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I Inleiding
OvernetinkuilenvangrasmethetDuitseinkuilmiddel
"Kofa-zout"werd doorhetC.I.L.0.eendrietalproevengenomen (reg.nrsCI1035,CI1174enCI 1234). Voordeeerste
maalgeschiedde ditinhetvoorjaarvan 1950.Deuitkomsten
vandezeproefblekennietvoldoendebetrouwbaar ommetzekerheid tekunnen zeggeninwelkematehet "Kofa-zout"vaninvloedwas opdeconservering.Daaromwerd inhetnajaarvan
1951nogmaals eenproefgenomen.Nadatdeuitkomstenhiervan
bekendwaren,werdbeslotenomin1952wederom eenproefte
nemen.Hierbij zouechter eenhoeveelheidwordentoegevoegd,
dieaanzienlijk groterwas dandeinde gebruiksaanwijzing
voorgeschreven dosis.Dezelaatsteproefwerd inaugustus 1952
genomen.Inhethiernavolgendewordtverslaguitgebracht over
deresultatenvandezedrieproeven.
IIDewerking endebijhetgebruikvanhet "Kofa-zout"tevolgen
richtlijnen
"Kofa-zout"iseendroog,gemakkelijk strooibaar zoutmet
eenzwakalkalische reactie.Hetbestaatuit20delencalciumformiaaten3delennatriumnitriet.Volgens Pfeiffer (1)heeft
het eendubbele conserverendewerking.Hijkwam tothetsamenstellenvanhet "Kofa-zout",doordathijopmerkte,datineen
voedermassa,ingekuild zondertoevoeging,stikstofoxydenontstaanwelke de eiwitafbraak remmen,dochdiena enigetijd door
reductieweerverdwijnen.Indevoedermassa treedtdaarnabederf opomdatdenatuurlijkemelkzuurgistingniet sterkgenoeg
isomeenduurzame conservering tebewerkstelligen.
Het eerstedeelvandeconserverendewerkingvanhet
"Kofa-zout"berustvolgensPfeifferdanookophetnatriumnitriet.Hieruitwordt,onderinvloed vandezuurgraad vanhet
intekuilenvoer,gedeeltelijk stikstofoxyd engedeeltelijk
salpeterigzuur gevormd.Hetgevormde stikstofoxyd oefent tijdenshetbeginvanhet conserveringsproces dezelfderemmende
werking opde eiwitafbraakuit,alsdeuitdegroenemassagevormde stikstofoxyden.Demelkzuurgisting kanintussenongehinderd doorgaan,waardoor deze eenvoorsprongkrijgt.Naverloopvanenigetijd zijnalleN-oxydenverdwenen.
Het tweededeelvandeconserverendewerkingvanhet
"Kofa-zout"komtvolgens Pfeiffer tot standdoorhet calciumformiaat.Hijgeefthiervoor devolgendeverklaring.Doorhet
salpeterigzuur, datuit eengedeeltevanhet natriumnitriet
isontstaan,wordtuit eendeelvanhet calciumformiaatmierenzuurvrijgemaakt.Het salpeterigzuurwordthierdooronschadelijk.Uithet overblijvendecalciumformiaatwordtdoororganische zurenuitdevoedermassa eveneensmierenzuurvrijgemaakt.Deopdezewijze indevoedermassagevormdehoeveelheid
mierenzuur zalgedurendehetverdereverloopvanhetconserveringsproces demelkzuurgisting ondersteunen,aldusPfeiffer,
waardoor eengoed geslaagde silagekanwordenverkregen.
(Bijhet lezenvandezeverklaringvandewerking vanhet
"Kofa-zout"rijzenwel enigevragen.Eenbesprekinghiervan
zoutetheoretischwordenenvaltdaarombuitenhetbestekvan
ditverslag.)
Omdoorhetgebruikvan "Kofa-zout"eenzogoedmogelijk
resultaat teverkrijgen,moet aandehiernavolgendevoorwaardenwordenvoldaan.
1.Alleenvers,dauw-ofregennatvoerinkuilen.Sterkverwelktmateriaalmoetmennietgebruiken.
2. Directnahetmaaieninkuilen,zomogelijk bijkoelof
vochtigweer.

