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Inleiding
Teneindeeenindruk tekrijgenvandeinvloedvanhet
droge-stofgehaltevanintekuilengras opdekwaliteit van
hetteverkrijgenkuilvoer endeverliezendiehierbijoptreden,werd doorhetC.I.L.0.indezomervan1951 eenkleine
laboratoriumproef overditonderwerpopgezet.
Eenpartijgraswerd,directnahetmaaien,gehakselden
daarnagemengd omeenhomogenemassa teverkrijgen.Hethakselendiende omdemenging tebevorderen.
Hetlagindebedoelinggrasmetresp.20,25en30$ds
met toevoegingvan4$melasse enzonder toevoegseltekuilen,
dochdoorgebrekaangrasvervielentweeobjectenzondertoevoegsel.
Devolgende silo'swerdengevuld:
silo 1met gras,bevattende +20$ds+ruim4$melasse
silo2methetzelfde grasalssilo 1,maarzonder toevoegsel
silo 3metgras,bevattende +25$ds+ruim4$melasse
silo4metgras,bevattende +30$ds+ruim4$melasse.
De silo's 1en2werdenjdirectnadathetgrasgehakseld
engemengdwas,gevuld.Derestvandepartijgras.werd,ineen
dunne laagopkledenuitgespreid, ineenschuurgelegd omte
drogentothetgewenste droge-stofgehalte. Zodrahetweerhet
toeliet,werd ditgrasopdekledennaarbuitengedragenten
eindeindezonhet drogensneller tedoenverlopen.Vantijd
tottijdwerd eruitdepartijeenmastertjegenomenvoordrogestofbepaling.Wanneerbleekdathetgewenste droge-stofgehalte
ongeveerwasbereikt,werd dedesbetreffendesilogevuld.
Degebruikte laboratoriumsilo's hadden,binnenwerksgemeten,devolgende afmetingen;0 36cm,hoogte 50cm.Deinhoud
wasdusruim 501.Bovenop deze silo'spaste eenmetalenopzetstukmet dezelfdemiddellijnalsdesilo eneenhoogtevan
46cm.De silo'swarenvoorzienvaneenkraanvoorhet aftappen
vanperssap.
Debelastingvandesilagesbestonduitblokkenbeton,
iedermet eengewichtvan+50kg.
Gedurende deeerste4~maanden nahetvullenvandesilo's
werd zonuendaneenmonstertje perssapafgetaptvoorpHmetingomopdezewijze eenindruk tekrijgenvanhetpH-verloopindesilages.Ditkonechteralleenplaatsvindenbijde
2 silagesvanversgras.Uitdesilagesvanvoorgedroogd gras
is geen sapafgevloeid.Hetingekuildemateriaalwashiervoor
tedroog.
Ookwerdendesnelheid endematevanbezakkingbijde
silages gecontroleerd.Hiervoorwerd vantijd tottijd dehoogtevanhetkuilvoer indesilo'sgemeten.
Hetingekuildemateriaal
Hetgras,datvoordeproefgebruiktwerd,wasafkomstig
vaneentweetalveldjesvandeproefCl203,ni.develdjes
nr66ennr67.Hetwasgegroeid indeperiodevan11meitot
15juni 1951.Delengtevanhetgraswas+20-25 cm.Hetwerd
op 15juni 'smorgens dauwnatgemaaid.Meteennahetmaaien
werdhetgrasgehakseld engemengd.Nadatdepartijverminderd
wasmet dehoeveelheid dievoorhetvullenvandesilo's 1en2
werd gebruikt,werdhet gras,zoalshiervoorreedsisomschreven,ineenschuuruitgespreid. Op 18juniwashetgrasingedroogd tot+25$droge stof,waarna silo 3gevuldwerd.De
resterendeHoeveelheid bleefliggentot 19 juni.Hetdrogestofgehaltewastoenruim33$.

- 2Intabel 1isdegemiddelde samenstelling opgegevenvan
het gras,waarmee deverschillende silo'sgevuldwerden.Deze
gemiddelde samenstellingwerdverkregendooranalysevaneen
monster,datbijhetvullenvandedesbetreffendesilouithet
gebruikte graswerd genomen.Ookisintabel 1degemiddelde
samenstellingvandeals toevoegselgebruiktemelassevermeld.
Deze cijfers zijngeschat aandehandvanovermelassebekende
gegevens,omdatvanhet toevoegsel geenmonstergenomenwerd.
ïabel1
kg i n $
gekuild z . v r .
ds
o gras

H

$ i n de

re

•H
03

vert, re
coëff.

pe

1
45
2
40
45
3
40
4
meî l a s s e

19.2 12.5
19.5 . 1 2 . 3
2 4 . 7 12.9
33.7 12.8
77
14.1

o.k.

