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Lagekostenbedrijf haalt arbeidsdoel net niet
TM

WIJ NEMEN UW OUDE MELKSTEL TERUG - 100 eur
Tot 30 september 2007 biedt BouMatic u 100€ terug voor uw huidige melkstel
bij de aankoop van een compleet nieuw BouMatic Flo-Star MAX melkstel (voering
en beker inbegrepen). Ervaar zelf hoe U met het nieuwe Flo-Star MAX melkstel
makkelijker, sneller en beter melkt. Wij zijn ervan overtuigd dat u niet terugkeert
naar uw oude melkstellen!

FLO-STAR MAX betekent voor u:
MINDER luchtinslag, afgezakte voeringen en afgevallen melkstellen
Ergonomischvriendelijk melkstel, licht en eenvoudig aan te brengen
Goede zichtbaarheid van de melkstroom (transparant)
Duurzame constructie (robuust kunsthars)
Gelijkwaardige gewichtsverdeling voor alle uiers (gekruiste inlaten)
Goede reinigingsmogelijkheden door unieke inlaten
Sneller en beter melken met een melkstel dat een hogere melkstroom aankan

U vindt uw dealer op:

Neem vandaag nog contact met ons op en wij maken graag een afspraak met
u om u te laten profiteren van dit aanbod!
BouMatic Gascoigne Melotte Sprl
Rue Jules Melotte 31 4350 Remicourt - België
T +32 0 19 54 42 66
F +32 0 19 54 55 44
E info@boumatic.com www.boumatic.com

De stabiele factor in de agrarische sector.

Winst op uw terrein.

Schuitemaker Machines B.V. | Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland
Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | sales@sr-schuitemaker.nl | www.sr-schuitemaker.nl
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Het Lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve
werkte het laatste jaar van zijn bestaan efficiënt. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2006.
De bedrijfsboeren hadden maar 46 uur per
koe per jaar nodig. Toch maakten de boeren
langere weken dan gepland.
In 2006 hadden de bedrijfsboeren in totaal 53
uur nodig om het bedrijf rond te kunnen zetten. Het doel, 50 uur per week, werd net niet
gehaald. Dat komt vooral doordat er iets meer
koeien werden gemolken dan bij de start van
het project in 1998. Per koe waren de bedrijfsboeren 46 uur per jaar kwijt. Van die tijd werd
48 procent, bijna de helft dus, besteed aan het
melken. Dat is meer dan in het verleden en
komt vooral doordat de veestapel groeide.
Slechts negen procent was voor het voeren
van de koeien, terwijl het verzorgen van
het jongvee 13 procent van de tijd kostte.
De bedrijfsboeren besteedden vorig jaar maar
5 procent van de beschikbare tijd aan teelt en
machines. Ook de totale machinekosten zijn
erg laag, 4,5 cent per kg melk om precies te
zijn. Dat is niet vreemd. Er waren immers
alleen maar een trekker, een kunstmeststrooier, een bloter een voorlader en een kuilvoersnijder op het bedrijf aanwezig.

• Minder loonwerkkosten
De loonwerker neemt de bedrijfsboeren dan
ook veel werk uit handen. Toch daalde het

afgelopen jaar de post totale loonwerkerkosten flink. Dat kwam voornamelijk doordat de
graslandverzorging minder kosten met zich
mee bracht. In 2006 werd namelijk geen grasland meer opnieuw ingezaaid. Door een verandering in de mestwetgeving was dat niet
noodzakelijk. Ook per kg melk daalden de
loonwerkkosten, maar het verschil met voorgaande jaren is maar klein. In totaal was het
Lagekostenbedrijf 17.746 euro voor de loonwerker kwijt, dat is ongeveer 1.500 euro
minder dan het jaar ervoor.

• Lagere tarieven
De loonwerkkosten per 100 kg melk kwamen
daarmee uit op 4,12 euro. Dat is 15 cent minder dan in 2005. Met name de lagere voederwiningskosten waren daarvan de oorzaak.
Dat heeft niet zo zeer met de tarieven van de

De bedrijfsboeren van het Lagekostenbedrijf haalden in 2006 de doelstelling
– maximaal 50 uur per week besteden
aan het bedrijf – net niet. Er was in
totaal 53 uur nodig om het bedrijf
rond te zetten.

loonwerker te maken, als wel met het minder
groeizame weer. De loonwerker hoefde minder hectares in te kuilen. Wel rekende de
loonwerker in 2006 een lager tarief voor het
mestuitrijden dan in 2005 het geval was.
Uiteindelijk waren alle bewerkingskosten
samen in 2006 1,8 cent pr kg melk lager
dan van de vergelijkingsroep van het LEI.
Op die bedrijven werd 24,5 cent per kg melk
ingeruimd voor de bewerkingskosten. Op het
Lagekostenbedrijf was dat 22,8 cent.•

Hergebruik regenwater snel terugverdiend
In 2004 nam het Lagekostenbedrijf een
proefopstelling in gebruik waarmee regenwater van de helft van het dak opgevangen
kon worden. Een jaar later, in 2005, werd de
optelling uitgebreid met een grotere tank
en werd al het water van het hele dak opgevangen. De kwaliteit van het water bleek
goed. Werd in de winter van 2004 op 2005
zo nog een waterbesparing van 80 kuub
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gerealiseerd, in de winter van 2005-2006 was
dat al 180 kuub. Bij een drinkwaterprijs van
1,16 euro per kuub is dat dus een besparing
van 209 euro. En dat terwijl de aanlegkosten
van het hele opvangsysteem maar 500 euro
waren. De terugverdientijd bedraagt dus
slechts 2,5 jaar. Wel meent bedrijfsboer Roel
Withaar dat er een goedkope methode moet
zijn om het water in de stal te krijgen.
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