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Inleiding.
Hetdoelvandeze studiereiswasomnategaan,v/elke
hooi-enkuilwinningsmethoden inEngeland"bijhetgebruikvande
hooipersworden toegepast.Mogelijkzoudendieookvoor onzelandbouwpraktijkvanbelangkunnen zijn.Het isnamelijkalgemeenbekend,
dathetgebruikvandepersbijdehooi-enkuilwinning hierte
landenogal eensaanleiding tot teleurstellingengeeft.
Dereisvondplaats opuitnodigingvande
KoninklijkeHandelmaatschappijv/hBoeke&HuidekoperN.V. teHaarlem,
de International Harvester Company teDoncasteren
W.N.Nicholson and SonsLtd.teNewark.
DeHeerPlaisier,vroegereDirecteurvandeKoninklijke
Handelmaatschappijv/hBoeke enHuidekoperN.V.maaktehetgrootste
gedeeltevandereismee.InEngelandwerdenwerondgeleid doorde
HerenBailey enBeverlyvandeInternational Harvester Company,terwijlwe ééndagdegastwaren vanW.N.Nicholson à SonsLtd.,Trent
IronWorksteNewark.
OphetNational Institute ofResearch&Dairying teReading
haddenwe een onderhoud metMr.A.S.Foot,Mr.C.LineenMr.J.C.Murdock,
dieonsinlichtingenverschaften overdehooi-enkuilwinningsproeven
die opditInstituut zijnuitgevoerd.
TenslottebrachtenwenaafloopvanderondreisnogeenbezoekaanhetNational Institute ofAgricultural Engineering teSilsoe.
WebesprakenhiermetMr.G. Sheppersondeproblemenvande hooiwinning
endeproevendiehierover opdit Instituut zijngedaan.VerderbezichtigdenweditInstituut endedendaarbijeenindruk opvandeverschillendeproblemenwaaraan opdezeinstellingwordtgewerkt.

Korteinhoud.
Hetgebruik vandepers"bijdehooi-endekuilvoederwinning
heeft inEngeland een zeergrotevluchtgenomen.Vooral opdegrotere
bedrijvenworden depersen daarmeestal doordelandbouwers zelfgeëxploiteerd.
Dekwaliteitvanhetgeperstehooidatwijopmeerderebedrijvenzagenwasnietoveral bevredigend. Schimmelvorming, soms zelfs
inhevigemate,werdmeermalengeconstateerd.
Hetbleek onsechter,datinEngeland openkelegrotebedrijveneenhooiwinningsmethodewordt toegepastwaarbijhetgebruikvan
depersgoederesultaten geeft.Hierbijisvooral een zeerintensieve
bewerkingvanhet tevelde drogendeprodukt,voordathetwordtgeperst,
vangrootbelang.Dezemethodevanbewerkingbegintreedsonmiddellijk
nahetmaaien enmengaat ermeedoortothethooi ongeveer "persrijp"
isgeworden.
Doordeonophoudelijke bewerking ishetvochtgehalte vanhet
materiaal inhet zwad tenslotte zeergelijkmatig enditisvangrote
invloed opeengoedebewaring.Uit onderzoekingen vanhetNational
Institute ofAgriculturalEngineering teSilsoebleek,dat eendergelijkebewerkingvanhethooiveelvoordelenopleverde.
Verschillende Engelseboerenhebben eenopraappers aangeschaft
voordekuilvoederwinning.Hetinhaaltjesgeperste grasbrengen ze,al
dannietmettoevoegingvan eenconserveringsmiddel (Natriummetabisuifiet,
Kofa-zout ofmelasse)ineengleufsilo,waarhetdoor eentrekker stevig
wordt aangereden.
Dekwaliteit vanbijnaalle silagesdiewijzagenwasopgeuren
kleurbeoordeeld,goed.
OverhetgebruikvanNatriummetabisulfietbijhet inkuilenzijn
onderzoekingengedaanophetNational Institute ofResearch-and Dairying
teHeading.Deresultaten vandit conserveringsmiddelwaren,chemischbezien,goed,mitshetgraswas ingekuildbijhet juistedrogestofgehalte.
Tijdensonsbezoek zagenwijtevensenkele openloopstallen,
dieopdedooronsbezochtebedrijvenaanwezigwaren.InEngelandi<s
hetklimaat in 'talgemeenietsmilderdaninNederland enditkomt
ookduidelijk totuiting indetraditionele stalbouw.Demeeste stallen
hebben eenopenwand, zodatdekoeien altijdmin ofmeer indebuitenluchtleven.
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Hetbezoek aanverschillendelandbouwbedrijven»
Hetbedrijfstype.
Op allebezochte bedrijvenwashet landheuvelachtig.
Alhoewel aldezebedrijvenzelfeenpersexploiterenwashetdoor
deheuvelachtigheid vanhet terreinnietmogelijkomdegeperste
hooibalenrechtstreeks op eenaangehangen vragen tepersen,Inons
vlakke land isditalsregelwelmogelijk endezemethodevanwerken
geeftdegrootste arbeidsbesparing.Hierwordthet echterweinigtoegepast, omdat deloonwerkers ernietvoorvoelen opeenaandepers
gekoppeldewagen tepersen,want ditdruktdeuurcapaciteit enigszins
enbovendienv/orden zebijdezemethodevanwerken afhankelijkvande
arbeidsorganisatievanhetbetrokkenbedrijf.Methetmelken enz.geeft
ditmoeilijkheden.
Debedrijvendiewijbezichtigden zijnin 'talgemeennogal
groot.Deoppervlaktevarieert van160-320ha.Het zijngemengdebedrijvenmet overwegendgrasland indevormvankunstweide.
Debedrijfsgebouwenliggen tamelijkveruit elkaar.Hetgeperstehooi ismeestal opgeslagen inz.g. "Dutchbarns"endeafstand
hiervandaannaarde stal ismeestal aanzienlijk.Ditmaakthetpersen
vanhooidubbel aantrekkelijk,wanthetisingeperstevormgemakkelijk
tetransporteren.Ditzelfdegeldt inmeer ofminderemate ookvoorhet
geperstekuilvoer.
Demeestebedrijvenhebbenvierofmeer trekkers terbeschikking.Ditmaaktuiteraard eenrationelemechanisatie vandehooioogst
gemakkelijk«
DeN-bemestingisopdemeestebedrijvenietslagerdanop
onzegraslandbedrijven.Op sommigebedrijvenwerd alleenN gegeten voor
deeerste snede,opanderebedrijvenkreegook devolgende snede een
N-gift.DetotaleN-giftvarieerdevan 27-90kgN/ha.

