Geitenhouderij

juni 2021

Actueel

NIEUWS
Ook in 2021 geen NGE

VGO-III: meer communicatie

Het Nationaal Geiten Event (NGE) gaat ook dit jaar in verband

De eindrapportage van het VGO-III onderzoek zal pas eind 2024

met corona niet door. De organisatie hoopt het evenement vol-

plaatsvinden. Onderzoekers zullen vanaf nu wel frequenter

gend jaar september te kunnen houden.

gaan communiceren met geitenhouders.

Volgens de iniatiefnemers (AgriMedia, stichting vakblad Geitenhou-

Die afspraak werd gemaakt tijdens een webinar dat LTO Nederland

derij, stichting Landelijke Geitenkeuring en LTO vakgroep Melkgei-

samen met het RIVM organiseerde over de voortgang van het

tenhouderij) is de coronasituatie nog te onzeker om standhouders,

VGO-III onderzoek. Hiertoe zal onder andere een focusgroep met

sprekers, deelnemers aan de nationale geitenkeuring en bezoekers,

een afvaardiging van geitenhouders in dialoog gaan met de stuur-

een kwalitatief goed evenement te kunnen voorschotelen.

groep VGO-III. Door corona lopen de verschillende deelstudies

In 2016 en 2018 trok het evenement zo’n 1.150 bezoekers en

vertraging op. De geitenbedrijvenstudie, die uitzoekt welke ziekte-

kwamen er ruim 300 geiten naar de IJsselhallen in Zwolle.

verwekkers daar voorkomen die bij de mens longontsteking
kunnen veroorzaken, ronden de onderzoekers eind 2021 af.

COLUMN
Consequenties van de AHR
Alle consequenties van de Animal Health Regulation

dieren en dieren die niet zijn bestemd voor de slacht.

(AHR) zijn nog niet duidelijk. Paratuberculose is opge-

Het onderscheid tussen fok- en weidedieren vervalt.

nomen als lijst E-ziekte. Daardoor geldt voor deze

Ook vindt overleg plaats over het scrapie-koppenon-

aandoening een monitoringsplicht. Maar hoe deze

derzoek. Exporterende bedrijven moesten tot nu toe

monitoring wordt ingevuld is nog niet bekend. Er

onderzoek laten uitvoeren bij 1 procent van de vol-

leven veel vragen over het vervallen van de datum

wassen dieren. Waarschijnlijk moeten binnenkort alle

van 1 augustus als de datum waarvóór tot nu toe alle

op het bedrijf gestorven dieren worden onderzocht.

melkschapen en -geiten moesten zijn gevaccineerd

Dit is ondoenlijk. De gevoeligheid voor scrapie is erfe-

tegen Coxiella burnetii. Dit heeft geen consequenties:

lijk bepaald en sinds juli 2020 mogen scrapie-resi-

geiten moeten nog steeds binnen een jaar na de

stente geiten ook worden verkocht naar andere

vorige vaccinatie worden gevaccineerd tegen de ver-

EU-lidstaten. Fokken op resistentie komt hiermee in

wekker van Q-koorts. En lammeren moesten altijd al

een versnelling. Met het lage percentage resistente

zijn gevaccineerd als ze minimaal drie maanden oud

genotypes in de geitenhouderij is ons advies: zoek

waren en voordat ze werden gedekt. Je zou hervacci-

om te beginnen de tien tot twintig procent beste fok-

naties van eenjarigen na 1 augustus kunnen uitvoe-

dieren uit en laat die genotyperen. Zet vervolgens de

ren. Dit raden wij af: voer hervaccinaties bij volwas-

dieren met resistente genotypes zo in dat inteelt

sen dieren tegelijk uit, binnen een jaar na de vorige

wordt voorkomen. Op deze manier zal aanvankelijk

vaccinatie van de meeste dieren in het koppel.

het percentage gewenste genotypes niet snel toene-

Voor bedrijven die fokdieren exporteren, verandert er

men maar het risico op inteelt wordt op deze manier

wel wat. De AHR kent twee groepen dieren, slacht-

wel verkleind.
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Gedragen bedrijfsontwikkeling

