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Indenota"NieuwebedrijfssystemenindeLandbouw"worden
ondermeer devoorraad-endezelfvoederinggenoemd.Het toepassenvandezevoedermethoden lijktnoodzakelijk alsmetbehoud
vanredelijkewerktijden eengroot aantalmelkkoeienpermanzal
wordengehouden.Ookdevoederwinning zaldanopdeeenofandere
manieraandekleinearbeidsbezettingmoetenwordenaangepast.
Inditinternerapport zijnhierover enkeleideeënnaarvoren
gebracht.Hetblijkt,datvoordiverse onderdelennaderonderzoek
nodigis omtoteenmeergedegenstandpunt tekomen.Ongetwijfeld
zalverder onderzoeknieuweperspectievenopenen.
Ditrapport,datmede alsbasisheeftgediendvoorhetopstellenvanbovengenoemde nota,isbedoeld alsuitgangspunt voorverderediscussie enonderzoekjvandaarhet internekarakter vandit
rapport.Desamenstellers zullenhet opprijs stellenop-enaanmerkingen,welkekunnenbijdragentoteenbeterinzicht indeze
materie,temogenontvangen.

DeCommissie Tjallema
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DEVOEDINGVANHETRUNDVEEENDERUFVOEDERÏÏINNINGBIJ GEWIJZIGDE
BEDRIJFSSYSTEMEN
Inleiding
Bijhei;houdenvaneenkleinaantalkoeienpermanisernaast
hetmelkenvoldoende tijdbeschikbaar omdeverzorgingvanhetvee'»
endevoederwinning opdetraditionelewijzeuit tevoeren.Bijeen
sterketoenamevanhet aantaldierenperman,datbijmelkveemogelijkisgewordendoorhet toepassenvaneengewijzigdemethode van
machinaalmelken,kunnendeverzorgingvanhetvee endevoederwinningeenknelpunt gaanvormen.Danmoet opditterreineveneens
naar anderewerkwijzenwordengezocht.Echter ookaluit eenalgemeen oogpunt van arbeidsbesparing ishetgewenst aanwijzigingente
denken»
Bijde traditionelebedrijfsgebouwenkano.a.worden overwogen
het aantalkerenvoerenvaneenbepaaldproduktperdagteverminderendoorbijvoorbeeld perdag lxhooi.,. lxbieten, lxkuilvoer
enlxkrachtvoer tegevenenniet zowel 'smorgens als 'savonds
aldezeprodukten teverstrekken.Gebleken is,datmetdezemethode
vanYoederingongeveer eenderdevandevoorhetvoederenbenodigde
arbeidstijd kanwordenbespaard.
Bijeenloopstal ishetmogelijkverder tegaan,namelijkdoor
detoepassingvanzelf-ofvoorraadvoedering,welkesystemeneen
aanzienlijke arbeidsbesparingkunnen opleveren.Bovendienbieden:
zelf-envoorraadvoedering inprincipe demogelijkheid omdenoodzakelijke arbeidgedurende hetweekeinde inbelangrijke,matete
beperken.
Inhetnavolgende zal,naeenbesprekingvandemogelijkheden
vanzelf-envoorraadvoedering,wordennagegaan opwelkewijze,naar
onzemening,dewinningende conserveringvanhetwintervoer op
arbeidsextensieve bedrijvenzoudenkunnengeschieden.
1.Mogelijkhedenvoorzelfvoedering envoorraadvoederingvanruwvoeder
Algemeenkanwordengesteld,datruwvoedermiddelen,diebij
voedering ad libitum eenongunstige invloed hebben opdegezondheidvanhetdier (zoalsverseklavers enbieteblad insommigejaren), ofopdemelkproduktie (b.v.voederbieten)ofopdekwaliteit
vandemelk (stoppelknollen enbladkool)zichniet lenenvoorzelfofvoorraadvoedering. Dergelijke produkten,welkewehoofdzakelijk
opgemengde bedrijvenaantreffen,zullendagelijksmoetenworden
verstrekt enwel zodanig,datzedoor alledierengelijktijdigkunnenworden opgenomen.Dit laatstegeldt ookvoorvoedermiddelen,
waarvoor dediereneenuitgesprokenvoorkeurhebben'ofwaarvanrelatiefweinig aanwezigis.
Het onderzoek omtrent zelfvoedering envoorraadvoedering isin
onslandnogzeerbeperkt geweest»
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Uitdetotnutoeverkregenresultaten enuitwat erindeliteratuurreedsbekend isbetreffendebuitenlandse ervaringen opditgebied isgebleken,datzichdevolgendemogelijkhedenvoordoen.
