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Hou rekening
met extra kosten
in de boekhouding
van dit jaar
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Besparen op
IBR-vaccinatie

Management

Focus op melkproductie

nd

Bewaak je marge in 2020
In Boer&Tuinder 17 besloten we op basis van de
boekhoudcijfers van 2019 dat er wel meer melk per
koe geproduceerd werd, maar dat de door de droge
zomers gestegen (voeder)kosten ervoor zorgden dat
er niets extra overbleef voor de melkveehouder.
Naast hoop op meer neerslag op gepaste momenten
brengt 2020 ook een aantal bedrijfseconomische
keuzes met zich mee. Denk maar aan het verzekeren
van teeltrisico’s, MAP 6 en Covid-19. Voor de meeste
deelnemers is dit hun laatste in Tiber afgewerkte
boekhouding. Vanaf 2020 gaan we voluit voor focus.

en

2 Verzekering

er

Een – deels bedrijfseconomische – beslissing die je voor
2020 en de volgende jaren moet nemen, is hoe je je verzekert. Het brede weersverzekeringsverhaal biedt drie opties:
je kan kiezen voor het volledig verzekeren van (sommige)
teelten, voor het bemachtigen van een toegangsticket voor
het nieuwe Vlaams Rampenfonds of om je geld te houden
tegen dat er zich teeltschade voordoet. Dit is een zeer
bedrijfsspecifieke benadering, die een grondig (digitaal)
gesprek met de verzekeringsagent vraagt in functie van
opbrengst en kosten.
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Jan Halewyck, landbouwconsulent Boerenbond

1 Bemestingsvragen
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MAP 6 wordt pas echt voelbaar in 2020. Het zet meteen een
aantal zaken op scherp. Kunstmestregistratie drukt melkveehouders met de neus op de feiten. Elke kilogram stikstof
– zowel in dierlijke mest als in kunstmest – moet benut worden voor groei van de gewassen. Mest voeren in het najaar,
opdat de kelder leeg genoeg zou zijn om de langere winter te
overbruggen, is niet bemesten. Zeker niet na een droge
zomer, wanneer het najaarsgras ook nog wel groeit met de
mineralisatie van wat niet is vrijgekomen tijdens de zomer.
Voor alle mest die je nog op eigen grond op gras moet voeren
na 1 juli, heb je eigenlijk ruimte te kort in je mestopslag. Want
je mist dit volume als er in het voorjaar bemest moet worden,
bij jezelf en bij de buren. Waar en hoe kan je best tijdelijk of
definitief mestopslag bijmaken?
Een tweede bedrijfseconomische bemestingsoefening: hoe
gaan we een voorteelt gras in derogatie bemesten? Als je derogatie in mengmest volledig na de snede gras brengt, voor de
mais, is er eigenlijk geen werkzame stikstof genoeg om een
kwalitatieve voorteelt gras te bemesten puur op kunstmest.
Is het praktisch haalbaar om pakweg de helft van de mengmest al te voeren op de voorteelt gras, bijvoorbeeld met
andere bemestingstechnieken zoals navelstrengbemesting
voor percelen die niet te ver van de mestopslag liggen? Een
redelijk deel van de gebrachte stikstof zal ook nog beschikbaar komen voor de hoofdteelt mais. Het voorjaar van 2020
was alvast moeilijk op dat gebied. Eens de bodem droog
genoeg was, was de voorteelt gras al te lang om nog op een
deftige manier mengmest te kunnen injecteren. Of moet er
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bo

vooral gekozen worden? Waar de mais of een andere teelt
vroeg weg was, kan een mooie snede gras zinvol geoogst worden tegen 1 mei. Op de rest van de grond kan je er beter voor
kiezen om de mais zeker in de grond te hebben tegen 1 mei en
voor de volle opbrengst te gaan, zonder verder vocht te verliezen aan de voorteelt.

3 Niet vals besparen

Een absoluut valse besparing, de eerstvolgende jaren, is het
schrappen van IBR-vaccinatie. Helaas hebben vorig jaar 33
Vlaamse rundveehouders hun I 3-statuut verloren en dit jaar
al 21, meestal door insleep na aankoop. We mogen verwachten dat we de komende vier jaar voor de eindspurt naar een
veestapel vrij van wild virus gaan, met waarschijnlijk verplichte opruiming van positieve dieren. Pakweg volgend jaar
hervallen, omdat je niet gevaccineerd hebt, verzekert je van
een verplichte vervanging van meer dan de helft van je
actieve veestapel in 2023 of 2024. Dat is niet de keuze die je
wil of moet maken, zeker niet als je af en toe dieren koopt.

