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visit to M/M Feedlot and Three
Rivers Calf Ranch near Parma,
Idaho, would be a worthwhile
stop for many of those consumers. Owners Darin Mann and his father Kent have plenty of experience
hosting visitors with the same level of
care they lavish on the 20,000 calves
and heifers they raise for half a dozen
local dairy farms.
They even built a 1.5-acre manicured park in the center of the feedlot
for hosting tours and barbecues. It’s
a bold move, but the Manns’ aggressive pen-and-alley-cleaning program,
composting operation, and dust control regimen keep odors and flies to
an absolute minimum. It’s enough to
change the way people think about
feedlots—and Darin Mann believes
it’s been the key to building good relationships with neighbors, employees,
regulators, and even local activists.
He mentions a woman famous for
opposing any farm expansions in the
area, whom the Manns had hosted on
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Kent and Darin Mann created a park
for visitors in the center of their feedlot. Right
and below: Darin Mann says good relations with
neighbors allowed his operation to grow.

an open house tour. When the family applied to expand its permit to its
current capacity, she stepped up to the
microphone at a public hearing and
endorsed the operation’s growth.
“It’s so important to be beyond reproach," Mann says. “We have nothing
to hide. We have tours year-’round—
we like to show people that we can
raise the food and fiber we need, and
that it can be done the right way.”
First step. In Germany, Teepker
says expansion is unlikely in his area.
But it’s still vital to begin the long process of building local and national
support for animal production.
“I think we have to show how we
produce 90 to 95% of the meat,” he
says. “It think it’s only the first step
to start the discussion. It will never
finish, but we need to start.” m
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hen the spraying is done and
the sprayer is in the yard, farmers and custom applicators face
their final challenge: cleaning
up the last few gallons of rinse water.
In Europe, scientists determined
that more than half of the pesticides
found in streams started at the fill/
rinse pad. Water quality regulations
there clamped down hard on rinse
water, and the industry responded
with an elegant solution—enlisting
soil microbes to degrade the last bit
of crop protection products in the
rinsate, then evaporating the water.
Bayer CropScience has spearheaded
the development of the Phytobac system, which can be homemade or built
of commercially available parts. Rinse
water drains into a tank, from which
it is pumped into a drip irrigation system that applies it to a roofed box of
soil and straw. There, microbes and
plants convert chemical residue into
harmless molecules while water is
evaporated and transpired away.
Microbial population. At Bernd
Olligs’ farm in western Germany,
David Lembrich, Bayer CropScience
global product stewardship manager,
explains that the secret is in the soil.
“The soil is taken from the farmer’s
field,” Lembrich points out. “There is
already a microbial population there
acclimated to these chemicals.”
Olligs’ Phytobac, built in 2012, can
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Clean and Green

The Phytobac ﬁlter uses soil to clean sprayer rinse water
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Cleaning sprayers yields rinsate water
that can pollute watersheds. Inset: Soil microbes
can degrade pesticides in rinsate.

process about 2,600 gallons of rinsate
per year during the German growing season, which lasts 6 to 7 months.
That’s also how long it takes to reduce
the concentration of most chemicals in
rinsate to negligible levels.
The bio-bed—a mix of 70% soil and
30% straw in a 40-cubic-yard concrete
box—is maintained at 70% of field
moisture capacity to keep the microbes happy, healthy, and hungry.
Tug of war. It’s a constant tug of
war. Tensiometers measure soil moisture at 6 inches deep, helping Olligs
maintain proper soil moisture. Meanwhile, a clear roof over the bio-bed
raises the soil temperature by 2 to
3 degrees Celsius (3.6 to 5.4 degrees
Fahrenheit) and directs wind over the
soil surface, accelerating evaporation.
Pla nts draw up
moisture through
transpiration.
“We need temperature and wind
enhancing evapora-

Above

Left: This Phytobac treats 2,600 gallons of rinsate per year. Above Center: David
Lembrich of Bayer checks a Phytobac's bio-bed.

Above:

tion. That is the engine for losing the
liquid,” Lembrich says.
Bayer has installed Phytobac systems at its research stations around
the world. Farmers can build their
own installations with standard construction materials or buy modular
systems from Dutch manufacturer
Beutech, which has designed and
built Phytobacs across Europe and in
China, Australia, and Canada.
At Beutech Agro’s headquarters in
Steenwijk, Sander Koster says system
costs can range widely based on size,
local climate, and installation cost.

Ralph Bagwell, product stewardship manager for Bayer CropScience
in the U.S., figures a farm-scale Phytobac would cost around $15,000.
Regulatory questions. In the Netherlands, Koster says some European
governments require a rinsate treatment like the Phytobac. In the U.S.,
Bagwell says such systems might
someday fit into water quality programs, though they don’t yet seem to
be on the radar for cost-share funding.
“I think there’s going to be interest
at the farm level,” Bagwell predicts. “I
know several farmers that are interested in it. They’re
concerned about
point-source pollution, and they
don’t have a good
means of working
with rinsate water
very easily.” m
Graphic courtesy of Bayer CropScience

The Phytobac
System

A drip irrigation system applies rinsate
to a mix of local soil and straw in a Phytobac.
More than 3,000 are in use across Europe.
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Duitse melksector
Tekst: Sjoerd Hofstee
Foto’s: Landpixel
De meeste zuivelfabrieken in Duitsland
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melkveebedrijven en de politiek zin-
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dan die van Royal FrieslandCampina.

Duitsland roept om
invoering van nieuw
melkquotum
Bij de grootste Duitse zuivelcoöperatie DMK heerst een groot
vertrouwen in eigen kunnen. Omzetgroei in China ligt daaraan
ten grondslag. Echter, de leden die het moeten doen met
een melkprijs onder de 21 cent, morren. Zij zien, net als de
politiek, in toenemende mate heil in een ‘crisismelkquotum’.

Achtergrond

D

uitsland wordt vaak niet als
een echt melkveehouderijland gezien. Toch zijn onze
oosterburen de grootste
melkproducenten van Europa. Circa 69.000 Duitse boeren leveren jaarlijks zo’n 32 miljard kilo melk
af. Dat is tweeënhalf keer zoveel als
Nederland.