1.1.Hooi
a)Dezelfvoederingvanhooiuit eentasisvolgensAmerikaansegegevensmogelijk.Dehiervoor tetreffenvoorzieningen lijkenbetrekkelijkeenvoudigtezijn.Mochtblijken,datdit ookonderNederlandse omstandigheden
mogelijk is,danbiedtdezelfvoederingvanhooiperspectieven.Zelfvoederingvanhooi zonderverderevoorzieningenisalleenmogelijk,indiendestapelmaximaal 2
meterhoogis.Ditbetekentbijhetvoederenvanvrijweluitsluitend
hooieentasmet eenzeergroot oppervlak eneenlaagm3-gewicht ten
gevolge vandegeringe stapelhoogte.Hethooi zalverdertegenregen
beschermdmoeten zijn.Omdezeredenenkomt zelfvoederingvanhooi
volgenshet laatste systeemniet inaanmerking.
b)Voorvoorraadvoedering leenthooi zichgoed.Dehooitasmoetzich
vlakbijofindeloopruimte bevinden,zodat devoederhekken zeer
dichtbijdehooitaskunnenstaanenhethooi slechts over eengeringe afstandbehoeft tewordenverplaatst.Hethooibijdevoederhekkenmoetdoor eenkaptegenregenv/ordenbeschermd.Hetvoeren
indeligruimte ismethet oogopdegrotere strobehoeftenietaan
tebevelen.
1.2.Kuilvoer
a)VandeverschULecde silotypenlenendesleufsilo's zichmomenteel
alleennogmaarvoor zelfvoedering.
Eensilagevanbietekoppen en-blad iszondermeergeschiktvoor
zelfvoedering.Dezelfvoederingvangraskuil enanderesilageslevertveelalnogmoeilijkhedenop,doordat dedierenhetvoerniet
goed loskunnenkrijgenófdoordat zealleendebestegedeelteneruitzoekenenderestvermorsen.Metgehakseldmateriaal zijntot
opheden,speciaalinhetbuitenland,debesteresultatenverkregen.
Inhoeverrehetgebruikvanplastiekbijhet inkuilenindetoekomst
nogmogelijkhedenbiedtvoor zelf-ofvoorraadvoedering,isophet
ogenblikniettevoorspellen.Dekwaliteit endeprijsvanhetplastiekzijnmomenteelnogvandienaard,dathetgebruikervanniet
kanwordenaanbevolen.
b)Voorraadvoederingvankuilvoer isinprincipemogelijkuitalle
typensilo's,waarbijsomshetleeghalenvandesilo'seneventueel
transport insterkematekunnenwordengemechaniseerd.
Indemeestegevallenzullendesilo'svlakbijdevoederplaatskunnenstaan,zodathetkuilvoer slechts over eenkleine afstandbehoeft
tewordenverplaatst.Bijeensleufsilo,diegevuld ismetkuilvoer,
datzichniet leentvoorzelfvoedering,kandoorhetverplaatsenvan
hetvoerhekdevoederplaats steedsdichtbijhetvoerwordengehouden.
Istransportvanhetkuilvoer overgrotere afstandnoodzakelijk,dan
kanwordengedacht aanvoederruiven opwielen,diebijdesilowordengeladen ennaardeloopruimtevanhetveewordengereden,zodat
hetvoer tochmaaréénkeer opdevorkbehoeft tewordengenomen.

-51.3» Gras eneventuele andereverseprodukten
Bijvoederingvanverseprodukten aanveeineenloopstalstuit
voorraadvoedering,wanneernetprodukten"betreftwelke gemakkelijk
gaanbroeien,oppraktische bezwaren.Tervoorkomingvanbroeiis
het indepraktijkgebruikelijk eenvoorraadversmateriaal,welke
voor enkeledagenisbestemd,indunne lagenuit tespreiden,hetgeennogalwatextraarbeidvraagt.Nagegaanzoukunnenworden,of
hetmogelijk iseenhoeveelheid versmateriaalgedurende éénof
meerdagenkoud tehoudendoormiddelvanventilatie.Ookhierverdienthetweer aanbeveling devoorraad zodichtmogelijkbijde
voederplaats opteslaan.
Zoalsreedsinhetbeginvandithoofdstuk isvermeld,dienenverschillendeverseprodukten ompraktischeredenendagelijksgerantsoeneerdverstrekt teworden.
