei, en in mindere mate kaas.
Het aanbod op de wereldmarkt blijft vrij
geconcentreerd. Zo hebben de eu, Oceanië en de vs 68% van de wereldhandel in
handen.
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Figuur 1 Aandeel van de belangrijkste spelers op de wereldzuivelmarkt.
Landbouw&Techniek 04 – 25 februari 2011 •

37

Op het Noordelijk eiland bezochten we de Bella
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Wintermelk produceren
tegen hogere prijs
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Vista Farm, gelegen op zo’n 50 km van Auckand. In

Normaal liggen de melkerijen er 3 maanden stil na afloop van het productieseizoen. Voor de boeren in deze regio heeft
Fonterra er een premie voor over om in
de moeilijke winterperiode toch nog melk
te produceren. De door Fonterra opgehaalde wintermelk vindt vlot zijn afzet in
het verstedelijkt gebied als consumptiemelk of verse zuivelproducten. Voor het
seizoen 2010-2011 heeft de coöperatie
een verwachte uitbetaalde melkprijs voor
de op het bedrijf geleverde gehaltes van
41,6 eurocent vooropgesteld. Hierin zit
een wintermelkpremie van 2,4 eurocent.
“Dit wordt opnieuw een historisch goed
melkjaar”, bevestigt bedrijfsleider Graham
Shaw van Bella Vista. In de uitgekeerde
melkprijs zitten geen plaspremies; een
dergelijk systeem wordt door Fonterra niet
gebruikt en hoort volgens de bedrijfsleider
niet thuis in een coöperatie. “Dan kunnen
er in Nieuw-Zeeland evengoed ophaalkos-

het gebied wordt aan groenteteelt gedaan, maar er
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duiken ook steeds meer paardenranches op, wat de
grondprijzen doet stijgen. Bedrijfsleider Graham

Shaw heeft hierdoor keuzes moeten maken om de
ten.
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productiviteit van zijn gronden maximaal te benut– Guy Vandepoel, Studiedienst –

op Bella Vista voor een maximale wintermelkproductie. Dit type bedrijfsvoering
is in Nieuw-Zeeland eerder uitzonderlijk.
Slechts een 400-tal bedrijven laten hun
koeien tijdens de winterperiode afkalven.
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In Nieuw-Zeeland geeft de coöperatie Fonterra (zie p. 42) voor contracten wintermelk een surplus op de melkprijs. Omdat
een dergelijke betere melkprijs noodzakelijk is op de duurdere gronden koos men

38 • Landbouw&Techniek 04 – 25 februari 2011

Foto: Guy Vandepoel

Melken op basis van gras
Nieuw-Zeeland heeft zo zijn eigen productiesysteem. De koeien lopen het jaar
rond buiten en produceren melk als het gras groeit. Door het gematigd klimaat
is grasgroei bijna het hele jaar door mogelijk. Laat in de lente – in de maanden september en oktober – bereikt de grasproductie zijn groeipiek met meer
dan 70 kg ds per dag. Door de ruime beschikbaarheid van gras kan de NieuwZeelandse melkveehouderij produceren aan zeer lage voederkosten. Stalgebouwen zijn bovendien overbodig omdat het klimaat er erg mild is. Gedurende
8 maanden per jaar bedraagt de temperatuur tussen de 17 en 25 °C. Enkel in
juni en juli daalt de temperatuur onder de 15 °C. Tijdens de maanden mei, juni
en juli worden er op de meeste bedrijven geen koeien gemolken. Vervolgens
kalft de volledige kudde in 8 tot 10 weken af. Om de herkomst van de kalveren
te kennen, leggen sommige grote bedrijven nachtrondes in om de pasgeboren
kalveren in de weilanden op te halen en te registreren.
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In het weiland kunnen de jonge kalveren in
groep melk drinken aan een grote mobiele
drinktank.