Daar moet bij gezegd worden:
Duitsland is achtenhalf keer zo groot
als Nederland en kent veel variatie
in melkveebedrijven. In het zuiden
van het land zijn relatief veel bedrijven actief, vaak gemengd of met een
tweede tak. In het westen en noorden is de structuur enigszins te vergelijken met Nederland qua grootte
en manier van boeren en in het voormalige Oost-Duitsland is het grootschaligheid dat de plank slaat.
Deze verschillen komen tot uiting
in de politiek. Duitsland kent een
gedecentraliseerd systeem, waarbij
de zestien deelstaten veel zeggenschap hebben. Elke deelstaat heeft
een minister voor agrarische zaken.
Meerdere deelstaten kennen
sinds enkele jaren een bewindspersoon vanuit de Groenen. Deze partij
hamert op uitbreiding van het biologisch areaal en meer inzet op dieren-

welzijn. Zij wil Europees geld uit het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) daarvoor benutten.
En er waait nog een opvallende
wind in de Duitse politiek: die van
meer marktbescherming. Onder
druk van de crisis in de melkmarkt
ontwikkelden de Groenen een plan
voor een nieuw soort melkquotum.
Minder melk
Kern van het plan is dat bij een
bepaald niveau van de melkprijs er
een verplicht melkquotumsysteem
in werking gaat. Dit moet Europees
werken en houdt in dat alle boeren
op het moment dat de melkprijs door
de gestelde minimumgrens zakt,
alle boeren 10 procent minder melk
mogen produceren en dan onder dat
niveau moeten blijven.
Melkveehouders die ‘overproduceren’, betalen een boete en betalen

zo deels het systeem. Zo’n crisismelkquotum geldt dan voor een periode van een kwartaal of half jaar en
wordt gerekend aan het gemiddelde
van het jaar daarvoor.
‘Dat systeem kun je verfijnen
door te regelen dat bedrijven die de
productie het meeste opschroeven,
ook het meeste moeten inleveren’,
zegt Christian Meyer. Hij is lid van
de Groenen, landbouwminister in de
deelstaat Nedersaksen en voorstander van dit plan. Daarin staat hij niet
alleen. In juni bleek dat tien van de
zestien deelstaten voorstander zijn
van invoering van zo’n plan.
‘Het kost de boeren en de maatschappij weinig en kan een crisis
veel sneller keren. Staatsminister
Christian Schmidt laat nu in Brussel
nog een geluid horen voor de vrije
marktwerking, maar wij zullen van
hem eisen zijn standpunt bij te stel-

‘Deze melkprijzencrisis schoont de markt niet op’
Melkveehouder Claus-Henning Dittmer (36) uit het Duitse Freyersen
ziet de huidige problemen door de
lage melkprijzen met lede ogen aan.
‘Er zijn boeren die matig draaien
en beter kunnen stoppen, maar die
categorie heeft weinig schulden en
moddert door. De markt wordt niet
opgeschoond, als je het mij vraagt.’

interview
Hoe komt u de huidige situatie door?
‘Wij melken tweehonderd koeien en
onze kostprijs ligt net onder de 30
cent. Daarmee is alles betaald, maar
verdienen we nog niets. De huidige
kleine 21 cent die we van DMK krijgen, is dan ook duidelijk te weinig.
‘Vorig jaar sprak ik met de bank. De

afspraak is om nu niet af te lossen,
waarbij zij de rente ook later niet verhoogt. Daar ben ik de bank dankbaar
voor. Wij overleven het wel, maar het
verlies is gevoelig. Ik ben nu twaalf
jaar boer en ik verloor in de laatste
twee jaar wat ik in die tien jaar daarvoor heb opgebouwd. Dat zet mij
wel aan het denken hoe ik mij moet
wapenen tegen een nieuwe crisis.’
Hoe bedoelt u dat concreet?
‘Ik geloofde altijd in groeien in kleine stapjes. Daar is ook niets mis mee,
maar we moeten meer toe naar beter
bufferen. Een verandering in het fiscale systeem is daarvoor gewenst,
zodat we goede en slechte jaren kunnen middelen.
‘In Duitsland kan dat nu niet. Maar
ook op bedrijfsniveau kan dat beter.

Als we straks weer geld verdienen,
kijk ik serieus naar de kansen van
land kopen in de buurt. Nu pachten
we een derde van het areaal. De kosten daarvoor stijgen snel.’
Heeft de melkprijzencrisis ook voordelen?
‘Ik zie ze niet. De verhalen van het
opschonen van de markt, doordat

de zwakkere broeders nu stoppen,
geloof ik niet echt. Als je ziet wie
stopt of moet stoppen van de bank,
dan zijn het veelal die bedrijven
die geïnvesteerd hebben op de toekomst. Veel bedrijven die technisch
matig draaien, zouden voor een
betere marktwerking plaats moeten
maken, maar deze categorie heeft
vaak weinig schulden en blijft dus.’

Ik verloor in twee jaar wat ik
in tien jaar heb opgebouwd.
Dat zet mij aan het denken
hoe ik mij moet wapenen
tegen een nieuwe crisis.
Claus-Henning Dittmer, melkveehouder in Freyersen

Verwijt u uw zuivelfabriek iets?
‘Ik zou niet weten wat. Coöperaties
zijn juist nu en naar de toekomst toe
het beste wat ons kan overkomen.
Je ziet nu al dat vrije fabrieken gaan
selecteren in welke boeren zij wel en
niet willen behouden. Als melkveehouder ben je dan overgeleverd.’
U verwacht niet meer van uw fabrieksleiders?
‘Toch wel. Ik verwacht dat ze er alles
aan doen om ons door de crisis te
helpen en werken aan systemen om
een volgende crisis beter tegemoet
te treden. Dat kan bijvoorbeeld door
het begeleiden van melkveehouders
richting het verhandelen van zuivel
op de beurs. Daar zit wel muziek in
en ik geloof dat de coöperatie daarin
een rol kan spelen.’
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Soja wordt nu nog in groten getale ingevoerd in de Hamburgse haven.

Duitse zuivel investeert in discussieplatform Dialog Milch

Het melkveegebied in het veelal glooiende Noord- en West-Duitsland.

len’, vertolkt Meyer de opvatting van
een groot deel van de politiek en een
groeiende groep boeren.
Gentechvrij
Waar de Duitse melkveehouderij,
en vooral haar industrie, verder mee
kamt, is de roep om gentechvrije producten, ook zuivelproducten. Genetische modificatie heeft bij Duitse
burgers een slecht imago. Dat leeft
veel sterker dan in Nederland. Duitse
supermarkten spelen daar nu op in
met grote, agressief ogende, campagnes die gentechvrije producten
aanprijzen.
‘De move die concerns als Lidl
hierbij maken, is hoogst opmerkelijk en onwerkelijk’, zegt Martin
Ehrhardt, directeur marketing en
verkoop bij zuivelcoöperatie DMK.
‘Drie jaar geleden nog drukte Lidl
ons op het hart niet met gentechvrije

melk te starten. Nu proberen ze ons
te dwingen mee te gaan’, vertelt hij.
‘Maar geen enkel groot zuivelbedrijf kan garanderen alleen maar
gentechvrije melk te leveren en geen
supermarkt kan dus zijn beloftes
nakomen, als consumenten opeens
louter gentechvrij willen hebben. Wij
zijn bij DMK daarom benieuwd hoe
dit zich gaat ontwikkelen.’

