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I.Inleiding
Gedurende deherfstvan1951enhetvoorjaarvan1952isin
Prieslandeencommissie gevormd,diezichtottaakstelthet
hooibroeivraagstuk aantepakken.Inbedoelde commissiehebben
zittingdedriebrandverzekeringsmaatschappijen;O.T,O.S.,"Woudsend"en"Zevenwouden"5 dedrie standsorganisaties:A.B.T.B.,
C.B.T.B,endePriescheMaatschappijvanLandbouw;deInspecteur
vanWeide-enVoederbouwDrIrH.J.Prankena;dedrieRijkslandbouwconsulenten endeVeeteeltconsulentvanPriesland enhet
C.I.L.0.Laatstgenoemd instituutheeftaanIrJ),vanderSchaafopgedragenhetonderzoekbetreffende hooibroei teverrichten.
Omenige ervaringmethooibroei optedoen,leekhetwenselijk contacttezoekenmet dehooibroeicontroleurs,daardezepersonenuitdeaardvanhunberoepregelmatigmethooibroei temakenhebben.Dedrieverzekeringsmaatschappijen verschaftende
adressenvandehooibroeicontroleurs.
Alnaargelangdewoonplaats endemaatschappij,waarvoorde
controleurswerkten,werd een17-taluitgezochtomdie tebezoeken.
Debedoelingwasopdedriegrondsoorten; zand,kleienveen een
gelijkaantalbedrijven teverkrijgenovergeheelPrieslandverspreidliggend.Aanditbezoekbijde controleursiseenenquête
gekoppeld omhet opdoenvanervaringeenconcreterbasiste geven.
Daartoewerdende17controleursverzocht elkvierbedrijvenuit
te zoeken,teweteneenbedrijf met eenJacobsladder,eenbedrijf
met eenhooiblazer,eenbedrijfmeteenhooitakel eneenbedrijf,
waarbijhethooimetdevorkopgetastwerd.Deveehoudersvande
bedrijvenmoestenbereidgevondenwordendenodige aantekeningen
temakenvanmaaien,hooiwinning,hooiberging enz.Doordatmet
eenenandervrijlaatwerd aangevangen,kondendrie controleurs
geen bedrijvenvindenenzijndeoverigeveertien controleurser
niet steedsingeslaagdvierbedrijven tevinden,dieaandegesteldevoorwaardenvoldeden.Bovendien zijndiversegegevensover
hetmaaien,keren,inschuren,bemesting enz.vaakzeeronnauwkeurig.Nochde controleur,nochdeveehoudervalthiereenverwijtte
maken,integendeelhunkomtgrote danktoe,dat ze,ondanks het
latebeginvandewerkzaamhedenvandeenquête,nogzoveelmateriaalengegevenshebbenvoorgelegd terberekening.Hetverslag
vandezeberekeningen zallatenzien,datdeverstrekte gegevens
zeerdemoeitewaard zijngeweestvoor eennaderebewerking.Ook
dedirectiesenhoofdhooibroeicontroleursderdriemaatschappijen
wordt dankgezegdvoor demedewerkingbijdezeenquête.Zowas
hetmogelijkvan15Mei tot1September14controleurs tebezoekenentotaal53bedrijven.Van107hooivakken en7zolders,totaal
114hooibergingsruimten,zijngegevensbekendgeworden;hierbij
waren 261graslandpercelenbetrokken.
Naastdeenquête,diegegevensopleverdevaneenzeerbeperkt
aantalveehouders,kregenalle inPriesland aanwezigehooibroeicontroleurs,werkzaambij één derdrieMaatschappijen,eencirculaire,waaropo.a.devolgende drievragen voorkwamen;
a.HoeveelbedrijvenhadUin1952intotaalte controleren?
b.Ophoeveelbedrijvenkwam zodanigebroeivoor,datinhethooi