is op drogestofbasis als volgt samengesteld: 3 kg kuilgras, 4 kg maïskuil, 2 kg
afval van kiwifruit, 1,25 kg graandraf en
3,5 kg palmpitschroot. Globaal eten de
koeien uit bijvoeding 12,6 kg droge stof
(ds) en ook tijdens de winterperiode komt
hierbij nog 5 kg ds uit weidegang. In een
klassiek rantsoen van voorjaarsproductie
wordt uitgegaan van 16 kg ds-opname uit
gras tijdens de weidegang. In de melkstal
wordt er dan nog enkel 1,5 kg ds graandraf
bijgevoederd. Maïs is in Nieuw-Zeeland
slechts beperkt beschikbaar en haalde op
de markt prijzen van 20 eurocent per kg.
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De wintergroep behaalde met dit rantsoen
een dagelijkse productie van 22 l. In de
groep lente-afkalvende koeien werd een
gemiddelde dagproductie gehaald van
26 l melk. De koeien worden gemolken
in een carrouseldraaimelkstal met 42
melkstellen. Voor de rest blijven de gebouwen erg sober. Eigenlijk is er alleen voor
de melkstal een afgesloten gebouw voorzien. In een grote wachtruimte worden de
koeien opgedreven. Bij het verlaten van de
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Over het hele bedrijf bekeken, bestaat het
rantsoen voor 62% uit graslandproducten.
Het overgrote deel wordt vers gegraasd.
Met een maximaal toegelaten kunstmestgift van 200 eenheden per ha wordt
gemiddeld 10 ton droge stof gras per jaar
geoogst. Het rantsoen van de wintergroep
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In tegenstelling met de rest van de NieuwZeelandse melkveebedrijven kalven de
koeien op Bella Vista af in 2 groepen:
350 koeien kalven in de herfst af en worden bijgevoederd. De overige 120 koeien
kalven af in de lente, bij de aanvang van de
grasgroei. “We zijn verplicht om te intensiveren, willen we op de lange termijn
overleven. De melkproductie per hectare bepaalt ons inkomen”, stelt Graham
Shaw. “De groep koeien met winterkalvingen zijn zwaardere robuuste Friesian
Holsteinkoeien. Ze moeten niet – zoals
gewoonlijk in Nieuw-Zeeland – enkel gras
vreten, maar ze moeten ook de maïsbijvoeding kunnen valoriseren”, vervolgt de
bedrijfsleider, die het bedrijf samen met
zijn broer uitbaat. Naast de melkstal is
een betonnen plein aangelegd, waarop
de bijvoeding met een voermengwagen
verstrekt wordt. Met een bezetting van
3,36 melkkoeien per ha is de bedrijfsvoering naar Nieuw-Zeelandse normen intensief te noemen.
Het bedrijf beschikt over 200 ha bedrijfsoppervlakte, waarvan 150 ha eigendom is van de bedrijfsleiders. Voor melkproductie wordt er ongeveer 140 ha landbouwgrond aangewend. Op Bella Vista
bedraagt de melkproductie 17.500 kg melk
per ha, waar het Nieuw-Zeelandse gemiddelde op basis van grasvoeding 9.150 kg
melk per ha bedraagt. In normale jaren
draait de melkproductie rond de 2,5 miljoen kg. Door de extreme droogte die het
land 2 jaar geleden teisterde, daalde de

Maïs is schaars en duur

Bo

Afkalven in 2 groepen

productie met bijna 20%, ondanks de bijvoeding.
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ten aangerekend worden in functie van
de afstand”, stelt Graham. De melk wordt
alle dagen opgehaald. Met een wisselend
ritme van slechts 1 keer om de 10 dagen
wordt de melk geanalyseerd op antibiotica.
Indien er een positieve lading wordt vastgesteld, wordt de melk de rest van het jaar
op kosten van de veehouder op antibiotica
getest!

melkstal is een behandelstraat voorzien.
De kalveropfok gebeurt de eerste maand
in aparte boxen met groepen van een vijftal kalveren. Nadien gaan de kalveren de
weide in, waar ze 2 keer per dag bijgevoederd worden met koeienmelk. Simpele
bedrijfssystemen zijn voor de bedrijfsleider van groot belang. Door een intensieve
bedrijfsvoering is Graham Shaw er alvast
van overtuigd dat dit het hoogste rendement oplevert voor de ingezette productiefactoren arbeid, grond en kapitaal. Alleen
vreest hij voor toekomstige milieubeperkingen! r

Kleine beweeglijke koeien

C

De koeien bereiken hun piekproductie in de periode van maximale grasgroei. Gemiddeld zijn de koeien 270 tot 305 dagen in productie. Het strikte
behoud van het kalvingsinterval van 365 dagen is voor de Nieuw-Zeelandse
veeboeren een heel grote uitdaging. Heel veel aandacht wordt besteed aan
de vruchtbaarheid van de dieren. Typische Nieuw-Zeelandse koeien zijn lichte dieren, die voortkomen uit kruisingen tussen Jersey- en Holsteinlijnen.
Omdat beweeglijkheid belangrijk is voor goede grazers en om vertrapping
van de graszode te beperken, wordt geselecteerd op lichte koeien met een
gewicht van maximaal 450 tot 500 kg! Per liter melkproductie rekent men
op de behoefte van 1 kg ds kwaliteitsgras. Op jaarbasis heeft iedere koe een
behoefte van ongeveer 5 ton ds. Dagelijks moet er per koe een hoeveelheid
water beschikbaar zijn van 70 l. Bij rentabiliteitsberekeningen wordt voor weidegras in Nieuw-Zeeland de kostprijs geschat op 4 cent per kg ds.

Tabel 1 Nieuw-Zeelandse melkveehouderij in gemiddelden
Gemiddelde aantal koeien per bedrijf

365

Gemiddelde aantal melkkoeien per ha

2,83

Gemiddelde melkproductie per ha

10.500 kg

Gemiddelde melkproductie per koe

3.875 kg
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Eerste robot op biologisch bedrijf
DeLaval plaatste 2 melkrobots op een biologisch bedrijf,
wat de primeur nog interessanter maakte.