- 23.Desilo zosnelmogelijkvullen,liefstin1dag.Kandit
niet,danmoetdereedsingekuildevoedermassagedurendede
nachtbelastworden.
4.Hetingebrachtevoermoet zorgvuldig,laagvoorlaag enin
hetbijzonder langsdekanten,goedaangetraptworden.Grof
materiaalmoetmen,omeendichtepakking tekrijgen,
hakselen.
5.Zospoedigmogelijknahetvullenv.d.silomoetdemassabelastv/orden.Ingeengevalmagmenhiervoor grondgebruiken,
waarmeedesilo ook eenvorig jaarwerdafgedekt.
6.Menmoet desilagetegenhetindringenvanregenwaterbeschermen.
Bovenstaandevoorschriften zijningrote trekkengelijk
aandie,welke inNederland gegevenworden terverkrijging
vangoede,koude silage.Vandepunten 1en2ismeninons
land echterdelaatste jarenteruggekomeninverbandmethetgeenbekendwerd overdeverliezenmethet perssap.Wijmenen
echter tehebbenvernomen,datookdoordefabrikantvanhet
"Kofa-zout"thanswordt geadviseerd lieverietsdrogerinte
kuilen.
Dehoeveelheid "Kofa-zout",welkeaandegroenemassa
moetwordentoegevoegd, isafhankelijkvandekwaliteitvan
hetintekuilenprodukt.Volgensdegebruiksaanwijzingmoeten
devolgendehoeveelhedenwordenaangewend;
zeer eiwitrijke produkten :300g/100kgintekuilenmateriaal
eiwitrijke produkten
:230g/100kgintekuilenmateriaal
matig eiwitrijke produktens 150g/100kgintekuilenmateriaal,
Dezehoeveelhedenmoetenregelmatig opiederevastaangetraptelaagvoervan 5-10 cmdikteuitgestrooidworden.Opde
laatst Ingebrachtelaagmoetmendedubbelehoeveelheidstrooien.Voortsmoet,voorhetinkuilen,debodemvandesilodun
met "Kofa-zout"bestrooidworden.
Wanneer aldezevoorschriftengoed gevolgdworden,dan
verkrijgtmen,naarvermeldwordt inenigeover"Kofa-zout"
inomloop gebrachte folders,eenbijzonder goedkuilvoer.
IIIDe proefnemingen
A
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Deze proef,waarbij eensilagevangras+ "Kofa-zout"vergelekenwerdmet eensilagevangras zonder toevoegsel,werd
genomenopdeboerderij "Hoekelum",Edeseweg 108teBennekora.
Hiervoorwerdengebruikt 2betonnenproefsilo's,gemerkt Ien
IImet eenmiddellijnvan 1.50m eneenhoogtevan2m.De
inhoudwasderhalve +3^5m3. Beide silo'swarenvoorzienvan
eenbetonnenbodem eneenafvoerbuisvoorhetperssap.
Hetvullen_der_silo's
Op23mei 1950werdenbeide silo'sgevuld.Eerst siloII
met 1600kg gras,waaraannietswerd toegevoegd.Vervolgens
werd siloIgevuld.Hierinwerd 1300kggrasgebracht,waaraan
per100kgtelkens 300g "Kofa-zout"toegevoegdwerd.Elke
100kggraswerd verdeeld in3ongeveer gelijkedelen,welke,
nadat zeindesilogebrachtwaren,telkensmet 100gram
"Kofa-zout"bestrooid werden.Intotaalwerd indezesilo
4.5 kgvanhetinkuilmiddelgebruikt.
Voorbeide silo'swerdhetgrasinportiesvan 100kgop
eenbascule afgewogen.Vaniedere 100kggraswerdmet een
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grasboor eenmonster genomen. De boormonsters van 4maal 100 kg
werden vervolgens samengevoegd engemengd,waarna uit deze
massa 1monster werd genomen. Hierinwerd het gehalte aan droge
stof bepaald. Inhet laboratorium werd uit 2van dergelijke
monsters 1mengmonster gevormd voor onderzoek op droge-stofbestanddelen.
Direct na het vullenwerden beide silo's afgedekt met een
grondlaag van + 55 cmdikte.
Het ingekuilde_materiaal
Het gras, dat voor de proefwerd gebruikt,was op 22 mei
gemaaid. In de nacht van 22 op 23mei was het, door dauw,
flink vochtig geworden.
In tabel 1is de gemiddelde samenstelling en dehoeveelheid van het voor elk der silages gebruikte gras vermeld.
Erwas praktisch geen verschil inkwaliteit tussen het
gras, dat voor beide silages gebruikt werd. De overeenstemming
inkwaliteitwas voor eenvergelijkende proef zeer geschikt.
De gehalten aanverteerbaar ruw eiwit en de zetmeelwaarde
zijnberekend volgens de formules van Dijkstra(2).
Het leegmaken der silo^s
Op 24 augustus, dus na 3maanden,werden beide silo's
leeggemaakt. Volgens opgave van de fabrikant zijn de omzettingen in een "Kofa-zout"-silagena 5à 6weken afgelopen.
Het kuilvoer werd in 3lagen van zoveelmogelijk gelijke
dikte uit de silo gehaald. Uit iedere laagwerd een boormonster
genomen endaarnaast tevens een plukmonster. Dit laatste werd
verkregen door van iedere vork met kuilvoer een plukje te
nemen enuit de aldus verzamelde hoeveelheid kuilna mengen
een gemiddeld monster te trekken.
Elk der lagenkuilvoer werd afzonderlijk gewogen op de
weegbrug van de Coöperatie "Landbouwbelang" te Bennekom.
Het verkregen kuilvoer
Uit de analysedjfers van.de monsters,welke tijdens het
leegmaken van de silages werden genomen,werd de gemiddelde
samenstelling van de twee kuilen berekend. Deze is eveneens
weergegeven in tabel 1. Tevens ishier de uit iedere silo gehaalde hoeveelheid kuilvoer vermeld.
Tabel1
in dez.vr.di
7°
silo toevoe- produkt hoeveelberekend
heid
z.vr.
nr
ging
(kg)
re o.k. z.vr. vre ZW pî
re
ds
as
1500
16.7 13.4 30.8 47.9 8.4 9.5 52
I "Kofa- feras
zout"
l^cullvoer
1470
17.1 11.9 34.0 46.3 8.6 5.5 52 4.
II

