Global Farmers Master Class 2014
Update - Farm-stays (from Sunday 2 November to Tuesday 4 November)

Vorige week donderdagavond vertrokken naar nieuw Zeeland voor de Farmstay voorafgaand aan de Rabobank
Global farmers masterclass (GFMC). De GFMC vindt de komende weken in Melbourne en Sydney plaats
voorafgaand aan de G20 top in Brisbane, later deze maand.
De Farmstay is een echte 'deepdive' in de melkveehouderij van
nieuw Zeeland. Ik logeer bij de Family Ian and Margret Elliot in South
Waikato. Ian draagt als CEO de eindverantwoordelijkheid voor
19.000 melkkoeien die worden gehouden in eenheden variërend van
450 tot 1100 koeien. Daarnaast is er een Kiwiplantage en
verwerking.
Nieuw Zeeland heeft een ideaal klimaat voor de groei van gras en
daarmee de melkveehouderij. De melkkoeien en al het jongvee
worden jaarrond 24/7 gehouden in weilanden, elke dag een kavel
met vers gras. Alle koeien krijgen in het voorjaar in een periode van
circa zes weken een kalf, de start van het productieseizoen. Een enorme piekbelasting voor de gehele keten
(immers, de rest van het jaar onderbezetting van boerderij tot verwerkende industrie).
Ruwvoerwinning (hooien) is niet nodig evenals het hebben van een grote stal. Slechts het melken vraagt om een
gebouw. Uiteraard een enorm kostenvoordeel. Via zuivelgigant Fonterra wordt melk verwerkt en geëxporteerd,
vooral Azië is de afzetmarkt.
Vandaag uitgangspunten uitgewisseld om concurrentieverhoudingen NZL vs NED te vergelijken. Hoewel de
houderij totaal verschilt is de gemiddelde financieringsintensiteit in NZL en Nederland ongeveer gelijk. Er zijn
enorme kostenvoordelen voor NZL vanuit gebouwen, machines, werktuigen en nagenoeg geen ruwvoerkosten.
Genoemde onderbezetting na de piekbelasting van enkele maanden per jaar in de verwerkende industrie moet
worden gecompenseerd. Grondstoffen voor krachtvoer worden geïmporteerd en zijn prijzig. De rekenrente voor
vreemd vermogen ligt op 8% terwijl het actuele renteniveau ruim 5% is!
De Nederlandse melkveehouderij is in staat veel voordelen van NZL structureel te compenseren middels extreem
goede technische prestaties vanuit vakmanschap, beschikbaarheid van relatief goedkoop krachtvoer, lage rente
en sterke periferie (zuivel- en krachtvoerindustie).
Naast zuivel is de productie van Kiwifruit een belangrijk export product van NZL. Vanmiddag de kiwiboomgaard en
het sorteer-/logistiekcentrum bezocht dat ook onder de eindverantwoordelijkheid van mr. Ian Elliot valt.
Indrukwekkende combinatie van kapitaal-, arbeids- en kennisintensiteit en weersinvloeden in deze teelt. De
bloesems komen op dit moment net uit de knoppen, bijenvolken zijn recent in de 120 hectare (!) metende
boomgaard geplaatst.
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Samen sterker

Morgenvroeg volgt, indien het weer het toelaat, een helicoptervlucht waarin we de verschillende melkveelocaties
gaan bezichtigen. Hopelijk wordt de eerder genoemde 'deepdive' niet al te letterlijk genomen en houdt de
helicopter mij en ik jullie op (de) hoogte.
No worries,
Jeroen.
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