Kleinschalige melkveehouderij in Kenia
Kenia ligt in Oost-Afrika en telt 25 miljoen inwoners. De grootte is vergelijkbaar met
Frankrijk. Het land heeft een grote verscheidenheid aan klimaats- en bodemtypen. In
de hooglanden (van ca. 1000 tot meer dan 3000 m hoogte) is het klimaat relatief
gematigd. De gemiddelde jaartemperatuur is van minder dan 15 tot ruim 20°C, en
een neerslag van ongeveer 800 tot 2000 mm, verdeeld over één of twee regenseizoenen. De grond in de hooglanden is veelal vruchtbaar en vaak van vulkanische
oorsprong. In de laaglanden is het (zeer) droog en warm. De bevolking is vooral
geconcentreerd in de hooglanden, met in sommige gebieden een dichtheid van meer
dan 500 mensen per km*.

De bevolkingstoename van 3 à 4 % per jaar
maakt intensivering van de landbouw tot een
noodzaak. Het PR is sinds 1982 betrokken bij het
melkveehouderij onderzoek via ondersteuning
van een voorlichtingsproject, het National Dairy
Development Project (NDDP). Sinds 1990
ondersteunt Nederland
de melkvee- en
pluimveehouderij ook via een onderzoeksproject
in Naivasha, dat door het Kenya Agricultural
Research Institute met ondersteuning van het PR
en het Spelderholt wordt uitgevoerd. Het
onderzoek richt zich vooral op de intensivering