geen

ƒgras
\kuilvoer

1600
1590

16.4 13.0 30.5 48.0 8.6 9.1 52
14.7 12.0 38.8 41.6 8.1 5.7 51 4.6
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vervolg tabel 1
i inoorspr, materiaal
HH3-N
silo
boterazijnin
iovan
nr
NH3 zand
zuur
zuur
totaalN
1.6
I
0.04 1.5
0.15
0.59
9-4
II

0.71

0.69

1.6
0.07 2.3

16.2

Wijmeneneroptemoetenwijzen,datdegemiddeldedrogestofcijfersvanhetkuilvoermetenigereservemoetenworden
bezien.Eenpogingomuitdehoeveelhedengrasenkuilvoeren
degemiddelde samenstellingvanbeideverliezenteberekenen,
leed nl. schipbreuk.Alsoorzaakhiervanmenenwijhetzeer
vochtigekuilmateriaalaantemoetenwijzen,daareenbetrouwbaremonsternemingvanditmateriaal,vooralwatbetrefthet
droge-stofgehalte,ergmoeilijkis.Hetzeerhoge vochtgehalte
inhetkuilvoervindt enerzijds zijnoorzaakinhetfeit,dat
uitdesilagesgeenperssapwerd afgetapt.Anderzijds zalook
indringend regenwaterhier eenrolgespeeld hebben.Desilages
warenhiertegennl.nietbeschermd, terwijlhetgronddekin
beidegevallenbelangrijk benedendesilorandwasgezakt,waardoordeneerslaga.h.w. ineenkomwerd opgevangen.
Devoederwaardevandedroge stofisbijbeide silages
vrijwelgelijk.Evenalsbijhetgrasisdevoederwaardevan
beide silages zeermatig.Ookhier zijndegehaltenaanvreen
deZWberekend volgensDijkstra (3)'
TussendepH-waarden,hetboterzuurgehalte endeNH3fractie (NH3-Hin i vantotaalN)vandesilagesblijkt enig
verschiltebestaantengunstevandesilagemet"Kofa-zout".
Hetvalt echter zeermoeilijk tebeoordeleninhoeverredeze
verbeteringveroorzaaktisdoorhet"Kofa-zout".Beide silages
warennl.zeernat,hetgeeneenongunstigeinvloedheeftopde
conservering.Uitdegevondendroge-stofgehalten,welkewij,
zoalsgezegd,nietbetrouwbaar achten,blijkt echterdatde
"Kofa-zout"-silage tochnogbelangrijk drogerwasdandesilage
zonder toevoegsel.Wijachtenhetdanooknietonmogelijk,dat
debetere conserveringvande"Kofa-zout"-silagegeheelofgedeeltelijkhieraantedankenis.
Hoewelde"Kofa-zout"-silage betergeluktedandesilage
zonder toevoegsel,magzijtochnogslechtsmatiggeslaagdgenoemdworden.AangenomendatdelagerepHtenopzichtevande
silage zonder toevoeg.selwerkelijkveroorzaaktisdoorhet
"Kofa-zout",danisditeenzeerpoverresultaat» Hetgekuilde
graswasimmers slechtsmatig eiwitrijk,terwijleenhoeveelheid "kofa-zout"werd toegevoegd,zoalsvoorgeschrevenwordt
voor zeer eiwitrijkegroenvoeders.
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Dezeproefwerd genomenopdeproefboerderij "AverHeino"
teHeino.Ookhierwerd eensilagevangras+"Kofa-zout"vergelekenmeteensilagevangraszondertoevoegsel.
De silageswerdengemaaktin2betonnenproefsilo'smet
eenhoogtevan1.30meneenmiddellijnvan2m.Beidewaren
voorzienvaneenbetonnenbodem eneenafvoerbuisvoorhetperssap. Desilo'swarengemerkt?nr14ennr15.
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Hetyullen_der_silo's
Op20september 1951werdenbeide silo'sgevuld.Begonnen
werdmet silonr 14.Hierinwerd 3300kggrasgebracht.Over
iedereportievan 100kgwerd 230gram "Kofa-zout"uitgestrooid.
Voorafwasdebodemv.d.silobestrooidmet460gramvanhet
inkuilmiddel.ïïahetinbrengenvandelaatste 100kggras
werd 460gramvanhet zoutoverdemassagestrooid. Intotaal
werd aandeze silage8.28kg "Kofa-zout" toegevoegd.
Directnasilonr 14werd silonr 15gevuld.Indezesilo
werd eveneens 3300kggrasgebracht,waaraanechternietswerd
toegevoegd.
Hetafwegenenhetbemonsterenvanhetgraswerd opdezelfdewijzeuitgevoerd alsbijdevorigeproef.Hetgraswerd
telkensmet 100kgtegelijkindesilogebracht,waarhetdoor
éénmanwerd aangetrapt.Doordezezelfdemanwerd ookhet
"Kofa-zout"overhetgrasgestrooid.
Directnadatdesilo'sgevuldwaren,werd eengronddek
aangebracht terdiktevan+65cm.
Op2november 1951werdvanbeidesilo'shet opzetstuk
verwijderd,waarnadesilagesmet eenafdakvanstrowerden
beschermd tegenhetindringenvanregenwater indesilo.Tussen20september en2november iserweinigregengevallen.
Aandehoeveelheid regenwater,diegedurende dezeperiodeis
gevallen,kangeenbetekeniswordengehecht.
Hetuitgangsmateriaal
Het gras,datvoordezeproefgebruiktwerd,wasafkomstig
vande 5esnedevaneenkunstweide opesgrond. 'sMorgens,
vlakvoorhet inkuilen,werdhetgemaaid endirectdaarnaopgeladen.Bijhetinkuilenwashetvrijnat,zowelvandedauw
alsvandeindevoorafgaande nachtgevallenregen.Hetmateriaalwas zeerrijkaanwitteklaver.Raar schattingbestond
45-50$vandetotalemassauitklaver.
Intabel2isdegemiddelde samenstellingvanhetvoor
beide silages gebruiktemateriaalopgegeven.Dezesamenstellingwasinbeidegevallenwelongeveer gelijk.Kleineverschillenwarenerwel.Hetgrasvoor silonr 15b.v.was
iets eiwitrijker dandatvoorsilonr 14.Vangroteinvloedop
deinkuilresultaten zullendezeverschillen zeer zekerniet
zijngeweest.Hetmateriaalwasvaneenuitmuntendekwaliteit.
Degehaltenaanruw eiwit enverteerbaarruw eiwitwarenzeer
hoog enhetgehalte aanruwe celstoflaag.Inverbandmethethoge
eiwitgehaltevanhetmateriaalhad de "Kofa-zout"-toevoeging
eigenlijk 300gramper 100kggrasmoetenzijn.Daarechter
vantevorenniet opviel,dathetmateriaal zoeiwitrijkwas,
isditnietgebeurd.Hetdroge-stofgehaltewas zeerlaagen
hetgehalte aanzand daarentegenhoog.Ditlaatstewerdveroorzaakt doordevelemolshopen,welkevoorkwameninhetperceel,waarvanhetgrasafkomstigwas.
Hetleegmakendersilo's
Inmaart 1952werdenbeide silo'sleeggemaakt,nl.op
17maart silonr 14enop24maart silonr15»
Beide silageswarengeheelindesilogezakt;deoppervlaktevanhetgronddek lagongeveer gelijkmetderandvande
silo.Deonderste +10cmvanhetgronddekwas zeernat.Ook
zateraandezegrond eenrottingslucht.Vermoedelijk isdit
veroorzaakt dooruit desilage omhooggeperst sap,datinde