– Guy Vandepoel,

Studiedienst –
tisch melksysteem in te passen. Koeien
vreten uitsluitend gras en worden vrijwel
geheel in de openlucht gehouden. Het werken met selectiepoorten en bijvoedering
om de koeien in de robot te krijgen, moest
voor dit bedrijf geheel herzien worden.
Sommige koeien moeten meer dan 1 km
stappen voor ze bij de robot zijn. Toch was
er voor boer Yates geen andere keuze. “Al
meer dan 100 jaar is mijn familie actief
in de melkveehouderij. Zelf ben ik 33 jaar
geleden gestart met koeien melken. Sinds
2005 ben ik overgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Doordat we in de
familie recentelijk verschillende keren met

en

Voor de Nieuw-Zeelandse melkveehouders staat deze vorm van automatisering
op langere termijn garant voor het behoud
van kleinschalige en duurzame melkveehouderij. Toch doet de melkrobot in
het Nieuw-Zeelandse lagekostensysteem
slechts zeer moeizaam zijn intrede. Door
de hogere opbrengsten uit biomelk is het
dan ook niet verwonderlijk dat de eerste
robot geïnstalleerd werd bij bioboer David
Yates.
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Voor DeLaval was het niet evident om in
deze specifieke bedrijfsopzet een automa-
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Futuristische opstelling
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Bewuste keuze voor biologisch
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eerste melkrobot van Nieuw-Zeeland geïnstalleerd.

kanker geconfronteerd werden, maakten
we bewust deze keuze. Dit type bedrijf is
eigenlijk heel gemakkelijk te runnen. De
koeien zijn veel gezonder in vergelijking
met vroeger. Door de extra premie van
Fonterra (zie p. 42) voor biologische melk
hoef ik ook niet meer te groeien en kan ik
met dit bedrijf makkelijk verder tot aan
mijn pensioen”, aldus de bedrijfsleider.
De biologische melk is bij Fonterra een
veel gevraagd product voor export en levert
de melkveehouders een extra financiële
premie op van 4,4 Nieuw-Zeelandse dollarcent. Fonterra verwerkt de biomelk tot
kaas, yoghurt en producten voor babyvoeding. In heel Nieuw-Zeeland worden vandaag slechts een zeventigtal bedrijven biologisch uitgebaat. Fonterra wil deze groep
graag uitbreiden tot een tweehonderdtal
leveranciers, aangezien de vraag naar
bioproducten vanuit Amerika en Korea
vandaag niet kan ingevuld worden.
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Het voorbije najaar werd op de Heritage Farm de aller-

Voor Yates was de introductie van de robot
een serieuze investering. Een volledig
nieuw bedrijf, inclusief woning, rees op
korte tijd uit de grond. Gezien de keuze
voor biologisch werd ook inzake bouwstijl
gestreefd naar organische vormen, met
maximale aandacht voor duurzame materiaalkeuze en inrichting. Het geheel kreeg
een wat futuristisch uitzicht. Rondom
de robot ligt de volledige huiskavel van
140 ha. Dit kavel is onderverdeeld in 3
percelen grasland van 30 ha en daarnaast
nog een perceel van 50 ha dat deels uitgebaat wordt als grasland en deels braak ligt.
Ieder blok van 30 ha is met rantsoendraden onderverdeeld in een spinnenweb van
allemaal kleine perceeltjes, die alle eindigen in de wachtruimte voor de robot. r
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Robots zorgen voor aanzienlijke stijging melkproductie
In een rondgang van 21 dagen worden alle percelen achtereenvolgens begraasd. Met
een klein beetje maïsbijvoedering worden de koeien naar de robot gelokt. Momenteel
moeten de 2 robots 94 koeien melken, maar op termijn wil Yates zijn veestapel opdrijven tot 180 stuks! Met het beschikbare gras is 1,8 koeien per ha zowat het maximum.
Alles is voorzien om makkelijk een derde robot te kunnen installeren. Toch blijft de
seizoensgrasgroei een belangrijke struikelblok om succesvol met een robot te werken.
Tijdens de piek van de grasgroei is de capaciteit van de robot beperkend. Om vlot te
kunnen werken, kalven de koeien af in 2 groepen: een eerste groep van 20 maart tot
eind mei; een tweede groep van 20 augustus tot eind oktober. Voor de komst van de
robots werden de koeien 1 keer per dag gemolken. Door de komst van het automatische melksysteem steeg de melkproductie van de koeien dan ook aanzienlijk tot
het huidige niveau van 4200 l per jaar, wat hoger is dan de nationaal gemiddelde
melkproductie.
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Natuurgebied bedreigend
voor de toekomst
Het bedrijf van Peter en Judy Buckley ligt vlakbij de

vandaag zeer streng toe of de bedrijfsvoering op de graskavel via het drainagewater
niet de oorzaak is van stikstoflozing in de
natuurlijke wetlands. Of hoe het verhaal
van reststikstof ook hier melkveehouders
parten speelt… Het gebruik van meststoffen wordt streng gecontroleerd. Tijdens
het groeiseizoen mag maximaal 150 kg N
27% worden gebruikt.
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Whangamarino wetland, een 6000 ha groot natuurgebied dat als zompig wetland geklasseerd is en afgeba– Guy Vandepoel, Studiedienst –

‘Share milking’ voor jonge boeren

oppervlakte beslaat 103 ha waarop men
205 melkkoeien houdt. Ongeveer 68 ha
wordt uitgebaat als grasland. De overige
oppervlakte van de bedrijfskavel is zeer
nat en kan slechts tijdens bepaalde periodes van het jaar begraasd worden. De
strijd tegen het water vormt de rode draad
doorheen de bedrijfsvoering. Er werden
destijds heel wat middelen geïnvesteerd
in een drainagesysteem. De overheid kijkt
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Ook binnen Europa zijn heel wat grote
natuurgebieden geklasseerd in het kader
van de Ramsarrichtlijn. Historisch werden
de valleigronden door de oorspronkelijke
Maoribewoners gebruikt voor de teelt van
groenten.

Bo

kend is als internationaal belangrijk Ramsargebied.