1.4» Gekorreld ruwvoer
IndeU.S.A.wordenproevengenomenmethet inkorrelspersenvan
ruwvoer,waarbijveelaltevenskrachtvoeders worden toegevoegd,
zodateenvolledigrantsoenvaneengewenste samenstellingwordt
verkregen.Ditbiedtgrotemogelijkhedentotautomatisering vande
voedering.Hetisvanbelangdeze ontwikkelingtevolgen.
2.Deconserveringbijzelf-ofvoorraadvoedering
Uithet oogpunt vaninvestering ishet aanlokkelijk,devoederwinning op éénwijzevanconserveringteconcentreren,althansop
hetkleinerebedrijf.Uithet oogpuntvandegezondheidvanhetvee
zalmendanachterhoge eisenaandekwaliteit vanhetvoermoeten
stellen.
Hierbijrekenenwijtotdekwaliteit onder anderedesmakelijkheid.
Het isimmersvanbelang,datdedierenvoldoendevoerwillenopnemen.
Beeenzijdigevoedingmaggeennadelige gevolgenvoordegezondheid tengevolgehebben.Voertmentweeverschillende produkten,
waarvandoorhetvee aanhet enedevoorkeurwordtgegeven,danzal
menditlaatstemoetenrantsoeneren orntevoorkomen,datvanhet
andereteweinigwordtopgenomen.
Hetruwvoer zal,behalvefysiologisch gezond,ookvaneengoede
voederkwaliteitmoetenzijn,terwijlmelkkoeienmethogeprodukties
daarnaast tijdenshetmelkenkrachtvoerkrijgen.Degewenste vreZW-verhouding inhettewinnenruwvoerlijktdaaromtezijn1 :52"°
Bijeengoedeconserveringswijzebetekent dit,dathetgras ineen
niet alte jongetoestandmoetwordengemaaid.
2.1,Hooi
Ommetweinig arbeidvanhetgrasland vrijweluitsluitend hooite
kunnenwinnen,ishetnodig,uittegaanvaneengeventileerdebewaring,waarbijzonodigeenluchtverhitter kan.wordeningeschakeld.

6Eenhooiblazerkangewenst zijnomhethooi indetastebrengen,
waarbijop eenkleinbedrijfmoetworden overwogen,dezeookals
hooiventilator tegebruiken» Opgroterebedrijven zaleenafzonderlijkehooiventilator lonend zijn.Afhankelijkvande omstandigheden
kaninplaatsvaneenhooiblazer eenanderhulpmiddelbijhet lossenwordentoegepast,bijvoorbeeld eentransporteur,die ookbij
het lossenvangrasbijhet inkuilenwordtgebruikt.
Wijrekenen,datbijhetvoerenvanuitsluitend hooi 12kgds=
15kghooiper stuksgfootveeper dagnodigis,ofintotaalvoor
200staldagen 15x200=.3 tonhooi,waardoor opnetto 25m3tasruimtemoetwordengerekend.
Alsmenineennatteherfst overtolliggrasheeft,ishet zeerbezwaarlijk daarvanhooitewillenwinnen.Derhalve ishetgewenst
éénofmeerkleine silo'svantraditionele vorm terbeschikkingte
hebben.Ditgeldt ookvoor bedrijven,waarbijenigbouwlandaanwezigisendiebouwlandproduktenwilleninkuilen.
2.2.Kuilvoer
2.2.1. C o n s e r v e r i n g s m e t h o d e n
Bijhetvoerenvanuitsluitend kuilvoer dientindeeersteplaats
desilagevaneengoedekwaliteit tezijn.
Het ensilerenmetbehulpvangoede conserveringsmiddelen,zoals
melasse enA.I.V.-zuur,waarborgt bijzorgvuldige toepassingvan
dezemiddelen eengoedekwaliteitvanhetvoer.Opbedrijvenmet
eengeringe arbeidsbezetting,waarineenkorteperiodeveelkuilvoermoetwordengemaakt,past echter omarbeidstechnische redenen
hetgebruikvanconserveringsmiddelen niet,zolangvoor detoevoegingvandezemiddelennog eenarbeidskracht benodigd is.
