de voorzitter

Vloeken in de koeienstal
De zuivelprijzen waren nog nooit zo hoog als nu en het is onze melkveehouders ook van harte gegund. Maar
net zoals in andere dierlijke sectoren is een hogere omzet niet per definitie gelijk aan exuberante winsten,
wat door buitenstaanders meteen gedacht wordt wanner ze lucht krijgen van hogere prijzen voor de landof tuinbouwer. Ook bij onze collega’s melkveehouders stijgen de productiekosten intussen fel. De hogere
marktprijzen zijn louter een gevolg van de wereldwijd grotere vraag naar zuivelproducten, een heropleving
na Covid 19 als het ware. Room, boter, poeder, kaas: alles kent hoge wereldmarktprijzen, waardoor wie op
dat marktsegment werkt als zuivelverwerker vandaag een voordeel heeft. De merkproducten en zuivelproducten met hogere toegevoegde waarde die jarenlang de kassa spijsden bij enkele verwerkers blijken nu
reeds enkele maanden een handicap. De afnemers van die producten, de detailhandel is niet geneigd om
hogere prijzen te betalen voor dat soort producten, wat zijn gevolgen heeft natuurlijk.
We komen uit een moeilijke periode in het Belgisch zuivelwereldje. De carrousel begon te draaien met
afstoten van 443 leveranciers door Campina Belgium in 2015, de “inbraak” door LDA in Vlaanderen daarop
volgend als reactie op de georganiseerde, maar niet overlegde, “uitweg” naar Milcobel, de aanhoudende
problemen bij Milcobel tot 2020, de komst van A-Ware in 2021 en de uitstroom bij Milcobel na opeenvolgende moeilijke jaren waren ongeziene bewegingen. Een overmoedige stap door een kleinere verwerker
liep fout af waardoor A Ware opnieuw aan zet kwam. Intussen werd ook bekend dat ook het Pajotse Olympia met A Ware in zee gaat. FrieslandCampina draait de klok nu ook deels terug en gaat nu weer investeren
in extra verwerking op een nieuwe duurzame lijn, al zal dat zeer waarschijnlijk wel weer met Nederlandse
melk gebeuren. De slinger blijft duidelijk bewegen, maar voor hoelang nog?De prijzen die dezer dagen
betaald kunnen worden zijn hoger dan ooit te voren en nog gaan er melkerijen stevig boven anderen. De
limieten worden afgetast langs alle kanten en dat zorgt voor ongerustheid bij degenen bij wie de rekening
net wat beter oogde. Langlopende overeenkomsten met retailers, ooit voor zekerheid zorgend, zijn vandaag
een blok aan het been van melkerij én de leveranciers. Heronderhandelen is tot op vandaag onmogelijk bij
die contracten, maar evengoed geldt die houding van de retail bij de halfjaarlijkse contractbesprekingen.
Wat onderhandeld werd als aankoopprijs blijft gelden, wat de gevolgen op het terrein en in de stal ook
mogen zijn.
Andere kapers op de kust zijn er intussen ook: grootkapitalisten met ervaring in vleesvervangers investeren
nu volop in het onderzoek naar melkvervangers. Straks komt kaas uit een bioreactor als je hen mag geloven.
Men is er uiteraard nog niet. De weg is nog lang, maar als het lukt, worden melkveeboeren misschien wel
de grasleveranciers die industriële bioreactoren bevoorraden om zuivelvervangers te maken.
Er wordt in een koeienstal wel eens gevloekt op een onwillige koe. Overmorgen en later misschien ook wel
omdat de aandacht meer gaat naar industrieel gefabriceerd eiwit en calcium dan naar het pure natuurlijk
wit product, ook gekend als melk. Er bestaat een stripverhaal waarin Donald Duck een houten machine
bouwt waarin hij aan de ene kant hooi propt en aan de andere kant kaas tevoorschijn komt. Het is maar een
stripverhaaltje, maar die droom wordt mogelijks wel werkelijkheid.
Een rotvaart zal het wel niet lopen, maar wanneer de prijs van het echte spul dicht tegen de prijs van het surrogaat komt, dan zou de omslag mogelijk sneller kunnen gaan dan wij zouden willen, alle vloeken ten spijt.
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