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Noord-Italië is een
melkveeregio

Bulk- en drinkmelk, yoghurt en kaas
worden voornamelijk geïmporteerd.
Noord-Italië heeft enkele bekende
kazen met een beschermde oorsprongsbenaming, zoals parmigiano
reggiano (in de regio rond Parma) of
grana padano (in de regio rond Cremona). Bedrijven die melk produceren
voor deze kazen zijn onderworpen aan
lastenboeken met strikte voorwaarden
op het vlak van rantsoenen en levering
van de melk. Bovendien geldt er voor
deze bedrijven nog een quotumsysteem. Anderzijds ligt hun melkprijs
(veel) hoger dan de gemiddelde Italiaanse melkprijs.
Uit gesprekken met de Italiaanse
melkveehouders blijkt dat zij geconfronteerd worden met soortgelijke uitdagingen als onze melkveehouders:
een duurzame melkproductie aan
tonen, minder antibiotica gebruiken,
omgaan met weersomstandigheden
en vooral zorgen voor een optimaal
efficiënte productie en een economisch
rendement.
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Italië produceert zo’n 12 miljard liter
melk met 1,7 miljoen melkkoeien. Dat
is 8,2% van de Europese melk. Het
overgrote deel wordt in het noorden
geproduceerd; in het zuiden is de melkproductie beperkt. Zo’n 800 melkvee
houders in de regio rond Cremona zijn
bijvoorbeeld goed voor 12% van de
melk. Ongeveer de helft van de melkveehouders levert zijn melk coöperatief; de overigen leveren aan private
zuivelbedrijven, bijvoorbeeld Lactalis.
Sinds het wegvallen van de melkquota
wordt er in Italië ongeveer 1 miljard
liter melk extra geproduceerd. Naast
koemelk wordt in mindere mate ook
geiten-, schapen-, buffel- en zelfs
ezelmelk geproduceerd.
Italië is een belangrijke kaasproducent,
met jaarlijks 1,1 miljoen ton in meer
dan 500 soorten kaas. Kaas is ook het
belangrijkste exportproduct. Ondanks
deze aanzienlijke kaasproductie is Italië slechts voor 82% zelfvoorzienend.
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Om de twee jaar gaan de rundveeconsulenten op buitenlandse
studiereis. Eind augustus bezochten ze in dat kader enkele melken vleesveebedrijven in Noord-Italië, meer bepaald in een gebied
Sardinië
tussen Turijn, Parma, Cremona en Milaan. Het doel van deze
studiereis is kijken hoe de collega’s-veehouders in deze regio hun bedrijven
managen en met welke uitdagingen zij geconfronteerd worden. In dit eerste
artikel van een reeks brengen we een overzicht van de Noord-Italiaanse
rundveehouderij, zijn beperkingen, kansen en uitdagingen.
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Sicilië

Vleesveehouderij
De Italiaanse vleesveehouderij is een
kleinere sector dan de melkveehouderij. Jaarlijks produceert Italië 800.000
ton rundvlees. Dat is bijna 10% van de
Europese vleesproductie. Er zijn ongeveer 570.000 runderen van het vleestype (stieren en koeien). Het Piemontese ras is het bekendst en meest
verspreid. Daarnaast zijn er ook specifieke rassen in bepaalde regio’s, zoals
Romagnola of Marchigiana. In Italië is
de vleesconsumptie (rund, varken en
gevogelte) de voorbije jaren terug
gelopen tot 79 kg/inwoner, maar in
2018 was een kentering zichtbaar. Zo
werd er 5% meer rundvlees verkocht.
De Italiaanse consument zoekt ook
steeds meer lokaal geproduceerd Italiaans rundvlees. Ook in de horeca, goed
voor een derde van de consumptie, is er
meer aandacht voor Italiaans rundvlees. Rundveehouders proberen in te
spelen op deze trend via alternatieve
afzetkanalen zoals thuisverkoop, levering aan restuarants …
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De koeien die einde lactatie zijn,
komen op warmere dagen in de
namiddag een keertje meer in de
wachtruimte voor een extra
besproeiing en ventilatie.
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Melkvee bij zuiderse
temperaturen
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Ten zuidwesten van Turijn, in een uithoek van de Povlakte met zicht
op de Alpen, bezocht de themagroep Rundvee het melkveebedrijf
Fratelli Macchiorlatti Vignat. Hitte, droogte, hoge kosten, duurzaam
heidsvereisten, diergezondheid, personeel … De uitdagingen klinken
opvallend herkenbaar voor Vlamingen.
Jan Halewyck, landbouwconsulent Boerenbond