WK

68
67
67
59
80

27.9
27.0
29.6
30.4

51.5
51.3
48.2
47.2
77

z a n d v r . ds
io
zand
bere]reend
zand- v r e ZW P 2 O 5 S i 0 2 i n
oorspr.
v r i j e (rund)
mat«
as
8.1
9.4
9.3
9.6
9.0

7.3
7.0
7.4
6.3
9.9

57
58
53
52
66

0.89
0.89
0.94
0.96

1.69
1.72
1.52
1.60

Uitdecijfers intabel 1blijkt,datdegewenstedrogestofgehaltenvrijdichtbenaderdwerden,alleenhetvoor silo4
gebruiktegraswas ietsdroger.Degemiddelde samenstelling
vanhetvoor desilo's 1en2gebruiktemateriaalwasvrijwel
gelijk.O.i.mag danookaangenomenworden,datdezecijferswel
ongeveerhet juistebeeld gevenvandegemiddelde samenstelling
vandegehele partijgrasinverse toestand.Uitdecijfers
blijktverder,datdekwaliteitvanhetgebruikte grasmaarzeer
matigwas.
Naarmatehetgrasdrogerwerd,zijndegehaltenvande
verschillende bestanddelenderdroge stofveranderd.Hieruit
blijkt duidelijk dat ertijdenshetindrogenvanhet enedrogestofbestanddeelmeerverlorengingdanvanhetandere.Deverhouding tussendegehaltenindedroge stofveranderthierdoor.
Hetgehalteaanoverigekoolhydraten endezetmeelwaardeder
droge stofwerdenbijhetdrogerwordenvanhetgras steedslager
Ditwijst erop,datdegrootsteverliezenaandrogestof, tijdenshetdrogen,veroorzaaktwerdendoordeoverigekoolhydraten.
Delageverteringscoëfficiënt (pepsine+HCl)vanhetruw
eiwitinhetgras,voorgedroogd totruim 33$droge stof,iszeer
eigenaardig.Mogelijk isdeverteerbaarheid vanheteiwit
achteruitgegaantijdenshetvoordrogen.
Opvallend isdathet grasvan 15-18juni,dusin3dagen,
slechtsverdroogdevan+19.5$totbijna25$droge stof,terwijlhetdaarnain1dagvan+25$totruim 33$droge stofindroogde.Inbeideperiodenmoest ongeveerdezelfdehoeveelheid
vochtverdamptworden.Ditverschilindroogsnelheidwordt
echterduidelijkalswewetendatvan15-18junihetweerbijna
steeds eenvrijsomberkarakterhad,waardoorhetnietgewenst
leekhetgrasnaarbuitentebrengen.Tijdensdemiddagvan
18juniendemorgenvan 19juniwashetsteedszonnigweer.
Hetgraskontoenbuitenneergelegdworden,waardoorhetaanmerkelijk snellerdroogde.

