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Demanagementcyclus omvat planning (strategisch,tactischenoperationeel), uitvoering enevaluatie.Dewerkterreinen waarop dezecyclusbinneneen bedrijf
wordt toegepast zijn: productie,marketing enfinanciering. Indezebijdragestaat
deproductiecentraal.
Opeenmelkveebedrijf vindt deproductie vanmelk engebruiks-enslachtvee
plaatsopdrie onderling verbonden bedrijfsonderdelen: (1)het melkvee-en(2)
jongveegedeelte en (3)degrasland-envoedergewasproductie. Dezeonderdelen
kunnen per bedrijf sterk verschillen in het beslagdat zij leggenop deproductiefactoren enproductiemiddelen.
Debelangrijkste bronnenvanvariatie in inkomensverschillen tussenrundveebedryvenzijn: (1)arbeidsefficiëntie, (2)melkgeld, (3)bijkomendevoerkosten,
(4)omzet enaanwasen (5)kostenvangrond engebouwen.Deposten 1en5
hangennauw samenmet debedrijfsopzet enliggenop korte enmiddellange termijn minof meer vast. Deanderedrie postenzijn meer variabel en kunnen door
deveehouder (samenmet zijn bednjfsbegeleiding) opkortetermijn beïnvloed
worden.
Deeconomische waardevanmeer melk per koe isineenquotumsituatie afhankelijk vandealternatieve aanwendingmogelijkheden vandevrijgekomen productiemiddelen,enkanvariërenvan20tot 90%vandewaarde ervan ineenquotumvrijesituatie (waarin het saldomelkopbrengst minusvariabele kostenongeveer 50ct/kgis).
Demelkgeldopbrengstwordt sterk bepaalddoor dehoogte vanhet melkquotum. Bijgelijkblijvend melkquotum enaantal melkkoeien isdeze opbrengstpost
slechtszeer beperkt te beïnvloeden (eiwitfractie verhogen,wintermelk, EKO melk).
Indien demelkproductie per koeverhoogd wordt by gelijkblijvend melkquotum
betekent dit eenbesparingop onderhoudsvoer (i.e.ruwvoer).Vooreen intensief
bedrijf zaldit resulteren ineenverminderde aankoop vanruwvoer, dus ineen
besparingop depostbijkomende voerkosten.Opdezebedrjjven dient dusin eersteinstantie gestreefdteworden naar zoveel mogeljjk eigen ruwvoer (kwantiteit). Eenextensief bedrjjf dient echter testrevennaar eenzohoogmogely'ke
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kwaliteit vanhet ruwvoer. Valorisatie hiervan kanmiddelsverschillende wegen
tot standkomen:verkoopvanruwvoer, besparing opdeN-giftjongvee opfok of
vervanging vankrachtvoer door ruwvoer.
Devoor- ennadelenvanaankoop of leasevanmelkquotum met uitbreiding van
demelkveestapel zynniet éénduidig enverschillen per bedrijf. Inhet algemeenis
aankoopalleenzinvol indien deafschrijvingstermijn vanhet melkquotum groter
isdan10jaar. Leasenkanzinvolzijn indienhet bedrijf indeeigenruwvoerbehoefte kanvoorzien (extensief bedrijf), endemelkproductie en-prijs voldoende
hoog zijn. Leasen/kopen kanook passenineengroeistrategie, realisatie extra
ruwvoer of quotumoverschrijding.
Dejongvee opfok kanvia depostomzetenaanwaseenaanzienlijke bijdrage
leverenaanhet bedrijfsresultaat. Of deopfok op het eigenbedrijf economisch
zinvol ishangt nauwsamenmetderuwvoersituatie en (inde nabije toekomst)
met het mineralenoverschot.Extensieve bedrijven hebben meer ruimte voor de
jongvee-opfok danintensieve bedrijven.Factoren,dieverder vanbelang zijn,
zijn: het vervangingspercentage, dekalversterfte enhetverkoopmoment vande
kalveren. Eenoptimale mixvandezefactoren kanbijdragen tot een vergroting
vandepost omzet enaanwas.
