Is er voor biologische uitstootkoeien
een markt te winnen?
Volgende stap
Een volgende stap in het project is het onderzoeken welke factoren (bijvoorbeeld ras, melkproductieniveau, afmesten, rantsoen) van invloed zijn op slachtkwaliteit. Aan de hand van die
factoren kan iedere veehouder voor zijn bedrijfssituatie een
maximaal haalbare slachtkwaliteit en potentiële waardetoename
van een koe bepalen. Een veehouder bepaalt aan de hand van
zijn ingeschatte kostprijs (o.a. afhankelijk van ruwvoerpositie)
of hij zijn koeien afmest en met welke slachtkwaliteit hij zijn
koeien wil afzetten. Bewustwording over de afzetmogelijkheden
en de hogere prijs bij een betere slachtkwaliteit zal veehouders
motiveren om koeien af te mesten en met betere slachtkwaliteit af te leveren. Op die manier kan betere ketensamenwerking, in beide richtingen, plaatsvinden.
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In samenwerking met De Groene Weg, Natuurweide
en LEI werkt Praktijkonderzoek aan een project om
de verwaarding van biologische uitstootkoeien door
ketensamenwerking te verbeteren. Transparantie in
de biologische rundvleesketen moet veehouders
meer duidelijkheid geven over kwaliteitseisen,
aansluiting van vraag en aanbod en meer duidelijkheid over de invloed van slachtkwaliteit op het uitbetaalschema. Een betere ketensamenwerking kan
vervolgens ontstaan als veehouders meer koeien
afleveren die voldoen aan de kwaliteitseisen.
Slachterijen kunnen hiermee beter uit de voeten, wat
weer economisch voordeel oplevert voor veehouders.

Dit najaar wordt het project afgesloten met een serie studiedagen voor veehouders waarop o.a. wordt uitgelegd welke
factoren van invloed zijn op slactkwaliteit en welke invloed
slachtkwaliteit heeft op afzetmogelijkheden en op het uitbetaalschema.

Nederlandse biologische uitstootkoeien leveren vlees
van onvoldoende kwaliteit
Er is al jaren sprake van overaanbod van lage, onbruikbare
kwaliteit Nederlands biologisch rundvlees en een tekort aan
goede kwaliteit biologisch rundvlees. Daarom wordt dit laatste
vlees geïmporteerd. Welke kwaliteitseisen stelt de markt en
zou meer Nederlands biologisch rundvlees aan die eisen
kunnen voldoen? Welke factoren spelen een rol bij slachtkwaliteit van runderen en hoe komt slachtkwaliteit tot uiting in
het uitbetaalschema?
Markt voor biologische draaiproducten groeit
Een eerste stap in het project was het inventariseren van vraag
en aanbod van biologisch rundvlees. De retail werkt met twee
kwaliteiten vlees: snijvlees en draaiproducten. Snijvlees wordt
in lapjes gesneden en verpakt in vacuümbakjes. Dit vlees is
afkomstig van karkassen met minimaal R kwaliteit (SEUROP),
een kwaliteit die merendeels uit het buitenland wordt geïmporteerd. In Nederland is bijna 90% van het biologische aanbod
O en P kwaliteit.
Bij de draaiproducten (vlees dat wordt verwerkt in o.a. tartaar,
hamburgers, vleeswaren) is de vlees/been-verhouding van
belang, omdat met een hogere vlees/been-verhouding de
slachtkosten verdeeld worden over meer kilo’s vlees. De
vlees/been-verhouding neemt sterk toe naarmate de bevleesdheid toeneemt. De draaiproducten zijn hoofdzakelijk afkomstig
van karkassen met O kwaliteit. Het volume in de afzet van
draaiproducten is de laatste jaren behoorlijk gegroeid door uitbreiding van het aangeboden assortiment en door uitbreiding
van het aantal supermarkten waar biologisch vlees wordt verkocht. De verwachting is dat de groei voortzet en dat daardoor
meer ruimte ontstaat voor biologisch vlees van O kwaliteit.

PraktijkKompas Rundvee

SEUROP schema voor bevleesdheid
S = superieur
E = uitstekend
U = zeer goed
O = matig
P = gering
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R = goed