van de kleinschalige melkveehouderij in de hooglanden.
Bedrijfsgrootte
Grond wordt in Kenia bij vererving veelal verdeeld
over de zonen van een familie. Vanwege het risiCO van voedseltekorten, de snel stijgende prijs
van grond en het ontbreken van alternatieve
werkgelegenheid, wordt grondbezit heel belangrijk gevonden. De prijs van matige tot goede
grond varieert van minder dan een jaarloon in
dunner bevolkte gebieden tot meer dan 15 keer
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het jaarloon in de buurt van de hoofdstad Nairobi.
Omdat gezinnen gemiddeld ca. 7 kinderen hebben, worden bedrijven elke generatie in drieën of
vieren gedeeld. Dit heeft er toe geleid dat de
bedrijfsgrootte in de dichtbevolkte hooglanden
nu vaak beneden de 2 ha ligt, met veel bedrijven
van 0,5 tot 1 ha. In minder dichtbevolkte delen
van het land, en in drogere gebieden zijn
bedrijven nu (nog) veel groter. Sommige zeer
grote melkveebedrijven zijn daarbij vergelijkbaar
met grote bedrijven in Nederland.
Gemengde bedrijven
Omdat voedselvoorziening, via de teelt van
gewassen als mais, bonen, bananen en kool, en
de teelt van handelsgewassen als koffie en thee,
veelal prioriteit krijgt, is het gewoon om vee op
gemengde bedrijven te houden. Het voor vee
beschikbare natuurlijke grasland loopt daarbij
sterk terug omdat steeds meer grasland gebruikt
wordt voor de teelt van gewassen. Overblijvend
grasland wordt vaak overbeweid, en het vee is
aangewezen op relatief korte perioden met snelle
grasgroei gedurende het regenseizoen en op bijprodukten van voedselgewassen zoals mais en
bananen (stengels en bladeren). Mede vanwege
de nogal matige kwaliteit van tropische grassen
leidt dit tot relatief lage produkties per koe. De
mest van ‘s nachts op een nachtweide verblijvend vee wordt vooral gebruikt op voedselgewassen en koffie. Ondanks deze beperkingen
wordt ongeveer driekwart van de melk in Kenia
geproduceerd op kleinschalige bedrijven, vooral
op bedrijven met verbeterd vee zoals zwartbont,
Airshyre en Yersey, of kruisingen van deze rassen
met lokale zebus.
Verkoop van melk en vlees vormen vaak een
belangrijk onderdeel van de gezinsinkomsten. De
regelmaat van de inkomsten uit melk is daarbij
ook van belang. Vooral in gebieden met een
melktekort is lokale verkoop met relatief hoge
prijzen belangrijk. In gebieden met veel verbeterd
vee, dichterbij de hoofdstad Nairobi, wordt vooral
geleverd aan de coöperatief georganiseerde
zuivelindustrie. Avondmelk wordt op kleine
bedrijven veelal niet opgehaald, en wordt (soms
noodgedwongen) geconsumeerd, en aan kalveren gevoerd. Melk wordt vooral gebruikt in thee
en verbetert zo de kwaliteit van de voeding.
Stalvoedering
Het tekort aan voer heeft geleid tot intensivering,
met een toenemende belangstelling voor de teelt
van produktieve voedergewassen als olifantsgras
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en stalvoedering (zero-grazing) van vee. Bij
stalvoedering is de produktiviteit en benutting
van het gras beter dan bij beweiding, terwijl de
ziektedruk van parasieten als teken en maagdarmwormen sterk vermindert. Deze intensivering stelt echter zijn eigen eisen. Stalvoedering is
zeer arbeidsintensief, omdat het gras met een
kapmes gesneden wordt en transport van voer
en mest normaal in handwerk gebeurt. In minder
drukke perioden is dit niet zo bezwaarlijk, maar in
drukke plant- en oogsttijden (grondbewerking,
planten en oogsten in handwerk!) treden arbeidspieken op, die soms ten koste van het vee opgelost worden. Ook vraagt een goede veeverzorging investeringen voor de bouw van een kleine
(ligboxen)stal, hetgeen voor veel bedrijven
bezwaarlijk is. Een produktief gras als olifantsgras put tegelijkertijd vooral arme grond snel uit.
Dit leidt soms na enkele jaren al tot teruglopende
opbrengsten.
Resultaten van kleine bedrijven met
stalvoedering
Uit waarnemingen van NDDP blijkt dat de
bedrijven die deelnemen aan het voorlichtingsproject gemiddeld 2 tot 3 melkkoeien hebben die
gehuisvest worden in een kleine ligboxenstal. De
melkproduktie is gemiddeld 7 tot 8 kg per koe
per dag, met een krachtvoeraanvulling van 1 à 2
kg per koe per dag. Het levend gewicht van de
koeien varieert van ongeveer 350 tot 450 kg.
Stalvoedering leidt niet direct tot een hogere
melkproduktie per koe, maar de hogere voerproduktie en de betere benutting van het geproduceerde voer leiden tot een hogere melkproduktie
per ha. Gemiddeld worden op deze bedrijven
ongeveer 4 koeien met bijbehorend jongvee per
ha olifantsgras gehouden, waarbij naast gras ook
bijprodukten zoals maisstengels gevoerd worden. Ongeveer een derde van de bedrijven
gebruikt kunstmest op gras, en dan alleen in kleine hoeveelheden. Omdat de overgang naar
stalvoedering in de praktijk vaak leidt tot verbeterd management en in sommige gebieden
ook tot vervanging van lokaal vee of kruisen met
verbeterde veerassen stijgt de produktie per koe
veelal ook.
De verschillen in melkproduktie tussen de
bedrijven zijn groot, van gemiddeld minder dan 4
kg per koe per dag, tot meer dan 12 kg op de
bedrijven met de hoogste melkproduktie. De
geschatte hoeveelheid melk uit ruwvoer varieert
van 3 tot 9 kg per koe per dag. De oorzaken van
deze verschillen zijn onvoldoende bekend. Op
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enkele bedrijven die het olifantsgras op een
leeftijd van 6 weken oogsten werd gemiddeld
bijna 9 kg ruwvoermelk per lactatiedag geproduceerd, op andere bedrijven die het gras sneden
op 10 weken was dit slechts 4 kg. Ook de
melkproduktie per ha olifantsgras op stalvoederingsbedrijven varieert sterk, van (veel) minder
dan 5.000 kg per ha per jaar, tot meer dan 15.000
kg per ha op sommige bedrijven in regenrijke districten.
Bij het zoeken naar verbeteringen is het belangrijk te weten in welke mate verschillen tussen
bedrijven samenhangen met het bedrijfsysteem
(gebruik van dierlijke mest op voedsel- en handelsgewassen; beschikbaarheid van; mate van
specialisatie), danwel met verschillen in management van voedergewassen en vee als zodanig
(snijregime van het gras).
Knelpunten
In de praktijk is er vaak te weinig voer met een
slechte kwaliteit in de droge tijd, terwijl snelle
groei in de regentijd gemakkelijk tot een (soms
gewenst) grasoverschot en daarmee tot
achteruitgang van de graskwaliteit leidt.
Krachtvoer is voor kleine bedrijven soms moeilijk

