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

Na een enerverende dag nu op weg van Auckland NZL naar Melbourne. De Farmstay is ten einde. Morgenvroeg,
woensdag 5 november start de Rabobank Global Farmers Masterclass. De vlucht naar Melbourne is een event op
zich, wordt verzorgd door Emirates in combinatie met Quantas. Er is een imponerend toestel ingezet, een Airbus
A380-800.
Vanochtend de dag gestart met een helicoptervlucht over de
verschillende melkveelocaties van Trinity Lands Ltd. Van elk bedrijf
was een landkaart aan boord met daarop de verschillende kavels en
oppervlakte. Vanuit de lucht werd de onkruiddruk in de percelen
geïnventariseerd en per kavel aangegeven of bestrijding nodig is. Ook
het strooien van kunstmest vindt plaats met een helicopter indien de
kavels heuvelachtig zijn. Vlakkere kavels worden met tractoren of
vanuit vrachtwagens met GPS van kunstmest voorzien.
Vanuit de lucht is de ontginning van naaldbossen tot grasland goed te
zien. Het hout wordt verkocht aan de papierindustrie, stronken
worden gerooid en op hopen gezet zodat ze drogen. In het tweede jaar worden ze opgeschud zodat de teeltaarde
eraf valt en de stronken verder opdrogen. Aan het eind van de zomer worden ze verbrand. inmiddels worden de
koeien al geweid. Het voorjaar daarop volgend wordt de resterende as door bulldozers geëgaliseerd. Ter illustratie
een impressie vanuit de lucht.
'After lunch' hebben we een aantal melkveelocaties bezocht en werd met de medewerkers gesproken over de
resultaten van de veestapel en de kwaliteit van het groeiende gras. Op dit moment is er piekdrukte. Alle koeien
hebben in een periode van circa 6 weken afgekalfd en worden dus ook in dezelfde periode opnieuw
geïnsemineerd. Na de melkbeurt worden te insemineren koeien automatisch gesepareerd van de kudde, tot
tientallen tegelijk. De volgende fase is de drachtigheidscontrole, wederom peakload in de werkplanning. Er wordt
extreem planmatig en protocollair gewerkt om het drachtigheidsprecentage zo hoog mogelijk te krijgen, immers
geen kalf, geen volgende lactatie.
De Nieuw Zeelandse melkveehouderij is een low cost industry. Productielocaties zijn gemiddeld tien keer de
omvang van de gezinsbedrijven die de Nederlandse melkveehouderij typeren. Het afgelopen jaar was extreem
winstgevend vanwege de goede marktprijzen voor zuivel. Op dit moment is de melkprijs fors lager en wordt op
een aantal plekken het break-evenpoint reeds aangetikt.
In navolging van de Nederlandse veehouderij valt de toenemende aandacht voor dierenwelzijn en beheersing van
emissies en uitspoeling van reststoffen op. De sector zoekt samen met de overheid en belangengroeperingen
naar het juiste evenwicht.
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Samen sterker

Ook in Nieuw Zeeland is goede landbouwgrond prijzig en verder
stijgende. Dit zal er in mijn opinie toe leiden dat de low cost strategie
van veel bedrijven niet langer houdbaar zal zijn. De bedrijfsvoering
vraagt om aanpassing, evenals vakmanschap en zullen aanvullende
investeringen in huisvesting en precisie landbouw nodig zijn. In een
vakblad las ik een artikel van een Nederlandse emigrant die 1500
koeien gaat melken met 24 robots(!) van Nederlandse makelij (Lely).
De ruim 22 mln 'kiwidollar' (Eur 1.364.000) kostende nieuwe stal
wordt rond Kerst in gebruik genomen.

Vanavond zullen de meeste GFMC deelnemers elkaar ontmoeten in het hotel. Vanuit elk continent nemen
Rabobank klanten deel. Ook Derck Hulshof en Henk Jan Winkelhorst verwacht ik vanavond te ontmoeten. Zij
komen vanuit resp. Perth en Melbourne vanuit hun farmstay adres.
Dank voor je belangstelling en het lezen van dit verslag.
Cheers,
Jeroen.
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