Strenge controles op reststikstof

De afbakening van het internationale Ramsargebied bedreigt de toekomst van het melkveebedrijf Buckley.

Foto: Guy Vandepoel
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Sinds 1929 zijn de gronden reeds eigendom van de familie Buckley. De bedrijfs-

De strijd om ook in dit gebied landbouw
mogelijk te maken en op lange termijn
te behouden, was voor Peter Buckley een
uitdaging om zich bestuurlijk te engageren. Recent werd hij verkozen tot voorzitter van het regionale Waikato-milieubeleidsorgaan. Via deze bestuursraad tracht
hij de regionale economische ontwikkeling – waarvan landbouw een belangrijke
groeipool is – te verzoenen met de eisen
van de natuurontwikkelaars. Door het
bedrijf uit te baten op basis van goede
landbouwpraktijken hoopt Buckley dat
ook de volgende generatie nog een toekomst heeft op zijn bedrijf. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering heeft Buckley een
fiftyfifty-samenwerkingsovereenkomst
van share milking met Brian en Amanda
Billington. Dit is een typisch Nieuw-Zeelandse uitbatingsvorm waarbij de koeien
eigendom zijn van een jonge melkveehouder. Voor het gebruik van de gronden
en de melkleveringsrechten wordt aan de
eigenaar een jaarlijkse vergoeding betaald.
Door dergelijke vorm van samenwerking
krijgen jonge melkveehouders de kans
zich geleidelijk aan in te kopen in bestaande melkveebedrijven. r
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Leiderschap in de internationale
zuivelwereld als missie
Fonterra werd als nieuwe coöperatie opgericht in 2001,
als fusie van 3 grote zuivelgroepen. Het logo symboli-

– Guy Vandepoel, Studiedienst –
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Voorgeschiedenis van bijna
2 eeuwen

dengroep importeerde en daarmee de
basis legde van een explosief groeiende
zuivelsector. Reeds in 1871 ontstonden
de eerste coöperatieve kaasfabrieken. Net
voor de Tweede Wereldoorlog telde NieuwZeeland meer dan 400 melkerijen, alle
in handen van kleine coöperaties. In die
periode ontstonden de eerste zuivelexporten. Op initiatief van de regering werd de
Dairy Export Produce Control Board opgericht, die de controle had over alle zuivel
exportactiviteiten. Het resultaat was een
explosief groeiende zuivelsector, die door
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Fonterra betekent ‘van het land afkomstig’. Hiermee legden de Nieuw-Zeelandse
melkveehouders de basis voor een van de
meeste toonaangevende en innoverende
zuivelverwerkers wereldwijd. Vandaag
verwerkt Fonterra bijna 90% van de totale
Nieuw-Zeelandse melkproductie!
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het succes van de groep bepalen.

er

seert de 4 elementen – lucht, melk, water en gras – die
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Het moet missionaris Samuel Marsden
geweest zijn die in 1814 een stier en 2
vaarzen van het melktype op de eilan-

herstructurering en innovatie voorloper
werd in de ontwikkeling van de zuivelsector. Bij de toetreding van Groot Britannië
tot de eu kreeg de Nieuw-Zeelandse zuivelindustrie ook makkelijker toegang tot
de grote Europese markt. In de jaren 80
had de Nieuw-Zeelandse Dairy Board
reeds 19 buitenlandse verkoopfilialen.
In 1995 groeide het aantal buitenlandse
kantoren aan tot 95 en stond internationaal de New Zealand Dairy Board voor
het grootste zuivelmarketingnetwerk ter
wereld. Door herhaaldelijke herstructureringen restten er in 1996 nog maar 12
zuivelcoöperaties. In 1996 besliste de
regering om de Dairy Board-verkoopsmachine te privatiseren en over te dragen aan
de melkveehouders in de coöperaties. Op
die manier hoopte men de te grote kloof
tussen productie en marketing te dichten.
Om in dit opzet te slagen, waren de coöperaties aangewezen op samenwerking.
Na herhaaldelijke fusies waren er op het
einde van de vorige eeuw nog slechts 2

Foto: Guy Vandepoel

Zuivel is drager voor Nieuw-Zeelandse economie
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In Nieuw-Zeeland draait de economie op
zuivel. Dat kan je concluderen op basis
van de cijfers uit de nationale economische balans. Hieruit blijkt dat de NieuwZeelandse zuivelsector overeenstemt
met een productiewaarde van 9,9 miljard
Nieuw-Zeelandse dollar (5,6 miljard euro)
of 2,8% van het bruto binnenlands product. De tweede belangrijkste economische sector is het toerisme met 9,3 miljard
Nieuw-Zeelandse dollar en vervolgens de
vleesproductie met 5,4 miljard dollar. De
zuivelsector is belangrijker dan de visse-