0.9
0.6
1.1
1.4

Dewerkwijzebijhetvullendersilo's
Desilo's 1en2werden zospoedigmogelijknahetmaaien
enhakselenvanhetgrasgevuld.Bijdevullingvansilo1
werd eerst eenhoeveelheid van10kg grasafgewogeneninde
silogebracht.Verderwerd steedsmethoeveelhedenvan
5kggewerkt.Intotaalging erindeze silo45kggras.Hier
werd4.4$=1.98kgmelasseaantoegevoegd.Demelassewerd
verdund indeverhoudingvan2gewichtsdelenmelasse op 1gewichtsdeelwater.Erwerd dusooknog0.99 kgwaterindesilo
gebracht.Bijde eerste7portiesgras,intotaalwegende
40kg,werd 2$melasse toegevoegd,aandelaatsteportie8$.
Demelassewerd telkens overhetgrasgesprenkeld,waarnade
massa gemengdwerd envervolgens inde silogebracht.Dehoeveelheid melasse dienahetinbrengenvanhetlaatstegrasnog
overwas,werd bovenop desilagegesproeid.
Silo2werd directnahetvullenvansilo 1afgewerkt.In
dezesilowerd40kggras zonder toevoegselgebracht.
3Dagenlater,op 18juni,werd silo 3gevuld.Indezesilo
ging45kggras.Evenalsbijsilo 1werd4.4$melassegebruikt.
Aaniedereportievan 5kgwerd,opdezelfdewijzealsbij
silo 1,4$toegevoegd.Deoverblijvendehoeveelheidwerdnahet
inbrengenvandelaatste portie grasoverdemassagesproeid.
Zoals bijsilo 1werdhettoegevoegsel ookbijdeze siloverdundindegewichtsverhouding 2 ;1.
Silo4werd op19junigevuld.Indezesilowerd 40kg
grasgebracht in8portiesvan5kg.Opdezelfdewijze alsbij
silo 3werd er4.4$melassetoegevoegd.Deverdunningwasweer
zoals beschreven zs . bijdevullingvansilo1.
Bijallesilo'swerdhetgrastijdenshetinbrengenvoortdurend aangestampt.Detotalehoeveelheid ingebrachtmateriaal
werd afgedektmet eenstukkarton,waardebelastingvanbetonblokkenopaangebrachtwerd.Detotalebelastingbedroegper
silo+ 100kg (=+940kg/m 2 ). Op29juniwerd dezebelasting
opalle silo'sverzwaard tot+150kg (=+1410kg/m 2 ). Dit
gewichtisdaarnagehandhaafd~totdat desilo'swerdenleeggemaakt.Debelastingenkomenongeveer overeenmet 60en90cm
grond (s.g.+1.6).
Hetperssap
Gedurende de eerste4maandennahetinkuilenwerd zonu
endanuitde silo's 1en2eenmonstertje perssap,tergrootte
van+ 50ml,afgetaptvoorpH-meting.Zoalsinhetvoorgaande
reedswerd opgemerkt,vloeide eruitdesilagesvanvoorgedroogd grasgeensapaf.
Infiguur 1wordt eenoverzicht gegevenvanhetpH-verloop
inhet sapuit desilo's 1en2gedurende deeerste4maanden
nahet inkuilen.Uitdeze figuurblijkt datdepH-waardevan
hetperssapvanmeting totmetingnogalwatverschilde.Deoorzaakvandeze schommelingen isnietbekend.Welishetopvallend,dat zijvoorbeide silagesgelijk openneergaan,behalve ophetmoment,dat silo 1begontelekken.
Om eenduidelijker beeld tekrijgenvanhetpH-verloop
isindefiguurinbeidegevalleneenlijndoorderijpunten
getrokken (degebroken lijn).Hieraanzullenzeerzekerde
nodige foutenkleven,dochdebedoeling isookslechts eenzeer
globale indrukvanhetpH-verloop tegeven.Wanneerwijhet
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silo 1na8dagenbegonaftelopen.DepHwastoeniets"beneden4.4.Ongeveer 14dagennahetinkuilenwas dezewaarde
reedsgedaald tot4.2.Dedalinggingongeveer inhetzelfde
tempodoortot+24dagennahetinkuilendepH3.9bereikt
werd.Daarnadaaldezijnogslechtsgeleidelijk totongeveer
3.8,welkewaarde+48dagennahetinkuilengevondenwerd.De
pHvanhet sapbleefongeveergelijk,totdatdesilolekwerd.
Hiernagingzijietsomhoog,dochbleefvervolgensweerongeveergelijk.
Uit silo 2, desilagevanversgras zondertoevoegsel,
begonhet sappas 18dagennahetinkuilenaftevloeien.De
pHwas toen+4.5.Ongeveer 37dagennahetinkuilenwasdeze
waardegedaald tot op4.2.Hierna zettededaling zichnog
slechts zeergeleidelijkvoort,tot+110dagennahet inkuilen
depH4.O5bereiktwerd.
DepHinhet sapuitdesilage zondertoevoegseldaalde
veellangzamer enminderverdaninhet sapvandesilagemet
melasse.Tochdaalde ookdepHvanhet sapuitde silagezondertoevoegselnog totbeneden4.2.Dematigekwaliteitvanhet
ingekuilde graszalhierbijwelvaninvloed zijngeweest.
Dathet sapuitde silage zondertoevoegsel+10dagen
laterbegonaftelopendanhet sapuitdesilage~metmelasse,
iswellichtteverklarenuithet feit,datmethet toevoegsel
vrijvocht indemassawerd gebracht.Ditvochtkongemakkelijkeruitgeperstwordendanhetdoordecelwandenvanhetgras
ingeslotensap.
DoorhetaftappenvansapvoorpH-metingwerdnietalle
perssapuit desilo'sverwijderd.Het lagindebedoelinghet
sap,datnogachter zoublijven,enigetijdvoorhetleegmaken
vandesilo'stelatenaflopen.Bijsilo2isditookgebeurd,
dochbij silo 1konhetniet,daarditvat op16augustusbegontelekken.Hetuitgelekte sapwerdverzameld envantijd
tottijdwerd deverzameldehoeveelheid geanalyseerd.DepH
indit sapwasbijna steeds ietshogerdanindedirectuitde
siloafgetaptemonstertjes.Hetiswaarschijnlijkdatblootstellingaandeluchtditverschilveroorzaakte.Degemiddelde
pHvandetotalehoeveelheid uit silo 1gelekt sapwas4.0.
Het sap,datenigedagenvoorhetleegmakenuit silo2
werd afgetapt,had eveneens eengemiddelde pH4.0.Het schijnt
dus,datdepHinhet sapuitdeze silonoggedaald isnade
laatstewaarnemingvoordebepalingvanhetpH-verloop.
Bijgeenvanbeide silageswasdepHvanhetperssapin
overeenstemmingmetdepHvanhetkuilvoer.Inbeide gevallen
isdepHvanhetkuilvoerhoger.Eenverklaringhiervooris
niet tegeven.
Intabel2isdetotalehoeveelheid uitdesilo's 1en2
afgevloeid sapvermeldmetdehierinvoorkomende hoeveelheden
zandhoudende droge stof,zandhoudende as enruw eiwit,uitgedruktingrammenperliter.Detotalehoeveelheid vanelk
dezerbestanddelenwelkemethet sapuitdesilo'sverdween,
isuitgedrukt in$vandehoeveelheid indeingekuildemassa,
eveneensindezetabelopgegeven.
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Tabel2
zandhoudende
ruw eiwit
drogestof
totale
tot.hoeveelh.
silo hoeveelheid (1) g/l in$v.hoeveelh.
$
g/l
inuitg.mat.
1
2