MagdalesBoots'farm teThurgarton.
Hooiwinning,
Opditbedrijfwordt eenvolkomen,afwijkendehooiwinningsmethode toegepast.Hetgraswordt nahetmaaien,zo spoedig alsde
"top"vanhet zwadverwelkt is,eerstgekeerd endaarnamet een
schudder losgeschud endezebewerkingherhaalt menregelmatig tot
hethooipersklaar is.Hetaantalkeren schudden isafhankelijkvande
weersomstandigheden.Bijdroogweer ishethooina-8keer schudden
in48urenpersklaar? bijregenachtigweerwordt somswel 20kerengeschud,voordathethooipersenkanbeginnen.
Hethooiperstmenbijeenvochtgehalte van-35^« Aande
persiseensledegehangenwaaropmendegeperstebalenhooiin
stapelsvan 7stuksplaatst.Dezehopen,bestaandeuit4lagen
(2+ 2+ 2+1')blijven,afgedekt met een jutezak, zolang inhetveld
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afhankelijkvandeweersomstandigheden,5à8dagennodig.Indeze
tijdishetmeestalwelnoodzakelijkde stapelsbalenéénofmeer
kerenomte zetten.Hierdoorvoorkomtmen,dater schimmelvorming
optreedt indeonderstebalenhooi,dieopdegrond staan.
Bijhetinschurenvandebalenhooi ishetvolgensdeervaringopdit bedrijfvooral vanbelangdebuitenste lagenvande
stapelgoed dicht optetassen,derestvandebalenkanveelminder
nauwkeurigwordengestapeld.Hetdoelhiervan isomhetuit elkaar
vallenvandeklamp tevoorkomen.Bovendienheeftmen,evenalsopde
anderebedrijvendiewijbezochten,rondomdebuitenkantvandehooitas
eenhoutenbalk (ofeengemetselde stenendrempel)liggen.Hierop
komendebuitenstepakjeshooimethun eneuiteinde teliggen.De
stapelhooiglijdtdannietmeerzogemakkelijkuit elkaar.Dedrie
partijengeperst hooi,diewijopditbedrijfhebbengezien,warenallen
afgedekt met eenstrolaag omvormingvan condenswater (enalsgevolg
daarvan schimmel)indebovenstelaagtevoorkomen.
Hethooidatwijzagenhad eenzeergoedegeur.Hetmateriaal
wasafkomstigvankunstweide enbestonduit Italiaansraaigras,timothee,
eenweinigkropaarenveelbladrijkewitteklaver.
DeHeerWilliams,leidervandeBoots'farmsverklaarde de aanwezigheid
vanditblad opdevolgendemanier? Doorhet schuddenheefthètgewas
steedseenzeergelijkmatigevochtigheid.Ook deklaverblaadjesworden
niet zobrosdat zeafbrekenofstukslaan,maarze zijnzelfstamelijk
taai.Wanneernuhetmateriaal zoveringedroogd is,datdepraktijk
normaal tot schudden zouovergaan,houdtmenopditbedrijfjuistopmet
schudden engaat hetmateriaal persen.Hierdoorblijftalhetbladbehouden.
Het materiaalhad eenruweiwitgehalte van15$enwasinde
tasnogingedroogd van 25$vocht tot15$»
Om eengoedenadroging ophetveldmogelijktemaken zijnde
haaltjes zeerlichtgeperst.Ditwordtbereikt dooropdetrekker,die
deperstrekt,eenvierbladigeViconLelytemonterendiehethooivan
voor detrekkernaarhet opneemapparaat vandepersbrengt.Hethooi
wordtdusnietuitdewiers,maarrechtstreeksvanafhetlandgeperst.
DaardeViconharkkeerderendeperssamen slechtseengeringewerkbreedtehebbeniseenhogerijsnelheidmogelijk.Dezehogerijsnelheid,
gecombineerd met eenzolosmogelijkeafstelling vanhetperskanaal,
heeft tengevolge,datdehaaltjeshooilicht zijn.Bijeendergelijk
haaltjehooimaaktde stampervandepers slechts16à18slagentegen
normaal- 21enhetgewicht isgemiddeld perpakje slechts15kg (tegen
normaal 20à 24kg). Hetgraswordt opditbedrijfvroeggemaaid,voor
Engelsebegrippenalthans,n.1. inheteerste bloeistadium.
Opditbedrijfmelktmenopruim120hagrasland 250koeien.Hetvee
krijgtnaastkrachtvoerenpulpuitsluitend goedhooi.Winningvankuilvoervindt geen toepassing.