beschikbaar. Ook de kwaliteit in perioden met
een tekort aan grondstoffen laat te wensen over.
Hoewel de gronden in de humide hooglanden
van nature veelal vruchtbaar zijn, versterken een
teruglopende bodemvruchtbaarheid door uitputting en erosie deze problemen. Voor de hand
liggende oplossingen als het gebruik maken van
kunstmest en voederconservering zijn op kleine
bedrijven o.a. vanwege financiële problemen en
periodieke arbeidstekorten in bv. de plant- en
oogsttijd niet gemakkelijk toepasbaar. Ook de
vruchtbaarheid van het vee laat te wensen over,
ten dele door slechte voeding van het vee, maar
ook omdat de beschikbaarheid van KI sterk
negatief beïnvloed wordt door kosten voor
aanschaf en onderhoud van transportmiddelen.
Omgerekend in Nederlands geld waren de prijzen
voor melk, krachtvoer en stikstof (zuivere stikstof)
in 1991 respectievelijk ongeveer 30, 25 en 130
cent per kg. De melkprijs moet daarbij nog
verminderd worden met relatief hoge afleveringskosten. De verhouding tussen melkprijs en kosten voor krachtvoer en kunstmest is slechter dan
bij ons. Om te kunnen besparen zijn goedkope
en gemakkelijk toe te passen oplossingen
belangrijk.
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Onderzoek
In Kenia wordt al sinds vele tientallen jaren landbouwkundig onderzoek verricht, ook op het terrein van de voedervoorziening voor vee. De grote
verschillen in klimaat en grond, de voot-tgaande
opsplitsing van bedrijven in kleinere eenheden,
gebrek aan financiën en organisatorische problemen leiden echter tot een speciale problematiek.
Hoewel ook onderzoek met vee verricht is, o.a.
naar de invloed van het maaistadium op de voeropname lag het accent in het tot dusverre binnen
de beide projecten uitgevoerde onderzoek op de
voedervoorziening. Het onderzoek met vee (o.a.
veevoedingsonderzoek) en het effect van technische ingrepen op het bedrijf (sociaal/economisch onderzoek) krijgen daarom de komende
jaren meer aandacht.
Als voorbeeld van met olifantsgras uitgevoerd
onderzoek worden in tabel 1 de resultaten
getoond van een proef in Kakamega in WestKenia op een hoogte van 1600 m, waarbij in de
regentijd het snij- en bemestingsregime gevarieerd werd. Daarna wordt in het kort wat ander
onderzoek beschreven.
De tabel geeft een indruk van de hoge
opbrengsten die in de regentijd met olifantsgras
behaald kunnen worden (20,9 ton per ha in 24
weken bij een snij-interval van 12 weken en 168
kg N per ha). Stikstofbemesting en later oogsten
leiden tot een sterke opbrengstverhoging. De
droge tijd, en een tekort aan vooral stikstof leidt
in de praktijk tot aanmerkelijk lagere opbrengsten. Het eiwitgehalte daalt sterk bij later snijden,
van gemiddeld 12,3 % op 4 weken tot $8 % op
12 weken. De verteerbaarheid (niet vermeld),
daalt veel langzamer dan het eiwitgehalte. Vooral
het eiwitgehalte, maar ook de verteerbaarheid
zijn lager dan bij Engels raaigras. In de praktijk
varieert de leeftijd waarbij gras gesneden wordt
sterk, van ca. 5 weken tot meer dan 15 weken.
Te jong oogsten vermindert de persistentie van
olifantsgras. Vooral vanwege het relatief lage

eiwitgehalte is een melkproduktie van meer dan
10 kg per koe per dag, alleen op basis van gras,
moeilijk haalbaar. Vanwege de hoge veebezetting
kan er per ha toch veel melk geproduceerd worden. De lagere verteerbaarheid van het gras leidt
tot een hogere produktie van (gewaardeerde)
organische mest.
Ondanks de goede reactie van olifantsgras op
stikstof, wordt gemiddeld in de praktijk (nog) niet
meer dan ongeveer 10 kg kunstmest N per ha
gras aangewend. Dit is onvoldoende om de N
afvoer via melk en de N verliezen bij opslag en
aanwending van organische mest te compenseren, zeker als een deel van de organische mest
op andere gewassen gebruikt wordt. Dit leidt tot
uitputting van de bodem en dalende (gras)opbrengsten. Het systeem van stalvoedering
(geen stikstofverliezen uit bij beweiding uitgescheiden mest en urine) en het relatief lage
eiwitgehalte van olifantsgras (geen “luxe” consumptie van eiwit) leiden er anderzijds wel toe,
dat ook bij hoge melkprodukties per ha, het N
overschot op de mineralenbalans (veel) lager is
dan bij beweiding van (te) eiwitrijk Engels raaigras.
Uit onderzoek naar de beste manier om dunne
mest aan te wenden kwam naar voren dat
onderwerken tussen twee rijen olifantsgras leidt
tot een (veel) betere benutting van de stikstof dan
oppervlakkig aanwenden. Omdat kunstmest duur
is, en dierlijke mest naast stikstof ook bv. fosfaat
en organische stof bevat, is dierlijke mest in vaste
vorm, vooral in tuinbouwgebieden een zeer
gewilde meststof.
Om kosten voor kunstmest stikstof uit te sparen
werd de produktiviteit en vooral de standvastigheid van de tropische vlinderbloemige Desmodiurn, in een mengsel met olifantsgras onderzocht.
Gemiddeld over 5 jaar was de droge-stofopbrengst van het uitsluitend gesneden mengsel
van olifantsgras en Desmodium ongeveer 30 %
hoger dan van olifantsgras alleen (zonder N
bemesting), terwijl de eiwitopbrengst verdrievou-