Verduurzamingsagenda

Uit een verkenning die de vakgroep in 2019 deed, bleek dat de

De meeste onderdelen van de verduurzamingsagenda van de

sector zich zorgen maakt over de groeisnelheid en -richting nadat

geitensector zijn inmiddels opgestart. Een overzicht van alle

de moratoria mogelijk worden beëindigd. Conclusie was dat de

projecten staat op de website van het Platform Melkgeitenhouderij.

sector regie moet nemen en een plan moet opstellen voor verant-

Inmiddels zijn er eerste resultaten te melden. Uit het zogenaamde

woorde ontwikkeling. Wageningen Research is in april begonnen

Prevalentieonderzoek Salmonella is gebleken dat er maar weinig

Minister Schouten start een onderzoek naar de uitvoerbaar-

Dier niet meer aanpassen

met een eerste verkenning bij vier provincies. Het doel is om in

bedrijven zijn waar salmonella wordt gevonden. De volgende stap

heid van het amendement van de Wet Dieren. Dat heeft zij de

Het amendement werd dinsdag 25 mei in de Eerste Kamer aange-

beeld te krijgen welke onderwerpen provincies belangrijk vinden

in het Salmonella-project is een verdiepingsonderzoek op enkele

Tweede Kamer begin juni gemeld. Een gevolg van dit amende-

nomen als een hamerstuk, waarbij niet meer gestemd of gedebat-

om verdere ontwikkeling in de geitenhouderij op termijn bespreek-

bedrijven waar de bacterie wél is gevonden. Hoe komt de bacterie

ment is onder meer dat geitenhouders hun lammeren niet

teerd is over de inhoud van het wetsvoorstel. Het amendement

baar te maken. Duidelijk was dat de provincies zeker willen

binnen, hoe overleeft zij en hoe kun je haar bestrijden? Dat zijn de

meer mogen onthoornen met ingang van 2023.

heeft onder meer betrekking op het aanpassen van dieren aan het

meedenken en het belang zien van een sector die zich kan professi-

vragen waar je als sector graag antwoord op zou krijgen. Het

verblijf of stalsysteem. Denk bijvoorbeeld aan het onthoornen of

onaliseren en aanpassen aan nieuwe omstandigheden en eisen. Het

enthousiasme om hieraan mee te werken, doet denken aan het

Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wees er

couperen van staarten. Eén en ander zou met ingang van 2023 niet

streven is om dit jaar een schets te hebben van de ontwerpeisen van

enthousiasme van het Wuhan Institute of Virology om mee te

tijdens het vragenuur op dat de wet al door de beide kamers is

meer mogen.

provincies. Vervolgens wordt er gekeken of dit beeld ook perspec-

werken aan het onderzoek naar de bron van Covid-19. Binnenkort

goedgekeurd. Minister Schouten erkende dat, maar ze zei ook dat

Verder moeten de dieren volgens het amendement hun natuurlijke

tief biedt aan de sector. In het najaar van 2021 hoopt de vakgroep

overlegt de vakgroep met GD over de mogelijkheden om de

gekeken moet worden hoe er concreet invulling aan gegeven wordt.

gedrag kunnen vertonen in hun verblijf. Dit geldt niet alleen voor

een eerste concreet ontwerp voor een aanpak te hebben.

deelname verder te verhogen.

De wet is volgens haar ‘open geformuleerd’. Schouten gaf eerder al

vee maar ook voor huisdieren.

aan te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van het amendement.
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Niels van Middelkoop

LTO vakgroep Melkgeitenhouderij

Geiten stand-still

Zorg voor jonge dieren

Afhankelijk van de provincie, zit de geitenhouderij nu al 3 tot 4

In 2017 heeft de geitensector in een plan van aanpak een systeem

jaar op slot. Op zich is het voor de sector niet verkeerd dat de groei

opgezet om sterfte van lammeren te bewaken, ook als ze naar een

We hebben een nat voorjaar achter de rug. Pas

houders kenbaar te maken. Daarnaast spelen er

er even uit is. Maar LTO vindt het wel belangrijk dat bedrijven op

andere locatie gaan. LTO wil echter graag de zorg voor het jonge

eind mei kon ik een groot deel van de eerste snede

natuurlijk andere zaken in de geitensector waar-

uiteenlopende vlakken kunnen verduurzamen. Ook zijn een aantal

dier breder bezien. Daarnaast is de sector nu een slager die zijn

maaien. De grote hoeveelheden neerslag hebben

mee we ons intensief bezighouden.