‘De retail vecht extreem
op prijs, dat maakt het
voor de zuivel lastig’
Het is een van de worstelingen
die Ehrhardt schetst voor een bedrijf
als DMK op de Duitse markt. Want
hoewel de focus de laatste jaren sterk
op export is gericht, gaat nog steeds

zo’n 60 procent van de producten
naar de Duitse markt. En daarvoor
moet onderhandeld worden met de
supermarkten. ‘De Duitse retail is
krachtig en extreem in het vechten
op prijs. Ik kan er wel omheen draaien, maar dat maakt onderhandelen
voor ons lastig’, zegt Ehrhardt.
‘De melkprijs over juli ligt niet
hoger dan 20,8 cent. Dat is voor een
belangrijk deel het gevolg van de
contracten die dit voorjaar zijn afgesloten. Die contracten zijn altijd voor
een half jaar en de onderhandelingen zijn scherp’, vertelt Ehrhardt.
‘Duitse consumenten willen
goedkope zuivel; daar is weinig in
te winnen. We hebben eerder wel
geëxperimenteerd met langer lopende contracten met de retail, maar
beide partijen vinden dan het risico
te groot. Als de prijzen vallen of snel
stijgen, schiet een van beide erin.’

Wie denkt dat de discussie tussen burgers en boeren louter een Nederlandse
is, heeft het mis. In Duitsland woedt die
minstens zo heftig. Ruim een jaar geleden
introduceerde de Duitse zuivelorganisatie
daarom een discussieplatform omtrent
melkveehouderij en melkproductie onder
de naam Dialog Milch.
‘Iedereen kan bij ons via verschillende
kanalen discussiëren over de melkveehouderij. Daarnaast organiseren we
allerhande tours voor journalisten van
algemene media om hun de melkveehouderij en de zuivelindustrie te tonen’,
vertelt Armin Huttenlocher die als pradviseur werkt en is aangetrokken om dit
project te leiden.
‘We opereren daarbij volledig onafhanke-

lijk en doen er alles aan om de mensen te
tonen dat de melkveehouderij een open
sector is die niets te verbergen heeft.’
Volgens Huttenlocher is er een revolutie
gaande op het Europese platteland. ‘Een
land als Spanje kent nu al 12 procent
woestijn en dat aandeel groeit rap door.
Melkproductie is daar binnen een generatie bijna niet meer mogelijk’, verwacht hij.
‘Dat betekent dat de vraag hoe we de
melkproductie de komende decennia in
Duitsland vormgeven, urgenter wordt’,
vervolgt de pr-adviseur. ‘De politiek heeft
het niet op de agenda staan, dus moet
het van onderop komen. Ons doel is om
burgers, zonder vooringenomenheid, op
de waarde van de melkveehouderij te
wijzen.’

DMK heeft het vooral op de eigen thuismarkt erg lastig met de harde retail.

‘Chinezen vertrouwen echt wel hun eigen zuivelproducten’
Met ruim negenduizend Duitse en
Nederlandse leden en 7,5 miljard
kilo melk op jaarbasis is DMK het
grootste zuivelconcern in Duitsland.
De focus ligt op uitbreiding van
de export, maar dat gaat niet van
vandaag op morgen. Directeur marketing en verkoop Martin Ehrhardt
ligt dat toe.

interview
U noemt de Duitse markt lastig?
‘Ja. Naast de harde opstelling van de
retail richting lage prijzen speelt de
versnippering van de zuivelindustrie
ons niet in de kaart. Wij zijn als DMK
wel de grootste speler, maar ons
marktaandeel is ‘slechts’ 23 procent.
‘Duitse supermarkten kunnen veel

onderhandelingskracht
uitoefenen. Wij zitten qua melkprijs dan
ook niet bij de hoogste uitbetalers.
Dat komt ook doordat coöperaties
in Zuid-Duitsland goede contracten voor speciaalkazen met onder
andere Italië hebben. Onze ambitie
qua melkprijsniveau is daarom een
gemiddelde prijs in Duitsland uit te
kunnen betalen.
‘Gezien onze geografische ligging
moet je dat als goed betitelen. Tegen
de zuidelijke coöperaties kunnen wij
op dat punt nu nog niet op.’
Daarvoor richt u uw pijlen op China?
‘Ja, we blijven optimistisch over de
kansen daar. De Chinezen consumeren steeds meer zuivelproducten.
Daarnaast produceren ze zelf meer,
maar de vraag groeit veel harder dan

het aanbod uit eigen land.
‘China was tien jaar geleden voor
meer dan 90 procent zelfvoorzienend en nu nog voor zo’n 85 procent.
Het merendeel van de Chinese consumptie komt dus uit eigen land.
‘Ik hoor vaak mensen zeggen dat
Chinezen hun eigen zuivelproducten
niet vertrouwen, maar dat maak je
mij niet wijs.’

Krijgt u vaste voet aan de grond in China?
‘Handelen in China is complexer dan
wordt gedacht. Dit ligt aan de versnippering van de verkooppunten.
In Duitsland heb je vijf grote inkooporganisaties die praktisch de markt
reguleren, op lokale verkoop na.
‘In China heb je in elke stad of provincie een supermarktketen die een

Het beeld dat Royal
FrieslandCampina schetst
dat Chinezen per se zuivel
van weidende koeien willen,
herkennen wij niet.
Martin Ehrhardt, directeur marketing DMK International

deel van de markt daar bedient. Verder dan die regio gaat hun afzet niet;
daarvoor moet je met een andere
keten onderhandelen. Ook zitten er
altijd verschillende groothandels
tussen. Dit maakt de handel richting
China zeer complex en divers.’
Welke rol speelt weidegang daarin?
‘Nauwelijks. Het beeld dat Royal
FrieslandCampina schetst dat Chinezen per se zuivel van weidende
koeien willen, herkennen wij niet.’
En DOC Kaas, wat brengt de overname?
‘Heel veel. Het is voor export een
prachtige aanvulling omdat we sterk
inzetten op de naam Dutch Original
Cheese. Je merkt echt overal dat daar
een goed imago aan kleeft. Dit merk
gaat ons nog veel brengen.’