rij, de bosbouw en de mijnsector samen!
Landbouw heeft 2 sectoren in de top 3, wat
wijst op het grote belang van de agrarische
productie voor Nieuw-Zeeland. Volgens
berekening van het plaatselijke instituut
voor economisch onderzoek pompt de
Nieuw-Zeelandse melkveehouderij jaarlijks 2,1 miljard netto terug in de economie.
26% van de totale export van Nieuw-Zeeland wordt aangebracht door de zuivelindustrie. Schommelende melkprijzen op
de internationale zuivelmarkten hebben
dus een enorme impact op hun economie.
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In de buurt van Hamilton, nabij Auckland, op het Noordelijke eiland bevindt
zich de poederfabriek van Te Rapa op een
industrieterrein van 12 ha. Het bedrijf
behoort tot de grootste verwerkingseenheden van Fonterra. Deze melkpoederfabriek, die gebouwd werd in 1967, heeft
een verwerkingscapaciteit van 7,3 miljoen l per dag en produceert jaarlijks ruim
197.000 ton volle- en mageremelkpoeder
en 54.000 ton boter- en roomproducten.
De totale dagelijkse Belgische melkproductie zou in die ene fabriek probleemloos verwerkt kunnen worden. In het
bedrijf zijn 4 poedertorens aanwezig,
waarvan de grootste een droogcapaciteit
heeft van 23 ton poeder per uur. Op hun
piekdagen leveren de poedertorens makkelijk tot 1.000 ton product af. De fabriek
is uitgerust om aan de melkpoeders extra
vitamines (A,D en C) en mineralen (Fe)
toe te voegen. De afzetmarkten van Te
Rapa liggen voornamelijk in Iran, Egypte,
Korea en Japan. Dagelijks voeren ruim
300 rmo’s de rauwe melk aan vanop de
bedrijven. Innovatie en duurzaamheid
zijn de slagwoorden in de aansturing van
het bedrijf. De laatste 4 jaar werd het energiegebruik met bijna 20% gereduceerd.
De afvalstromen werden in 5 jaar met 30%
verminderd. Tegenover de melkveebedrijven heeft Fonterra een uitgebreid dienstenpakket uitgewerkt ter ondersteuning
en advisering van zijn leden. r

De melkaanvoer van Fonterra wordt in
Nieuw-Zeeland verwerkt in 28 fabrieken
op 26 locaties. Daarnaast zijn er wereldwijd nog 62 verwerkingseenheden, waarvan 12 in het naburige Australië. Fonterra
voert producten uit naar 140 landen en
heeft activiteiten in eigen beheer of in
jointventure op alle continenten met grote
zuivelgroepen, zoals Nestlé en Friesland
Campina. De jaarlijkse uitvoer bestaat
uit 140.000 zeecontainers die vertrekken vanuit de haven van Tauranga aan de
oostkust. Het bedrijf neemt meer dan een
derde van de internationale zuivelhandel
voor zijn rekening. In Europa werd deze
maand nog een nieuw hoofdkantoor
geopend in Amsterdam. Met de komst
van het Europese hoofdkantoor versterkt
Nederland zijn positie op het gebied van
agrofood. Fonterra koos voor Amsterdam
vanwege de vele onderzoekers en bedrijven in Nederland die zich toeleggen op
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Groot in melkpoeder

en

Europees hoofdkantoor in
Amsterdam
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Foto: Guy Vandepoel

De zuivelcooperatie Fonterra telt ruim
10.500 leden-melkveehouders. Bij de
leden horen evengoed melkveehouders
met 30 koeien als leveraars met 3000
koeien. Aan het hoofd staat een bestuursraad van 13 leden, waarvan er 9 gekozen
zijn door de melkleverende vennoten en
bijkomend 4 gecoöpteerd worden door de
bestuursraad. De 35 regionale ledenkringen vormen met evenveel leden een raad
van aandeelhouders die erover waakt dat
het bestuur voldoende rekening houdt
met de behoeften van de vennoten-melkveehouders. Door de raad van aandeelhou-

innovatie van de zuivelproductie. Voor het
grootste deel van de Europese export zal
het bedrijf gebruik maken van Nederlandse havens en andere distributiekanalen.
Vanuit het nieuwe hoofdkantoor wordt
de verkoop, marketing en distributie van
zuivel in Europa en Rusland aangestuurd.
Fonterra Europe heeft 80 werknemers,
waarvan 55 in Amsterdam.

er

Toonaangevend op internationale
zuivelmarkt

ders wordt een melkcommissaris aangesteld, die moet bemiddelen in geschillen
tussen individuele melkveehouders en de
coöperatie. Fonterra beschikt over ruim
14 miljard Nieuw-Zeelandse dollar activa
(7,96 miljard euro) en biedt werk aan
15.600 personeelsleden. In 2009 werd
14,7 miljard l melk opgehaald, wat overeenstemt met 89% van de totale melkproductie in Nieuw-Zeeland. De coöperatie beschikt over een rmo-park van 450
vrachtwagens! De gerealiseerde omzet in
2009 bedroeg ruim 385 miljoen euro. De
uitbetaalde melkprijs in het najaar van
het leveringsseizoen 2010-2011 bedroeg
gemiddelde 29,50 euro per 100 l. Voor
Nieuw-Zeeland was dit een historisch
hoge melkprijsnotering! Het jaar 2008
was door droogte een rampzalig jaar en
meteen ook een van de dieptepunten uit
het jonge coöperatieve bestaan van Fonterra.

Bo

coöperaties, die 95% van de Nieuw-Zeelandse zuivelproductie in handen hadden.
Het ging om de nz Dairy Group en kiwi
Cooperative Dairies. Na een eerste mislukte poging beslisten 84% van de betrokken leden melkveehouders in juli 2001 tot
de fusie van de nog bestaande coöperaties.
Fonterra cooperative Group Ltd. werd
opgericht en is tot vandaag volledig eigendom van de nz Dairy Farmers, die 95%
van de Nieuw-Zeelandse melkveehouders
vertegenwoordigt.

