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Omschakeling Biologische melkveehouderij 

170 kg N/ha 

Optimaal benutten 

        

 

• Bodemleven en bodemvruchtbaarheid 

• Van 2,4 GVE naar 1,6 GVE /ha 



Omschakeling Biologische melkveehouderij 

170 kg N/ha 

Optimaal benutten 

        

 

• Bodemleven en bodemvruchtbaarheid 

• Van 2,4 GVE naar 1,6 GVE /ha 

Eigen ruwvoer productie 

• Kruiden 

• biodiversiteit 

• Natuurgronden 

• DS prod: -15-25% 

 

Biologisch kracht- en ruwvoer 

 

20-25 kg KV/100 kg melk 

Prijs: faktor ca 1,8 
 



Omschakeling Biologische melkveehouderij 

Weidegang, alle diergroepen 

 

Besparing/koe, lagere kosten 
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Melkproductie/koe afhankelijk van RV-kwaliteit  

• Bio-toeslag melk: 11 ct/kg melk 

• Plus op O & A  
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10.000 kg/ha 

  

100 MK 

50 ha 

100 MK 

75 ha 

  

  17.000 kg/ha    

          8.500 kg/koe 7.500 kg/koe 

Omschakeling Biologische melkveehouderij 

Huidige  

situatie 

Biologische  

situatie 

Perspectief: Positief maar afhankelijk van de situatie 

Aandacht voor: omschakelkosten , investeringen, omschakelsubsidie 
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Conclusie 

  
 

Er is perspectief voor bedrijven die niet al te intensief zijn. 

    -  Maar het is afhankelijk van uw situatie 

 

• Voorwaarde is dat uw fabriek bio-melk kan hebben 

 

• Beschikbaarheid extra grond in uw omgeving is erg 

belangrijk 

 

• Het moet ook wel bij u passen 

 

 

 

Aandacht voor:  

 

• Omschakelkosten    

• Investeringen  

• Omschakelsubsidie (RVO) 



  

Vragen 
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Een zorgvuldige oriëntatie naar een biologische 

bedrijfsvoering is de moeite waard 
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Bedankt voor uw belangstelling  

U kunt deze presentatie opvragen via 

www.bioacademy.nl 

Hebt u vragen n.a.v. deze presentatie dan kunt 

u deze richten aan: 

info@ekopart.nl 

e.finke@dlvadvies.nl 

http://www.bioacademy.nl/
mailto:info@ekopart.nl
mailto:e.finke@dlvadvies.nl