Tabel 1 Droge-stofopbrengst (ton/ha in 24 weken) en het ruw-eiwitgehalte (% re) voor combinaties van
snij-interval (weken) en stikstofgift (kg N per ha)
Snij interval
(weken)

kgN/ha=O

kgN/ha=84

kgN/ha=l68

Gemiddeld

(tozyha)

(E)

(to$ha)

(LE)

(to$ha)

(E,

(to$ha)

(%)

4
6
8
12

735
8,7
10,3
10,6

11,2
9,4
8,0
57

10,l
11,8
13,l
156

12,6
9,7
770
5,8

125
13,8
14,6
20,9

13,2
10,o
896
579

10,o
11,4
12,7
15,7

12,3
9,7
8,2
5,8

Gemiddeld

93

896

12,6

9

15,4

934
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digde en het eiwitgehalte van het mengsel
verdubbelde. Het effect van het minder goed
verteerbare Desmodium op de melkproduktie is
echter nog onvoldoende bekend, terwijl ondanks
goede voorbeelden, toepassing in de praktijk nog
te wensen over laat. Mogelijkheden voor toepassing
van
Desmodium en
andere
vlinderbloemigen in de praktijk vragen dan ook
nog meer aandacht.
Ook is onderzoek verricht naar de verliezen en
kwaliteit bij het aanleggen van kleine kuilen van
gras en maisstengels. Hoewel in technisch
opzicht goede kuilen kunnen worden gemaakt
vormen de relatief hoge kosten voor o.a. plastic
en de ingewikkelde arbeidsorganisatie vooralsnog een belangrijke beperking voor kuilvoerwinning op kleine bedrijven. Dit geldt ook voor hooi
omdat het stengelige olifantsgras onverkort
moeilijk droogt. Daarom is ook in beperkte mate
aandacht besteed aan gewassen (o.a. blad van
zoete aardappelen, voederbieten en voerbomen)
die relatief lang op het veld kunnen blijven staan
zonder sterk aan kwaliteit in te boeten.

de mogelijkheden van mesttransport en mestaanwending met een ezel. Voor bedrijfssystemen
waar mest (gedeeltelijk) op andere gewassen dan
gras aangewend wordt is het systeem van dunne
mestbewaring moeilijk toe te passen. Bewaring
van vaste mest of compost, en een optimale verdeling van schaarse mest vragen in die situatie
aandacht. Ook is een bossenmaaier beproefd
voor het maaien van gras.
Afsluitend kan gesteld worden dat grote regionale verschillen, kleine en in opzet sterk gevarieerde
gemengde bedrijven, en de geringe besparingen
van bedrijven, een eigen aanpak van onderzoeksvragen.

Arbeid en financiering
In de praktijk worden vooral de arbeidsbehoefte
(oogst en transport van gras; transport van water
voor het vee; uitmesten en mestaanwending;
melken en veeverzorging) en het benodigde
kapitaal (o.a. voor vee en een stal met een opslag
van enkele dagen voor dunne mest) ervaren als
bezwaren van stalvoedering. In de huidige
situatie is vrijwel alles handwerk. Op een gezinsbedrijf kunnen bij volledige stalvoedering
ongeveer 3 melkkoeien gehouden worden. Een
betaal bare, op kleine gemengde bedrijven
toegesneden mechanisatie ter verlichting van
piekbelastingen (zwaar werk zoals grondbewerking en in drukke perioden) en daarnaast ter
verbetering van de kwaliteit van het werk vraagt
nog veel aandacht.
Om de arbeid voor het transport en aanwenden
van dunne mest te verminderen is gewerkt aan
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