gespit,ofdathethooiomgezetmoestworden?
_c.Hoeveelbedrijvenbranddenafdoorhooibroei?
-Aandehandvandeantwoordenopdeze drievragenkonhetgemiddelde broeipercentage inPriesland in1952berekendworden.
Tevensiseenz.g.n,broeikaartvanPriesland 1952getekend.Een
uitvoerigeverklaringvandezebroeikaartismoeilijkte geven.
Weersomstandigheden,grondsoort,gemengdebedrijven tegenover
zuiveregraslandbedrijven enbijdelaatsteweerdebedrijfsvoering,spelenalleblijkbaar eenrol,diedoorgebrekaangegevens
nietafzonderlijkaangeduid kanworden.Debroeikaartwordtdaarom
zonderverdereverklaringaanhetverslagvandeenquête toegevoegd,
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a.Hetgedeeltevanhetgrasland,datbestemdwerdvoorhooiwinning,bleekbijdekleinerebedrijvengrotertezijndanbij
degrotebedrijven.Bedrijvenmeteengroottevan7hatot
17habestemdengemiddeld54%vandegraslandoppervlaktevoor
dehooiwinning.Debedrijvenvan17hatot4-0hamaaidengemiddeld31tot 4-0%omerhooivantewinnen.
b.Degemiddelde stikstofgiftvoordehooilandpercelenwas o-pde
~" diversegrondsoortennogalverschillend.Gerekendnaarde
stikstofbemesting inkunstmestvormwasdezeopzandgrondongeveer35kgNperha;opkleigrond 20kgN/ha;opveengrond
25kgl/ha;instreken,waarzandenveennaastelkaarvoorkwamenook25kgIperhaenopdekleiveen-bedrijven
10kg 'Sperha.Uitde'aardderzaakgeldendeuitkomstenalleenvoordebedrijven,diebijdeenquêtebetrokkenwaren»
o.ïerbedrijfwerdengemiddeld2,2hooivakkenaangetroffen«
Dehooizoldersmeegerekendwashetgemiddelde2,3.
d.Eenhooivak (zoldersmeegerekend)wasgemiddeld5.90mbreed
~ en6.40mdiep.Degemiddeldehoogtevanhetnieuw-gewonnen
hooibedroeg4.90m.
e.Bfjdeuitwerkingbleekslechtszeldenhetaantalingeschuurcfe
kilo'shooiopgegeven.Welwasvrijwelsteedsdegemaaideoppervlaktebekend.In1 m?bezakt'hooiginggemiddeldhet^
gewasvan2.70are.Ditbetekent,dathetgewichtvan1nr
hooi ongeveer95kgtot110kgbedraagt,bijeenhooi-opbrengst
van3500kg^tot4000kgperha.
f.Bijdeenquêtehadden24vande53bedrijvenmetbroeite
kampen,wat overeenkomtmet45%broeigevallen.Ditishoger
danhetgemiddeldebroeiperoentageinFriesland over1952.
Berekend overeenkleine16.000bedrijveninPrieslandlag
ditlaatstebij17%.
£.Hetpercentagehooivakken (inclusiefzolders)metbroeiwas
27.Voordenormalehooivakkenwashet 28%,voordezolders
14%.Daarvaneencontroleurwelgegevensperbedrijf,maar
nietperhooivakbekendzijn,komthetbroeiperoentagevande
hooivakkenovereenmet 47%broeigerekendnaardebedrijven.
Opgemerktzij,datvanbroeigesprokenwordt,alseengatin
eenhooivakgespitmoestwordenofhethooiomgezetwerd.
Daarnaastkwamennog "gollen"voor,dieeentemperatuurvan
60°a70°Cbereikthebbenen'waarinnietgewerktis,maar
dezezijnnietgerekendtotdebroeigevallen.
'IlI.Veldomstandighedenenbroei
Hetisnietmogelijkalleomstandigheden,diezichophet
perceelvoordeden,tebespreken.Eengroteonbekendebijhet
materiaalisdetoestandvanhetweertijdensdeveldwerkzaamheden.V/elishieroverindirectietsbekend,watlaterzalblijken.