- 6onderste laagvanhetgronddek isgetrokken.Bijbeide silo's
isdeafvoerbuisvoorhetperssap nl. geslotengebleventot
kortvoorhet leegmakendersilo's.Bijsilonr 14werd debuis
geopend op27februari enbijsilonr15op17maart.
Vanbeide silagesmoesthetbovenste laagjealsafval
wordenverwijderd.Bijsilonr 14was diteenhoeveelheid van
12kg enbijsilonr 15woogdeverwijderdehoeveelheid 63kg.
Bijdelaatste silowashetafvalechtersterkverontreinigd
met zand,hetgeenveroorzaaktwerd doorhetwatongregelmatige
oppervlak dersilage,waardoorhetzandmoeilijk teverwijderen
was.
Uitiedere silowerd 1boormonstergenomen,bestaandeuit
5boringen.Ditboormonsterwerd inhet laboratorium gemengd en
daarna intweeëngesplitst,zodatallebepalingenhierinin
duplowerdenverricht.
Vaniederevorkkuilvoerwerd eenkleinplukjegenomen.
Opdezewijzewerdvanbeide silages eenplukmonsterverzameld.
Ditwerd terplaatsegemengd enintweeëngesplitst.Inieder
deelwerdendepHendegehaltenaanboterzuur,azijnzuur,
melkzuur enNH3inenkelvoud bepaald.Hetdroge-stofgehalte
werd inelkdeelinviervoud bepaald endegehaltenaande
verschillende droge-stofbestanddeleninduplo.
Hetuitdesilo'sgehaaldekuilvoerwerd gewogenopde
weegbrug vandeproefboerderij.
Hetverkregenkuilvoer
Hetkuilvoeruitbeide silo'swas tamelijkblankvankleur.
Degeurwas echterslecht,inbeide gevallenvielnl.eensterke
rottingsluchtwaar tenemen.
Intabel2isvoorbeide silagesdegemiddeldesamenstelling,berekend uitdeanalysedjfers derplukmonsters,opgegeven.Ookisindezetabeldehoeveelheid bruikbarekuilvermeld.
Tabel 2
io i n de z . v r . d s
hoeveel1°
toevoeprodukt
t° g i n g
heid
z.vr.
(
k
g
)
ds
ra
14

"Kofazöut"

15 g e e n

berekend
re

vert,
coëff.

re

o.k.