4.208
2.179

82.8
64.8

3.3
1.8

13.0 4.2
1.75 0.4

zandh.
as

g/l

$

22.5 7.6
18.0 4.0

Intotaaliseruit silo1meer sapafgelopendanuit
silo2.Hetiszeergoedmogelijk datditinzekeremateveroorzaakt isdoorhet feit,datdeperssapafvoerbijsilo1
gedurende 3i-maand,doorlekken,vrijwas.Bijsilo2wasde
sapafvoer slechts gedurende enkele dagenvrij.Hetisookmogelijk,datdevermeerderdeperssapafvoerveroorzaaktwerd door
hettoevoegsel.Hetvochthieruitwerd gemakkelijkeruitdemassageperst danhetvochtuithetgras.Ookhet feit,dathet
perssapuit silo 1rijkerwasaanverschillende bestanddelen
danhet sapuit silo2,ismisschien teverklarendoordatin
eerstgenoemde silomelassewerd toegevoegd,terwijlindeandere silogeentoevoegselwerdgebruikt.
Uit de totalehoeveelheid vandeverschillende bestanddelen,uitgedrukt in$vandeingekuildehoeveelheid,blijkt
datdeverliezenmethetperssapbijde silagemetmelasse
groterwarendanbijdesilage zondertoevoegsel.
Debezakking
Desnelheid endematevandebezakkingwerdengedurende
deeersteviermaandendoorregelmatigemeting nagegaan.Het
verloop isgrafischweergegeveninfig.2..
Bijdesilagesvanvoorgedroogd graswasdebezakkinghet
eerstafgelopen.Vanaf+2maandennahetvullendersilo's
blevendeze opdezelfde~hoogte.Bijdesilagesvanversgras
gingdebezakkingdoortotongeveer 3maandennahetinkuilen.
Hetmeestbezakte desilagevanversgras zondertoevoegsel..
Bijdelaatstewaarnemingbedroeg dehoogtevandeze silage
nog slechts 34$vandehoogte onmiddellijknahetaanbrengen
vandebelasting.Dit cijferwasvoordesilages 1,3en4
resp. 60$,75$en86$.Hieruitblijktdus,datdesnelheid en
dematevanbezakking sterkafhankelijk zijnvandeingebrachte
hoeveelheid drogestof.Eenverband tussendezebeidegroothedenlaat zichechternietafleiden.
Hetleegmakendersilo's
Op3december 1951werdendesilo's 3en4leeggemaakt.
Opdezedagwerdendeaftapkranenvandesilo's 1en2opengezet omhetdaarinnogaanwezige sapaftelatenlopen.
Op6december,dusdriedagenlater,werd ookhetkuilvoeruitdesilo's 1en2verwijderd.Bijalle silo'sgebeurde ditopdezelfdewijze.Nahetverwijderenvandebelasting endekartonnenafdekkingwerdendesilo'smetinhoud gewogen.Vervolgenswerdhetbovenlaagje,datminofmeer
rotwas enwat schimmel vertoonde,verwijderd,waarna desilo's
nogmaalsgewogenwerden.Nadatallekuilvoeruitdesilo'sgehaaldwas,werdendelege silo'sweergewogen.

- eDegehele silage,metuitzonderingvandealsafvalverwijderdebovenlaag,werd uit elkaargeplukt engemengd.Uitde
gemengdemassawerd eenmonstergenomenvoorchemischonderzoek.
Dekwaliteit der silages
Degemiddelde samenstelling der silages,benevens dehoeveelheid "bruikbaarkuilvoer endehoeveelheid verwijderdafval,
isintabel3opgenomen.
Tabel3
zandhoesilo veelh. vri^e
kuil(kg)
ds
1
2
3
4

39.70
32.35
44.10
37.35

19.3
16.5
23.3
31.3

$

re
11
12.
10
11

7
5
9
4

vert,
coëff.
pepsine
HCl
68
69
72
72

$ in vers kuilmat.
s i l o b o t e r - a z i j n - melkzuur
zuur
zuur
1
2
3
4

0.24
0.40
0.05
0

0.51
0.69
0.59
0.60

1.59
1.48
1.70
1.21

i n de z a n d v r . d s
re
28.3
32.9
27.8
28.1

o.k.