Davide (37), Isabel (35), Valentina (33)
en Daniële (27) namen in 2015 samen
met hun moeder het melkveebedrijf
over nadat vader Macchio de strijd
tegen kanker verloren had. Het bedrijf
was oorspronkelijk een klooster.
Grootvader begon er koeien te melken
in 1975 en inmiddels is het bedrijf uit-

gegroeid naar 350 eigen melkkoeien en
een 40-tal melkkoeien van de buren
die in een soort loondienst gemolken
worden voor de ijsproductie van die
buren. In een 24 stands carrousel melken ze 10.500 kg per koe per jaar. Het
bedrijf heeft verder nog 8 medewerkers. De familieleden hebben ieder

een eigen taak en houden elke maandagmorgen om 6 uur familieoverleg.
Om 10 uur vergaderen ze dan nogmaals
met alle personeel erbij. Groeien is
momenteel niet de ambitie. Eerst
beter, dan meer. De coöperatie Lait
Service haalt de melk op en verkoopt
die aan private verwerkers van (verse)
kazen en industrieel ijs. De melkprijs is
een paar cent hoger dan de onze.

Hitte en droogte
Beregenen is standaard in de Povlakte.
De zware grond kan er maisoogsten
opleveren tot 25 ton DS per ha in eerste
vrucht, of 19 ton DS na een voorteelt ->
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De melkkoeien zitten in 3 groepen: een
groep pas gekalfd tot 60 dagen, een
tweede groep tot 150 dagen of drachtig,
en de rest. Alle jongvee boven 3 maanden en de koeien in begin droogstand
staan op een bedrijf op zo’n 5 km
afstand; 2 keer per week worden er
koeien verhuisd.
In de zomer zijn er in de Povlakte weinig dagen onder 30 °C. Hitte is dus een
probleem. In de jaren 70 werden alle
gebouwen er opgetrokken met betonnen daken, in de hoop de hitte buiten
te houden. Daarna zijn er ventilatoren
en sprinklersystemen gekomen. Als
het warmer wordt dan 25 °C, krijgen de
koeien aan het voerhek elke 15 minuten
dikke druppels water over zich heen via
sproeikoppen op het voerhek. Daarna
wordt er 15 minuten niet geventileerd.
In de nieuwe stal werden deze zomer
de muren volledig uitgebroken. De
oudere koeien (groep 3), in een oude
stal waar ventilatie moeilijker is;
mogen op warme dagen extra naar de
wachtruimte voor een wellnessbeurt
(water sproeien en ventileren). Daarna
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van gras. Vanwege droogteproblemen
wordt nu deels sorghum geteeld, als
alternatief voor mais na gras. Voorlopig
is het resultaat 14 ton DS. Ze telen ook
luzerne als een gewas dat toleranter is
voor droogte. Beregenen kost er al snel
500 euro per ha. Deze zomer was het
ondiepe grondwater (12 meter) voor
het eerst op.
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Hittestress vermijden is het zomerwerk in Noord-Italië: muren uit de stal halen, ventileren en sprinklers op het voerhek.

In de zoektocht naar goed ruwvoer in
droge zomers, experimenteren ze met
sorghum na gras in plaats van mais.
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eten ze merkelijk meer. Toch is koeien
drachtig krijgen een grote uitdaging,
zeker in de zomer.

Diergezondheid
Omdat 60% van de koeien positief
blijkt te zijn voor neospora, is een goede
aanpak nodig. Via gericht gebruik van
Belgisch wit-blauw op de positieve
dieren en van gesext holsteinsperma
op de negatieve dieren, proberen ze het
probleem weg te fokken. Wit-blauwe
kruislingkalveren blijven op het bedrijf
tot ze 30 dagen zijn. Ze brengen
250 euro per stuk op, los van het
geslacht. Holsteinstierkalveren moeten
minstens 15 dagen oud zijn en minstens 50 kg wegen. Eind augustus
brachten ze nog 100 euro op.
Duurzaamheid is er geen modewoord.
In het kader van antibioticareductie
wordt een sneltest gebruikt bij gevallen
van mastitis, zodat de antibiotica
gericht ingezet worden. Er wordt ook
minder plastic gebruikt. Het bedrijf
organiseert een eigen Dag van de Landbouw en een ontbijt op de boerderij. n