(pepEtfHQ)

z.vr.
as

vre

ZW

/gras
^kuilvoer

3300
2233

12.5 26.20
13.5 23.25

76
77

2 0 . 2 4 2 . 2 11.70 1 8 . 9 64. 25.8 38.3 12.62 16.2 46.25

fgras
{kuilvoer

3300
2273

12.8 27.60
13.0 21.50

77
74

19.5 39.6 I3.3O 20.1 6 3 . 26.2 39.4 12.90 14.1 46.50

s i l o pH
nr
14 5 . 7 2
5.66

fo i n o o r s p r . m a t .
b o t e r - a z i j n - m e l k - j WTT
zuur
zuur
zuur I NH3
0.12
0.27*

0.68
0.16
1.27
1.30* 0 . 6 5 *

NH 3 -N
in/o
van
zand t o t . N
4.6
6.2

5.3
6.6
0.28
0.18
1.34
0.44
5.74
5 .'65 0 . 2 5 * 1.24* 0 . 4 2 *
* g e h a l t e n b e p a a l d i n de b o o r m o n s t e r s
15

20.9
24.8

- 7Devoederkwaliteit vanhetkuilvoerwas,blijkens de cijfersintabel2,evenals dievanhet ingebrachtemateriaal,
zeergoed.Het eiwitgehalte inde "Kofa-zout"-silagewashoger
danindesilage zonder toevoegsel.Ookdeachteruitgang vanhet
eiwitgehalte t.o.v.hetuitgangsmateriaalwasbijdesilagemet
"Kofa-zout"geringer danbijdesilage zondertoevoegsel.
DepHwasinbeidekuilengelijk enwelzeerhoog.Ditwas
eveneenshetgevalmethetazijnzuurgehalte.Hetboterzuurgehaltewasinde "Kofa-zout"-silage lagerdanindesilagezondertoevoegsel,althansvolgensdeanalysederplukmonsters.De
analysederboormonsters geeft eenanderbeeld.Volgensdeze
analysebevattenbeide silages evenveelboterzuur.Intabel2
isdezurenanalysevandeboormonsters opgenomennaastdezurenanalysederplukmonsters.Behalvebijhetboterzuurgehalte in
de "Kofa-zout"-silagezijnzeinallegevallenvrijgoedmet
elkaarinovereenstemming.Hoehoog ofhetboterzuurgehalte in
de "Kofa-zout"-silagewerkelijkwas,isnietmet zekerheid uitdezegegevensafteleiden.Welkanopgemerktwordendathet
boterzuurgehalte inbeide silages,inverhouding totdepH,
laagwas.Aangenomendathetlaagsteboterzuurgehalte vande
"Kofa-zout"-silage het juisteis,danmoetenbeide silagestoch
nog opgrondvanditgehalte,evenals opgrondvandepH,als
nietgeslaagd gekwalificeerd worden.OokdeNHj-fractieisvan
eendusdanige ordevangrootte,datbijbeide silagesvaneen
slechte conserveringkanwordengesproken.
Inhetalgemeenkanbijdebeoordelingaandehandvande
gemiddelde samenstelling derkuilendusgezegdworden,datbeide
silages,dank zijdezeergoedekwaliteitvanhetgras, eenzeer
goedevoederkwaliteit hadden.Hoeweldealgemene indruk overde
"Kofa-zoutM-silageietsgunstigerwasdanoverdesilage zonder
toevoegsel,moetenzebeide tochalsnietgeslaagd beschouwd
worden.
De_verliezen
Aandehandvandehoeveelheden ingebracht grasenverkregenkuilvoer endegemiddelde samenstellingvanbeide,werdende
verliezenaandroge stof enenigebestanddelenderdroge stof
berekend.Degevondencijfers zijnweergegevenintabel 3.Bij
deberekening vandedroge stof-enasverliezenvande"Kofazout"-silageisrekening gehoudenmet dehoeveelheid toegevoegd
"Kofa-zout".
Tabel3
silo
nr
H
15

Produkt

verliesin jov.d.ingebrachtehoeveelh.
vre
z.vr„
z.vr.
re
ds
iE§E§L re o.k. as vre ZW

gras+"Kofa-zout" 28.1 35.0 34.5 6.3 33.8 28.1 37.1 47.0
gras,zondertoev. 29.1 45.2 47.3 5-936.4 31.8 50.6 48.5

Wijwillenernog opwijzen,datdeverliezenaandierverteerbaarruw eiwit enzetmeelwaarde slechtsals eenzeerruwe
schattingmoetenwordenbeschouwd.Hetgehalteaanvre endeZW,
inhet ingekuilde gras zowelalsinhetkuilvoer,werdenniet
bepaald doordierproeven,dochmetbehulpvanformulesberekend