49.4 10.6
45.6
9.0
49.0 12.3
48.0 12.5

NH,-N
i n To
v
HH^ a n
tot. N

6.6
0.03
1
1.0
0.05
1
3
.8
0.08
1
7
.
8
0.15

berekend
zand- vre
pH
v r i j e (rund) ZW
as
6.1
6.8
6.0
6.4

52
51
51
45

4.3
4.3
4.4
5.4

bedorven
kuil
in % v.
kg t o t h o e veelhJkuil
2.20
5.3
4.75 12.8
6.6
3.10
1
0.6
4.30

Uitdeze cijfersvaltafteleiden,dat,behalvenaarhet
schijntbijsilo 1,dedroge-stofgehalten,vergelekenmethet
uitgangsmateriaal,teruggelopen zijn.Ditisechternietgeheel juist.Bijdesilages 1,3en4ismelassetoegevoegd.
Wanneerwededroge-stofgehaltenvanhetindesilogebrachte
materiaalgaanberekenendoorerookdemelasseintebetrekken,danvindenwevoordesilo's 1,2,3en4resp.21.2$,
19.5$,26.6$en34.8$.We ziendandathetdroge-stofgehalte
insilo 1,zijhetingeringerematedanindeanderesilo's,
ook eenteruggangvertoont.
Tussendediversegehaltenindedroge stofzijngeen
groteverschillenteconstateren.Alleendezetmeelwaardevan
desilagevanhetdroogstemateriaalisbelangrijklagerdan
indeanderegevallen.Deverteringscoëfficiënt (pepsine+HCl)
vanhetruw eiwitisindesilagesvanvoorgedroogd grasiets
hoger danindesilagesvanversgras.Ditkomt echterniet
totuiting indegehaltenaanverteerbaarruw eiwit (runderen),
daardegehaltenaanruw eiwitindedrogestofvandesilages
vanvoorgedroogd grasietslager zijn.Devoederwaardevande
droge stofisdusweinigverschillend.Bijalle silagesisze
matig,dochditwas,geziendekwaliteitvanhetingekuilde
gras,ookteverwachten.

-7DepH-waardenvandetweevochtigste silageszijntegende
verwachtinggelijk.Detoevoegingvanmelasse,nochhethogere
droge-stofgehalteheeft
eenverlagendeinvloed opdepHvan
silage 1gehad.Hetietshogereboterzuurgehaltevandesilage
zonder toevoegsel (nr2)endehogereammoniakfractiezijn
wellicht teverklarenuithethogerevochtgehalte.
Desilagesnr 3en4hadden,evenalsnr 1,eenhogerepH
danverwachtmochtworden,zelfswanneerwijhetvrijhoge
droge-stofgehalte vannr4inaanmerkingnemen.
Deboterzuurgehaltenvannr 3envooralvannr4zijnonwaarschijnlijklaagengeheelintegenspraakmet deammoniakfracties.
WanneerwijdepH-waarden,deboterzuurgehalten ende
ammoniakfractiestegenelkaarafwegen,danrest onsslechts
deconclusie,datdesilages slechterwarennaarmatehetdrogestofgehaltehogerwas.
Ditisvolkomeninstrijdmetde ervaringenmetgrote
silo's.
Hetgedeeltevandekuil,datdoorbederfvandebovenlaagverlorenging,wasbij.desilagezondertoevoegselhet
grootst.Bijdesilagesmetmelassewerdhetgroter,naarmate
hetingekuildemateriaaldrogerwas.Ditlaatsteiszeergoed
verklaarbaar.Naarmatehetmateriaaldrogeris,wordthet
mindervast samengepakt.Doordat erdanmeerluchtindemassa
blijft,isdekansopschimmelvorming enrottinggroter.Hieruitblijkt duswel,dat eensilagevandrogermateriaalmeergeperst,duszwaarderbelast,moetwordendaneensilagevan
versgras.
Deverliezen
Bijhetmakenvansilages vanvoorgedroogd materiaal zullen,behalveverliezen tijdenshetinkuilen,ookverliezenoptredentijdenshetvoordrogenvanhetmateriaal.Omdezeverliezentelerenkennen,iseenzeernauwkeurigemonstername
vandepartijvoor ennahetvoordrogennoodzakelijk.Ook
dienthetgewichtsverlies tewordengemeten.Vooralditlaatste
isergmoeilijk bijeenwatgrotere partij.Tijdenshetvoordrogengaatimmersdoormorsen,stuiven enz.gemakkelijkwat
materiaalverloren,waardoorhetgevondengewichtnahetvoordrogenenhethieruitberekende gewichtsverlies nietmeer
juist zijn.Omdezemoeilijkheid bijonzeproefteomzeilen,
werd getrachtdeverliezentijdenshetvoordrogenteberekenen
metbehulpvanbestanddelen,waarvano.i.tijdenshetvoordrogennietsverlorenzougaan.Uitdegemiddelde samenstelling
vanhetverse grasendegemiddelde samenstellingvanhetgras
nahetvoordrogenwerdenaldusdeverliezen tijdenshetvoordrogenberekend doormiddelvandevolgendeformule;