Foto: Guy Vandepoel
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Zo werd berekend dat, indien Fonterra op
basis van de ontwikkelingen op de internationale zuivelmarkten haar melkprijs voor
de melkveehouders met 1 dollar verhoogt,
dit een financieel voordeel oplevert van
300 dollar voor elke Nieuw-Zeelandse burger! In de studie wordt ervan uitgegaan dat
de veehouders de helft van elke dollar extra
melkgeld besteden aan de aankoop van
lokale producten en diensten.

In Nieuw-Zeeland wordt melk naar waarde
geschat. Voor een verpakking van 2 l betaal
je er 2,5 euro.
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Toekomst biedt veel uitdagingen
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Opkomst producentengroeperingen in Australië

nd

belangrijker voor de rentabiliteit maar ook om te overle-

Foto: Guy Vandepoel

nia heel wat meegemaakt. Risicobeheer wordt steeds

de coöperaties daalde van meer dan 80%
in 1990 tot 37% in 2010.
De zuivelindustrie bestaat momenteel uit multinationals, private bedrijven,
coöperaties en melkophalers die vooral
nichefabrikanten bevoorraden. Wat de
melkaanvoer betreft, wordt 37% van de
melk opgehaald en verwerkt door coöperaties. Daarnaast zijn er ophaalcoöperaties
die goed zijn voor 28% van de melk en de
opgehaalde melk verkopen aan een verwerker. Zij hebben een exclusieve relatie
met een verwerker. Verder zijn er ophaalovereenkomsten met private verwerkers
en contracten met de consumptiemelkindustrie. Buiten de traditionele coöperaties
is er een collectieve onderhandelingsmogelijkheid voor de melkveehouders ontstaan. Er zijn zo’n 18 producentengroeperingen die een uitzondering hebben op
de concurrentiewetgeving en gezamenlijk
voor hun leden kunnen onderhandelen
over de melkprijs. Veel melkveehouders
hebben onder het nieuwe beleid beslist
om hun coöperatie te verkopen aan buitenlandse zuivelbedrijven.

– Renaat Debergh, bcz –

Aandeel coöperaties gehalveerd

De zuivelsector in Australië telt 7500
melkveebedrijven die ongeveer 9 miljard l
melk produceren. 45% van de zuivelproductie wordt uitgevoerd naar zo’n 100 verschillende landen. De binnenlandse vraag
naar kaas en yoghurt groeit. De prijs voor
melk, bestemd voor consumptiemelk, is
hoger en minder volatiel dan de prijs voor
de andere melk. De markt en de wisselende klimaatomstandigheden leiden tot een
enorme volatiliteit in het inkomen van de
melkveehouders. De zuivelindustrie in
Australië kent een zestal groepen die 90%
van de melk verwerken. Het aandeel van
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In 1986 werden de producten, andere
dan consumptiemelk, volledig vrijgemaakt. Hier gold de wereldmarkt als
referentie. In 2000 werd de deregulering
voltooid en uitgebreid naar consumptiemelk. Sinds 2003 kende men verschillende periodes van extreme droogte en
werd het watergebruik aan beperkingen
onderworpen. Bij de deregulering werd
een uitzondering op de concurrentiewetgeving ingevoerd zodat melkveehouders
in producentengroeperingen gezamenlijk
konden onderhandelen over de melkprijs.
Inmiddels is het coöperatief aandeel in de
ophaling en verwerking drastisch gedaald.
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De Australische zuivelsector heeft de voorbije 2 decen-

De zuivelsector in Australië staat voor heel
wat uitdagingen. Met de groenen op een
sleutelpositie in de senaat worden heel
wat veranderingen verwacht. Een koolstoftaks zou in voorbereiding zijn. Daarnaast
nemen ook de waterbeperkingen uitbreiding. De afbouw van de prijsondersteuningen en het gedereguleerd beleid brengen
een grotere volatiliteit, zowel van de melkprijs als van de prijzen van de inputs. Risicobeheer wordt steeds belangrijker voor de
rentabiliteit maar ook om te overleven. Het
risicobeheer heeft niet enkel betrekking op
de melkprijs maar ook op de marge. Steeds
meer melkveehouders nemen deel aan het
Farm Management Deposit Scheme, een overheidsmaatregel waarbij geld wordt weggezet in goede jaren, dat men dan in slechte
jaren belastingvrij kan terugnemen. r

Oceanië is de belangrijkste leverancier van
zuivel op de wereldmarkt. In 2009 nam
de melkproductie in Australië en NieuwZeeland met 1 miljard kg (+ 4%) toe,
waardoor het aandeel van de 2 staten op
de wereldmarkt steeg van 29% naar 36%.
De weersomstandigheden bepalen een
dergelijke plus of min in de productie en
tegelijkertijd de grilligheid van de wereldzuivelmarkt. Australië en Nieuw-Zeeland
produceren samen ongeveer 25 miljard kg
melk. Het aandeel van Nieuw-Zeeland in
deze productie is sinds 2000 gestegen van
55% naar 65% in 2009!