Dekostenvandejongvee-opfok bedragenƒ 2200-2300pervaars(excl.arbeid).
Demanagementinstrumenten die eenveehouder kangebruiken bij optimaliseringvandejongvee-opfok zijn: degroeistrategie enhet inseminatiebeleid.Een
versneldeopfokperiode kanvoordelen bieden:reductievandetotale voerkosten,
eenverkorting vandenon-productieve opfokperiode, eenverkortingvanhet
generatie-interval eneenvermindering vanhet mineralenoverschot. Hiertegenoverstaanook mogelijke nadelen,zoals:dekansop eenverlaagd productievermogen (met nameindeeerste lactatie), lageredrachtigheidskansen eneenduurder
rantsoen.
Bij het graslandmanagementzyndrie hoofdaspecten vanbelang:
1. Demaximale graslandopbrengst;
2. Dehoeveelheidvoer diedaadwerkelijk geproduceerd wordt;
3.Debenutting vanhet geproduceerde voer.
Bijdit laatste spelendevolgende factoreneengrote rol. deefficiëntie vande
voederwinning, het uitkuilen (m.n.verspilling) enhetvoedermanagement.
Extensieve bedryvendienente mikken opeenzohoog mogelijke kwaliteit; hierdoor isvroeg maaienaangewezen.Intensieve bedrijven dienen te strevennaar
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zoveel mogelijk kwantiteit hetgeen eenzwaresnedenoodzakelijk maakt;daarnaastkunnen zijdebeweiding beperken incombinatie met bijvoedering.
Derelatiesm.b.t.het management tussendeafzonderlijke bedrijfsonderdelen
lopen viaverschillende bedrijfseconomische posten.
Voor derelatietussenhet melkvee-enhetjongveegedeelte zijn dit:depost
omzet enaanwas,het mineralenoverschotendehoeveelheidwintermeik. Op
intensieve bedrijven ishetjongvee-onderdeel eenconcurrent vanhet melkveeonderdeel,zodatjongvee-opfok elderseenalternatief kanzijn. Extensievebedrijvenhebbenverschillende mogelijkheden dejongvee-opfok verder te valoriseren
door aanwending vaneigen ruwvoer.
Derelatie melkvee-graslandloopt m.n.viadepostbijkomende voerkosten,warbjj extensieve bedrijvenvooral dienente streven naar kwalitatief zogoedmogelijk ruwvoer, terwijl voor intensieve bedrijvenvooral kwantiteit geldt.
Derelatiejongvee -grasland isdirectvia (goed) ruwvoer, enindirect viadepost
omzet enaanwas.
Het moge duidelijk zijn dat er geen gulden regel is voor alle soorten melkveebedrijven. Elk bedrijf is anders, zodat voor ieder bedrijf ook een andere mix van de
ter beschikking staande managementinstrumenten optimaal zal bijdragen tot het
realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De grootste verschillen tussen deze mix
zullen bestaan tussen extensieve en intensieve bedrijven.
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In1994heeft deWorldTradeOrganisation (WTO) eenovereenkomst gesloten
genaamd'Agreement onthe Application of Sanitary andPhytosanitary measures
(SPS agreement)'. Dezeovereenkomst heeft eenenorme invloed gehadopde
wetgeving vandeinternationale handel indierenendierlijke producten.
Regeringen mogenop basisvandeeigendiergezondheidsstatus handelsbarrières
instellenomdevoedselveiligheid endegezondheidvan het eigenrundvee te
beschermen.Dehandelsbarrières kunnenworden voorkomen door alslandzelf
eenhogegezondheidsstatus te hebbenvergeleken met andere landen.De
Europese Unie (EU)heeft beslotenomtot eenhogere diergezondheidsstatus te
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