Voor het schuddenvanhethooimaaktmengebruik vaneen
nieuw typeNicholson schudder..Dezegooithethooi ietsachteruit
enbeoogthet ineenhogelossemassa.neerteleggen omhetmateriaal
aandewind ende zonbloot testellen.
Debedrijfsleiderwas.overdeze schud.derprima tespreken? geziende
goede'werkingendehoge capaciteit,n,l.- 2haperuur.
Gonclusie.
Dehooiwinning, zoalsdieopditbedrijfisuitgewerkt,
maakte oponseenzeergunstige indruk,gelet opdeprimakwaliteit
vanhetgeperstehooi.DeN-gift opditbedrijfisechterlaag.Slechts
eengift van 27kgN:perJaarwordtverstrekt,lledehierdoor ishette
verklaren,dathetgrasin 2x 24urenonder normale omstandighedentot
35/^vocht isingedroogd.Mr.Williamswasdanook,gelet op zijnmethode
vanhooiwinning, vanmening,datbijeen zwaardereN-gift deperiodevan
hetdrogen inhetveldwel ietslanger zouduren.

SealeHayneAgriculturalCollege.
Hooiwinning.
Bijdezemiddelbare landbouwschool behoort eenbedrijfvanongeveer160ha.Wegensdedroogte in1955w asergeenhooigewonnen.
Welhadmen eenpartijgepersthooi zitten,diewasaangekocht.Dithooi
wasvolgens*het oordeelvandebedrijfsleider -Mr.Craddock-voordie
streekvan zeergoedekwaliteit.Hetgehalte aanr.e.was 9f°°
Kuilvoederwinning.
Ophetbedrijfwasonder anderenmet eenhooipers ingekuild.
Degeperstegrasbalenwaren ineengleufsilo opgestapeld enaangereden
metdetrekker.Debalengrasv/areninde siloopgebouwd alseenmuur.
Indeenelaagwarendebaaltjesn.1. inde lengterichting eninde
volgende laagindedwarsrichting opgestapeld.Ditbemoeilijktehetuithalen,want menkonnudegeperstekuilvoederbaaltjës,waarvan detouwen
noggoed intactwaren,alleenmaarwegnemenvanbovennaarbenedenwerkende.Hierdoorwaseentamelijkgrote oppervlakte van de silo opengelegd.
Alstoevoegingsmiddelwas la/omelasse aangewend, datoverdebalenwerd
uitgegoten.Hetgraswasgeperst5 2uurnahetmaaien.Voorhet transport
van degeperste balenhadmendevolgendemethodetoegepasti
Debalen,diehalf zo.langzijnalshooibalen,werdenvante
voren'inhopenvan zesstuksbijelkaargezet.Metdebuckrakepiktemen
dan éénhoop op.endetweedehoop balenwerd hiermet.de hand opgelegd,
zodatinéénrit 12balengraskondenWordenmeegenomen.Hetkuilvoerhad
eengehalte aanr.e.van l6fo, hetd.s.-gehalte bedroeg 22fo.