Vanhetschudden,enopperenzalnietveelgezegdworden.Hetis
vanzelfsprekend, dathetgemaaidegrashet snelstgoedendroog
hooiwordt,indienhetzospoedigmogelijknahetmaaiengekeerd
engeschudwordtendaarnainoppersgebracht> Onopporenbij
gunstigweerisaantebevelen.Geilepercelenvragendemeeste
zorgalsmenzewilhooien.Driekeeromopperenisvoorzo'n
product geenoverbodigeluxe.Eengoede opmerkinguitdepractijk
omdergelijkhooizondergevaarvoorbroeiinteschurenis:
'Hetzegtnietsdathooiopdenamiddag "askramtried"(alsprikkeldraad)indeoppersstaat.Hetispasgoedalshetdatooknog
devolgendemorgendoet."
Degrondsoortschijnt oppervlakkig bekekenvanbelangte
zijnvoorhetoptredenvanbroei.Datditinderdaad schijnis,
mogeblijken,wanneermen detabelopblz.3watnaderbekijkt.
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Hetverschiltussendegrondsoortenkanbijdeenquête-bedrijvengeheelverklaardwordendoorhetverschilinstikstofbemesting
enmaaidatum.
Hetweer,demaaidatumendestikstofbemestingzijninhun
onderlingverband bekeken.Overhetweerzijngeennauwkeurige
gegevensvoorhanden.Uitzeerglobaleweergegevenskwamevenwel
naarvoren,datbijgunstigweerhetaantaldagentussenhet
maaienenhetHiemen" (bijelkaarbrengentotgrote oppers)
(ofwanneerdatnagelatenwerd,hetinschuren)kleinwas,Bijongunstigweerduurdehetveellangervoordathethooiintiemhopen
gebrachtkonworden.Hetaantal dagenliggendtussenmaaienen
hooienisgenomenalseenmaatvoorhetweer."Vanslechthooiweer
wordtgesproken,alshetproduct9dagenoflangerophetveld
verkeerde (duurtussenmaaienenhooien).Hetwasgoedweerindien
in9dagenofmindergehooidkonworden.Voordebemestingisalleengerekendmet dekunstmeststikstofenmet degier.Deindeling
naarlichteIT-bemestingenzv/areW-bemestingisgebaseerd opde
kunstmeststikstof.LichteW-bemestingwilzeggen:deW-giftin
kg/havarieertvan0totenmet27.Zware W-bemestingbetekent,
datdeW-giftinkg/havarieertvan27totenmet52.Overhet ;
maaitijdstiphetvolgende:Hethooivakisbijdeberekeningvan
debroeipercentages steedsdeeenheid,waarvanuitgegaanwordt.
Ineenhooivakkomthooivandiversepercelen.Ermoet duszowel
voordebemestingalsvoorhetaantaldagen,datligt.tussenmaaien
enhooien,eengemiddeld bedragperhooivakberekendworden.
Voorhetmaaitijdstipisdatnietgedaan.Voordemaaidat'a is
perhooivak slechtsdedatumvanheteerstgemaaideperceelgenomenendievanhetlaatstgemaaideperceel.Alsmaatvoorhet
maaitijdstipvanhetproductineenzekerhooivakisdedatumgekozenvanhetvroegstgemaaideperceel.Bekijktmen debroeipercentagesinafhankelijkheidvandedriegenoemdefactoren,dan
blijkeno.a.oudepractijkarvaringennaar vorentekomen.
Broeipercentageinafhankelijkheidvanh<
3tweer,hetmaaitijdstip
endeW-gift. Hooivakkenmetbegierde;
percelennietmeegerekend
Vroeg oflaat
lachteW-gift ZwareW-gift LichteW-gift ZwareW-gift
goedweer
goedweer
slechtweer
slechtweer
gemaaid
Gemaaidvoor
28^
11/0
58%
31#
31Mei
Gemaaidna
30Mei

