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Ing. M. H. Douna (LEI)

Op de Waiboerhoeve blijken zowel de melkproduktie als de bijkomende voerkosten al een
aantal jaren gunstig af te steken bij de gemiddelde resultaten van een groep LEl-studiebedrijven in Noord-Nederland.
Gemiddeld over 4 jaar - 77/78 tot en met 80/81 - was de melkproduktie per koe met 6447
kg op de Waiboerhoeve ca. 500 kg hoger dan op de studiebedrijven, terwijl het krachtvoerverbruik op de Waiboerhoeve ca. 400 kg per koe lager lag.
Het hoge saldo opbrengsten minus voerkosten is op de Waiboerhoeve dan ook een belangrij ke pij Ier van de bedrijfsvoering.
Ontwikkeling van de melkproduktie en het voerverbruik
Uit tabel 1 blijkt dat de melkproduktie op de Waiboerhoeve vanaf boekjaar 77/78 met 568
kg is gestegen naar 6755 kg per koe in boekjaar 80/8V). In dezelfde periode steeg de gemiddelde melkproduktie op de 20 studiebedrijven in Noord-Nederland met 131 kg per koe
van 5791 kg naar 5982 kg.
In boekjaar 80/81 ligt de produktie per koe op de Waiboerhoeve 773 kg hoger dan het gemiddelde van de studiebedrijven. Maar niet alleen het verschil in melkproduktie valt op,
ook het krachtvoerverbruik per koe lijkt op de Waiboerhoeve gunstig. In boekjaar 80/81 is
op de Waiboerhoeve 1879 kg per koe verstrekt, terwijl in hetzelfde jaar op de studiebedrijven gemiddeld 2143 kg per koe werd verstrekt. Bovendien is vooral op de Waiboerhoeve
de stijging van de krachtvoergift gering geweest. Ook de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve zijn niet gestegen, daarentegen wel op de studiebedrijven. Gemiddeld over 4 jaar
zijn de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve f 50,- per koe lager geweest dan op de studiebedrijven (tabel 2). Het verschil zou waarschijnlijk nog groter zijn geweest bij gelijke
jongveebezetting. Op de Waiboerhoeve was de jongveebezetting aanmerkelijk ruimer dan
op de studiebedrijven.
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Table 1 Milkproduction and concentrate use per cow.
*) LE/ = Agricultural Economie Research Institute.
l) de bedrijfseconomische melkproduktie per koe is gelijk aan de totale melkproduktie per bedrijf
deeld door het gemiddelde aanwezige aantal melkkoeien.
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Tabel 2

Ruwvoerkosten’) en de kosten van melkprodukten per koe
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Purchased roughage’) and the costs of milk products per cow

‘1 Bij de beoordeling van de ruwvoerkosten moet worden bedacht dat zowel de hoeveelheid als de
prijs een rol kan speIen/~~her? judging costs of purchased roughage, bear in mind that both quantity
and price can have influence.

In boekjaar 80/81 zijn de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve f 152,- per koe lager dan
op de studiebedrijven, terwijl het krachtvoerverbruik 264 kg per koe lager was en de melkproduktie 773 kg hoger.
De hoge melkproduktie en het lage voerverbruik hebben er toe geleid, dat het saldo opbrengsten minus voerkosten op de Waiboerhoeve gemiddeld over de laatste 4 jaar
f 600,- per koe hoger was dan op de studiebedrijven.
Saldo-opbrengsten mirw~ voerkosten
Bij de beoordeling van het saldo per koe spelen prijsverschillen zeker een rol. De gunstige
resultaten van de Waiboerhoeve ten opzichte van de studiebedrijven moeten echter vooral
worden toegeschreven aan verschillen in kilo’s melkproduktie en krachtvoerverbruik. Een
geringer deel is afkomstig van het verschil in omzet en aanwas, waaraan vooral de hogere
jongveebezetting per melkkoe op de Waiboerhoeve debet is.
Het saldo opbrengsten minus voerkosten per koe is van 77/78 tot en met 80/81 gemiddeld
f 681,- hoger geweest dan op de studiebedrijven. Dit verschil is ontstaan uit f 452,- hogere opbrengsten per koe en f 229,- lagere voerkosten per koe. De krachtvoerkosten waren f 198,- lager (tabel 3).
De post omzet en aanwas wordt naast de verhouding melkvee/jongvee ook door het afkalfpatroon en de opbrengstprijzen bepaald. De voeraankoopprijzen bepalen mede de voerkosten. Vooral door een wat lager vetgehalte was de uitbetaalde melkprijs op de Waiboerhoeve f 1,36 per 100 kg lager dan gemiddeld op de studiebedrijven. De aankoopprijs van
het krachtvoer was gemiddeld op de Waiboerhoeve f 1,57 per 100 kg lager.
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Tabel 3