ê xb-B
•T
=verlies tijdenshetvoordrogenin%v.d.hoeveel—xb :100 heid inversgras
waarin:
A=hetgehalte aanhet constantebestanddeelinhetvoorgedroogdegras
a=hetgehalte aanhet constantebestanddeel inhetversegras
B=hetgehalte aanhetbestanddeelwaarvanhetverliesberekendwordt inhetvoorgedroogde gras
b=hetgehalte aanhetbestanddeelwaarvanhetverliesberekendwordt inhetverse gras.

- 8Met deze formule werden aan dehand vanhet P20^-gehalte
enhet gehalte aan zandvrije as deverliezen aan droge stof
endroge-stofbestanddelentijdens het voordrogen berekend. Ook
werd getracht de berekening uit tevoerenmet behulp van het
Si02-gehalte, dochhierbijwerd invele gevallen eenwinst berekend, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is.
Voor de gemiddelde samenstelling vanhet verse gras werd
de gemiddelde samenstelling vanhet in de silo's 1en 2ingekuilde gras aangenomen.
De door berekening op basis P2O5 en zandvrije as gevonden
verliezen zijn vermeld in tabel 4.Blijkens deze cijfers zijn
de verliezen, die door de 2verschillende berekeningen na 3
dagen voordrogen gevondenwerden, vrij goed met elkaar in overeenstemming*Na4dagen voordrogen lopen ze echter nogalwat uiteei
Tabel 4

1)
aantal
verlies in jov.d. hoeveelheid invers gras
dagen
zandvr.
zandvr. vre
silo
ZW
re •vre
re o.k.
voorgeds
as
(rund.)
(pepsine)
droogd
opbasis P2O5
3
3
5.1
4
4
7.3
opbasis zandvr. as

0.6
4.4

2.3
16.7

-0.8 11.3
-0.9 15.1

-0.9
-0.6

4.3
19.8

12.0
15.8

3
4

1.5
1.8

2.8
14.4

0.1 12.0
•3.8 12.8

0
0

4.8
18.0

12.8
13.5

4

5.9
4.7

Deverliezen berekend op basis zandvr. as,zijn dan aanmerkelijk
lager dan de op basis van P2O5 berekende verliezen.Het percentage droge-stofverlies, dat door berekening op basis zandvr.as
na 4 dagen voordrogenwordt gevonden, is zelfs lager dan het
overeenkomstige cijfer na 3dagen voordrogen. Na 4 dagen voordrogenwordt bovendien met behulp van het zandvr.as-gehalte een
vrij belangrijke winst aanre berekend. Dit is natuurlijk onmogelijk. Er moet dus sprake zijnvan eenmonster- en/ofbepalingsfout,waardoor een onjuist gehalte aan zandvr.as gevondenwerd. Demet behulp hiervan berekende verliezen kunnen dan
ook niet juist zijn. Ook bij de verliesberekening op basis van
het P20c;-gehaltehebben bemonsterings- en/of bepalingsfouten
zeer zeker een rol gespeeld. De winst aan ruwe celstof en aan
zandvr. aswelke inbeide gevallen berekend werd, wijst hier
wel op.Deze winst is echter zeer klein,zodat hetwel aannemelijk lijkt dat hiermee geen al te grove fouten zijngemaakt.
Om deze reden achtenwij de verliesberekening op basis van
P2O5 in dit geval ookhet meest geschikt om voor verdere berekeningen te dienen.
Bij vergelijking van de verliezen na resp. 3en4 dagen
voordrogen valt het op,dat de verliezen aan droge stof,overigekoolhydraten en zetmeelwaarde na 3dagen voordrogen aanmerkelijk groter zijn dan de eiwitverliezen. Na 4 dagen voordrogen zijn deze laatste echter aanzienlijk groter geworden,
terwijl de verliezen aan de andere bestanddelen veel minder
stegen. Hieruit blijkt dus,dat gedurende de eerste tijd van
het voordrogen de verliezen voor het grootste deeluit koolhydraten bestonden. Pas na enige tijd traden vrij belangrijke
verliezen aan N-houdende stoffen op.
De verliezen tijdens het voordrogen, inhet bijzonder tot
1)
' negatief = winst

