Wat leren we van
Noord-Ierland?
Tweemaal per jaar komen we als Dairyman bij elkaar in een van
de deelnemende regio’s. Afgelopen september was NoordIerland aan de beurt.
Wat opvalt is dat de melkveehouderij in deze regio zo verschilt van die
in buurland Ierland. De Noord-Ierse
melkveehouderij lijkt meer op de
Nederlandse. Dit komt vooral door
de groei van de melkproductie na
het instellen van de melkquotering,
in 1984. In Noord-Ierland groeide
die met maar liefst 50%, omdat in
andere delen van Groot Brittannië
het quotum niet werd volgemolken.
Met 8.300 kg melk per ha is dat beduidend minder dan de 13.900 kg
per ha in Nederland, maar duidelijk meer dan de 5.600 kg per ha in
Ierland. Ook de melkproductie per
koe is veel hoger dan in Ierland, wat
vooral het gevolg is van veel meer
krachtvoer. Om zijn gras te verwaarden is de melkproductie in Ierland

gebonden aan het groeiseizoen dat
men zo lang mogelijk maakt. De Ieren beweiden 305 dagen per jaar, in
Noord-Ierland is dat 196 dagen en in
Nederland slechts 168 dagen. Door
een voorjaarskalvende veestapel
wordt in Ierland in de winter nauwelijks gemolken. In Noord-Ierland is
de melkproductie, net als in Nederland, goed over het jaar verdeeld.
Hierdoor kunnen de Noord-Ieren in
de wintermaanden hun melk naar
Ierland exporteren, om de fabrieken
daar draaiende te houden, wat aardig uitbetaalt.
Frans Aarts (coördinator Dairyman)
Plant Research International
De Noord-Ierse koeien weiden gemiddeld een maand langer dan de Nederlandse.

Reductie gasvormige emissies dichter bij dan je denkt
Binnen het thema ‘Gasvormige emissies’ hebben Koeien & Kansen-veehouders zich de afgelopen twee jaar sterk gemaakt om emissies van ammoniak (NH3)
en methaan (CH4) verder te reduceren, zonder daarbij in te boeten op de reeds behaalde resultaten voor lachgas, nitraat en fosfaat. In een aantal voedingsworkshops hebben ze ervaringen uitgewisseld en nieuwe ideeën opgedaan. De kennis hieruit verschijnt binnenkort in rapportvorm. Meer bewustwording, meer
gevoel en meer grip blijken belangrijk.
Bewustwording: van 28% naar
30% is lastiger
Een van de belangrijkste factoren
voor de deelnemers in het traject is
bewustwording. De afgelopen twee
jaar is sterk gefocust op maatregelen
die de emissies verder terugbrengen,
en dat blijkt niet eenvoudig. Maar
wat we vaak vergeten, is dat het nu
over de laatste en moeilijkste stap
gaat. De al in 2009 bereikte 28%
broeikasgasreductie ten opzichte
van het referentiejaar 1990 moet namelijk nog verder terug naar 30% reductie in 2013. En dat valt niet mee.
Voor de brede praktijk is dit echter
nog niet aan de orde. Die moet eerst
nog de stap maken van ongeveer
15-20% naar 20-25% reductie. Die
stap is goed te doen met de maatregelen die de Koeien & Kansenveehouders in de afgelopen vijftien
jaar al geïmplementeerd hebben om

te schenken aan het onderwerp in
de zuivelsector en in de mengvoerindustrie, komen gasvormige emissies in de dagelijkse praktijk meer
op de agenda te staan en gaan ook
veehouders het als een belangrijk
onderwerp ervaren. Dit vergroot hun
persoonlijk betrokkenheid; zeker
wanneer ze daarbij beloond worden
voor hun prestaties.

Deelnemers en adviseurs in discussie tijdens voedingsworkshop.

gerelateerde milieudoelstellingen te
halen. Denk daarbij aan maatregelen
zoals het verbeteren van de mineralenkringlopen, het verlagen van het
stikstofoverschot en het verbeteren
van de voerefficiëntie.

