Effect van zoogkoepremie op rentabiliteit
bij al dan niet zelf afmesten
(basis: gemiddelde cijfers 2015-2019 Tiber/Focus)
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Management

dat we omgerekend een prijsstijging
van 0,4 euro per kg geslacht gewicht
nodig hebben.
De grote vraag is of deze compenserende prijsstijging op de Belgische
markt er zal komen. In heel wat Europese landen is immers wel nog gekoppelde steun voor zoogkoeien of vleesproductie. Het is alleszins belangrijk
een gelijk speelveld te behouden.
Hoopgevend is wel dat tijdens de
coronacrisis de prijzen niet gedaald
zijn, omdat de vraag naar kwaliteitsrundvlees op peil is gebleven. Het produceren van rundvlees voor de eigen
lokale markt is een troef in deze crisis
en wordt geapprecieerd door de burgers/consumenten.
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De enorme verschillen tussen zoogkoeienbedrijven blijven
aantonen dat een juist beeld kennen van je bedrijf essentieel is.
We gaan dieper in op twee aspecten aan de opbrengstzijde: hoe
groot is de impact van de zoogkoepremie op je inkomen en welke
groei moet je realiseren om je kosten te vergoeden?
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Wanneer krijgen
vleesveehouders loon
naar werken?
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Focus op vleesveebedrijven

Premie-ontvangsten blijven
essentieel

bedrijven zonder afmesten en 25% op
de bedrijven met afmesten van de stieren. Het is dan ook nauwelijks voor te
stellen dat een bedrijf zonder afmesting nog toekomstkansen heeft wanneer de zoogkoeienpremie helemaal
niet zou gecompenseerd worden.
Onderaan in tabel 1 is weergegeven
wat de prijsstijging zou moeten zijn om
het premieverlies te compenseren.
Op bedrijven die de stierkalveren verkopen zou de prijs van de kalveren met
170 euro moeten stijgen (die was in de
periode 2015-2020 gemiddeld 700 euro
per kalf exclusief btw). Aangezien we
enkel stierkalveren verkopen, zouden
we – als we de volledige premie willen
compenseren met de verkochte stierkalveren – gemiddeld een prijs van
1040 euro (exclusief btw) per kalf moeten halen.
Op bedrijven die de stierkalveren
afmesten, worden de ontvangsten
gerealiseerd door de verkoop van stieren en koeien. Willen we het premieverlies van 170 euro compenseren, dan
moeten de prijzen van de stieren en de
koeien gemiddeld stijgen met 0,26 euro
per kg levend gewicht. Dit wil zeggen
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De afbouw van de zoogkoepremies,
zoals voorzien in het Vlaamse regeerakkoord baart de zoogkoeienhouders
grote zorgen. Het aandeel van de premie in het behaalde saldo per zoogkoe
is aanzienlijk. Op de bladzijde hiernaast zijn de gemiddelde gegevens van
de Tiber/Focus-boekhoudingen van
Boerenbond weergegeven van de voorbije 5 jaar (2015-2019). Er is een
opsplitsing gemaakt tussen de bedrijven, naargelang die al of niet de stierkalveren zelf afmesten. Het saldo per
zoogkoe is het verschil tussen de
bruto-opbrengsten en de variabele
kosten. Let wel, voor de gesloten
bedrijven wordt het rendement van het
afmesten van de stieren ook meegerekend in het saldo per zoogkoe.
Het behaalde saldo per zoogkoe ligt
duidelijk hoger op de gesloten bedrijven, maar de extra vaste kosten voor
het afmesten en de extra arbeid zijn
hierin nog niet verrekend. We zien hoe
groot de impact is van de zoogkoeienpremie op het saldo. Het aandeel van
de premie in het saldo is 40% op de
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Dirk Audenaert, landbouwconsulent Boerenbond

Groei van elk dier telt!
Dat de dagelijkse groei de bepalende
rendementsfactor is op een vleesveebedrijf is duidelijk. Maar het probleem
is dat je dit heel moeilijk kunt meten
op een bedrijf. In een bedrijfseconomische boekhouding krijg je wel zicht op
de totale (en de dagelijkse) jaargroei.
We bekijken de situatie op een gesloten
witblauw zoogkoeienbedrijf met
afmesting van de stierkalveren.
Meestal wordt enkel de groei van de
stieren tijdens de afmestfase opgevolgd. Je moet echter de totale groei
van alle dieren samen in kaart brengen: de groei van de stieren, van de
vaarzen én van de koeien.
Enkele aandachtspunten bij de diverse
categorieën: ->
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Totale dagelijkse vleesproductie
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De groei van elk
dier op het bedrijf
is van belang.
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Rendement per zoogkoe per dag op een witblauw bedrijf met
afmest van de stieren (in euro)
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• De dagelijkse groei van volwassen
koeien speelt ook een rol. De groei
tussen twee geboortes telt. Bovendien moet na de laatste kalving het
aantal verliesdagen beperkt worden.
Mits een goede vruchtbaarheid kunnen we de koeien op tijd afzetten en
een gemiddelde dagelijkse groei van
200 g per dag realiseren. Na de derde
kalving is er nog weinig
gewichtstoename en moet de koe
verkocht worden.
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• Bij opgroeiend jongvee is de weideperiode een gevaarlijke periode.
Komen ze te vroeg op de weide of
blijven ze er te lang zonder enige
aanvulling van mais of krachtvoer,
dan weegt dit op de dagelijkse groei.
Een groei van 750 g per dag is minimaal nodig voor een voldoende uitgegroeide vaars op de leeftijd van 24
maanden.
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• Bij de stieren is het belangrijk dat ze
blijven doorgroeien, zowel tijdens de
groeifase als tijdens de afmestfase.
Bij stieren die te vroeg ‘stilvallen’
kwam nogal eens pensverzuring voor
tijdens een voorafgaand groeitraject.
Een dagelijkse groei van 1100 g
(levend gewicht, van geboorte tot
slacht) is na te streven.

Arbeidsinkomen
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In de bovenstaande tabel maken we
de berekening van het rendement in
functie van de groei op een bedrijf.
We bekijken hierbij de groei van alle
aanwezige dieren en drukken deze uit
per zoogkoe. We geven hierbij een
voorbeeld waarbij de zoogkoe 200 g per
dag groeit, de stier 1100 g en het stuk
jongvee 750 g. Zo komen we aan
een totale dagelijkse vleesproductie
van 2050 g per zoogkoe. We gaan uit
van een gemiddelde opbrengstprijs van
3,3 euro/kg levend (gemiddelde van
alle verkochte koeien en stieren).
De onkosten waarmee we in deze
tabel hebben gerekend, zijn gebaseerd
op de gemiddelde cijfers van het
boekjaar 2018.

Besluit
De conclusie is duidelijk. Iedere vleesveehouder moet zich ervan bewust zijn
dat de groei van elk dier op het bedrijf
van belang is. Enkel de bedrijven met
mooie groeicijfers kunnen een positief
resultaat voorleggen. De extra voederkosten die zij maken, worden veelal
ruim terugbetaald. Bij bedrijven met
lage groeicijfers is de zoogkoepremie
een belangrijker deel van de brutoopbrengsten (en een reden om toch
maar verder te doen), maar veelal liggen de overige kosten even hoog. De
verschillen in inkomen per zoogkoe
lopen op tot 750 euro per jaar. Maar
wees je er van bewust dat de verschillen elke dag gemaakt worden! n