knelgevallen ontstaan, waarvoor de vakgroep oplossingen zoekt. In

eigen vlees keurt en dat ziet de vakgroep graag anders. Ook het

wel tot een enorme grasopbrengt geleid. Toen het

Binnen de vakgroep zal ik mij onder meer inzetten

april en mei heeft LTO ingezet op versoepeling van de moratoria in

ministerie van LNV wil inzicht in de zorg voor jonge dieren en

weer ineens opknapte, moest in alle hectiek al het

voor diergezondheid. Maar ook andere onderwer-

de provincies Brabant en Gelderland. Dit gebeurt door in te

verwoordt het in haar brief aan de Tweede Kamer als volgt: ‘Als

gras worden gemaaid. In korte tijd moest een

pen, zoals de provinciale bouwstops, hebben mijn

spreken bij Provinciale Staten, door bij inspraak en consultatieron-

onderdeel van de duurzaamheidsplannen met de melkvee-, var-

hoop werk worden verzet. Uiteindelijk is het alle-

aandacht. Zo ben ik vanmorgen samen met Niek

des een visie te leveren en door achter de schermen met beleids-

kens- en melkgeitensector wordt voor de zorg van jonge dieren een

maal goed binnengekomen.

Nielen (nieuwe sectorspecialist melkgeitenhoude-

makers te spreken over de mogelijkheden en onmogelijkheden. De

(integrale) benchmarksystematiek opgezet waar sterfte nadrukke-

Soms moet je wachten, op goed weer bijvoor-

rij bij LTO) bij een regionale Omgevingsdienst

vakgroep hoopt in de loop van dit jaar resultaat te kunnen boeken.

lijk onderdeel van uitmaakt’. LNV heeft met de sectoren besloten te

beeld. En als dat dan gebeurt, moet je er als vee-

geweest. Die dienst houdt toezicht op vergunnin-

verkennen of een onafhankelijke expertgroep kan worden onderge-

houder bij zijn en zorgen dat het allemaal goed

gen. Door deze dienst te informeren over prakti-

bracht bij de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa).

komt. Is het in de belangenbehartiging ook zo? Of

sche zaken hopen we bij deze ambtaneren op

De SDa heeft verkend wat de mogelijkheden zijn om als expert toe

kunnen we daar meer plannen en sturen? Sinds

meer inzicht en begrip.

te zien op de zorg voor jonge dieren, net zoals de stichting dat nu

begin dit jaar zit ik in de vakgroep. Ik merk dat we

Voor de toekomst hoop ik dat we met innovatie,

Duurzame Geitenzuivel Keten

Hooiweer

doet voor antibiotica. Dat zou betekenen dat de SDa gaat meekijkt

proberen om niet af te wachten en tijdig op zaken

zoals de inzet van gesekst sperma, sectorproble-

Het jaar 2020 is het derde jaar waarin de Duurzame Geitenzuivel

bij de opzet van zo’n systeem en wat je daarin meeneemt. Ook zou

proberen in te spelen. Zo voorkomen we dat het

men kunnen oplossen en kunnen werken aan een

Keten heeft gedraaid. De vakgroep Melkgeitenhouderij vindt nu de

de SDa uitspraken moeten doen over doelen en resultaten. De

uit de hand loopt en smoren we problemen in de

vooruitstrevende en toekomstbestendige geiten-

tijd rijp om ook naar buiten toe te laten zien waar de geitenhouderij

conclusie was dat de SDa dat, onder een aantal voorwaarden, ziet

kiem. LTO zet zich regionaal, landelijk en op Euro-

houderij in Nederland.

staat. In overleg met NGZO wordt momenteel gewerkt aan een

zitten. Daarvoor zal de SDa kosten maken. Aangezien het ministerie

pees niveau in voor landbouw. Onze taak als vak-

jaarverslag met de resultaten van 2020 op het gebied van energie &

van LNV de vragende partij is, heeft LTO wel een visie op wie die

groep is om daarin weer de belangen van geiten-

klimaat, diergezondheid & dierwelzijn en imago & markt.

kosten zou moeten dragen.
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Melkprijs daalt licht
De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs voor het standaardbedrijf met een jaarvolume van 1.050.000 kg melk is in

Marktprijzen voer

maart 2021 € 72,43 en in april 2021 € 69,18 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in april

MARKTPRIJZEN

APRIL

JUNI

vorig jaar is er sprake van een stijging van € 0,92 per 100 kg.
Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gewogen