Vandemethoden,waarbij geen conserveringsmiddelenwordengebruikt,
komenterverkrijgingvanoengoede silage alleeninaanmerkinghet
kneuzenenhetvoordrogen.Dekneusmethode isinzoverrebeperkt,
datvolgens dezemethode alleenindemaandenmei enjunimeteen
goedekansvanslagenkanwordengeënsileerd.Inderegelwordt
echter indezemaandenhotgrootstegedeeltevandewintervoorraad
gewonnen.D evoordroogmethode heefthetnadeel,datmenmeerafhankelijkisvandeweersomstandigheden.Hoewel dezemethode inprincipegedurendehetgehele seizoenkanwordentoegepast,blijkthetin
depraktijkvaakmoeilijktezijnomindenazomer eengoedevoordroogkuil temaken.Uitvoedertechnisch oogpunt ishet,geziende
proeveninHoorn,gewenst,datalthanseengedeeltevanhetkuilvoer
uitvoorgedroogd materiaal bestaat.Omdatbijeenloopstalveelal
buitenwordt gevoerd,heeftvoordroogkuil daarenbovennoghetvoordeel,dat zijmindergemakkelijkbevriest.
Methet oogopdevoedingvankalvereneneventueelverder jongvee
enzieke dierenishetwinnenvanenighooi altijdwelgewenst,maar
ditwordt verderbuitenbeschouwinggelaten.
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silo's

Inhetnavolgende zulleninhetkort enkele silotypenopdiverse
puntenonderlingmetelkaarwordenvergelekeninverbandmethun
bruikbaarheid voor eensterkgemechaniseerd bedrijfmot eengeringe
arbeidsbezetting.Devergelijking zalbeperktblijventotdelage
ronde silo,detorensilo endesleufsilo.
Deconservering-Conserveringstechnisch genietenronde silo'sde
voörKeür~bövën~sleufsilo's,aangezienbijdelaatstgenoemde silo's
deinvloed vanbuitenaf ophet ingekuildemateriaalhetgrootstis,
met alsgevolggrotererand-enconserveringsverliezen.Omdezelfderedenenisbijronde silo's eenhogere siloteprefererenboven
eenlagere.
Hetvullen-Hetinbrengenvanhetmateriaal isinprincipebijalle
Erïe~dësiïotypenvergaand temechaniseren.Bijtorensilo'svraagt
deverdelingvanhetmateriaal indesilorelatiefminder arbeid dan
bijeenlageronde siloeneensleufsilo.Methet oogop eenefficiëntebenuttingvandebeschikbareruimte ishetbijlageronde •;
silo's ensleufsilo's,bijdenoodzakelijke snellevulling,gewenst
hetmateriaal aantetrappen ofaanterijden,hetgeenextraarbeid
met zichmeebrengt.Ditlaatste isbijtorensilo'snietnoodzakelijk,
aangezienmenhierdemogelijkheid vannavullenheeft.
Bijlageronde silo's is,eveneensmethet oogopeenzogrootmogelijkebenuttingvanderuimte,hetgebruikvaneenopzetstuknoodzakelijk.Hetplaatsenhiervanisveelallastigwerk envraagt extra
arbeid.
Hetafdekken- Hetaftedekkenoppervlakisbijeentorensilorelatief""kleinerdanbijeenlageronde silo eneensleufsilo,hetgeenconserveringstechnisch gunstig is.Bovendien zijner,ookal
inverbandmetditbetrekkelijkkleine oppervlak,voor torensilo's
diverse eenvoudige afsluitingssystemenontwikkeld,waardoorhet
mogelijk isdesilo snelaftesluitenofopentemaken.Ditlaatstemaakt,dathetnavullenvantorensilo's opeenvoudigewijze
mogelijk is.Ditnavullenisbijtorensilo'smethet oogopeen
efficiëntebenuttingvanderuimte ookzeergewenst.Hierbijzij
nogopgemerkt,datdeafsluitingvaneentorensiloveelal tegelijkertijd alsregenweringfungeert,terwijlbijlageronde silo's
ensleufsilo's indemeestegevalleneenaparteregenweringnoodzakelijkis.Bijsleufsilo'sheeftmeninverhouding altijdmeer
afdekmateriaal nodigdanbijlageronde silo's.Hetgebruikvan
grond alsafdekmiddelvraagt overhet algemeennogalwatarbeid.
Hetleeghalen- Hetmechanisch leegmakenvansilo'sbevindtzich
momenteelnogminofmeer ineenontwikkelingsstadium. Demeeste
oplossingenwordengezochtinderichtingvanbovenlossers,zoals
grijpers ensilofrezenjdezelaatstenwoelenhetmateriaal losen
brengenhetbuitendesilo.Eenuitzonderinghieropvormtde
Harvestore (eenAmerikaanse,volledigluchtdichte,torensilovan
geëmailleerd metaal),dieisuitgerustmet eenonderlosser.Deze
laatste isechter,evenalsdesilofrees,volgens opgaafvandefabrikantuitsluitend geschiktvoorkortgehakseldmateriaal.

