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MELKVEE SCOORT HOOG BIJ INAGRO
De start van de studieclubs bij Inagro in het kader van het Leaderproject ‘Kennis delen in
de Westhoek’ was een goede gelegenheid om de werking rond melkveehouderij binnen
Inagro te belichten. – Luc Van Dijck
hankelijk advies van BAM. De bedrijfsgrootte van de begeleide bedrijven varieert
van 20 tot 200 koeien. Sinds vorig jaar
begeleidt Inagro ook biologische melkveehouders en bedrijven in omschakeling.
Eddy Decaesteker volgt met zijn team een
negentigtal melkveebedrijven op.
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Rond de tafel zaten de volgende medewerkers van Inagro Dierlijke Productie:
diensthoofd Isabelle Vuylsteke, coördinator van de Bedrijfsadvisering Melkveehouderij (BAM) Eddy Decaesteker, onderzoekers Ilse Louwagie en Evi Canniere.
“Ilse en Evi zijn ons team dit voorjaar
komen versterken”, vertelt Isabelle
Vuylsteke. “Met deze nieuwe krachten
zijn we nog beter gewapend om de melkveehouders ten dienste te zijn. Ilse werkt
vandaag op het project ‘Kennis delen in
de Westhoek’ en Evi op de projecten in
verband met emissies (in kader van PAS)
en Mortellaro. Daarnaast zijn ze ook nog
betrokken bij andere projecten. Het
volgende artikel in dit nummer gaat over
een van deze projecten, namelijk ‘Routeplanner melkvee’ (zie p. 32).

BAM
De fundamenten van de Inagro-melkveewerking liggen bij de dienst Bedrijfsadvisering Melkveehouderij (BAM), die in juni
zijn vijftiende verjaardag vierde. Zowel
gemengde als gespecialiseerde melkveebedrijven doen een beroep op het onaf-

bij te sturen, dan moeten we durven
zeggen dat melkveehouders dit te allen
tijde zouden moeten doen. Als we via de
implementatie van technische innovaties
de rentabiliteit op peil kunnen houden,
dan kunnen we spreken van een winwinsituatie. Anderzijds moeten we er ook
klaar en duidelijk over communiceren
wanneer bepaalde maatregelen, die
genomen (moeten) worden in het kader
van nieuwe maatschappelijke vragen, een
impact hebben op de bedrijfsrentabiliteit.”

Een goed project is elk
project waar de melkveehouder
beter van wordt.
Sterk partnerschap

Bijsturen
Eddy Decaesteker: “Naast de rantsoenbegeleiding en technisch advies, leggen we
in de BAM-begeleiding de nadruk op de
analyse van kengetallen die een beeld
geven van de technische prestaties op het
melkveebedrijf. Er is nog verbetering
mogelijk. Als we zien dat het mogelijk is
om in tijden van crisis nog efficiënter te
kunnen produceren door bepaalde zaken
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In Vlaanderen lopen momenteel verscheidene projecten voor melkveehouders of projecten waarbij de melkveehouderij betrokken is. Enkele zijn door Inagro
op gang getrokken, bij andere is Inagro
een van de partners. Nieuwe ideeën voor
projecten van Inagro zien het licht in de
Technische Adviesraad Melkvee (TAR
melkvee). Daarin zetelen vertegenwoordigers van de Vlaamse stakeholders
melkvee en ook een tiental melkveehouders. Deze vergadering komt eenmaal
per jaar samen, evalueert lopende pro-
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organiseren wij op melkveebedrijven. Dat
schept meteen een goede sfeer. Sommige deelnemers zijn in het begin wat
terughoudend om over hun eigen bedrijfsvoering te spreken.”

