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Koeien en Kiezen ?
Koeien & Kansen deelnemers moeten net als u dagelijks veel keuzes maken, hieronder volgen er een aantal die in deze
periode van het jaar gemaakt moeten worden/ gemaakt zijn:
Keuze 1: In mei, leggen alle veehouders
een… graskuil aan!
De kop is weer van het groeiseizoen af. Een groot deel van
de wintervoorraad ruwvoer is al weer geoogst. Het was lastig
kiezen dit jaar voor de deelnemers. Het mooie weer kwam voor
een normale maaisnede opbrengst eigenlijk iets te vroeg. Steeds
meer deelnemers kiezen er dan toch voor om nog even te wachten tot er een hogere grasopbrengst staat om zo een zo hoog
mogelijke benutting te krijgen van de gegeven bemesting en straks in het winterrantsoen ook eenvoudiger een lagere excretie te
kunnen realiseren.

Keuze 2: Mestafzet
Hoeveel mest ga ik nu afzetten? De mestplanningen zijn
gemaakt, en de bedrijfsspecifieke excreties over 2005 doorgerekend. Dan komt nu de afweging in hoeverre de uitkomst van
2005 is door te vertalen naar de situatie in 2006? Immers de uitkomst van de handreiking over 2006 bepaalt de werkelijke hoeveelheid mest die afgevoerd moet worden (of de LNV tabellen
indien er geen gebruik gemaakt wordt van de Handreiking). De
meest deelnemers gaan er voorlopig vanuit dat de uitkomsten
van de Handreiking van 2005 niet veel zullen afwijken van 2006,
en gebruiken deze gegevens bij de afvoer van de mest. En op
de meeste bedrijven is het grootste deel van de benodigde
mestafvoer ook al uitgevoerd.

werk moeten zijn. In de komende nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over de economische resultaten van de Koeien &
Kansen deelnemers en hun plannen.
Koeien & Kansen deelnemers, het zijn net zo goed melkveehouders als u. Met hun eigen bedrijfssituaties, en hun eigen problemen. Maar wel collega’s. Wanneer u van die collega melkveehouder eens wilt horen hoe hij zijn keuzes maakt op zijn bedrijf
bent u van harte welkom!
Barend Meerkerk, DLV Rundvee Advies

Sleutelen aan excretie

Ook de junior loonwerkers hadden het druk in mei

Keuze 3: Bemesting
De drijfmest die u (nog) zelf mag gebruiken, wanneer geeft u
die? De meeste deelnemers kiezen er voor om dit zo vroeg
mogelijk in het groeiseizoen te doen om zoveel als mogelijk te
kunnen profiteren van de nawerking van de drijfmest. Hierdoor
kan de benutting van de gegeven stikstof uit dierlijke mest
gemaximaliseerd worden. Dit spaart kunstmest uit.
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Keuze 4: Bedrijfsontwikkeling
De eerste fiscale verslagen van de deelnemers van 2005 zijn
weer binnen. De vertaalslag naar de bedrijfseconomie en de
bedrijfsontwikkeling wordt weer gemaakt. Moet ik grond aankopen, de stal vergroten, melk aankopen, of maar “gewoon” proberen te bezuinigen en zo veel mogelijk aflossen? Voor deze keuzes staan de Koeien & Kansen deelnemers net zo goed als u.
En, het klinkt afgezaagd voor elk bedrijf zal de afweging maat-

We zijn alweer gewend aan de gebruiksnormen, derogatie en
bedrijfsspecifieke excretie. Het vakmanschap van de mineralenmanager wordt beloond en we kunnen ons bezig houden
met het werk van alledag. Nou blijkt dat niet altijd eenvoudig
te zijn. Er komen veel vragen over de Handreiking. Allemaal
vragen over het invullen van de Excretiewijzer en hoe de
overheid met de Handreiking zal omgaan. Natuurlijk is het
belangrijk dat we de spelregels en speelruimte rondom de
Handreiking goed (leren) kennen, maar als onderzoeker vind
ik deze éénzijdige reactie wel wat teleurstellend. Het realiseren van de Handreiking is geen eindstation, maar juist een
begin. Het gaat om vragen over hoe we de maximale excretiebeperking bereiken, of er een sleutel is en wanneer we
tevreden moeten zijn. Maar die vragen worden niet gesteld.
En toch zijn bedrijfsadviseurs en boeren er mee bezig. Zo
zijn de excretiewerkplaatsen die door Koeien & Kansen
samen met De Melkvee Academie zijn georganiseerd met
enthousiasme ontvangen. Ik ga er maar vanuit dat het voor
veel melkveehouders nog te vroeg is voor deze vragen. Eerst
moet duidelijk worden of de handreiking voor hun situatie wel
voordelig uitpakt.
Voor Koeien & Kansen ligt hier een rol als inspirerend voorbeeld. Voordat de vragen komen moeten wij alle voors en
tegens van verschillende oplossingen kunnen laten zien. Dat
doen we door dit jaar gericht te sturen op excretie. Waar liggen de mogelijkheden en hoe past dat in de bedrijfsvoering?
Hebben we genoeg aan de bestaande kennis of gaan we
sleutelen aan nieuwe inzichten? Uiteindelijk draait het erom
dat we kunnen laten zien waarom iets wel of niet werkt en
hoe je het bedrijfsmanagement er op aan kunt passen. Met
die voorbeelden moet de Nederlandse melkveehouder kunnen sleutelen aan een lage(re) excretie.

Léon Sebek
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