Praktijkonderzoek als drijvende
kracht voor innovatie
Sinds de oprichting van Fonterra in 2001 coördineert
Dairy nz het praktijkonderzoek voor de zuivelsector in

nd

Nieuw-Zeeland. Hun voornaamste doelstelling is de
verbetering van de concurrentiepositie van de Nieuw– Guy Vandepoel, Studiedienst –
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Melkveehouders financieren
Melkveehouders betalen een jaarlijkse bijdrage van 0,036 Nieuw-Zeelandse dollar per kg
milk solids, wat een jaarlijks budget aan werkingsmiddelen oplevert van ongeveer 30 miljoen euro. Voor een gemiddeld melkveebedrijf
stemt dit overeen met een jaarlijkse bijdrage
van 2400 euro. Een derde van de middelen
wordt ingezet in praktijkgericht onderzoek; een
derde van de middelen financiert de uitbating
van demobedrijven en proefveldwerking; 25%
wordt gebruikt in het kader van dierziektebestrijdingsprogramma’s en het laatste deel van 10%
is bedoeld voor consultancy en voorlichting.

Foto: Guy Vandepoel
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Effluentmanagement is een belangrijk
thema in de Nieuw-Zeelandse melkveehouderij. Voor alle duidelijkheid: de problematiek rond het Mestactieplan klinkt
ons meer vertrouwd in de oren. Door het
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Ook cichorei en weegbree blijken interessante
aanvullingen in de grasmat.

Invloed van effluentmanagement
op grondwater

Bo

Dairy nz zet voornamelijk in op samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en universiteiten in 3 onderzoeksdomeinen: productie-efficiëntie,
duurzaamheid, management en innovatie. Dit artikel geeft een overzicht van de
belangrijkste onderzoeksthema’s.
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Zeelandse melkveehouder op de globaliserende zuivelmarkt.

bedrijfssysteem van een begrazing het
jaar rond beperkt de mestproblematiek
zich echter tot een verplichte spreiding op
de weilanden van het effluent dat wordt
verzameld in de wachtruimte en melkstal tijdens het melken en de reiniging
van de melkinstallatie. Naast verplichte
opvang krijgen de Fonterraleveraars ook
normen opgelegd inzake verwerking en
aanwending van effluent. In open bezinkingsvijvers worden de dikke en dunne
fractie gescheiden. De dunne fractie wordt
vervolgens beregend op het grasland. De
dikke fractie wordt na compostering aangewend als organische mest. De opvolging
van het effluentmanagement is een van
de controlepunten tijdens de bedrijfsaudits die door Fonterra worden uitgevoerd.
Nieuw-Zeeland telt grote oppervlakten
wetlands, die bescherming gekregen hebben in het kader van de internationale
Ramsarrichtlijn. In de buurt van dergelijke gebieden gelden extra strenge regels
voor effluentgebruik en veebezetting.
Ook de problematiek van urinebrandplekken in de begraasde percelen kreeg
van de onderzoekers recent heel wat aandacht. Door het gebruik van nitrificatieinhibitoren hoopte men tijdens de winter
het stikstofverlies te beperken.

Impact van plantendiversiteit
in de grasmat
In een uitgebreide praktijkproef wordt het
effect van plantendiversiteit in de grasmat
vergeleken. Op 3 percelen cultuurgrasland
zaait men verschillende graszaadmengsels
in. Daarnaast werd er niet alleen geëxperimenteerd met de introductie van diverse

Op de Scott Farm, nabij Hamilton, onderzoekt
Dairy nz, verschillende aspecten van duurzaamheid. Naast een uitgebreid onderzoek inzake
biodiversiteit, CO2-balans en effluentmanagement doet men ook onderzoek naar het prototype van het toekomstige duurzame NieuwZeelandse melkveebedrijf. Het bedrijf huisvest
460 melkkoeien op 143 ha. De aansturing van
het Nieuw-Zeelandse praktijkonderzoek vanuit
de sector, is ongetwijfeld de motor achter de
toekomstige ontwikkelingen van de zuivelsector
in het land. Door een efficiënte inzet van middelen blijft de sector op diverse domeinen vooruitlopen voor wat innovatie betreft.
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De opslag van extra CO2 in de teeltlaag en
wortelzone onder graslandpercelen vormt
een potentieel belangrijke CO2-buffer
tegen de gestegen broeikasgasproductie.
Ook in Vlaanderen zijn er grote schommelingen in het koolstofgehalte van de bouwvoor in functie van het bodemtype en het
teeltsysteem. Zo is geweten dat het regelmatig scheuren van grasland de oorzaak is

Prototype toekomstig
melkveebedrijf
In een recent gestart driejarig project wil
men aangaande duurzaamheid een vergelijking maken tussen 3 verschillende bedrijfstypes: gangbaar, 0 N-gebruik en laag

Tabel 1 Verschillende bedrijfstypes voor de toekomstige Nieuw-Zeelandse melkveehouderij
kg melkproductie/
ha ruwvoeder

N-gebruik/ha (kg)

Gangbaar

3,0

14.500

190

40

Laag N-gebruik
(prototype)

3,0

13.000

167

35 (doel=20)