2'fo

15#

0%

Duidelijkvalt op,dathetvroegemaaiendekans opbroeisterk
doettoenemen.Bijvroegmaaienengoedweerisdegroottevande
stikstof
bemestingvanweiniginvloed;bijlaat maaienlaatde
stikstofbemestingzichgelden.Ookkomt debetekenisvandestikstof
voordekans opbroeiuitbijslechtweerenvroeggemaaid.
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-4Datverregendhooiminderkansopbroeigeeft,gaatalleen opvoor
eenlichtestikstof
bemesting;bij'eenzwarestikstof
bemestingziet
men juist,datdeleansopbroeibijslechtweertoeneemt.Deuitkomstvandeenquêtebewaarheidtveleoudepractijkervaringen.
Eenenigszinsanderbeeld ontstaat,wanneerookdehooivakkenmee
gerekendworden,waarinhooivanbegierdepercelengeborgenwerd.
Broeipercentage inafhankelijkheidvanhetweer,hetmaaitijdstip
endeIT-gift. Hooivakkenmetbegierdepercelenmeegerekend
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Bijgoedweerzijnde"uitkomstenvrijwelgelijkgebleven.Bij
slechtweereneenzwareI-bemesting eveneens.DegroteveranderingisopgetredenbijslechtweerenlichteI-bemesting.Weereen
bewijs,datgeringerebroeikansenvanverregendhooialleenopgaan
bijinderdaadlichte stikstofgiften,wantindelaatstetabel
heeftdestikstofuitdegierdeaanduiding "lichteI-giftals
nietmeerpassendbewezen.
Hetfeitechter,datingeenenkelgevalmet100%kansbroei
teverwachtenis,geeftgoedehoop,datereenoplossingvoorhet
hooibroeivraagstukgevondenkanworden.Onderdeongunstigsteomstandighedenisaltijd nog 4-0%vandehooivakkenzonderbroei'gebleven.
IV.Hooiberging
Haastdeveldwinningvandrooghooimeteengoedekwaliteit
trachtmendebroeiinhethooivaktevoorkomendoorverschillende
middelen.Opdemeestebedrijven,bijdeenquête 5stuksmet7
hooivakken, gebruiktmen kokers omdebroei-teweren.Drievande
vijfbedrijvenhaddenevenwelbroei,waarbijin4vande7hooivakkengespitmoestworden.Hetmengenvanzoutdoorhethooiwerd
aangetroffenopdriebedrijven.Eenvandedrieveehoudersgebruiktehetzout omhethooieenbetere smaaktegeven.Opeenvandeze
£edrijvenwasbroei;omgeslagenperhooivakzijndebedragen:
eenhooivakmetbroeioptotaal7hooivakken.Hetmengenvanstro
doorhethooi.w,erdoptweebedrijven,genoteerdofindriehooivakken.Opeenbedrijfwasbroeiineenhooivak.Ee'nveehouderhad
zoutenstrodoorhethooigemengd,maar debroeibleefnietuit.
Hetenigehooivak opdatbedrijfleverdeheelwatlastop.
Opverreweghetgrootste deelvandebedrijvenwerdgoedezorg
besteedaandespreidingvanhethooiinde "golle".Drieveehoudersbesteeddenweinigaandachtaandespreiding.Opalle driebedrijvenkwambroeivoor.In4vande7hooivakkenmoestgewerktwordenombrandgevaartevoorkomen.Vandezegegevenskanweinigmeer
gezegdworden,omdatdeaantallentekleinzijn«Bovendienspelen
debemesting,hetweer,debehandeling ophetveldenhoevroeg
gemaaidwerd enz.eenbelangrijkerol.Hetverschiltussendegroepenkanvrijgemakkelijk opeenvandieomstandighedengeschoven
worden.Allevoorzorgsmaatregeleninhethooivakgenomen,hebben
debroeievenwelnietmet100%zekerheidkunnenvoorkomen.
Demechanisatievandehooibergingblijktnadeliggewerktte
hebben.

