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Maatschap Talsma investeert in BeddingMaster; verwerkte mest nu officieel exportwaardig

Verwerking brengt mest tot waarde
Ida Hylkema

Mest is een ondergewaardeerd product, vindt
melkveehouder Auke Talsma uit Welsrijp.
Maatschap Talsma-Van der Valk investeerde in
een BeddingMaster. De Nederlandse Voedselen Warenautoriteit beoordeelt die mest nu als
exportwaardig. De maatschap stelt zo de afzet
veilig.

H

et beeld van het bedrijf
van de familie Talsma bij
het Friese Welsrijp is vorig
jaar drastisch veranderd.
Leeuwarden
Twee grote stallen doen de
bestaande
ligboxenstal bijna in het
Wjelsryp
niet verdwijnen. De grootste stal
kan 250 melkkoeien huisvesten, in
de kleinere stal zit de melkstal met
wachtruimte, een seperatieruimte
en strohokken.
De oude ligboxenstal wordt
nu gebruikt voor de huisvesting van het jongvee en de
droge koeien. De melkstal staat los van de andere stal;
de koeien moeten ‘buitenom’ om in de wachtruimte te
komen. Daarvoor zijn versterkte roosters in de looproute tussen beide stallen aangebracht. Logistiek was dit
de beste oplossing, vertelt de melkveehouder.
De melkstal – een 2x24 swing-over- is terug van
weggeweest op het bedrijf van Auke en Aafke Talsma.
In 2004 nam de maatschap drie melkrobots in gebruik.
Dat ging aanvankelijk goed, maar na verloop van tijd
kwamen er steeds meer problemen. Koeien werden niet
goed uitgemolken, de melkproductie zakte en er waren
problemen met het celgetal.
‘Op een gegeven moment ben je er helemaal klaar
mee. We besloten de robots weg te doen en in een melkstal te investeren en dan gelijk ook de hele stal aan te
pakken.’ Het besluit van zoon Yde Klaas om te kiezen
voor het ouderlijk bedrijf had eveneens invloed op de
bouwplannen.
Kwetsbaar
Dat er nu weer gemolken moet worden, zijn de Talsma’s inmiddels gewend. ‘Een melkrobot heeft sociaal
gezien voordelen, maar je bent wel kwetsbaar. Als er

Auke Talsma haalt tweemaal per dag met een hark de
mest uit de boxen.

De BeddingMaster bestaat uit een ronddraaiende trommel die is gekoppeld aan een mestscheider.

een storing is, staat de hele boel stil. We melken nu 230
koeien in anderhalf uur en zijn dan ook echt klaar.’
De maatschap benut nog niet alle capaciteit van de
stal. Momenteel staan er circa 270 koeien en 140 stuks
jongvee op het bedrijf; het doel is om door te groeien tot
300 melkkoeien. Rond het bedrijf ligt 70 hectare grasland, terwijl in Dearsum - waar het bedrijf oorspronkelijk gevestigd was - nog 30 hectare grond in gebruik is.

kuub per dag bij een totale capaciteit van 20 kuub per
dag - is nodig voor boxvulling, de andere helft kan worden gebruikt voor de eigen bemesting of voor de afzet.
De verwerkte mest mag bovendien worden afgezet in
het buitenland; de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het officieel goedgekeurd als exportwaardig, omdat het gehygiëniseerd is.

Een robot heeft sociaal
gezien voordelen, maar
maakt ook kwetsbaar
Die 100 hectare is niet voldoende om de eigen mest
op af te zetten. Daarom drukten de mogelijkheden voor
mestverwerking en -afzet ook een belangrijke stempel
op de investeringen en bedrijfsopzet. Een deel van de
mest wordt nu op het eigen bedrijf afgezet en verwerkt
gebruikt als boxvulling. Talsma vult de vrijligboxen één
keer per week met strooisel en gaat tweemaal daags bij
de boxen langs om de mest eruit te halen. Het strooisel
is afkomstig uit de BeddingMaster van DariTech.
Talsma was op zoek naar een mestscheidingsinstallatie, zodat hij de dikke fractie kon gebruiken als
boxvulling. Dat gebruik staat ter discussie vanwege
de mogelijke aanwezigheid van ziektekiemen in het
strooisel. De BeddingMaster ondervangt dat risico. De
BeddingMaster is een trommel waarin de dikke fractie
wordt verwarmd tot 75 graden Celsius. Hierdoor gaan
schadelijke ziektekiemen dood, terwijl het drogestofgehalte van het eindproduct wordt verhoogd tot 40 procent. Binnen 24 uur is de mest verwerkt tot een reukloos, zacht strooisel.
De helft van de verwerkte drijfmest - momenteel 12

De nieuwbouw domineert het bedrijf van de familie Talsma bij Welsrijp.

Forse investering
De BeddingMaster vergde een behoorlijke investering, erkent Talsma. Hoeveel laat hij in het midden.
Talsma maakte gebruik van een Europese innovatiesubsidie en de BeddingMaster valt onder de MIA/
Vamil-regeling. ‘De BeddingMaster levert ook extra
afzetmogelijkheden op’, vertelt de Friese melkveehouder. ‘Jaarlijks bespaar ik nu sowieso 16.000 euro op
strooisel. Door de verwerking heeft de mest weer waarde gekregen in plaats van dat het een afvalstof is.’
Voor Talsma was de gehygiëniseerde boxvulling de
belangrijkste reden om te investeren in het mestverwerkingssysteem. Dat het strooisel vrij is van ziektekiemen
heeft inmiddels ook de interesse gewekt van de zuivelindustrie. ‘In het half jaar dat we het nu gebruiken, is
het celgetal gezakt. We hebben weinig problemen met
uiergezondheid, maar dat kan natuurlijk ook aan andere factoren liggen.’
Een laag celgetal levert de maatschap straks ook
geld op. Tot 1 januari gaat de melk nog naar DOC, daarna is A-Ware de afnemer. En deze hanteert een kwaliteitstoeslag gebaseerd op het celgetal.
Tien jaar geleden vervingen melkrobots de melkstal, nu is een nieuwe wending aan het bedrijf gegeven.
En over tien jaar? Daar zijn de Talsma’s zelf ook wel
benieuwd naar. ‘De ontwikkelingen gaan snel, dus daar
is nu nog weinig over te zeggen. Je moet in ieder geval
niet te star denken en met je tijd meegaan.’
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