Voeding

Voeding
Duurzame Duitse landbouw onder de loep

Verdwalen in Duitse duurzaamheidsdefinities
Tekst en beeld: Jef Verhaeren
Duitsland wil op heel wat terreinen een voortrekkersrol spelen, ondermeer op het vlak van duurzame ontwikkeling, ook
in de landbouw. Verrassend is dat niet. Sinds begin deze eeuw is de politieke invloed van de Groenen in Duitsland sterker dan hun getal omdat ze soms electoraal op de wip zitten en mee regeren. Zelfs in de federale regering leverden de
Groenen reeds een landbouwminister. In meerdere lidstaten zijn ze ook vandaag mee aan de macht.
Aanvankelijk werd duurzame landbouw geïdentificeerd met biologische landbouw. Of maakte men de associatie met
de productie van hernieuwbare energie. Geen wonder dat het wereldcongres van de landbouwjournalisten (International Federation of Agricultural Journalists of IFAJ), dat dit jaar in Duitsland plaats had, in het teken stond van duurzaamheid. Er waren debatten, die soms verzandden in discussies over definities, en ook de – uiteenlopende - aanpak
in de praktijk kwam aan bod.
DUITSE DUURZAAMHEID, DE CIJFERS
Bio-energie en hernieuwbare energiebronnen vormen al jaren een belangrijk item in het Duitse beleid. In 2014
werd voor 4,5 miljard euro elektriciteit
geproduceerd uit biomassa en voor 2,8
miljard aan warmte. Er werd voor 2,7
miljard euro biobrandstoffen geproduceerd, voor 1,6 miljard euro windenergie, voor 900 miljoen geothermische
energie en voor 300 miljoen waterkrachtenergie. In 2014 was bio-energie
goed voor 61 procent van de hernieuwbare energie in Duitsland. Landbouwgewassen voor energie leggen beslag
op 2,5 miljoen ha of 21 procent van het
landbouwareaal. Koolzaad is het belangrijkste energiegewas. 161 miljard
kW/h of 26 procent van de Duitse energieproductie komt van hernieuwbare
energie. Biomassa is goed voor 49,2
miljard kW/h; biogas zorgt voor 5 procent van de elektriciteit. In 2015 waren
er in Duitsland 8.000 biogasinstallaties, die samen 4.200 MW produceerden, goed voor 32 miljard kW/h. Veelal
wordt kuilmaïs gebruikt voor de biogasproductie omdat dit gewas het productiefst is. Toch zijn mest en andere reststromen goed voor 48 procent
van de input voor biogasproductie.
Biobrandstof heeft vandaag in Duitsland een marktaandeel van 5,1 procent in de transportsector.
Natuur- en landschapsbescherming zijn in Duitsland een traditie sinds het begin van de
twintigste eeuw, vooral om de biodiversiteit, zowel wat
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flora als fauna betreft, te bewaren. Ongeveer één derde van het Duitse landbouwareaal, of meer dan 6 miljoen ha is
belast met – ondersteunde – milieubeschermende maatregelen. Daarmee is
Duitsland leidinggevend voor alle dichtbevolkte landen. Van het akkerbouwareaal wordt 34 procent niet geploegd.
De Duitse groene partij gaf het voor-

beeld om duurzame landbouw te verwarren met biologische landbouw en
met de Groenen in de regering kreeg
de biologische landbouw een sterke stimulans. Einde 2014 was 6,3 procent van het landbouwareaal (1,05 miljoen ha) ingenomen voor biolandbouw.
Het aantal biobedrijven steeg snel tot
23.398 bedrijven einde 2014 of 8,2 procent van het aantal landbouwbedrijven.

DUITSLAND IN CIJFERS (2014)
"" 4,5 miljard euro geproduceerde elektriciteit uit biomassa
"" 2,8 miljard euro geproduceerde warmte uit biomassa
"" 2,7 miljard euro geproduceerde biobrandstoffen
"" 1,6 miljard euro geproduceerde windenergie
"" 900 miljoen euro geproduceerde geothermische energie
"" 300 miljoen euro geproduceerde waterkrachtenergie
"" 61% van de hernieuwbare energie is bio-energie
"" 21% van het landbouwareaal wordt ingenomen door energiegewassen
(vnl. koolzaad)
"" 26% van de Duitse energieproductie komt van hernieuwbare energie
"" 8% van de hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa
"" 5% van de elektriciteit is afkomstig van biogas
"" 8.000 biogasinstallaties produceerden 4.200 MW in 2015
"" 52% kuilmaïs en 48% mest en andere reststromen, is de samenstelling
voor de input van de biogasinstallaties

Damianshof: Duitse vergroening op de voorgrond, bruinkoolcentrales op de achtergrond

De helft daarvan voldeed aan de Europese normen ter zake. Biologische
uitschieters zijn grasland (13 procent
of 565.000 ha) en vollegrondgroenten
(10 procent of 111.000 ha). Biologisch
voedsel heeft in Duitsland een marktaandeel van 7,91 miljard euro in 2014
(tegen 2 miljard in 2000) of 4,3 procent.
Van die 7,91 miljard euro ging 1,6 miljard naar de bioboeren. Biologische
zuivelproducten hebben een marktaandeel van 5 procent, evenals fruit en
aardappelen. Gezien de hoge prijzen is
biologisch varkens- en pluimveevlees
slechts goed voor een marktaandeel
van 1 procent. Waarnemers gaan ervan
uit dat het aandeel van biolandbouwproducten in Duitsland in de komende
jaren zal stijgen tot 20 procent.
Hoewel dit slechts onrechtstreeks met
duurzaamheid heeft te maken is het
toch waard te vermelden dat één derde
van de 285.000 Duitse landbouwbedrijven alternatieve inkomens heeft gecreëerd. Slechts 13 procent daarvan haalde daaruit meer dan de helft van het
inkomen. Tussen de 30.000 en 40.000
bedrijven doen aan verwerking en/of
verkoop op de hoeve en zo’n 20.000
landbouwbedrijven doen aan hoevetoerisme, dat goed is voor een omzet
van 1,1 miljard euro.

Daarmee is natuurlijk niet alles verteld. Het Duitse duurzaamheidsstreven wordt niet overal op dezelfde manier vertaald in beleid en verschilt dus
van deelstaat tot deelstaat. In Noordrijn-Westfalen, waar ook de landbouw
nog altijd in handen is van een groene
minister, gaat men op bepaalde punten
– vaak met symbolische waarde - verder dan het Europees gemiddelde. Rijnland-Palts, waar de groenen ook mee
aan de macht zijn, legt toch wel andere

“

definitie van duurzaamheid. Eigenaardig dat daar nog altijd discussie over
is. Moeten we het niet eerder over duurzame ontwikkeling hebben? Het begrip
duurzame ontwikkeling ontstond in de
jaren tachtig en komt van de Noorse
premier Gro Harlem Brundtland. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling
die de natuurlijke hulpbronnen van leven en welvaart (bodem, water, lucht…)
beschermt voor de komende generaties. De VN namen deze definitie over.

