VEEHOUDERIJ

Pure Graze verlaagt kosten sterk
Melkveehouders die hun bedrijf
runnen volgens het ‘Natuurlijk
Werken’ van Pure Graze, kunnen de
variabele kosten verlagen tot slechts
13 tot 14 cent per liter melk. Cijfers
van gebruikers tonen dit aan, stelt
Pure Graze.

N

ederland telt circa 35 melkveehouders die het principe van ‘Natuurlijk Werken’ van Pure Graze doorvoeren
op hun melkveebedrijf. Zij produceren
koeienmelk op basis van maximale weidegang. In de praktijk blijkt dat zij daarmee een kostprijs van 13 tot 14 cent per
liter melk kunnen realiseren.
,,We hebben van twee Pure Graze
melkveehouders de bedrijfseconomische resultaten in 2008 en 2009 op een
rijtje gezet. De kosten van bijvoorbeeld
krachtvoer, kunstmest en loonwerk,

maar ook overige variabele kosten, gaan
op deze bedrijven na omschakeling op
het Natuurlijk Werken-principe per jaar
omlaag”, zegt Ado Bloemendal, eigenaar
van het bedrijf Pure Graze.
Uiteraard is de melkproductie per
koe door minder krachtvoer lager dan
in de traditionele melkveehouderij. Maar
de lagere kosten van de melkproductie,
maken dat meer dan goed.”
Na omschakeling van het bedrijf,
wanneer de ondernemer gewend is aan
de nieuwe werkwijze van het Pure Grazesysteem, zouden koeien goed jaarrond
buiten kunnen verblijven. ,,Als veehouders klaar zijn voor deze volgende stap
binnen het systeem, is dat onder Nederlandse klimaatomstandigheden goed
haalbaar. Zo bespaart het systeem ook
veel aan bouwkosten.”

Kosten (in euro per 100 kilo meetmelk) op twee bedrijven die zijn overgeschakeld
op Natuurlijk Werken bedrijfssysteem (2009 in vergelijking met 2008)
Bedrijf 1
Bedrijf 2
2009
Aantal melkkoeien
112
98
59
45
Melkproductie (kg/koe/jaar)
7.266
9.043
4.800
4.800
KOSTEN
Krachtvoer
4,04
6,09
3
6,48
Overig ruwvoer/melkpoeder
2,53
2,04
3,62
7,18
Loonwerk
0,8
2,14
2,28
5,1
Kunstmest, zaaizaad
1,51
2,46
2
2,4
Strooisel rundvee
0,97
1,12
Gezondheidskosten
0,68
0.88
1,75
3,27
Machines (afschrijving onderhoud
en brandstof)
3,48
5,4
0,39
1,29
Totale variabele kosten
14,01
20,13
13,04
25,72
Bron: Pure Graze

