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Berekening
van de voerwinst

– krachtvoederkosten
– variabele ruwvoederkosten
– vaste ruwvoederkosten

= voerwinst
© SHUTTERSTOCK.COM
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De voederkost is een optelsom van
zowel krachtvoederkosten, variabele
ruwvoederkosten (directe teeltkosten, maar ook al het aangekochte
ruwvoeder) als vaste ruwvoederkosten (pacht, afschrijving machines …).
Wanneer we deze voederkosten
aftrekken van de melkopbrengst,
krijgen we de voerwinst.

Melkopbrengst

14

Boer&Tuinder • 13 februari 2020

Management

Q1

(25% hoogste
voerwinst)
9.988 liter

7.857 liter

31,7 kg

31,3kg

Perspulp per koe per dag

7,8 kg

4,8 kg

Draf per koe per dag

3,4 kg

2,3 kg
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Waar zitten de verschillen?

co

We deelden al de bedrijven van de melkveeboekhoudingen Focus
(Tiber) op in vier kwartielen, naargelang hun resultaat in voerwinst per koe. Tabel 1 vergelijkt de beste (Q4) en de slechtste
groep (Q1). Uit de tabel blijkt dat de krachtvoederkosten per 100
liter 60 cent lager liggen bij Q4, terwijl hun krachtvoergift 0,4 kg
hoger ligt per 100 liter. Dit is te verklaren door een hoger verbruik van bijproducten/krachtvoederachtigen (perspulp, draf …)
die de krachtvoerkosten (gerekend aan 88% droge stof) per 100
liter naar beneden trekken. Als we dit per koe per dag bekijken,
vervoederen de Q4-bedrijven 3 kg pulp en 1 kg draf meer in vergelijking met de 25% bedrijven met de kleinste voerwinst (Q1).
Perspulp rekende de voorbije jaren zeer economisch in melkveerantsoenen. De marktprijs ten opzichte van de voederwaar-

8,25 euro

8,85 euro

3528 euro

2654 euro

- 824 euro

- 695 euro

- 93 euro

- 94 euro

- 520 euro

- 584 euro

met variabele kosten

318 euro

348 euro

met vaste kosten

202 euro

236 euro

2091 euro

1281 euro

Melkopbrengst

Bo

In quotumomstandigheden moest een melkveehouder zijn quotumliters op een zo goedkoop mogelijke manier produceren. Een
wat lager productieniveau van de veestapel of een wat hoger vervangingspercentage betekende niet per se een lager arbeidsinkomen per 100 liter, zolang dat maar de goedkoopste liters
waren en ernaast eventueel nog positieve vleesopbrengsten
gerealiseerd konden worden.
In het post-quotumtijdperk is het helemaal anders rekenen. Het
aantal stalplaatsen, en dus het aantal koeien, is in de meeste
gevallen de beperkende factor. Er moet dus binnen het aantal
koeien een maximaal saldo per koe gedraaid worden om de vaste
kosten terug te betalen en een vergoeding voor eigen arbeid te
bekomen. Zeker op robotbedrijven is dit zo: het aantal koeien
per robot is beperkt, dus een maximaal saldo per koe is nodig om
de grotere vaste kost van de robot terug te betalen.

(25% laagste
oerwinst)

Krachtvoer/100 liter

Krachtvoerkost/100 liter

Waarom focussen op voerwinst?

Q4

Melkproductie/koe

er

Jonas Hanssens, landbouwconsulent Boerenbond

Tabel 1. Vergelijking van gemiddelde kosten
en opbrengsten per koe bij de kwartielen met
laagste en hoogste voerwinst - Bron: Tiber/Focus 2018

en

De voerwinst is een belangrijke economische parameter
voor je bedrijfsvoering. Dit cijfer rekent na of je de
vooropgestelde en berekende voerwinst uit de
rantsoenberekening ook effectief haalde. De verschillen
tussen de bedrijven zijn enorm groot. De kostprijs van
het eigen ruwvoeder speelt hierin een grote rol, maar die
wordt vaak onderschat.