- 8uitresp.hetgehalte aanre endevert.coëff. (peps.+HCl)en
degehaltenaanre enz.vr.as.Dekans opfoutenbijverdere
berekeningenmetdeze cijfersisdanookvrijgroot.
Uitdecijfersintabel3blijkt,datdeverliezeninde
"Kofa-zout"-silage overhetalgemeenkleinerwarendaninde
silage zondertoevoegsel.
Behalvebijdeverliezenaanreenvreishetverschil
echternergens groot.Deverliezenaanreenvre zijndoorhet
"Kofa-zout"belangrijkverminderd.Tochzijndeverliezenaan
diverse stoffenindesilagemet "Kofa-zout"zowelalsinde
silage zonder toevoegselnogzogroot,datookinverbandhiermeebeidekuilennietalsgeslaagd beschouwdkunnenworden.
G
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Dezeproefwerd opdezelfdeplaatsenindezelfde silo's
genomenalsdehiervoor onderAbeschrevenproef.Ooknubetrofhetweer eenvergelijking tusseneensilagemet"Kofa-zout"
eneensilagezondertoevoegsel.
Hetvullen_der_silo's
Op11augustus 1952werdenbeide silo'sgevuldmet 1800kg
gras.AanhetgrasinsiloIwerd,telkensnahetinbrengenvan
100kg,500gram "Kofa-zout"toegevoegd.Debodemvandesilo
werdvoorafbestrooid met 1kg "Kofa-zout".Delaatste 100kg
vanhetgrasdatinsiloIwerd gebracht,werdmet 1000gramvan
het zoutbestrooid.AanhetinsiloIIingekuilde graswerdniets
toegevoegd.
Hetwegenendebemonstering vanhetgrasgeschiedde weer
opdezelfdewijzealsomschrevenbijdeproef,genomenin1950.
Beidesilageswerdennahetbeëindigendervullingmeteen
afgedektmet eengronddekvan+60cmdikte.
Indeloopvandeherfstwerd ophetgronddekeenlaagstro
enruigteaangebracht,teneindeindringenvanregenwaterte
voorkomen.Erisechtergebleken,datdezeafdekkingabsoluutonvoldoendewas,zodathetduswelvrijwelzekeris,daterregenwater indesilogedrongenis.
Hetingekuilde_materiaal
Hetgraswerd 'smorgensvoorhetinkuilengemaaid enmeteenhiernaopgeladen.Hetwasafkomstigvande3esnedevanoud
grasland.
Intabel4iadegemiddelde samenstelling vanhetverse
grasvooriedere siloafzonderlijk opgegeven.Zoalsuitde
cijfersblijkt,werd inbeide silo'sgrasingekuild vanzeer
matige voederkwaliteit.Welwashet gras,datvoordevulling
vansiloIwerd gebruikt,vanietsbeterekwaliteitdanhetin
silo IIingekuilde gras,dochgrootwashetverschilniet.Tussendedroge-stofgehaltenvanbeidepartijengraswasnogaleen
belangrijkverschil.Bijde"Kofa-zout"-silagewashetgrasaanmerkelijk drogerdanbijdesilage zonder toevoegsel.Waardoor
ditverschilveroorzaaktwerd,isnietbekend. Inbeide gevallen
ishetdroge-stof-gehaltelaag.Het zandgehalte daarentegenis
inbeidepartijengrashoog.Behoudenshetverschilindrogestofgehaltenisdegemiddelde samenstellingvandepartijengras
vrijgoedmet elkaarinovereenstemming.
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Op 10maart 1953werd silo Ileeggemaakt en op 17maart
d.a.v. silo II.Beide silo'swerdenmeteen in hun geheelgeledigd. Het kuilvoer werd gewogen op deweegbrug van de
Coöperatie "Landbouwbelang" te Bennekom.
Uit iedere silage werd, naast eenboormonster bestaande
uit 5boringen, een plukmonster genomen door van iedere vork
kuilvoer eenplukje te nemen. In dit plukmonster werden de pH,
de zuurgehalten enhet NH^-gehalte in duplo bepaald. De bepaling
vanhet droge-stof- enhet zandgehalte geschiedde inviervoud en
de bepaling van de gehalten aan droge-stofbestanddelenweer in
duplo. Inhet boormonster werden alle analysen in enkelvoud
verricht.
Het verkregen kuilvoer
In beide silo'swas het kuilvoer blank vankleur. Bij beide
silages was de geur echter zeer onaangenaam.
In tabel 4 is de gemiddelde samenstelling van de plukmonsters vermeld. Ook is in deze tabel de hoeveelheid kuilvoer opgegeven,welke uit elk der silo'swerd gehaald.
Tabel 4

"Kofa- /gras
[kuilvoer
zout"

1800
1875

17.7116.1
15.3112.4

berekend
z.vr.
re o.k. as vre ZW
27.4 45.4 11.0 10.9 55
33.4 43.0 11.1 6.3 45

fgras
Ikuilvoer

1800
1495

14.4J15.4
13.5(11.7

28.2 44.9 11.5 10.3 53
36.9 39.5 11.9 5.5 43

silo toevoeging
nr

II

m de z.vr.ds

hoeveelprodukt
heid
(kg)

geen
!