Waarnemers gaan ervan uit dat het aandeel
van biolandbouwproducten in Duitsland zal
stijgen tot 20 procent

accenten en dat geldt ook voor andere
deelstaten. Begrijpelijk want ook over
duurzaamheidsdefinities is er heel wat
controverse, ook in Duitsland dus.

WAT IS DUURZAAMHEID
In het kader van het wereldcongres van
de landbouwjournalisten in Bonn ging
men echt op zoek naar de inhoud en

“

Het gaat dus over een soort rentmeesterschap. Moet er dan nog
over een definitie van duurzaamheid getwist worden? Blijkbaar
wel want er worden heel verschillende invullingen aan gegeven. Drukkingsgroepen,
groene partijen, wetenschappers, bedrijven en andere
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Duurzame Duitse landbouw onder de loep

Verdwalen in Duitse duurzaamheidsdefinities
Tekst en beeld: Jef Verhaeren
Duitsland wil op heel wat terreinen een voortrekkersrol spelen, ondermeer op het vlak van duurzame ontwikkeling, ook
in de landbouw. Verrassend is dat niet. Sinds begin deze eeuw is de politieke invloed van de Groenen in Duitsland sterker dan hun getal omdat ze soms electoraal op de wip zitten en mee regeren. Zelfs in de federale regering leverden de
Groenen reeds een landbouwminister. In meerdere lidstaten zijn ze ook vandaag mee aan de macht.
Aanvankelijk werd duurzame landbouw geïdentificeerd met biologische landbouw. Of maakte men de associatie met
de productie van hernieuwbare energie. Geen wonder dat het wereldcongres van de landbouwjournalisten (International Federation of Agricultural Journalists of IFAJ), dat dit jaar in Duitsland plaats had, in het teken stond van duurzaamheid. Er waren debatten, die soms verzandden in discussies over definities, en ook de – uiteenlopende - aanpak
in de praktijk kwam aan bod.
DUITSE DUURZAAMHEID, DE CIJFERS
Bio-energie en hernieuwbare energiebronnen vormen al jaren een belangrijk item in het Duitse beleid. In 2014
werd voor 4,5 miljard euro elektriciteit
geproduceerd uit biomassa en voor 2,8
miljard aan warmte. Er werd voor 2,7
miljard euro biobrandstoffen geproduceerd, voor 1,6 miljard euro windenergie, voor 900 miljoen geothermische
energie en voor 300 miljoen waterkrachtenergie. In 2014 was bio-energie
goed voor 61 procent van de hernieuwbare energie in Duitsland. Landbouwgewassen voor energie leggen beslag
op 2,5 miljoen ha of 21 procent van het
landbouwareaal. Koolzaad is het belangrijkste energiegewas. 161 miljard
kW/h of 26 procent van de Duitse energieproductie komt van hernieuwbare
energie. Biomassa is goed voor 49,2
miljard kW/h; biogas zorgt voor 5 procent van de elektriciteit. In 2015 waren
er in Duitsland 8.000 biogasinstallaties, die samen 4.200 MW produceerden, goed voor 32 miljard kW/h. Veelal
wordt kuilmaïs gebruikt voor de biogasproductie omdat dit gewas het productiefst is. Toch zijn mest en andere reststromen goed voor 48 procent
van de input voor biogasproductie.
Biobrandstof heeft vandaag in Duitsland een marktaandeel van 5,1 procent in de transportsector.
Natuur- en landschapsbescherming zijn in Duitsland een traditie sinds het begin van de
twintigste eeuw, vooral om de biodiversiteit, zowel wat
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flora als fauna betreft, te bewaren. Ongeveer één derde van het Duitse landbouwareaal, of meer dan 6 miljoen ha is
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beeld om duurzame landbouw te verwarren met biologische landbouw en
met de Groenen in de regering kreeg
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DUITSLAND IN CIJFERS (2014)
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Damianshof: Duitse vergroening op de voorgrond, bruinkoolcentrales op de achtergrond
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gische voedingsindustrie (BÖLW), zijn
noch de conventionele noch de biologische landbouw vandaag duurzaam.
“Wij zouden ons voedsel op zo’n manier moeten produceren dat we het nog
10.000 jaar op dezelfde manier kunnen
doen. Wij moeten dus stoppen uitputbare grondstoffen, zoals fosfaat of fossiele energie te gebruiken. We moeten
de biodiversiteit opnieuw opbouwen
evenals de vruchtbaarheid van de bodem en nutriëntencycli sluiten. Daar
zijn we nog ver af,” zei de prins, die dus
zweert bij een perfect circulaire landbouw en economie.

Hanka Mittelstädt: “Wij zijn duurzaam bezig, al gebruiken we gewasbeschermingsmiddelen”

stakeholders hebben hun eigen mening. Dat bleek ook op een debat op
het IFAJ-congres in Bonn. Een panel
van wetenschappers, bedrijfsleiders,
beleidsmakers en andere stakeholders debatteerden over de definitie van
duurzaamheid. Vooral de controverse was interessant. Hier en daar waren
nog resten van de Brundtland-definitie
te bespeuren.
Onderstaatssecretaris Robert Kloos
benadrukte dat het Duitse landbouwbeleid sterk gericht is op duurzaamheid maar gaf toe dat er nog heel wat
werk aan de winkel is. Hij benadrukte
ook dat elke landbouwaanpak, zowel
de biologische als de conventionele,
duurzaam moet zijn.
Volgens Helmut Schramm, managing
director van Bayer Duitsland, moeten
het economisch en ecologisch aspect
van de landbouw samen één pakket
vormen om duurzaam te zijn. Hij vertaalde de definitie van Brundtland als
volgt: “Wereldwijd is de landbouw één
van de belangrijkste groeisectoren en
dat belang zal verder groeien. Met
slechts 3 procent van het aardoppervlak dat beschikbaar is voor gewasteelt, moeten wij de groeiende wereldbevolking voeden van
9 miljard mensen in 2050. Bovendien krijgt de landbouw
tot taak diervoeding te
produceren en hernieuwbare ener-
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giegrondstoffen. In Duitsland beschikken wij over de beste voorwaarden om
hoge en duurzame producties te realiseren. Wij hebben zeer goede gronden, machines en andere hulpbronnen
van hoge kwaliteit, gewasbeschermingsmiddelen en zaden, goed opgeleide boeren en een stabiele politieke
situatie. Deze bronnen en instrumenten moeten wij duurzaam ontwikkelen.
Duurzaamheid is het hoofdthema van
de moderne landbouw in Duitsland en
over heel de wereld.”
Volgens dr. Prins Felix zu Löwenstein, federaal voorzitter van de Biolo-