Deprijs-Deprijsvaneennormale torensilobedraagt f 4 0 , — à
7"5 0 , —P e rm 3 (exclusief eventuelekostenvanheien),hetgeenongeveerhetdubbeleisvanoencomplete (d.w.z.voorzienvaneen
doelmatigeregonwering)lageronde siloofsleufsilo.
DeHarvestore,compleetmet onderlosser,zal ongeveer f 125?— per
m3gaankosten.
Dekeuzevanhot silotype -Dekeuzevaneensiloisafhankelijkvan
deaard endehoeveelheid vanhet intekuilenmateriaal enookvan
demethodevanvoedering,welkemenwilgaantoepassen.Zoalswein
hetvoorgaande reedshebbengezien,is onder onzeomstandighedentot
ophedenvolledige zelfvoedering alleenmogelijkbijeenkuilvan
bietekoppen en-blad ineensloufsilo.Dit iseenreden,waaromhot
inkuilenvanbietekoppen en-bladineensleufsilo zeer zeker aan
tebevelenis.Dekwaliteit vaneendergelijkekuilvalt,ondanks
hetfeit,datdesilomeestalniet snelwordt gevuld,overhetalgemeennogalmee.
Bijhetinkuilenvangekneusd ofvoorgedroogd grasineensleufsilo
ishet echtergewenst,tervermijdingvanongewenste temperatuurstijgingen,desiloin1ofmaximaal 2dagentevullenenaftedekken.Dit laatste zal echter,aangenomendat eensleufsilominimaal
eeninhoudheeftvan80m3,opbedrijvenmet oengeringearbeidsbezettingmoeilijkteverwezenlijkenzijn.Bijeentorensilometbij
voorbeeld eeninhoudvanongeveer 100m3geldtditbezwaarwaarschijnlijkniet zozeer,aangezienerwerkwijzenbekend zijn,waarbijhet
ingekuildemateriaal tijdelijkkanworden afgedekt,bijvoorbeeldmet
eenwaterzak.Verder zoumoetenwordennagegaan ofhetmogelijkis
metbehulpvaneenplastiekzeil,dat opoenofanderewijze tegen
dewandwordtgedrukt,bederfvandebovenlaagtevoorkomen,Hetis
ookmogelijk,datbijeonvoordehelftgevulde siloernstigbederf
vandebovenlaagreedskanwordenvoorkomen doordesilovanboven
aftesluitenmet eensluitkap.Deze sluitkapmoetdanwelaande
eisvoldoen,dathijeenvrijwel luchtdichte afsluitingvormt.
Wathetnavullenbetreft,zijverdernogopgemerkt,datdit,althanswanneerhetnietbinnenenkeledagenplaatsvindt,metvoorgedroogdmateriaal dient tegeschieden.Het isnamelijkbekend,dat
hetperssap vaneendergelijkenavulling dekwaliteitvanhetonderliggendegeensileerdemateriaal nadeligkanbeïnvloeden.
Debenodigde siloruimte -Indienaanhetveevrijweluitsluitendkuilvoer zalwordenverstrekt,ishetdringend aantebevelen,overeen
aantalsilo'stekunnenbeschikken,zodatmennietisaangewezenop
hetuitsluitend voerenvaneentoevalligmindergoedepartij.V/ij
denkenbijkleinerebedrijvenaanminstens 3enbijgrotere bedrijvenaanminstens 4silo's.
Eekenenwij,datbijhetvoerenvanuitsluitend graskuil 12kgds
perdierperdagnodigis,danwordtditper stuksgrootveebij200
staldagen 2,4tonds.Bijeennattekuilmet 20$dsbetekent dit 12
tonkuilvoer,bij30$ds8tonenbij40$ds6ton.Ermoetopwordengerekend dat,tengevolgevanhotnazakken e.d.,nooit allesiloruimtovolledigwordtbenut.Dit laatstegeldtvooralvoortorensilo's.Wanneerwijperstuksgrootveebijtorensilo's opca.17m3
enbijlageronde silo's opca.15m3 totale siloruimtorekenen,
danlijktditvoldoende.

9Samenvattendkanmenzeggen,dathet inkuilenintorensilo's
invergelijkingmethetinkuileninlageronde silo'sensleufsilo's
conserveringstechnisch enarbeidstechnisch voordelenbiedt.Oparbeidsextensievebodrijvenmet 20-30stuksgrootvee,waarmen
hoofdzakelijkkuilvoervaneengoedekwaliteitwilgaanwinnen,zal
hetinkuileninlageronde silo'sensleufsilo'szeerwaarschijnlijk
opbezwarenvanarbeidstechnische aard stuiten.Hetisdan ookzeer
zekergewenst opeendergelijkbedrijfdepraktischemogelijkheden
vaneentorensilonategaan,ondankshetfeit,datditmethogere,
investeringskostengepaard zalgaan.
