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Piet Riemersma: ‘Vraag hulp bĳ zoektocht naar gewas met hoogste vem’

Meer uit ruwvoer halen
Aan de vooravond van het nieuwe melktĳdperk kĳken veel melkveehouders uit naar 1 april 2015. Geen overhaaste beslissingen nemen en zo
efficiënt mogelĳk werken bleek een goede tip op het rundveesymposium
‘Klaar voor verandering’ van ForFarmers Hendrix.
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aar na jaar blĳft de wereldproductie van melk
toenemen. Volgens Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie Zuivelindustrie, ligt
de voorspelde wereldproductie in 2014 drie procent hoger dan in 2013. Dit betekent
een productiestĳging van 23
miljard liter melk, wat vergelĳkbaar is met zeven keer de
Belgische melkproductie. Een
stĳgende wereldbevolking en
een stĳgend zuivelverbruik
per hoofd toont dat de vraag
naar melk nog lang niet zal
afnemen, gaf Debergh aan tĳdens het rundveesymposium
‘Klaar voor verandering’ van
ForFarmers Hendrix.
‘IFCN, TetraPak en Rabobank
voorspellen een stĳging in het

melkverbruik van respectievelĳk 30, 36 en 23 procent tussen 2013 en 2024.’ De landen
waar het verbruik sterk zal
toenemen – vooral Aziatische
en Afrikaanse landen – zĳn
volgens Debergh niet in staat
om alle zuivel zelf te produceren. ‘Hier is een rol weggelegd
voor Europa om in deze extra
vraag te voorzien.’

Zuivel investeert
Dat er toekomst is voor de
melkveehouderĳ, is te zien
aan de gedane investeringen
door de zuivelindustrie, gaf
Debergh aan. ‘Zo bouwt Fonterra bĳvoorbeeld een nieuwe
fabriek in Nederland en opende Milcobel een nieuwe productielĳn in België.’ Terwĳl
de investeringen in de perio-

de 2005-2010 nog jaarlĳks gemiddeld 89 miljoen euro bedroegen, lag dit in de periode
2011-2013 al op 132 miljoen
euro per jaar. De zuivelindustrie anticipeert duidelĳk op
de periode na het quotumtĳdperk.
De melkprĳs vertoont over de
laatste tien jaar een stĳgende
trend, al kenden we in 2009
en 2012 twee diepe dalen.
Debergh benadrukte wel dat
de kostprĳs soms meer dan
evenredig meesteeg. ‘In de
toekomst kunnen de prĳsschommelingen groot blĳven.
Daarom is het nog belangrĳker dan vroeger om een buffer
aan te leggen in de goede jaren’, waarschuwde hĳ.

Bodem en bemesting
Piet Riemersma, teeltspecialist bĳ Ruwvoerpartners, ziet
1 april 2015 als ‘bevrĳdingsdag’. Alle kosten op het melkveebedrĳf nemen toe en de
marges worden flinterdun.
Volgens Riemersma is het
belangrĳk dat de veehouder
zo veel mogelĳk melk uit
het ruwvoer haalt. ‘Enerzĳds
moet de opbrengst per hectare omhoog en anderzĳds moet
de omzetting van ruwvoer
in melk efficiënter gebeuren’,
gaf hĳ aan.
Vooral bodem en bemesting
bepalen het succes volgens
Riemersma. ‘Ik vergelĳk de
bodem wel eens met een koe,
waar de pH in de pens ook een
belangrĳke rol speelt. Een te
hoge of te lage pH zorgt er-
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voor dat de bodem niet functioneert’, legde hĳ uit. ‘Daarom
is het belangrĳk om een evenwichtige bemesting toe te dienen. Zo hebben ammonium
en ureum bĳ lagere bodemtemperaturen een veel hogere
zuurontwikkeling dan nitraat,
waardoor elementen in de bodem beter beschikbaar worden.’ Een goede rassenkeuze
is eveneens van groot belang.
‘Hulp van specialisten is geen
overbodige luxe bĳ de zoektocht naar het ras met de
hoogste vem-waarde’, beklemtoonde Riemersma. Hĳ eindigde z’n betoog met een quote van hockeycoach Marc
Lammers: ‘Winnaars hebben
een plan, verliezers een excuus.’ ‘Landbouwers moeten
nog meer plannen, want missers kun je je niet meer veroorloven’, aldus Riemersma.
Stephane Moyaert, melkveespecialist van ForFarmers
Hendrix, noemde levensproductie en efficiëntie op het gebied van rantsoen, eiwit en
arbeid als de parameters die
de melkveehouder zelf het
best kan sturen. ‘Goede technische kengetallen nastreven
en trachten te verbeteren is
dus een must’, benadrukte
Moyaert.
Als voorbeeld kwam Oscar
Hoogenraad zĳn verhaal vertellen. ‘Ik had van jongs af aan
interesse in de melkveehouderĳ. Al zĳn mĳn ouders zelf
niet actief in de agrarische
sector, toch nam ik in 2006
een Waals landbouwbedrĳf
over.’ Na verloop van tĳd
doken meerdere onverwachte problemen op. ‘Door in
te grĳpen in zaken die er
echt toe doen, zoals dier- en
voermanagement, melken en
koecomfort, heb ik nu een gezonde veestapel van 88 melkkoeien opgebouwd, waarmee
we de crisis in 2009 en 2012
hebben overleefd.’ l
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