0 N- gebruik

2,5

11.000

0

Bo

N-gebruik in het zogenaamde prototype.
Met de verschillende bedrijfstypes wil
men nagaan met welke managementmaatregelen men de voeder- en bemestingsefficiëntie kan verbeteren binnen de vooropgestelde milieudoelstellingen. Aanvullend
loopt er in het kader van de veeverbetering
een selectieprogramma om de voederconversie bij melkkoeien te verbeteren. Het
project wil uitzoeken waarom sommige
koeien erin slagen om veel efficiënter
voeder om te zetten in melk. In andere
sectoren (varkens en pluimvee) werd de
selectie de voorbije decennia voornamelijk
aangestuurd op basis van voederconversie,
bij melkvee gebeurde tot vandaag weinig.
Dit onderzoek – waarbij gebruik gemaakt
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Een productieverhoging van de veestapel
op basis van bijvoeding van granen is voor
het Nieuw-Zeelands praktijkonderzoek
niet aan de orde. De melkprijsvorming op
basis van melkpoederexport maakt er de
inzet van dure krachtvoedergrondstoffen
niet rendabel. Nochtans kan een productiestijging van de melkveestapel in NieuwZeeland wellicht de grootste milieuwinst
opleveren. Door de verwachte hogere noteringen van de internationale graanmarkten zal de verhouding tussen krachtvoeder
en melkprijs voor de Nieuw-Zeelandse
melkveehouders ongunstig blijven. Wellicht zal dit een verdere stijging van de
Nieuw-Zeelandse zuivelproductie afremmen en de klimaatafhankelijkheid van de
gerealiseerde melkproductie en bijhorende
volatiliteit vergroten. Door de afbouw van
de schapenstapel kon de melkveehouderij
er in het verleden vrij gemakkelijk uitbreiden. Nochtans wordt ook in Nieuw-Zeeland
de melkveehouderij geconfronteerd met
groeibeperkingen: arbeidsbeschikbaarheid,
milieuproblematiek, waterbeschikbaarheid,
wijzigend landgebruik, beschikbaarheid
geschikt grasland, … Het opdrijven van
de bodemproductiviteit met behoud van
de historische milieukwaliteit vormt de
toekomstige uitdaging. Duurzaamheid is
een prioritair thema in het praktijkonderzoek en dit onder druk van de toenemende
globalisering van de zuivelhandel. In schril
contrast staat echter de primaire behoefte
aan minimale voedselveiligheid op de
belangrijkste afzetmarkt van melkpoeder
in buurland China. Uit de reactie van een
paar melkveehouders blijkt dat duurzaamheid een thema is dat men voor het imago
noodgedwongen ondergaat. r
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van een verlaging van het koolstofgehalte.
Inzake technische uitbating zou je vermoeden dat de Noord-Europese zuivelsector op
dit punt een min heeft ten opzichte van de
Nieuw-Zeelandse ‘graslandmelkveehouderij’. Op basis van veldproeven blijkt echter
dat het CO2-gehalte in de bouwvoor onder
de in Nieuw-Zeeland historisch aanwezige
permanente graslanden afneemt! Een verklaring kan men hiervoor niet vinden. Met
hoogtechnologische meetapparatuur wordt
onder diverse graslanduitbatingsystemen
het CO2-gehalte in de bodem en de atmosfeer continu opgevolgd. In de CO2-balans
van het grasland houdt men rekening
met de plantaardige fotosynthese en het
microbiële bodemleven. Ook het klimaat

N-verlies/ha (kg)

Besluit

en

Koeien/ha

wordt van de modernste selectietechnieken op basis van genomic selection – wil de
focus verschuiven van de hoogste productie per koe naar de meest efficiënte melkproducerende koe!

nd

Onverklaarbare reductie
koolstofgehalte

zelf heeft een impact op de CO2-balans.
Zo heeft verminderde grasproductie ten
gevolge van droogte een negatieve impact
op de CO2-balans van grasland. De resultaten van deze metingen leveren, in combinatie met de afvoer van CO2 via de melk,
de methaanproductie bij de koeien en de
extra aanvoer van krachtvoeders, een CO2balans op. Het onderzoeksproject wil op
bedrijfsniveau good management practices
detecteren om de afname van koolstof in
de bouwvoor te kenteren.

bo

klavertypes, maar ook cichorei en weegbree
(plantago) blijken interessante en smakelijk voederplanten in de grasmat (zie foto
p. 45). Zo bedroeg de opbrengst van proefpercelen cichorei na 4 tot 5 graasbeurten
16 ton droge stof, wat meer is dan de courante grasopbrengst.

Op vraag van de melkveehouders werd het thema once a day milking van nabij bestudeerd. Op 4% van de Nieuw-Zeelandse melkveebedrijven past men deze techniek
gedurende het hele seizoen reeds toe. Daarnaast zijn er heel wat bedrijven die op het
einde van het productieseizoen, of bij invallende droogte in de zomer, overschakelen
op 1 keer per dag melken. Naast een lagere arbeidskost (-26%) worden voornamelijk
lifestylevoordelen aangehaald. Bij Friesian resulteerde de introductie van het 1 keer
per dag melken in een productiedaling van 30%, een stijging van de gehaltes en een
daling van het lactosegehalte in de melk. Bij Jerseys bleef de productiedaling beperkt
tot 20%. Voor wat vruchtbaarheid van de veestapel betreft, was er een duidelijke
verbetering zodat de vervangingskosten sterk gereduceerd kunnen worden. Het stijgende celgetal zorgde anderzijds bij heel wat bedrijven voor problemen, alhoewel
men geen link kon leggen met een verhoogde mastitisfrequentie.
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Foto: Guy Vandepoel

Overschakeling naar ‘once-a-day milking’