STRO EN RUWVOEDERS (€ PER TON)*
Tarwestro (blank / donker)
110
Gerstestro
105
Tarwestro blank
135
Gerstestro
135
Luzerne
g.n.
Graszaadhooi Engels raai
g.n.
Weidehooi
200

115
105
150
150
265
150
180

KRACHTVOER GRONDSTOFFEN (€ PER 100 KG)**
Citruspulp
21,25
Bietenpulp
27,05
Tarwemeel
23,30
Maismeel
25,70
Raapzaadschroot 00
31,55
Sojaschroot 48
41,85

n.b.
30,20
27,10
29,50
33,40
40,00

melkprijs gedaald met € 5,17 per 100 kg. Dit komt door een
enkele prijsverlaging en vooral door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.
Bettinehoeve en Amalthea verlaagden in maart – en Amalthea ook
in april – de vet- en eiwitprijzen. BGNN, CBM, Milkconnect, HGM,
DeJong Cheese, en Henri Willig lieten de vet- en eiwitprijzen gelijk.
Amalthea en BGNN stopten in maart met het uitbetalen van de
seizoenstoeslag. CBM betaalde in maart een kwaliteitstoeslag uit
van € 0,0475 per 100 kg melk. HGM betaalde in maart de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk. Beide betalingen zijn meegenomen als incidentele betaling en komen dus tot uiting in de

NATTE BIJPRODUKTEN (€ PER TON PER % DROGESTOF)**
Bierbostel
2,75
2,60
Perspulp
n.b.
1,85
Corngold
2,55
2,40

gemiddelde 12-maandenprijs.
Nabetalingen
In de afgelopen twee maanden deden BGNN, HGM, Bettinehoeve en

KRACHTVOER (€ PER 100 KG)***		
Geitenvoeder
29,15
29,49

Henri Willig een nabetaling over in 2020 geleverde melk. Tot en
met april deden 6 ondernemingen een nabetaling. De gemiddelde

MESTAFZET (€ PER TON)****		
Midden-Nederland
11,00-13,50

10,00-13,50

EURIBOR
3 maands rentetarief

01-JUN
-0,545

01-APR
-0,538

nabetaling van de 8 ondernemingen in deze vergelijking, komt
daarmee op € 0,71 per 100 kg melk.
De gemiddelde rekenkundige melkprijs 2020, inclusief nabetalingen tot en met april 2021 komt op € 68,21.

Prijzen zijn exclusief btw en een gemiddelde van meerdere leveranciers.
*
Dagprijs grote pakken bij volle vrachten op de vrachtwagen, af land.
** Dagprijs volle vrachten franco boerderij los gestort.
***	Gemiddelde prijs van meerdere mengvoeders van meerdere producten,
inclusiefkwantum-, bulk-, leverdag- en betaalkorting, exclusief btw.
**** 	Gemiddelde prijs gedane zaken over genoemde periode bij 6-7 kg fosfaat
en 10-11 kg stikstof per ton. Inclusief wegen en analyse, op de vrachtwagen.

Basisprijs
De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van
7,50% (4,00% vet en 3,50% eiwit). In maart en april 2021 is de
basisprijs van het standaardbedrijf met 1.050.000 kg melk respectievelijk € 68,56 en € 68,53.

Melkprijzen
VOORSCHOTMELKPRIJS *
mrt. 2021 apr. 2021
72,43
69,18

Gemiddeld

BASISPRIJS **
mrt. 2021 apr. 2021
68,56
68,53

MELKPRIJS ***
2020
68,21

€ 69
67
Basisprijs, euro
per 100 kg melk

65
63

2019

61

2020

59
jan.

feb.

mrt.

apr. mei

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

2021

*	Gemiddelde gewogen melkprijs in euro’s
per 100 kg melk exclusief btw bij
1.050.000 kg melk per jaar volgens
standaardverdeling over de maanden en
bij standaardvet- en eiwitgehalten.
**	Gemiddelde melkprijs in euro’s per 100 kg
standaardmelk exclusief btw bij een vast
vet- en eiwitpercentage van 7,50.
***	Gemiddelde gewogen melkprijs 2020 in
euro’s per 100 kg, bij een standaardbedrijf
van 1.000.000 kg melk per jaar en inclusief nabetalingen tot en met april 2021.
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