ruim 33$droge stof,blijken"bijdezeproeftamelijkgrootte
zijn.Hetdrogengeschiedde echterslechtslangzaam,doordat
hetmateriaalvrijwelsteedsbinnenlag.Wanneerhetmateriaal
bijgunstigeweersomstandighedenbuitenwasvoorgedroogd,zoudeno.i.deverliezenmindergrootuitgevallen zijn.Bijvoordrogenindebuitenluchtbestaat echteraltijd dekansdatde
verliezendoorneerslaginongunstige zinbeïnvloedworden.
Deverliezenwelkeindeverschillende silagesoptraden,
zijnopgegevenintabel5.Deze cijferswerdenberekend uitde
hoeveelhedeningekuildmateriaal enhethieruitverkregenbruikbarekuilvoer,alsmedeuitdegemiddelde samenstellingvan
beide.Ookwerd bijdesilages 1,3en4gebruikgemaakt vande
geschattegemiddelde samenstelling dertoegevoegdemelasse.
Tabel5

16.7-15.6

verliezenaandroge stof,overigekoolhydraten,zetmeelwaarde enas
zijnbijdesilage zondertoevoegselhet
grootst.Ditwas
ookteverwachten,gezienhet feit,datvan
deze silage eengroterdeelbedorvenwasdanvandesilageamet
toevoegsel.Eigenaardig is echter,datdeverliezenaanruw
eiwit,verteerbaarruw eiwit (pepsine)endierverteerbaarruw
eiwitbijdeze silageniethet grootst zijn.Devraagrijst
daarom ofwellicht bijdeschattingvandegemiddeldesamenstelling dermelasse,het eiwitgehalte niet tehoogaangenomen
is.Deeiwitverliezen indesilages,bereidmetmelasse,werdendantehoogberekend.Vaninvloed opdeonderlingevergelijkingvandesilagesmet toevoegselisdit echterniet,daar
bijaldeze silagesdandezelfde foutwerdgemaakt.
Uitdecijfersintabel5blijkt,datdeverliezen inde
silagevanversgras+melasse inhetalgemeengroter zijndan
indesilagesvanvoorgedroogd gras+melasse.Het afvloeien
vanperssapuit eerstgenoemde silagemoetalsdehoofdoorzaak
hiervanwordenbeschouwd.Deverliezenaandroge stofenkoolhydraten zijnindesilagevangras,voorgedroogd totruim
33$droge stof,groterdanindesilagevangrasvoorgedroogd
tot+25$droge stof.MetdeverliezenaanN-houdende stoffen
ishetomgekeerdehetgeval.
Omeenjuistevergelijking tekunnenmakenvandetotale
verliezen,welkebijhetmakenvandeverschillende silages
geledenwerden,moetenbijdesilagesvanvoorgedroogd gras
deverliezentijdenshetvoordrogen ende ensilageverliezen
samengenomenworden.Intabel6zijndetotaleverliezenvan
de 3metmelassegemaakte silagesvernield.Deverliezenvande
silage zonder toevoegselzijnhiernietvermeld,daardevergelijkinghiervanmetdeverliezenvandesilagesmetmelasse
o.i.nietmogelijk isinverband metdehiervoorreedsgesignaleerdemogelijkheid,datbijdeschattingvandegemiddelde
samenstellingdermelasse fouten zijngemaakt.