bo

Kostprijs ruwvoeder
vaak onderschat

nd

Focus op een melkveebedrijf

Krachtvoeder en krachtvoederachtigen
Aangekochte ruwvoeders
Eigen ruwvoeders

Voerwinst =

deprijs van perspulp was gelijkaardig met die van aangekochte
maiskuil. Per koe bekeken is de krachtvoederkost bij Q4 129 euro
hoger dan bij Q1, maar met die hogere kost wordt dus veel meer
melk geproduceerd.
De eigen ruwvoederkosten liggen 65 euro per koe hoger bij Q4.
Het aankopen van ruwvoeder heeft geen invloed op de uiteindelijke voerwinst. Beide groepen kopen een gelijkaardige hoeveelheid ruwvoeder aan, of preciezer geformuleerd: hun bestedingen
voor het aankopen van ruwvoeder zijn even groot.
Op basis van de bedrijfseconomische boekhoudingen is dus duidelijk te zien dat de voederkosten tussen de bedrijven vrij gelijkaardig zijn, wanneer we ze indelen volgens hun voerwinst per
koe. De melkopbrengst – en dus ook de efficiëntie van het rantsoen – die met gelijkaardige voederkosten gerealiseerd wordt,
kan zeer sterk verschillen. De totale voederkosten per koe zijn
195 euro hoger in Q4, maar met deze beperkte hogere voederkostprijs wordt wel 874 euro meer melkgeld per koe gerealiseerd.
Zo is in tabel 1 te zien dat het productieverschil per koe 2131 liter
bedraagt! De gehaltes zijn met 43,5 graden vet en 35,8 graden
eiwit gelijkaardig voor beide groepen. ->
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Speelt bedrijfsgrootte een rol?

Onderschat de kostprijs van de eigen geteelde mais niet. Bekijk
de teeltkosten van eigen mais en andere eigen ruwvoeders
kritisch. Wanneer we de vergelijking willen maken met aangekochte mais op stam (voor bijvoorbeeld 1250 euro/ha, dan
moeten we hier de oogstkosten bijtellen en hebben we ook nog
geen mest kunnen plaatsen. De oogstkosten en mestplaatsingskosten (loonwerk of eigen mechanisatie) zitten er bij onze eigen
mais wel in.

Kostprijs eigen ruwvoeder onderschat

Teeltkosten doorgerekend tot aan de koe

De kostprijs van eigen ruwvoeder wordt vaak sterk onderschat.
Zo kostte een hectare weiland gemiddeld 1265 euro in 2018. De
onderschatting komt er vaak omdat een groot deel van de vaste
kosten niet voldoende doorgeteld wordt. Zo zitten er naast 325
euro pacht nog 280 euro andere vaste kosten in de productiekost. Ook afschrijving van gebouwen en materieel, algemene
bedrijfskosten en een fictieve intrest op het geïnvesteerde kapitaal moeten geteld worden.
De groep Q4 heeft ook de duurste teeltkost per hectare weiland.
Uit tabel 2 blijkt dat een hectare weiland hen 118 euro meer kost.
De verschillen zitten voornamelijk in de meststoffen- en loonwerkkosten. Er kan gesteld worden dat Q4-bedrijven hun grasland intensiever uitbaten en dit iets meer bemesten, met een
kunstmesttype dat ook aandacht heeft voor andere limiterende
nutriënten, voornamelijk potas en zwavel. De hogere loonwerkkost is te verklaren door een intensievere uitbating, met minder
beweiden, maar meer maaien en hakselen. De intensievere uitbating is trouwens duidelijk te zien in de aren per GVE (grootvee-eenheid), de groep Q4 heeft een 20% intensievere uitbating.
Bovendien vernieuwen deze bedrijven iets vaker hun weiland, of
ze kiezen voor een duurder grasmengsel. De zaadgoedkosten liggen merkelijk hoger in Q4 dan in Q1.
In tabel 2 kan je ook opmerken dat de verschillen bij snijmais veel
kleiner zijn. Het is een gemakkelijkere teelt met een gelijkaardige
kostprijs van ongeveer 1530 euro per ha. De teeltkost van mais
moet vaak niet onderdoen voor de mais die aangekocht wordt.