silo
nr

II

jo in oorspr.materiaal
NH3-M
boter- azijn-jmelk- NH, zand in$v.
zuur lzuur
zuur
tot.IS
3.00
0.54 0.50 0.06 2.78 14.9
5.25 0.36

pH

5.10

0.86

0.68 0.24

2.50
0.10 2.25 24.6

Uit de gemiddelde samenstelling blijkt, dat de voederkwaliteit van de "Kofa-zout"-silage iets beter was danvan de silage
zonder toevoegsel. Gezien echter het.verschil dat in deze. ook
bij het ingekuilde gras aanwezig was,lijkthetniet waarschijnlijk
dat het "Kofa-zout" hiervan de enige oorzaak was. Inbeide gevallen was de voederkwaliteit slecht.
Het verschil in pH tussen beide silages is zo gering, dat
het verwaarloosd kanworden. Het boterzuurgehalte was in de
silage van gras + "Kofa-zout" belangrijk lager dan inde silage
zonder toevoegsel. Bij het melkzuurgehaltewas dit net andersom.
Dit pleit tengunste van de "Kofa-zout"-silage. De gehalten aan
die zurenwaren echter in deze silage tochnog zodanig, dat op
grond hiervan de silage met "Kofa-zout", evenals de silage zonder toevoegsel,niet geslaagd moet worden genoemd.

- 10DeNH-z-fractievandestikstofbood bijde"Kofa-zout"silage ook eengunstigerbeeld danbijdesilage zondertoevoegsel.Ditgetalisechterookinde eerstgenoemde silage
nog tehoog.
Overhetgeheelgenomenblijktuitdegemiddeldesamenstellingvanhetkuilvoer ookbijdezeproef,dat,hoewelde
cijfersvandesilagemethet "Kofa-zout"ietsgunstigerzi;jn
danvandesilage zonder toevoegsel,beide silages tochals
nietgeslaagd moetenwordenbeschouwd. Ookeentoevoegingvan
500gram "Kofa-zout"per 100kggras,datslechtsmatigeiwitrijkwas,bleekdusnietinstaat eenzodanigeverbeteringin
deconservering teweeg tebrengendatopgrondvandegemiddelde samenstellingvanhetkuilvoer desilage geslaagd kon
wordengenoemd.
De_verliezen
EvenalsbijdeonderBbeschrevenproefwerdenookbijdeze
proefverliezenaandroge stofendroge-stofbestanddelenberekend.Degevondencijfers zijnweergegevenintabel5«
Tabel5