4 Covid-19
Iedereen was ervan overtuigd dat 2020 – zonder onverwachte rampen – een jaar zou worden met stabiele en licht
betere melkprijzen. Dat waren bedrijfseconomisch zeer goede
vooruitzichten. Alleen hebben we ondertussen onze grote
ramp. De preventiemaatregelen verstoorden het normale
leven, en dus ook de normale handelsstromen van zuivel.
Hier wordt alle melk nog opgehaald, maar toch vragen melkerijen – in functie van hun melkafzet – dat er zeker niet
méér melk zou geleverd worden. Collectief hebben de melkveehouders er belang bij hier gehoor aan te geven. Individueel
telt natuurlijk de waarschijnlijk lagere marge op elke liter die ->
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Duur

3,55

4,05

4,55

Duurder door dure soja

3,55

4,15

4,75

Laatste liter puur
mestoverschot

4,55

5,15

5,75

Hoeveel liter melk moet de reforme koe per dag
minstens produceren?
Bij 31 cent
gemiddelde melkprijs

14,7

16,6

18,6

Bij 28 cent
gemiddelde melkprijs

16,3

18,4

20,5

Bij 25 cent
gemiddelde melkprijs

18,2

20,6
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Gemiddeld

Voerkost in euro/koe/dag

er

De ervaren melkveehouders krijgen meteen buikkrampen
als ze moeten terugdenken aan het proberen remmen van
hun melkproductie om een dreigende superheffing te vermijden. Daar zijn we gelukkig niet aan toe, maar een dreigende kleinere marge (duurdere soja in combinatie met
goedkopere melk) moet je minstens doen nadenken over
je marge op de laatst geproduceerde liter. Koeien aan de
top van hun productie (tot bevestigd drachtig) gaan
ondervoeden, is op lange termijn altijd fout.
Maar wat met die koe die niet meer drachtig raakt, veel te
hoog zit in celgetal, of aureus-, neospora- of IBR-positief
is? Wat is de marge op de liters die zij nog produceert?
Brengt deze koe nog minstens haar dagrantsoen op in
melkgeld? En doet ze dat nog als de melk 2, 5 of 8 cent
minder betaald wordt? Wat als de kost van het rantsoen
wat stijgt, omdat soja duurder is en vervangproducten
niet beschikbaar zijn? Werk je met een TMR-rantsoen
voor 35 liter of met een licht basisrantsoen met veel
krachtvoeder in de robot? En durf je dan genoeg remmen
op lokbrok bij de laagst productieve koeien?
Zeker in een overvolle stal met een redelijk bedrijfsmatig
mestoverschot produceert een dergelijke koe elke
12 dagen een kubieke meter mest, waarvoor opslag te
kort is en die je ver weg moet voeren. De kost van je
duurste mestafzet is puur toe te wijzen aan die koe. Als je
rekent dat die mest op lange-afstandstransport (LAT)
moet, komt er zo grofweg per dag 1 euro mestafzetkost
bij. Quotumremervaring leert anderzijds ook dat als de
stal stevig bezet is, de andere koeien achteraf die liters
zeker goedmaken in de koeltank. Als drachtig worden het
enige probleem is van die vierdekalfskoe, dan kan ze rustig nog wel 150 dagen 25 liter melk blijven geven. Dan is
het maar de vraag of zij plaats moet maken. Waarschijnlijk is er meer geld te maken door de laatst gekalfde vaars
te verkopen aan een collega waarvan de stal niet vol zit of
die overdreven heeft met gebruikskruisingen. Tegen de
tijd dat die koe afgemolken is, is de crisis hopelijk voorbij
en staat er zeer waarschijnlijk een andere vaars klaar. Die
reforme koe droog zetten en mee de weide injagen met
het oudste jongvee, in de hoop dat de vleesprijzen herstellen tegen of na de zomer, is een gok waar niemand op
dit moment iets zinnigs over kan zeggen. n

Goedkoop

bo

Lessen uit het vroegere quotum remmen

Bij welke dagproductie en melkprijs betaalt
een reforme koe haar voer- en mestafzetkost
nog net terug?

en

je wel levert. Het gevolg is dat individuele belangen het
collectief belang in gevaar brengt. Het is van het grootste
belang dat je melkerij ook binnen een paar jaar nog melk
ophaalt en je melkgeld kan uitbetalen. In Frankrijk zijn
intussen de eerste melkafrempremiesystemen ingevoerd
(32 cent per liter voor elke liter die je in april 2020 minder levert dan in april 2019).

Rekenoefening
Denk daarom eens na over de rekenoefening in bovenstaande tabel. We starten van een dagrantsoenkost van
4,05 euro per koe per dag. Dit is een kost van de ruwvoeders
inclusief de krachtvoederachtigen en krachtvoeders die alle
koeien krijgen, bijvoorbeeld een TMR-rantsoen voor zowat
30 liter per dag. Dit is een gemiddelde voerkost die berekend
werd in een eindwerk rond voerefficiëntie dat zich baseerde
op de resultaten in enkele bedrijfsleiderskringen. Dit wordt
vergeleken met een rantsoenkost die een halve euro meer
(kolom: Duur) of minder bedraagt (kolom: Goedkoop). Een
rantsoen met beweiding en minimale krachtvoergift aan het
voerhek, zal – zolang het gras wil groeien (regen?) – goedkoper zijn. Als we daar dan een beetje bijtellen voor duurdere soja en gaan we ervan uit dat de mest van deze koe volledig op overschot is, dan kom je op een dagkost van
5,15 euro. Daarna nemen we drie melkprijsniveaus, gewoon
om de oefening helder te maken, niet omdat we verwachten
dat de melkprijs misschien wel zo veel kan zakken. Zo kom
je aan de minimale melkgift die deze koe per dag moet realiseren. Hierbij wordt geen arbeid vergoed en zijn ook de
andere variabele kosten niet betaald. We zouden die berekening nog een stuk complexer kunnen maken, met een meerwaarde voor dikkere melk van die reforme koe of door in te
spelen op potentiële meer- of minwaarde van het vlees,
maar voor de eenvoud laten we dit vallen.