Natuurlijk moeten we naast de kostprijs van de ruwvoeders ook
kijken naar de opbrengst ervan. Hoewel uit de kostprijsberekening per koe (tabel 1) te zien was dat de eigen ruwvoeders 65
euro per koe goedkoper zijn bij Q4, blijkt uit tabel 2 dat de grasteelt bij deze groep toch 118 euro duurder is. De verklaring hiervoor ligt bij de opbrengst: door de intensievere graslanduitbating is het de hoeveelheid droge stof die van een hectare grasland
gehaald wordt vermoedelijk hoger bij Q4 (tabel 3).
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Wat verder opvalt is dat de bedrijven in de groep met de hoogste
voerwinst per koe ook gemiddeld grotere bedrijven zijn. Zij hebben hun rantsoen gemiddeld genomen beter op orde. Wanneer je
verder kijkt naar het totale inkomen, zal je merken dat grotere
bedrijven niet noodzakelijk een hoger inkomen hebben per koe.
Dit komt doordat grotere bedrijven hogere kosten hebben voor
onder meer extra arbeid en mestafzet.
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Tabel 3. Kostprijs per ton droge stof
in functie van het drogestofopbrengstniveau
per ha - Bron: Tiber/Focus 2018

co

Tabel 2. Areaal en kostprijs van grasland en snijmais - Bron: Tiber/Focus 2018
Q1 (25% hoogste
voerwinst)

Q4 (25% laagste
voerwinst)

Weiden

15 are

18 are

N per ha

203 kg

154 kg

K per ha

42 kg

22 kg

Kostprijs per ha

1337 euro

1219 euro

Snijmaïs

16 are

16 are

Kostprijs per ha

1536 euro

1524 euro

De benutting van het weiland is beter bij de hoogste voerwinstgroep. Meer en kwalitatiever gras zorgen voor meer liters
in de tank.
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Grasopbrengst

kostprijs/ha

ton droge stof/ha

kostprijs/ton
8

10

12

Q1 (25% hoogste voerwinst) 1338 euro

167 euro

134 euro

111 euro

Q4 (25% laagste voerwinst)

1220 euro

152 euro

122 euro

102 euro

Maisopbrengst

kostprijs/ha

kostprijs/ton

ton droge stof/ha
Voerwinst (1)

1530 euro

12

14

16

128 euro

109 euro

96 euro

(1) voor mais zijn de verschillen tussen de 2 groepen verwaarloosbaar

Daarnaast speelt ook de kwaliteit een rol en zal ook het VEM- en
DVE-gehalte van de graskuilen beter zijn bij Q4. Die bedrijven
kunnen (in normale jaren) opbrengstniveaus van 10 tot 12 ton
droge stof per hectare verwachten, waar deze bij Q1-bedrijven
eerder tussen 8 en 10 ton zullen liggen. Zo wordt al snel duidelijk
dat bij hogere opbrengsten de kostprijs per ton sterk verlaagt.
Voor mais zijn de verschillen tussen de groepen verwaarloosbaar. Toch is het interessant om het opbrengstniveau en de bijbehorende kostprijs te kunnen inschatten. Een hectare mais is
bij een normaal opbrengstniveau goedkoper per ton droge stof
dan grasland, al zijn beide ruwvoeders natuurlijk nooit één op
één te vergelijken. Een economische rantsoenberekening met
kwalitatieve ruwvoeders blijft dan ook de basis voor een goed
bedrijfsresultaat. n
Krijg je graag meer inzicht in de teeltkosten van je bedrijf
en de prestaties van je melkvee? De managementtool Focus
wijst je op een snelle en juiste manier de weg. Meer info vind je
op www.boerenbond.be onder de rubriek ‘Ondernemerschap’.