Saldo-(opbrengsten minus voerkosten) per koe, gemiddeld van 77/78 tot en met 80/81 (gld)
Waiboerhoeve

Studiebedrijven

Verschil

Opbrengs ten/re turns:
Melkgeldlreturn for milk
Omzet en aanwas/turnover and growth
Overigelother
Totaalltotal

4030
838
66
4934

3782
677
23
4482

+248
+161
+ 43
+452

Voerkosten/costs for feed:
Krachtvoer/concentrates
Kunstmelklmilk replacer
Ruwvoerlroughage
Totaalltotal

790
76
246
1112

988
56
297
1341

-198
+ 20
- 51
-229

3822

3141

+681

Waiboerhoeve

Modern
farms

Differente

Saldo (opbrengsten minus voerkostenl
margin (returns minus feed costs)

Table 3

Margin (return minus feed costs) per cow, average of the period 77/78-80/8 1 (Hf/.)

Werkwijze van de Waiboerhoeve
Om exact aan te geven hoe de gunstige verhouding tussen melkproduktie en aangekocht
voer op de Waiboerhoeve tot stand komt, is niet eenvoudig. Dat de graslandproduktie, het
graslandgebruik en de benutting van de graslandprodukten door het melkvee er een rol bij
spelen mag worden aangenomen.
De goede bruto graslandproduktie op de jonge kleigrond en de geringe verliezen bij beweiding en zomerstalvoedering zijn op de Waiboerhoeve natuurlijk van grote invloed. Ook de
kwaliteit van de voederwinning kan een rol spelen. Waarnemingen wijzen uit dat de drogestofopname uit gras en kuilvoer gunstig is en de voederverliezen gering. Daarnaast vindt
een efficiënte verdeling van het voer over melkgevende en droge koeien plaats.
Dit complex van factoren heeft er toe geleid dat op de Waiboerhoeve meer melk uit eigen
ruwvoer (weidegras, voordroogkuil en snijmaiskuil) werd geproduceerd dan gemiddeld op
de studiebedrijven. Het is moeilijk de verschillen terug te brengen tot verschillen in de kwaliteit van de bedrijfsvoering en factoren zoals grondsoort, ontwatering en verkaveling, waar
op korte termijn weinig aan te veranderen is. Enige aanwijzingen kunnen wellicht worden
verkregen door vergelijking van het werkelijke en het normatieve voerverbruik.
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Vergelijking normatief en werkelijk voerverbruik
Het. normatieve voerverbruik wordt vastgesteld op basis van normen. Op basis van de beschikbare oppervlakte grasland, de verkaveling, het N-verbruik, de melkproduktie en het
graslandgebruikssysteem wordt berekend hoeveel voer uitgedrukt in kVEM naast weidegras en geconserveerde graslandprodukten onder normale omstandigheden gevoerd zou
moeten worden. Door het werkelijke voerverbruik, dat om allerlei redenen van het normatieve voerverbruik kan afwijken, uit te drukken in een percentage van het normatieve voerverbruik krijgt men een indruk van de efficiency van het graslandgebruik. Afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld abnormale weersomstandigheden, verliezen
door slechte bewaring en verliezen bij het voeren.
Nu blijkt in boekjaar 80/81 op de studiebedrijven het werkelijke voerverbruik goed overeen
te stemmen met het normatieve voerverbruik, op de Waiboerhoeve evenwel is het werkelijk voerverbruik ca. 20% lager dan het normatieve voerverbruik. Een aanwijzing voor een
efficiënte graslandbenutting mag hierin wel worden gezien. Het saldo opbrengsten minus
voerkosten wordt er gunstig door beïnvloed.
Conclusie
Het hoge saldo opbrengsten minus bijkomende voerkosten op de Waiboerhoeve is een
belangrijke pijler van de bedrijfsvoering. De hoge melkproduktie en de lage voerkosten
(krachtvoer) wijzen op een efficiënte benutting van het beschikbare grasland en op efficiënte voedermethoden.
Conclusion
A high margin of returns feed costs on the Waiboerhoeve is an important part of farm management. High milkproduction and low feed costs (concentrates) indicate an efficient utilize of grassland and efficient feeding practice.
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