Gevoel: ook steun van omgeving
Verder is ook het gevoel dat deelnemers bij dit thema hebben belangrijk. Gasvormige emissies staan momenteel nog ver van de gemiddelde
veehouder af. Door meer aandacht

Grip: maatwerk eigen bedrijf
Ten slotte is het belangrijk voor een
melkveehouder om meer grip te
krijgen op de sturingsmogelijkheden en het effect van de ingezette
maatregelen. Een standaardmaatregelenpakket voor ieder bedrijf is
onmogelijk. De specifieke bedrijfsomstandigheden zoals grondsoort,
gewasteelt,
productie-intensiteit,
etc. vragen om individueel maatwerk. Goed veemanagement is een

Impressie Dairyman Stakeholder Conference
Jos de Kleijne, melkveehouder en Dairyman-deelnemer
“Op uitnodiging van Dairyman heb
ik 24 en 25 oktober j.l. samen met
collega-melkveehouder Peter Hoeks
deelgenomen aan een tweedaagse
internationale conferentie. De eerste
dag hebben we vooral stilgestaan
bij de vragen rond duurzaamheid in
de regio en implementatie van milieuwetgeving vanuit de Europese
Commissie. De tweede dag was iets
meer praktisch. De eerste dag begon
met presentaties over de verschillen
en overeenkomsten in bedrijven en
in regelgeving tussen de Dairymanregio’s. Daarna luisterden we naar
twee interessante sprekers, mevr.
Inge van Oost, DG Agriculture and
Rural Development en dhr. Michael
Hamell, DG Environment. Hun inleidingen gaven ons een kijkje in het
nieuwe Europese landbouwbeleid
als het gaat over duurzaam, innovatief en milieu. Deze drie elementen

moeten in de toekomst zorgen dat er
een productieve landbouw blijft die
zorg draagt voor de omgeving waar
die productie plaatsvindt.
Na iedere presentatie gingen we in
groepjes aan de slag met een bepaalde vraag, waarna de voorzitter
van het groepje de uitslag voor de
zaal presenteerde. Vervolgens kon
iedereen via een stemkastje zijn
voorkeur voor de antwoorden aangeven. Dat was zeer leerzaam. Maar
ook de internationale contacten,
mogelijk vanwege de gemengde samenstelling van de groepjes, was een
toegevoegde waarde voor de deelnemers. Via de stemkastjes hebben we
geprobeerd nog wat richting aan de
beleidsmakers mee te geven. Hopelijk doen ze er in Brussel iets mee.
De volgende ochtend begonnen we
met vijf korte presentaties die elk inzoomden op een bepaald onderdeel

van Dairyman. Zo gaf Jouke Oenema
een overzicht van de milieuprestaties van de verschillende regio’s in
Dairyman. Zeer interessant, ook al
omdat het goed weer gaf waar een
regio sterk en zwak in is. Daar kunnen we van leren; om zo sterker de
toekomst in te gaan als melkveehouderij. Vervolgens de bus in naar
een rundveebedrijf in noord Frankrijk
vlakbij Lille. La ferme du Vinage is
een multifunctioneel bedrijf met een
kaasmakerij, commerciële groentetuin, boerderijwinkel en groepsexcursies. Na dit bedrijf bezochten we
een Vlaams bedrijf, waar een jonge
bedrijfsopvolger enthousiast bezig
is om het melkveebedrijf naar zijn
hand te zetten. Daarna weer de bus
in, terug naar Gent. We hebben twee
enerverende dagen achter de rug.
Vooral zeer boeiend om dit mee te
mogen maken.”

Internationaal groepswerk…

basisvoorwaarde. Daarnaast zijn er
sturingsmogelijkheden in het voermanagement. De voerefficiëntie kan
bijvoorbeeld functioneren als indicator. Een hogere voerefficiëntie gaat
samen met een verlaging van de
emissies per kg meetmelk. Het sturen op een verbetering van de voerefficiëntie leidt bovendien vanzelf tot
aandacht voor de meeste maatregelen in de lijst die Koeien & Kansen
heeft samengesteld voor de reductie
van de gasvormige emissies.
Roselinde Goselink en Léon Šebek,
Wageningen UR Livestock Research