3.Devoederwinning oparbeidsextensieve bedrijven
Inhetvoorgaande isvoordevoedering tijdensdestalperiode
uitgegaanvan12kgdroge stofuitgraslandproduktenper stuksgrootveeperdag,terwijlbovendien 200staldagenzijnaangehouden.
Wijhebbenaangenomen,dat erbijvoorraadvoedering ofzelfvoedering enigverlies optreedt,hoe\veloverdegroottevandezeverliezenweinigbekend is.Voortsmoetmogelijk..wa"truimwordengevoerd,
opdatookdetrage etersvoldoende voerkrijgen.
Het aantal staldagenligtvoormelkvee inNederland gemiddeld
opca.180,maar inbepaalde strekenwordt insommige jarenhetaantalvan 200wel overschreden.Het zalverder gewenst zijnomingunstige jarenzoveelvoeder tewinnen,dat enigereservewordtgevormd voor ongunstige jaren.Zoweldebewaring alsdevoederwinning
moet erdusopgericht zijn omover 200x 12=2400kgdrogestof
per stuksgrootveetekunnenbeschikken.
Wijrekenendat,bijtoepassingvanhooiventilatie eneendoelmatigemechanisatie,pertonhooivoordewinninggemiddeld minimaal 5manurennodigzijns dit isbijca.80^ods ongeveerö-^fmanuur
pertonds.
Maarschatting zalmetbehulpvaneenrnaaikneuzerenbijvergaandemechanisatievanhetlossenderwagenspertonnattekuil 3/4manuurnodigzijnenbijvoordroogkuil(_+ 35/2>ds)per ton1l/3manuur,
alszoublijken,dathet spreidenvanhetmateriaal tijdenshet
maaikneuzen zodaniggeschiedt,dateengelijkmatige drogingtotstand
komt zonder datschuddennaderhand nognoodzakelijk is.Gemiddeld
zaldearbeidsbehoefte per tondroge stofbijbeideinkuilmethoden
dusongeveer gelijk zijn,enwel ca.4manurenpertonds.
Uithetvoorgaande volgt,dater,vergeleken opbasisvandroge
stofvoordewinningvanhooibelangrijkmeer arbeidsurennodigzijn
danvoor dewinningvankuilvoer.
Dehoeveelheid ruwvoer,welkekanwordengewonnen,zalverder
afhankelijk zijnvanhet aantaluren,datperdag,week ofperiode
voordevoederwinningbeschikbaar is.Er zijnimmers,behalvehet
melken,ookanderewerkzaamheden diegeenuitstel gedogen.Ervan
uitgaande,dat erenerzijdsnietgeregeld langewerkdagenmoeten
wordengemaakt enanderzijdshetweerhetwerkenkanverhinderen,
isaangenomen,datpermanperdag6uur enperweek 30uur aande
voederwinningkanwordenbesteed.

-loinhetnavolgende zalwordenweergegeven,hoenaar onzemening
deruwvoederwinning zoukunnenwordenuitgevoerd opeeneenmansweidebedrijfmet 25stuksgrootvee enopeentweemansweidebedrijf met
50stuksgrootveeoHierbijisernaargestreefd,deophetbedrijf
voorkomendewerkzaamhedenmet eenminimaal aantalwerktuigenuit te
voeren.
3.1.Devoederwinning opeeneenmansweidebedrijfmet 20melkkoeien
enintotaal 25stuksgrootvee
Opeeneenmansbedrijfmet 25stuksgrootvee zouhetwinnenvan75
tonhooi,dienodigisbijhetvoerenvanuitsluitend hooi,minimaal
ongeveer 75x 5=375manurenvragen.Aangezienhethooivoorhet
grootste deelvandeeerste snedeafkomstig zalzijn,isdewinning
vanuitsluitendhooibijeenaangenomenbeschikbarewerktijdvan
ca.30uurperweekdoor éénmannietuitvoerbaar.Bijhetwinnen
vanuitsluitend kuilvoermetbehulpvaneenmaaikneuzerkomtmenop
25O-275UUÏ>P e r seizoen,hetgeenveelgunstigerligt.