de maatschappij haar verantwoordelijkheid moet nemen aangaande de landbouwers,” aldus Paetow.
Hanka Mittelstädt baat een familiaal
leghennenbedrijf uit in Uckermark bij
Berlijn maar was voordien landbouwadviseur bij twee banken. Voor haar bestaat duurzame landbouwontwikkeling
al eeuwen als een middel om de gemeenschap te doen overleven door de
productie van voedsel. “Voor mij betekent duurzaamheid de productie van
voedsel voor een voortdurend groei-

le winst nastreven op korte termijn is
niet verenigbaar met het oorspronkelijk landbouwprincipe,” zei ze nog. Ze
sloot erg strijdvaardig af: “Wij zijn duurzaam bezig, al gebruiken we gewasbeschermingsmiddelen. Duurzaamheid
is ook een kwestie van het overleven
van generaties landbouwers. Wij doen
aan biodiversiteit maar worden er niet
voor betaald. De melk moet bijna worden weggegeven maar we moeten wel
aan dierenwelzijn doen. De politici zouden best eens op de boerderij komen
kijken!”

beheren bijna de helft van de totale oppervlakte van Noordrijn-Westfalen,” zei
hij. “Zij creëren en verzorgen een grote diversiteit aan landbouwlandschappen. Hoe dan ook moeten de beheerstechnieken verder worden ontwikkeld
in functie van de bescherming van de
natuur en de plant- en diersoorten, het
voorkomen van klimaatverandering en
het verzekeren van de water- en luchtkwaliteit. Onze regering kiest voor een
duurzame, GGO-vrije landbouw, gebaseerd op bewezen landbouwwaarden en die bijdraagt tot het behoud

Prof. Ralf Pude, een specialist in hernieuwbare hulpbronnen, vindt dat we
de criteria eenvoudiger moeten maken
en verschillende disciplines op elkaar
moeten afstemmen. Volgens hem is
duurzaamheid het efficiënt gebruik van
hernieuwbare bronnen en afval of reststromen en de ontwikkeling van op biogebaseerde producten.
Volgens Hubertus Paetow van de DLG
(Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft) zijn innovatie en vooruitgang
de basis voor een landbouwsector,
die competitief en duurzaam is. “Duurzaamheid, dat zowel ecologie als economie en sociale verantwoordelijkheid
insluit, heeft landbouwers nodig die
met een volgehouden kritische blik hun
eigen activiteit in ogenschouw nemen.
De sociale behoeften vormen daarbij
een onmisbare pijler. Dat houdt in dat

Prins Felix zu Löwenstein: “Wij zouden ons voedsel op zo’n manier moeten produceren dat we het nog 10.000 jaar op dezelfde manier kunnen doen”

Zij gingen in discussie over duurzaamheid: v.l.n.r. Hubertus Paetow, Prins Felix zu Löwenstein, Helmut Schramm, Hanka Mittelstädt, Helmut Schramm, Katharina Seuser, Gerd Sonnleitner, Ralf Pude en moderator Ludger Schulze Pals (Top Agrar)

ende wereldbevolking en dat op een
sociaal rechtvaardige manier, ook wat
de toegang tot voedsel betreft, en met
bescherming van de natuurlijke hulpbronnen,” aldus Hanka Mittelstädt. “De
productie moet opgedreven worden
door investeringen en onderzoek en
de voortdurende ontwikkeling van efficiënte landbouwproductie en de beveiliging van het landbouwinkomen in
landelijke gebieden. Intensifiëring van
de landbouw is niet synoniem van leefmilieupollutie maar ook een maxima-

GROEN NOORDRIJN-WESTFALEN
Zoals gezegd is in de deelstaat Noordrijn-Westfalen de landbouw en het
leefmilieu in politiek groene handen;
dus laten we ook even deelstaatminister van klimaatbescherming, leefmilieu, landbouw, natuurbescherming en
consumentenbescherming Johannes
Rommel aan het woord. Voor hem heeft
de landbouw niet alleen een groot economisch en sociaal belang maar eveneens een substantiële ecologische verantwoordelijkheid. “De landbouwers

van een gezond en heilzaam platteland. De landbouw heeft productievormen nodig die onze hulpbronnen
beschermen en bewaren en hen
duurzaam gebruiken. Met dit doel
steunt het ‘NRW-plattelandsprogramma’ landbouwers met een
reeks steunmaatregelen met
betrekking tot landbouw en
leefmilieu. Daarbij is biologische landbouw
een belangrijke
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focus, vooral de ondersteuning van een
overgang van traditionele naar biologische landbouw en veeteelt.”
Voorzitter Bernard Conzen van de Duitse Vereniging van Bietplanters onderschrijft grotendeels de Brundtland-definitie maar nuanceerde: “Wij moeten
onze hulpbronnen zodanig beschermen dat wijzelf en vooral onze kinderen en kleinkinderen kunnen overleven
van het werk op onze landbouwbedrijven.” Voorzitter Bernard Krüsken van
de Duitse boerenbond (DBV) wees ook
op het intact houden van landelijke bevolking als belangrijk duurzaamheidselement. Natuurlijke bronnen moeten
efficiënt gebruikt worden en de Duitse boeren zijn ter zake op de goede
weg met groeiende productiviteit, betere diensten in de veeteelt en moderne en efficiënte productiemethoden.
Eco-efficiëntie moet leiden tot lagere
productiekosten, groeiende productiviteit en economische duurzaamheid.
“De vraag is of landbouw op lange termijn duurzaam kan zijn als de waarde
van de landbouwproducten blijft dalen
en meteen dus ook het landbouwinkomen,” vroeg Bernard Krüsken zich af.
“De volledige waardecreatie door de
keten moet ook duurzaam zijn. Ook het
beschikbare land vormt een uitdaging.
Elke dag gaat in Duitsland 74 ha vruchtbaar land verloren voor de landbouw.
Een duurzaam beheer van de vrucht-

“

Een groot deel van het landbouwinkomen van Ralf Hickmann komt uit de biogasproductie

IN DE DUITSE PRAKTIJK
Bayer creëerde een aantal ‘Bayer Forward Farms’ in Duitsland. Zo is er ook
één in België: het ‘Hof ten Bosch’ in
Huldenberg. Deze farms dienen als
kennisplatforms rond duurzame landbouwpraktijken met de bedoeling de
dialoog met landbouwers en andere
belangengroepen te versterken. Wij bezochten het Damianshof in Rommerskirchen (Noordrijn-Westfalen). Op dit
bedrijf van 115 ha worden suikerbieten,
aardappelen, tarwe, gerst, koolzaad
en maïs geteeld maar er worden voor-

De Phytobac-technologie verwerkt de resten
van gewasbeschermingsmiddelen

bare grond in Duitsland en heel de wereld is van levensbelang,” aldus nog
Bernard Krüsken. Zijn voorganger en
gewezen COPA-voorzitter Gerd Sonnleitner trad hem hierin bij. Hij wees op
drie pijlers van duurzaamheid, de ecologische, de economische en de sociale. Voor hem is voedselzekerheid de
hoofdopdracht van duurzame landbouw.