gras+"Kofa-zout"
II gras,zondertoev.[21.1(41.01+3.3
1) deze cijfersbetekenenwinst
Inhoeverre ofdevermelde cijfersbetrouwbaar geachtkunnen
worden,isechter zeerdevraag.G-eziendewinstaanruwecelstof,welkebijbeide silageswerd gevonden,menenwijnietal
teveelvertrouwenindeze cijferstemogenhebben.Inverband
metdeaanzienlijkhogereruwe-celstofwinstwelkebijde"Kofazout"-silagewerd berekend,lijkthet onszeerwaarschijnlijk,
datdeverliezenbijdeze silage tenopzichtevandesilage
zondertoevoegseliets tegunstigwordenvoorgesteld.Wekunnen
onsechtertochnietdeindruk ontzeggen,datdeverliezenin
desilagemet "Kofa-zout"inhetalgemeenietskleinerwarendan
inde silage zonder toevoegsel.Hoeweluit onscijfermateriaal
nietmet zekerheid tezeggenvalthoegrootdeverliezenin
werkelijkheidwaren,menenwijtochnietdatopgrondvande
verliezende "Kofa-zout"-silage geslaagdmagwordengenoemd.
IVConclusies
Het cijfermateriaal,verkregenuitdedriehiervoorbeschrevenproeven,isnietinallegevallenzobetrouwbaarals
wenselijk zouzijngeweest.Tochmenenwijdoordezeproevenwel
eniginzicht indewaardevanhet "Kofa-zout"als toevoegmiddel
bijhet inkuilenvangrasonderNederlandse omstandighedenté
hebbengekregen.Naar onzemeningwordt doordetoevoegingvan
"Kofa-zout"aanhetgrasdeconserveringwelietsverbeterd
t.o.v.hetinkuilenzonder enig toevoegsel.Delagereboterzuurgehalten enNH^-fractiesinde "Kofa-zout"-silages enook
delagere eiwitverliezen,welkebijdein1951 genomenproef
berekendwerden,vormenhetbewijshiervoor.Tochwerd doorhet
inkuilenmet "Kofa-zout"ingeenenkelgevaleenzodanigeverbeteringverkregen,datvaneengoed geslaagde silagekonworden
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bijdeeneproefgevondenverliezentonenditduidelijk aan.Op
grondvandezefeitenkomenwijdanooktotdeconclusie datde
kansophetverkrijgenvaneengoed geslaagde grassilagedoor
toevoegingvandeindegebruiksaanwijzingvoorgeschrevenhoeveelheden "Kofa-zout"zeergeringis.Inhoeverre demogelijkheid bestaatbetereresultaten teverkrijgendoorgroterehoeveelhedenvanhet zout toetevoegen,kunnenwijnietbeoordelen.
Welkunnenwijzeggendatwijhierinnietalteveelvertrouwen
hebben,gezienhet feitdatbijeensilagevanmatig eiwitrijk
gras,waaraanper 100kg 500gram "Kofa-zout"werd toegevoegd,
hetresultaatabsoluut onbevredigend was.Erbestaatnatuurlijk
nog eenmogelijkheid datdoormachinalemengingvanhet zoutmet
hetgrasbetereresultatenbereiktkunnenworden.Deverbetering
vandeconservering kandanechternietmeergeheeloprekening
vanhetinkuilmiddelwordengeschreven,maarmoetdangedeeltelijkgezochtwordenindehomogenisatievandeintekuilenmassa.Bovendienmoet o.i.bijhetmachinale inkuilendevoorkeur
wordengegevenaantoevoegselsalsmelasse,bieten,weipasta
e.d.,waarmee ooknogvoedingsstoffen aanhetintekuilengras
worden toegevoegd. Deresultatenmetdezetoevoegsels inde
praktijkverkregen,zijnzeergoed gebleken,zodathet onsniet
waarschijnlijkvoorkomt datmethet "Kofa-zout"belangrijk
betereresultatenkunnenwordenbereikt.Indienhetmogelijk
mochtblijkenbijmachinaalinkuilenmet "Kofa-zout"dezelfde
goederesultatentebereikenalsmetdethansgebruikelijke
suikerrijke toevoegsels-, zalhet o.i.slechtswenselijk zijn
tothet toevoegenvan "Kofa-zout"overtegaanindiendittoevoegselgoedkoper isdanandere.Bijdeberekeningvandit
prijsverschilzalmendewaardevandemetdeanderemiddelen
toegevoegdevoedingsstoffenniet overhethoofdmogenzien.
Opgrond vanonzeproefresultatenkomenwijtotdeconclusie,datdoorhetgebruikvan "Kofa-zout"eeneenvoudigemaar
goedeinkuilmethodenietverwezenlijktwordt.Wijmenendanook
dathetgebruikvanhetinkuilmiddel "Kofa-zout"onderonze
omstandighedennietaantebevelenis.
V Samenvatting
Na eenkorteverklaringvandewerkingvanhet"Kofa-zout",
zoalsdezedoordeuitvinderwordt gegevenendebesprekingvan
enigebijhetinkuilentevolgenvoorschriften,wordt eendrietaldoorhetC.I.L.0.genomenproevenbeschreven.Dezewerden
genomeninde jaren1950,1951 en1952.Bijalleproevenwerd
eenvergelijking gemaakt tussenhetinkuilenvangras+"Kofazout" enhetinkuilenvangraszondertoevoegsel.
Bijdeeersteproef,genomenin1950,warenderesultaten
nietgeheelduidelijk.Uitdegemiddelde samenstelling bleek
echterde "Kofa-zout"-silage matig endesilage zondertoevoegselslechtgeslaagd tezijn.Het "Kofa-zout"scheendusde
conservering eenweinigverbeterd tehebben.Ergbevredigendwas
ditresultaatniet,daarhetgrasslechtsmatig eiwitrijkwasen
detoegevoegdehoeveelheid "Kofa-zout",volgensvoorschrift,
voldoendevoor zeer eiwitrijkeprodukten.
Bijdetweedeproef,genomenin1951,bleekdegemiddelde
samenstellingvandesilagemet "Kofa-zout"wederom ietsbeter
tezijndandievandesilage zonder toevoegsel.Ookdeverliescijfers,inhetbijzonder dievoorhet eiwit,blekenonder

- 12invloed vanhet "Kofa-zout"lagertezijn.Tochmoestenbeide
silagesalsnietgeslaagd gekwalificeerdworden.
Ookbijde 3eproef,in1952genomen,wasde"Kofa-zout"silage ietsbeterdandesilage zonder toevoegsel.Ooknu
moesten,ondanksdeverbeteringverkregendoorhet"Kofa-zout",
beidesilagesalsnietgeslaagdbeschouwdworden.Bijdeze
laatste proefwerd aanmatig eiwitrijk gras500gram"Kofazout"per 100kg toegevoegd.
Opgrondvandeproefresultatenwordendevolgende conclusiesgetrokkens
1.Deconservering ineensilagevangras+"Kofa-zout"isiets
beterdanineensilagevangraszondertoevoegsel.
2. Doorhettoevoegenvandevoorgeschrevenhoeveelheden "Kofazout"aangrasisdekansslechts zeergering,dat eengoed
geslaagde silagewordtverkregen.
3.Mogelijkkunnenbetereresultatenwordenbereiktdoormachinalemengingvanhet "Kofa-zout"methetgras.Indienhierdoor evengoederesultatenverkregen zoudenwordenalsdoor
hetinkuilenmet suikerrijke toevoeg.sels, danzalhetslechts
wenselijk zijntothet toevoegenvan"Kofa-zout"overte
gaanindienditbelangrijk goedkoperis.
4. Geziendeproefresultatenishetgebruikvan "Kofa-zout"als
inkuilmiddel onderNederlandse omstandighedennietaante
bevelen.
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