Naar onzemeningkaneenloonwerkerbijdevoederwinning alleenincidenteeluitkomstgeven.Deloonwerkers zijnzekerniet instaat
omalgemeendegehelevoederwinningteverzorgen.Veeleer verwachten
wij,datzichindepraktijk eensysteem zalontwikkelen,waarbij
2of3boerenmeteeneenmansbedrijfelkaar zullengaanhelpenom
opdiemanier deoogsttebergen.Eenmeer ofmindergrootdeelvan
dewerktuigenkandangezamenlijkwordengeëxploiteerd. Ookhetinkuilenvanversmateriaal indenazomer enherfst,waarbijeenconserveringsmiddelnodigis,zalmoetengeschiedenmetbehulpvanburenofvaneenloonwerker.
Inhet algemeenzalmenerdusvanuitmoetengaan,datopeeneenmansbedrijf ookdevoederwinningdoor 1manzalmoetenwordenuitgevoerd.Datzal,naar onzemening,alleendanmogelijk zijn,wanneerhetbedrijfvergaand isgemechaniseerd ennagenoegdegehele
wintervoorraad indevormvansilagewordtgewonnen.
Voordeze omstandigheden lijkt-demaaikneuzer eenpassendwerktuig,
aangezienhiermede 1mantegelijkertijdkanmaaien,kneuzenenladen,althansvoor zoverhet eennattekuilbetreft.Bijhetmaken
vaneenvoordroogkuilkunnendeveldwerkzaamhedenookvolledigmet
demaaikneuzerwordenuitgevoerd.Alsmenaanneemt,dathetmateriaaltijdens devoordroogperiode nietwordtbewerkt,danbehoeftde
maaikneuzer slechts ééngang extratemaken.
Hierbijzijnog.opgemerkt,datinhetvoorgaande stilzwijgend is
aangenomen,datdehoedanigheid vandepercelenendebodemgesteldheidinderdaadhetgebruikvaneenmaaikneuzer toelaten.
Hettransportvanhetveldnaarhetbedrijf zaloverhet algemeen
geenmoeilijkhedenopleveren.Hetlossenvanhetmateriaal inde
silo zalechterdemeesteproblemenmetzichbrengen.Aangeziendit
laatste inhandwerk teveel tijdvraagt,zalditvolledigmoeten
wordengemechaniseerd,zodatdeboerhierbijalleeneenregelende
eneencontrolerende taakheeft.Wijdenkenhierbijaanhetgebruik
vaneenzelflossendewagen,welke directopeentransporteur ofin
eenblazerlost.Dezewerkwijzewordt inhetbuitenland reeds toegepast.InNederland zijnzelflossendewagens ingebruikbijenkelegrasdrogerijen.Mogelijkkan eendergelijkewagentevensdienst
doenalsmestverspreider.

- 11Detransporteur,waaropdezelflossendewagenzalmoetenlossen,is
alszodaniginNederland (nog)niet indehandel.
Ondergunstigeomstandigheden zalmenvolgensdezojuistomschrevenwerkwijze perdagca.10tonversmateriaalkunnenensileren.
Bijhetinkuileninlageronde silo's zalhetplaatsenvandeopzetstukken,deverdelingvanhetmateriaal indesiloendeafdekkingnogvrijveeltijd enarbeidvragen.Detorensilo lijktons
onderdegegevenomstandigheden demeestgeschikte silovorm.De
verdelingvanhetmateriaal indesilozalhierbijtijdenshet vullenweinig arbeidvragen.Het afdekkenvanhetingebrachtemateriaaltussen 2opeenvolgendevullingenzalnaar onzemening,bijvoorbeeldmetbehulpvaneenplastiekzeil,opbetrekkelijk eenvoudige
wijze teverwezenlijkenzijn,mitsdeze tussenperiodenniet langer
zijndan 1à2dagen.Menzalmet eendergelijkeprovisorische afdekking eensterketemperatuurstijgingindebovenlaagkunnenvoorkomen,maarwaarschijnlijkhet optredenvanschimmel enbederfvan
hetmateriaalnietkunnentegengaan.Derhalve zalmendusbijlangere tussenperiodenhetmateriaalluchtdichtmoetenafsluiten,bij
voorbeeldmet eenwaterzak.
Methet oogopdegezondheid endeproduktievanhetveelijkt
het onsgewenst ongeveer dehelftvandesilagealsvoordroogkuil
(35_40^)tewinnen.Hetmakenvannattekuildient,inverband
met dekuilkwaliteit enhetnavullen,beperkt teblijventotde
eerstesnede.