“

al een aantal duurzame technieken uitgetest. Te onthouden is zeker de door
Bayer ontworpen Phytobac-technologie voor waterbescherming, waarmee
reststromen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier
worden verwerkt zonder schade toe te
brengen aan het oppervlaktewater of
de bodem. Ook de vergroening, die hier
wettelijk verder gaat dan wat in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is voorgeschreven, wordt
hier uitgetest. Ze bestaat uit zeer geva-

rieerde bloemenstrips en –veldhoeken
langs de velden, waarin ook bijenhotels
en vogelnesten moeten worden voorzien. Op de achtergrond staat dan wel
een bruinkoolcentrale, die de nucleaire energie moet vervangen, en toch niet
zo milieuvriendelijk blijkt.
In Rheinland-Pfalz, vlakbij Koblenz bezochten we het typisch ‘duurzaam’
Duits bedrijf van Ralf Hickmann, dat
vooral leeft van de productie van biogas. Hij beschikt over een biogasinstallatie van 900 kW, die draait op
mest, maïs en restproducten, ondermeer keukenafval en reststromen van
een bedrijf dat plantenextracten produceert, en een biogastinstallatie van 500
kW, die werkt op mest en maïs. Er zijn
2.000 vleesvarkens en Ralf streeft naar
een zoveel mogelijk gesloten productiesysteem en een circulaire aanpak.
Brood (reststroom van de bakkerijen
uit de omgeving) is met minimum 50
procent, het hoofdingrediënt van de
varkensvoeding.
Maar al heeft men het steeds over
productieve landbouw, allerlei plattelandsprojecten worden in de
watten gelegd. Uiteindelijk kun
je je afvragen of al die ondersteunde projecten op termijn
de duurzaamheidstest zullen doorstaan.
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Outreach

Nobody Does
it Better·

Stefan Teepker thinks
farmers are the best
people to show consumers
in Germany where there
food comes from
BY LILIAN SCHAER

n Lower Saxony, Germany,
just
has
Teepker
Stefan
spent 25,000 € (approxlmately
$36,500 CAD) on a new on-fann
vlsltor gallery complete With food
vendlng machlne, video system
and 24-hour vlewlng area on one of bis
poultry farms.
lt's not that he's expectlng the
vendlng machlne to be a blg money
maker - he needs 15 a day in sales
to make the venture work - but he's
hoping lt will attract the non-f a rmlng 1
public to bis farm to learn more about
how broiler chickens are raised, housed
and treated in Germany.
Teepker unveiled bis concept to a :
group of visiting international agri- :
cultural journalists who were touring :
northern and eastern Germany this :
•
past July.
lt's not easy being a farmer in Lower :
Saxony, where agrlculture minister :
Christian Meyer represents the Green :
Party. Strict animal welfare rules, limi- :
tations on new barn constructions and :
loomlng new clean alr laws mean farm- :
ers have a lot more to worry about than :
just raising healthy, quality livestock :
:
and poultry.
To Teepker's way of thinking, that's :
precisely why someone has to show :
people where their food comes from, :
and there's nobody better to do that :
:
than farmers themselves.
28 canadlanPOULTRYmag.com
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VISITOR
GALL[lilY

Stefan Teepker's farm
has a visitor's gallery that
features a viewing win
dow, informatlon on barn
equlpment and a
vending machine
"We have to show how we produce
the meat people eat and with this new
vlewlng area, people can come here any
time to watch our birds," he explained
while looking into bis bright, modern
barn fllled with healthy, contented
birds. "Some farmers say we can't do
this Job, someone eise should - but
who eise would that be?"
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Dolng nothing is not an option as
the pressure from those opposed to
livestock farming is already making
itself feit.
For example, even enriched poultry
cages will be phased out entirely in
favour of all cage-free production by
2025, beak trlmmlng will be banned
by the end of 2016, and rolling of male

Outreach
chicks will no longer be permitted in
Lower Saxony by the end of 2017.
The state has also committed to reduc- :
ing antibiotic use in agriculture by 50 per :
cent in five years, resulting in farmers :
having to notify the government each '
time they purchase antibiotics for live- :
•
stock use.
And according to Teepker, Lower :
Saxony is no longer issuing building :
permits for new livestock barns, citing :
environmental concerns, and that it is :
very difficult to even secure permission :
to renew existing facilities . Farmers who :
wish to expand their production have no :
choice but to buy existing farms or relo- :
cate to other parts of Germany, he said. •
"We built our first barn in 2009, : r -'"--.!1.!!\ll:.;_::.::,S;::::::i::?
where we got a permit in 12 months and '
built in six - it was two years in total l;;;;.::;t;;;;:;;;;;.;;,;;;;;;;,;:;;;.;.;:~.;..,.......;;;:;;r:
from thought to bird. Now it is up to six
years," he said.
New clean air laws from the European
Union designed to reduce emissions from
intensive livestock operations will mean
new costs too, he added.
Teepker farms together with his
younger brother Matthias near Handrup,
And the vending machine, which
Lower Saxony, about 360 km north of : Teepker has stocked with chicken prodFrankfurt. He's in charge of the broil- : ucts, can sell anything from a single egg
er side of their operation, which also : to a five kilogram bag of potatoes. This
includes pigs, biogas production and 350 : particular farm happens to be on a busy
hectares (approximately 865 acres) of : public cycling trail, so Teepker hopes
crops.
: his location - and the cold drinks he is
In 2013 he purchased the farm where : including in the vending machine - will
he has added the viewing gallery and : help draw people in.
renovated the 10-year old facilities. And :
If the viewing room and vending
although he considered expansion into : machine are successful on the broiler
Eastern Germany several years ago, he : barn, there are plans for a similar installaultimately decided against it due to the : tion on one of their pig barns too.
high cost of farms.
Facebook is his biggest audience,
Teepker is not alone among farm- : where "La ndwirtschaft Teepker" and
ers in Germany adding viewing galleries : regular posts of photos and updates
into their livestock barns, but notes that : about farm activities have garnered
his goes above and beyond the simple : more than 2,100 likes, but he's also
window and information card that most : a keen supporter of video. His most
provide.
: popular online video, called a look into
Videos available on demand, for : chicken production, has logged more
example, demonstrate other aspects of : than 78,000 views to date.
his farm and the life cycle of his birds.
"YouTube is the new Google so you
Feed samples show what birds eat and : need to have video even if it isn't the
feeders and waterers are on display to : best," he believes .
But nothing beats a face to face
demonstrate how they eat and drink.
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connection, which is why the Teepkers
have also reached out to local schools,
starting about five years ago with inviting kindergarten classes out to the farm
and expanding to include twice yearly
classroom visits with small birds. They
also sponsor children's soccer jerseys in
the community.
And those public education efforts
seem to be paying off.
"We are noticing changes in attitudes with parents and teachers "where are the cages" is now the most
asked question," Teepker said, adding the most people don't know that
German broilers are not raised in cages.
"I think and hope that we are doing a
good job."
Yet despite some success, Teepker
is also a realist about the public pressures facing farmers and the challenges
of reaching out to consumers who are
increasingly distanced from farming
and food production .
"This is a first step, but the discussion will never finish," he believes . •