- 10 Tabel 6
verlies in $ v.d. hoeveelheid in vers gras
vre
vre
silo zandvr. re
ZW
re o.k. zandvr.
ds
as
(peps.)
(rund.)
1
24.6
3.0
30.8 32.3 10.1 32.7
40.3 32.8
30.2
-8.8
22.4
39.0 32.0
3
32.4 30.3 12.5
42.1 42.9
33.2 30.4 19.1 34.1 -3.8
26.4
4
winst
Uit de cijfers in tabel 6 blijkt, dat de totale verliezen
in de silage van gras,voorgedroogd tot + 33$ droge stof, het
grootst zijn. Behalve bij het verlies aan zetmeelwaarde is het
verschil met de andere silages echter zeer gering. Bij de s i lage van gras, voorgedroogd tot + 25$ droge stof, zijn in v r i j wel alle gevallen de verliezen hët kleinst. Ook hier is het
verschil met de andere silages echter zeer klein. In het algemeen menen wij dan ook op te kunnen merken, dat bij deze proef
de totale verliezen bij de silage van vers gras + melasse van
dezelfde orde vangroottewaren als bij de silagesvan voorgedroogd gras + melasse.
Conclusies
Uit hetgeen omtrent de kwaliteit der silages en de opgetreden verliezen werd opgemerkt, zou bij oppervlakkige b e schouwing de conclusie kunnen worden getrokken, dat uit de r e sultaten van deze proef niet blijkt, dat het voordrogen van het
gras voor het inkuilen zin heeft. Deze conclusie is echter
totaal onjuist. Uit de resultaten van deze proef blijkt wel
degelijk, dat het voordrogen voordelen biedt, hoewel dit niet
tot uiting komt in de kwaliteit der silage en de orde van grootte der verliezen. Uit de gegevens van deze proef valt echter
een aanzienlijke besparing ophet toevoegsel te berekenen bij het
inkuilen van voorgedroogd gras. De volgende becijfering kan dit
duidelijk maken.
Wanneer we aannemen dat een kuilgrassnede van 1 ha grasland + 18 ton gras opbrengt, dan is voor het inkuilen hiervan,
in verse toestand, bij een toevoeging van 4.4$ melasse,in
totaal 790 kg melasse nodig. Op basis van het P2Û5-gehalte
berekenden wij bij onze proef een gewichtsverlies van + 2 5 $ ,
wanneer het gras voorgedroogd werd tot + 25$ droge stof. Voor
het inkuilen van de opbrengst van een kuilgrassnede van 1 ha
grasland is dan bij voordrogen tot + 25$ droge stof slechts
75$ van 790 = 595 kg melasse nodig.Ditisdusper ha een besparing
van bijna 200 kg melasse.
Bij voordrogen tot + 33$ droge stof berekenden wij bij
onze proef op basis van het P205~gehalte een gewichtsverlies
van + 46$. Voor het inkuilen van de opbrengst van 1 ha grasland is dan slechts 54$ van 790 = 430 kg melasse nodig. Bij
voordrogen tot + 33$ droge stof vinden we dus per ha een b e sparing van 360~kg melasse.
Naast de besparingophettoevoegselwordt door het voordrogen
ook een arbeidsbesparing verkregen. Wanneer een snede van 1 ha
grasland vers wordt ingekuild,moet + 1 8 ton gras in de silo
worden-gebracht. Bij voordrogen tot~+ 25$ droge stof is van
deze 18 ton, blijkens onze berekening, nog slechts 75$ overgebleven, zodat dan nog maar 13.5 ton gras in de silo gebracht

- 11behoeft teworden.Wanneervoorgedroogdwordt totruim 33$
drogestof,isvande18tonversgrasvolgens onzeberekening
maar54$meer over,zodat danmaar 9.7 tonindesilogewerkt
moetworden.
Wanneer,zoalsbijdehierbeschrevenproefhetgevalwas,
dekuilresultatenvanvers envoorgedroogd grasgelijkzijn,
kandealdusberekende arbeidsbesparing enbesparing ophet
toevoegsel doorvoordrogenalszuiverewinst tenopzichtevan
hetinkuilenvanversgraswordenaangemerkt.
Samenvatting
Indezomervan 1951werd doorhetC.I.L.O.eenkleine
laboratoriumproef opgezet,waarbijgrasmetverschillend drogestofgehaltewerd ingekuild inkleinemetalen laboratoriumsilo's
met eeninhoudvan+501.Hetuitgangsmateriaalbestonduit
1partijgrasvanmatigekwaliteitmet eendroge-stofgehalte
van+20$.Deverschillenindroge-stofgehaltewerdenverkregen
door~gedeeltenvandepartijgedurendeverschillende tijdsduur
telatendrogen.
G-evuldwerden4silo's,nl. 2metversgras,waarvan1
zonder toevoegsel en1mettoevoegingvan4-4$melasse;1met
grasmet+25$droge stofonder toevoegingvan4.4$melasse
en1metgrasmet+33$droge stof,eveneensondertoevoeging
van4.4$melasse.
Hetverkregenkuilvoerwasvanmatigekwaliteit.
Deverliezentijdenshetvoordrogenwerdenberekendop
basisvanhetgehalte aanzandvrijeas enookopbasisvanhet
gehalte aanP2^5* ^ e °P^ e laatstewijze berekendeverliezen
lekenhetbetrouwbaarst.
Detotaleverliezen,dusdeverliezen tijdenshetvoordrogenendeinkuilverliezensamen,warenbijdesilagesmetmelassepraktischgelijk.Devergelijkingvandetotaleverliezenvandësilage zondertoevoegselmetdetotaleverliezenvan
desilagesmetmelasse leeknietbetrouwbaar.
Bijhetinkuilenvanvoorgedroogd gras+melassewerdbij
praktischdezelfdekwaliteitvandesilage endezelfde orde
vangrootte derverliezen eenbelangrijke besparing ophettoevoegseleneenarbeidsbesparing berekend t.o.v.hetinkuilen
vanversgrasmetmelasse.
Indesilagesvanversgraswerd gedurende enige tijdna
hetvullender silo'shetpH-verloopbepaald aandehandvan
depHvanhetperssap.DepHvanhetperssapuitdesilagemet
melasse daalde sneller enbereikte eenlagerewaardedande
pHvanhet sapuitdesilage zonder toevoegsel.Gedurendedeze
zelfdeperiodewerd bijalle silageshetverloopvandebezakkinggemeten.Desnelheid endematevanbezakkingbleken
sterkafhankelijk tezijnvandeinde silogebrachtehoeveelheid drogestof.
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