Voorkalverenenziekedierenishetgewenst overenighooitebeschikken.Ditzoumoetenwordengewonnen alshetgrootste gedeelte
vandeeerstesnedeisgeruimd,zodatdeextraarbeidhieraanverbondenminderbezwaarlijk is.Mogelijkkanzowelhet schuddenals
het opladenvandithooimetdemaaikneuzer geschieden.
Tenslottenogeenkort overzichtvandevoorderuwvoederwinningbenodigdewerktuigen enapparatuur;1trekkervan35pk* 1
maaikneuzer,1zelflossendewagen,1transporteur of1groenvoederblazer enbijvoorbeeld 4torensilo's vanca.90m3» Als aanvulling
kunnendienen 1of2kleine silo'svoor eeneventuele herfstsilage
eneenbewaarruimte voor eenpartijtje hooi.
3«2,Devoederwinning opeentweemansweidebedrijfmet40melkkoeien
£B_^i5:12.12:5?.50_stuks_grootvee
Het isnatuurlijkmogelijkditbedrijf,evenalshetvorige,tebaserenopuitsluitendkuilvoer.
Methetoogopdegezondheid endeproduktievandedierenishet
gewenst,zomogelijk aanallediereneenkleinehoeveelheid hooi
tegeven.Opeentweemansbedrijfmet50stuksgrootvee lijkthet
onsdanookverantwoord,dehooiwinning alsessentieelonderdeel
inderuwvoederwinning optenemen.
Opeendergelijkbedrijfmoet ca,120tondrogestofindevormvan
ruwvoederwordengewonnen.Vooropgesteld datvoordewinningvan1
tonhooinietmeerdanca.5manurennodig zijn,komthet ons,arbeidstechnischgezien,nietgewenstvoormeerdaneenderdevande
totalehoeveelheid droge stofindevormvanhooitewinnen.Methet
oogopeeneventuele arbeidsbesparing eneenverminderingvanhet.
weersrisico tijdensdeveldperiode dient tewordenoverwogenofhet
hooimetverwarmde,danwelmetkoude lucht indetaszalworden
nagedroogd.

12Invorbandmothetinkuilenindonazonierenhet eventuele navullen
vantorensilo's,ishotmakenvaneenhoeveelheid voordroogkuilnoodzakelijk.Dezehoeveelheid voordroogkuil zalbeperktkunnenblijventot ca» 25tonds.Dorestvandesilagekanalsnattekuilin
hetvoorjaarmet demaaikneuzerwordengewonnen.
Hetmakenvanhetkuilvoerkanopdezelfdewijzegeschiedenals
opheteenmansbedrijfowaarbijhier echterhettransportdoorde '
tweedemanmet eenlichtere trekkerkanwordenverzorgd,
Inhetvoorgaande iserbijdeberekeningvanhetminimale aantal
manuren,datbenodigd isvoordewinningvan 1tonhooi,vanuitgegaan,datdeveldbewerking inzijngeheelmetdemaaikneuzerkan
wordenuitgevoerd.Technischgezien,lijkt onsditookzekeruitvoerbaar.Omarbeidstechnische redenenmoet dev/inningvanongeveer
50tonhooi ophet onderhavigebedrijf onuitvoerbaarwordengeacht,
indienmet eenmeer arbeidsintensievewijzevanhooiengenoegenzou
moetenwordengenomen.
BijproevenvanVanderSchaafin1959isgebleken,datgekneusd
grasondergunstige omstandigheden ongeveer tweemaal zosneldroogdealsnietgekneusd gras.Deverliezen aandroge stofwarenbijhet
eerstgenoemde object echterbelangrijkhogerdanbijhettweede.
Inhoeverredezeverliezennogzoudenstijgen,indienhet schudden
enhetverzamelenvanhooi ookmetdemaaikneuzerwordenuitgevoerd,
isnognietbekend.
Hierbijkomendusnogdiverseproblemennaarvoren,welkeomeenoplossingvragen.Geziendegrote arbeidstechnische voordelendiede
maaikneuzerbiedt,komthetonsechterzeergewenstvoor,devoorennadelenvandetoepassingvandemaaikneuzerbijdehooiwinning
inbedrijfsverbandnategaan.
Devoordevoederwinning endevoederbergingbenodigde inventaris
zalervoor eendergelijkbedrijf,naar onzemening,alsvolgtuitzien:1trekkervanca.35pken1trekkervanca.20pk,1maaikneuzer,2zelflossendewagens,1transporteur,4torensilo's van
120m3met alsaanvulling 2kleine silo's,hooibergingvoor50"t°n
metventilatiesysteem eneventueel eenluchtverhitter,zonodig1
harkschudder.
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