Programma project ‘Levensduur
verlengen’
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In het project ‘Levensduur verlengen’ is
jongvee het thema voor de volgende
studieclub. Jongveemetingen en een
kleine vragenlijst dienen als basis voor de
discussie. Wie wil deelnemen kan voor de
jongveemetingen rekenen op hulp vanuit
Inagro. De resultaten van deze metingen
worden verwerkt en gekoppeld aan het
jongveemanagement. Dit alles wordt
tijdens de discussie besproken en onderbouwd met ervaringen vanuit Inagro.
Deze studieclub heeft plaats op maandag
27 november om 13.30 uur op een van de
deelnemende melkveebedrijven. Inschrijven tegen 19 november. n
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tegenstelling tot de werking van de
bedrijfsleiderskringen van Boerenbond
die studieclubs zijn waar vooral via
duurzame meerjarige samenwerking
gediscussieerd wordt over bedrijfseconomische thema’s. Al zijn beide benaderingen in de praktijk vaak aan elkaar gelinkt.
In deze studieclubs komen melkveehouders samen om te discussiëren over een
bepaald technisch thema. Het aantal
deelnemers per studieclub is beperkt tot
een achttal. De deelnemers kunnen zelf
mee de inhoud vastleggen. Deze bijeenkomsten staan open voor iedere veehouder. Inagro doet een beroep op specialisten uit eigen huis en ook op externe
specialisten, bijvoorbeeld op medewerkers van Boerenbond als partner in dit
project.
De voorbije maanden waren er onder
meer bijeenkomsten specifiek voor jonge
melkveehouders en voor robotmelkers.
Ilse Louwagie: “Deze bijeenkomsten
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jecten en lanceert ideeën voor nieuwe
projecten. Bij de projecten in Vlaanderen
duiken vaak dezelfde partners op. Meestal zijn dit leden van praktijkcentra zoals
Boerenbond, Innovatiesteunpunt, ILVO,
Hooibeekhoeve, universiteiten …
Isabelle Vuylsteke: “Het is mooi dat de
partners in Vlaanderen het goed met
mekaar kunnen vinden en elkaar respecteren. Het is de bedoeling om voor de
uitwerking van een bepaald project de
juiste complementaire partners aan te
spreken, waarbij elke partner inhoud
toevoegt vanuit zijn eigen competentie.
De keuze voor projecten gebeurt altijd
vanuit de idee dat de melkveehouders er
beter van moeten worden.”
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PROGRAMMA PROJECT ‘KENNIS
DELEN IN DE WESTHOEK’
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In het project ‘Kennis delen in de Westhoek’ starten de volgende weken
volgende studieclubs op.
Voerefficiëntie en voersaldo Wat zijn mijn huidige voerefficiëntie en voersaldo? Deze indicatoren zal Inagro voor jouw bedrijf berekenen op basis van je
rantsoen. Bij de evaluatie zullen ook ruwvoederontledingen bediscussieerd
worden. Hoe verhoud ik mij met deze cijfers tegenover mijn collega’s? Hoe
kan ik deze cijfers optimaliseren? Deze studieclub vindt plaats op maandag 4
december om 13.30 uur op een van de deelnemende melkveebedrijven.
Inschrijven tegen 20 november.
Klauwgezondheid Wat doen collega’s om Mortellaro onder controle te
houden? Zijn er tips om preventief te werken naar betere klauwen? Deze en
andere vragen dienen als basis voor een discussie over klauwgezondheid.
Daarbij zal ook een dierenarts aanwezig zijn. Deze studieclub vindt plaats in
januari.
Vruchtbaarheid Een aantal vruchtbaarheidskengetallen worden verzameld
(tussenkalftijd, aantal inseminaties, tijdstip eerste inseminatie na kalven …) en
geanalyseerd door Inagro. Dit cijfermateriaal zal dienen als basis om te
discussiëren. Daarnaast leren we van elkaar: welke hulpmiddelen of strategieën worden reeds toegepast om de vruchtbaarheid te verbeteren? Deze
studieclub vindt plaats in februari.
Graslandbeheer Met een groepje melkveehouders komen we vanaf het
voorjaar samen rond het thema graslandbeheer. We bezoeken ook graslandpercelen. Wanneer dien je welke bemesting toe? Wanneer is het moment voor
een onkruidbestrijding? Doorzaaien of herinzaaien? Deze studieclub vindt
plaats in februari-maart.
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Melkveehouders discussiëren in alle openheid
en vertrouwen over allerlei aspecten van de
bedrijfsvoering.
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In het kader van ammoniak- en broeikasgasreductie lopen er ook verscheidene
projecten waarin Inagro trekker of partner is. In het project ‘Goed GePASt’
worden knelpunten bij PAS-maatregelen
op de tafel gelegd met verschillende
stakeholders. Het demoproject ‘Levensduur verlengen’ zet in op de reductie van
broeikasgassen en in het onderzoeksproject ‘PAS GeRUND’ gaat het onder meer
over de invloed van ventilatie op de
ammoniakemissie-uitstoot. daarnaast
lopen er nog enkele kleinere projecten.

Studieclubs
Naar analogie met de studieclubs voor
varkenshouders, is Inagro nu ook gestart
met studieclubs voor melkveehouders.
De insteek is eerder bedrijfstechnisch, in

Wie bijkomende informatie wenst en/of wil inschrijven voor een van deze
studieclubs, kan terecht bij Ilse Louwagie, tel. 051 27 33 78 of info.melkveehouderij@inagro.be.
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