Production

Four Cents for Ethics

German farmers find
alternative market for
male chicks
BY LILIAN SCHAER

hat to do with
the males of a
spedes when
the females
are all that are
needed 1s an
issue various agrlcultural sectors grapple
with.
In poultry, the questlon of what hap
pens to male chicks when only females lay
eggs continues to beg a satisfactory answer.
Although cull is the current widespread
solution, research ls underway lnto alter
natives, such as work by Dr. Michael Ngadi
at McGill Unlverslty (see page 24 thls lssue)
Egg sexlng research ls also underway In
Gennany, supported by a national anlmal
welfare Initiative that aims to ultlmately
phase out culling of male chicks altogether.
In the German state of Lower Saxony, a
trailblazer In animal welfare regulation In
that country, the practice is slated to be
banned by the end of 2017.
Some fanners In Gennany have built
an alternative market for thelr male chicks,
under the banner of the "Bruderhahn
Initiative" - which llterally translates lnto
Engllsh as "the brother rooster Initiative".
The concept, explalned Christine
Bremer of Bauck-Hof Klein Suestedt, located In the Lunenburg Heath about 100
kilometres south of the dty of Hamburg,
lnvolves ralslng the male chicks 18 to 22
weeks of age and selllng them for meat the
way broilers are.
Because their genetics are focused on
egg and not meat production, ralslng the
males for consumption ls an expensive
venture. "The males are very active and we
need S.S kilograms of feed for one kllogram
of galn, which ls not a good converslon,"
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ALTERNATIVE
MARKET

Some fanners in Germany have built an alternative market for
male chicks known as the Bruderhahn Initiative. One farmer,
Christine Bremer, uses mobile broiler bams to raise the males

tour- :

Bremer told International agrlcultural
nalists tourtng her farm this past summer, addlng this means her fann needs a
subsldy of 7.50 to 10 Euros per "brother"
to make the econornics work.
Unlike most farms, though, Bauck-Hof
Klein Suestedt was able to get that money
from the market place - but through egg
sales instead of a premium on the meat,
which 1s dark and has a taste similar to
pheasant.
Every egg sold from Bremer's hens
sells for four cents more than other eggs,
and those funds, collected through the
"Bruderhahn Initiative", go back to the
partidpating farmers to pay for the costs of
ralslrig and marketing the males for meat.
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"H a hen lays 250 eggs and we get four
cents more per egg, we can pay for the
"brother"," she sald. "Our trader who buys
our eggs communlcated thls to the organlc
shops where our eggs are sold. In 2013, all
eggs were lncreased by four cents and a
labe! was added to explaln why - and we
had no loss of customers."
Unsure of whether consumers would
be interested In the darker, more flavourful
meat, Bremer's first customer was actually
a baby food processor. ''We weren't sure
people would buy this meat but gradually
people start asklng for lt," she sald, addlng
that due to her farm's rural location and
resultlng unrellable Internet lnfrastructure,
thelr marketlng ls done at polnt of sale as

Production
opposed to through soda! media.
"As farmers, we need the help of traders
and retailers to sell our products, and if our
trader had said no, we couldn't have done
this," Bremer said. "What customers are
paying for is to not kill the bird at birth
and that this animal is worth keeping
alive longer."
The male layer for meat program is
part of Bauck-Hof Klein Suestedt's overall approach to agriculture. The operation is the second oldest organic farm in
Germany, having farmed in this manner
since 1932. More specifically, it's one of
Germany's 2,000 certified Demeter farms.
Demeter is the brand for products
stemming from biodynamic agriculture
and is well recognized by German consumers, which Bremer says has been helpful in supporting the marketing efforts
around meat from the male layers.
Bremer installed her first mobile poultry housing 13 years ago, and now has six
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:
:
:
:
:
:
:
:

mobile layer barns and four mobile broiler barns on her farm that are regularly
moved to new locations on the fields and
permit birds to roam and express natural
behaviours.
"We use genetics that grow slower and
the birds can choose whether they want
to be inside or out," she says, adding that
farmers who build mobile poultry housing can have 40 per cent of their costs
covered by the European Union.
Under the leadership of state Minister
of Agriculture Christian Meyer, Lower
Saxony has doubled state support for
organjc production from 137 Euros per
hectare in 2013 to 273 Euros by the end
of 2016. Subsidies for converting conventiona! farms into organic production have
also increased, from 262 Euros to 403
Euros per hectare during that same time.
Meyer, who represents the Green Party,
: is a proponent of organic agriculture and
: has also introduced some of the strictest

:
:
:
:
:

animal welfare regulations in the country
since he took office in 2013, including
banning beak trimming of laying hens by
the end of 2016, and phasing out caged
egg production completely by 2025.
"The supermarkets dictate and they are
: very strong. For example, although Lower
: Saxony is ending beak trimming, we can't
: stop imports unless the retailers are sup: portive," Meyer said, adding that retailers
: are supporting cage-free egg production
: by not selling eggs from hens in cages in
: countries like Poland and the Ukraine.
The state has also committed to reduc: ing antibiotic use in agriculture by SO per
: cent in five years, resulting in farmers
: having to notify the government each
: time they purchase antibiotics for live: stock use.
•
Lower Saxony is one of Germany's
: livestock powerhouses, home to 18 mil: lion laying hens that produce about half
: of the country's eggs. •
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