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Tweede nuttig leven voor oude tepelvoeringen

Gangle doorstaat Zwitserse praktijktoets

Foto: Gertjan Zevenbergen

Klauwmessen moeten scherp zijn en ken
merkend is verder het haakvormige uitein
de: handig want daarmee kun je makkelijk
een steentje uit de klauw snijden. Maar
onhandig als je het mes in de zak van een
overall stopt omdat je je handen even vrij
moet hebben. Want als je vervolgens het
mes weer uit je zak probeert te peuteren,
trek je maar zo je overall kapot.
Nadat Alexandros Kougioumtizis voor de
zoveelste keer op deze manier een overall
naar zijn grootje had geholpen, was het
genoeg geweest. Van oude tepelvoeringen
een luchtslang en een oude riem, fabriceerde
hij een koppel waarin hij – als een cowbow
zijn pistolen – de klauwmessen even kan
opbergen als hij ze niet nodig heeft.

Versleten tepelvoeringen kunnen nog uitstekend dienst doen als holsters voor klauwmessen.

Hoard’s Dairyman, March 25, 2014

Het GDS-snelkoppelsysteem van Gangl heeft
een praktijktest bij een Zwitserse melkvee
houder doorstaan.
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Nadat Alexandros Kougioumtizis opnieuw een
overall had vernield bij het klauwbekappen
was hij het zat. Hij maakte van oude
materialeneen koppelriem waarin hij de
klauwmessen kan opbergen als hij ze even
niet nodig heeft.

Met het GDS-aankoppelsysteem hoef je niet van de trekker te komen bij een machine in de driepunt.
Het meest kwetsbare onderdeel – het aankoppelen van de aftakas is niet in de duurtest meegenomen.

Het zwaarste werk dat het systeem bij de
Zwitserse melkveehouder Martin Abden
halden voor de kiezen kreeg, was de 850 kg
zware hydraulische silagebek. Afgezien van
lichte sporen van slijtage en iets verbuiging
aan de onderkant van de driehoeken door
stond het aankoppelsysteem de test goed.
Een zwak punt in het onderzoek is dat de
mogelijkheid om ook de aftaktussenas zon
der handenarbeid aan te koppelen niet in
de duurtest is meegenomen. Daarmee blijft
het meest aantrekkelijke deel van GDS (en
waarschijnlijk ook het meest kwetsbare)
buiten schot. Bij een zwaar werktuig blijft
het gegeven dat de beide delen van het
koppelsysteem zo’n 40 kg wegen en dat het
werktuig er zo’n 10 cm door naar achteren
komt een nadeel. En een buurman die
werktuigen wil gebruiken moet ook een
GDS-bok aanschaffen.
Eilbote, No. 11, 2014

Afstelling hooibouwmachines beïnvloedt kwaliteit van de kuil

Grofweg de helft van de graskuilen voldoet
niet aan de kwaliteitseisen die melkvee
houders zelf aan hun voer stellen, schrijft
het Duitse vakblad Top Agrar. En dat is
opmerkelijk, aangezien veel melkvee
bedrijven wel beschikken over prima
materiaal om het kuilvoer mee binnen te
halen. Het probleem is vaak de afstelling
van de verschillende hooibouwmachines.

Rustig aan
Doe het rustig aan na een periode met regen,
luidt een van de eerste adviezen van het
vakblad. Het droogproces van het gras komt
pas op gang als het vocht op het gras is ver
dampt. En het verdampen van vocht op het
gras, gaat het snelst zolang het gewas nog
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op stam staat. Bovendien loop je onder
natte maai-omstandigheden een groter risi
co op vervuiling van het kuilgras doordatje
dan makkelijker sporen in het perceel rijdt.
Het juiste moment voor maaien is het
begin van de aarvorming. Als het dan droog
is en je gaat met de maaier het land in,
houdt dan een maaihoogte van 6 tot 8 cm
aan. Bij die maaihoogte lopen de planten
snel weer uit en is het risico op vervuiling
van het kuilvoer met grond gering. Let ook
op een goede afstelling van de gewichts
ontlasting, zodat de zode zoveel mogelijk
wordt ontzien.
De kneuzer kan het droogproces van het
gras versnellen doordat de kneuzer de
waslaag van het gras kapotslaat. Op die
manier spaart de kneuzer mogelijk een
bewerking met een schudder uit. Maar,
pas op, waarschuwt Top Agrar. Als je
neerslag in een gemaaid gewas krijgt,
neemt gekneusd gras meer vocht op dan
niet-gekneusd gras. En vergis je ook niet
in de vermogensbehoefte van een kneuzer:

3 tot 5 kW (4 tot 7 pk) per meter werk
breedte.
Veehouders zonder kneuzer, moeten
beschikken over een slagvaardige schudder,
waarvan de capaciteit net zo groot is als die
van de maaier. De maximale rijsnelheid bij
schudden is 6 tot 7 km per uur. Dat is wat
langzamer dan de maaier en dus zal de
werkbreedte van de schudder groter
moetenzijn om de maaier bij te kunnen
houden.
Bij het harken is vooral de zwadbreedte van
belang. De optimale breedte is afhankelijk
van de machine waarmee het gras van het
land wordt gehaald. Bij een hakselaar is een
ideale zwadbreedte wat smaller dan de
anderhalve meter die voor een pers ideaal
Foto: Albert van der Horst

Ondanks de modernste machines is de kwaliteit van de graskuil toch vaak niet wat de veehouder ervan had verwacht. Dikwijls is dat
een gevolg van verkeerd afgestelde maaiers,
schudders, harken of door het niet goed aanrijden van de kuil.
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Een kneuzer op de maaier versnelt het droog
proces. Maar krijg je regen in een gemaaid gras,
dan neemt een gekneusd gewas meer vocht op
dan een niet-gekneusd gewas.

is, aldus Top Agrar. Wordt het gras met een
opraapwagen van het land gehaald, dan is
een zwadbreedte van 1,80 meter ideaal
voor een goede en regelmatige vulling van
de opraapwagen.

Dunne lagen
Een laatste aandachtsgebied is het werk op
de kuil. Probeer het gras in dunne lagen van
maximaal 20 cm op de kuil aan te brengen.
Dunne lagen laten zich eenvoudiger ver
dichten dan dikke lagen, doceert Top Agrar.
Verder kunnen werktuigen worden gebruikt
om het gras op de kuil horizontaal en verti
caal te verdelen. Neem de tijd om een nieuwe
laag op de kuil goed aan te rijden (2 keer
bij een luchtdruk van 2,5 bar). Lukt dat
niet, zet dan een tweede voertuig in op de
kuil, zodat je de kuil in elk geval goed kunt
aanrijden.
Bron: Top Agrar

Veehouderij Techniek l mei 2014

43