45%

-5Hooibergingsmethode en.broeipercentage
Metdevork
Hooiblazer
opgetast
Percentagebedrijven
50
33
metbroei
Percentagehooivakken
metbroei

18

28

Jacobsladder

Hooitakel

50

50

22

35

Tussende-driemechanischehooibergingsmethodenbestaatgeen
verschilbijvergelijking derbedrijven.Neemtmendehooivakpercentagesalsmaatstaf,dankomtdetakelhetslechtsvoordedagen
deJacobsladderhetbest .Hetverschiltussendewerktuigenis
blijkbaarnietzogrootalsdepractijkweleensdoetgeloven,
wantvolgensdepractijkisdéhooitakeldeboosdoener.Mogelijkis
ditteverklarenuithe£feit,datdehooitakelhetmeestvoorkomt.
Herhalingvanzo'nenquêteopgroterschaalzouhierovereenbeter
oordeelkunnengeven.
Desnelheidwaarmeehethooivakgevuldwordtenhetkwantum
hooi,datperdagingeschuurdwordt,leverdentenslotteeenrichtlijnophoedebroeivoorvri'jwel100procentgeweerdkanworden.
Uiteraardgeldt de"richtlijnbijoverigensnormaalgewonnenhooi.
Hetbetekentniet,dat,wanneermenhetvak opdevoorgeschreven
wijzevult,develdbehandelingwelwatminderzorgvuldiggebeuren
kan.Datmagzekerniet!Hetbleek nl.,datdebroeinietvoorkwam
indehooivakken,waartenminste 35dagenverstrekenwarentussen
deeerste endelaatsteingoschuurderitenwaarbijhetgemiddelde
kwantumperdagnietmeerbedroeg dan100cmbezakthooi.Kekent
men,datdoorbezakkingdeoorspronkelijkehoogte totop2/3ingekrompenis,dathoudt ditin,dathethooiinhethooivakineen
daghoogstensmeteenlaagvan150cmdiktebijgevuldmagwordenen
datdanpasovereenweek (nazesdagenrust)weerzo'nlaagingeschuurdkanworden.Opdezewijzetewerkgaand heeftmen36dagen
nodigominallehooivakkeneenhoogtevan6meterbezakthooi te
bereiken.Eendergelijkewijzevanoptassenkanalleentoegepast
worden opeenbedrijfdatdehooi-oogst gespreidheeftoverver>schillendezomermaanden.Wantdebovengegevennormisdeminimum
eis,waaraanvoldaanmoetworden.Meestalzalhet'langerduren'
voordehooivakkengeheelvolzijn.Deeisisdus:tenminste6
rustdagennahetinschurenvaneenhooilaagterdiktevan100cm
bezakthooi.
Slechtsöp7a8bedrijvenwerdaandezeeisenvoldaan,dat
is ongeveer15$vanhettotaalaantalbedrijven.Zestienhooivakkenwerdenopdevoorgeschrevenwijzegevuld,watookongeveer
15#is.
Bijdeenquêtewerden8vakkenmetruiterhooiaangetroffen.
Tweepartijenhaddenbroeigegeven,eenzelfsmetvuurinhethooi.
Ruiterhooimoetbeslistdroogingeschuurdwordenandersgeefthet
zeergevaarlijkebroei.
V.Conelusies
Dewijzevaninschurenisergbelangrijk omdebroeitebestrijden.Perdagmagtenhoogste1mbezakthooi (+150cmniet
bezakthooi)ingeschuurdworden.Vervolgensmagintenminste zes
dagenhiernietsopgebrachtworden..In36dagenkanmenzoopzijn
vlugstdeschuurtot6mhoogtegevuldkrijgen.Elkemeterbezakt
hooivraagteenweek.Debroeiwordt danvoorvrijwel100$voorkomen,mits develdbehandelingnietslordigeruitgevoerdwordtdan
anders.

~ 6Demechanischehooibergingvertoonteenhogerbroeipercentage
danwanneermetdevorkgewerktwordt.
Verregendhooigeeftalleenminderbroeikansehbig'eenlichte
stikstofbemesting.Slechtweerverhoogtinalleanderegevallen
dekansopbroei.Stikstofbemestingengierbemestingverhogen
meestaldekans opbroei.Eenuitzonderinghieropisdewinning
bijgoedweerenvroegemaaidatum,danheeftdelichte stikstofbemestingdezelfdebroelkanssnalsde.zw?,r.egiften.Êenvroeg
gunaaid productgeeft steedshogerebroeikansen.
Deenquêteleverdeverderenkeleuitkomsten opdiemeervan
algemeneaardzijn.
S1545
500ex.
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