-5Depakjeswaren afgedektmetlosmateriaal omde spleten tussende
"balenoptevullen.O/erhetvullenvandegleufsilohadmen10dagen
gewerkt.Detemperatuurwasniet"boven110 Fgestegen.
Onze indrukvandeze silagewasniet erg"best.Hetkuilvoederrook sterknaarboterzuur.
Verder zagenwenog eenkuilproef vanluzernemetnatriummetabisulfiet envanlu-sernemet l^fo melassetoevoeging.Hetmechanisch
toedienenvan denatriummetabisulfiet hadnogalv/atmoeilijkhedenopgeleverd,voornamelijkvanwege degeringe hoeveelheid,waarvande
doseringmoeilijk WEJS. Dekleurvandesilagemet natriummetabisulfiet
wasdonkergroen.Erwerd eenhevigeboterzuurgeurwaargenomen.De
silagemetmelasse alstoevoegingsmiddel maakte eenveelgunstigerindruk,maar ookdezewasnietvrijvanboterzuur.
Conclusies
Opditbedrijfwordt veelgeëxperimenteerdmetkuilvoederwinning.Deresultatenvandemetdehooipersge'ënsileerdekuilen
vandeluaerne-silagemetnatriummetabisulfietals toevoegingsmiddel
'maakteopons slechtseenmatige indruk.

PartingtonHallFarmsLtd., Partington (Devon).
Hooiwinning.
Wijbezochten opdezeinstelling tweevandedrieboerderijen.
Op éénvan deze tweebedrijvenwaseengrotepartijgepersthooiaanwezig.
--'
•-Onderanderenwas ereenpartijhooi afkomstigvan eenperceel"blijvendgrasland.V/atfijnheidvanmateriaal betreftkwam dit'ongeveerovereenmetonshooi.Hetbestond voor eengrootdeeluitminder-^
waardige grassoorten, zodatdekwaliteit nietbestwas.Opditbedrijf
wordt ook zeerintensiefinhethooigewerkt.Somswordthetgrasreeds
onmiddellijknahetmaaienlosgeschud, somsietslater,maar daarnablijft
mencontinuhethooischudden.
Hetgehalte aan ruw eiwit inhethooi isopditbedrijf
maximaal-15%•Hetvorig jaarkonmenmeestalna3x 24uurhetgemaaide
gewasreedspersen.Hethooiwordtnahetpersen onmiddellijkin.de
schuurgebracht.Inde tasstapeltmendepakjeshooizodichtmogelijk
tegen elkaar.•Drooghooiwordt alsregel zeervastgeperst,materiaal
datnogniet altedroog isveellosseromschimmelvorming tegente
gaan.Vanditnognietgeheel "rijpe"materiaal zetmenbovendienkleine
klampen..Bijhet optredenvanbroeidektmendeklamp afmet eenlaag stro
ensomswordtvoorventilatie ookeenkanaal indeklampgemaakt.

6Debedrijfsleider,deHeerHortinwaszeerenthousiast
overhet.gebruik vandepersbijdehooiwinning.Doordepersis
hijthansinstaatdehooioogst met eigenpersoneeluit tevoeren.
Dewerkwijze isalsvolgts
Eénmanmaait,twee zijnbezigmetkeren enschudden,één
manperst.Hetpersenbegint op zijnvroegst om11murindemorgen
enwordtgestopt op z'n laatst om7uurindemiddag»
Degeperstebalenhooiwordenindenamiddagdoorhet overige
personeel opgehaald» Hierbijsteken tweemannen,éénaaniederekant
vsndewagen,debalen op.Op dezemanier ishetmogelijk 'savonds
alhetgeperstehooionderdaktebrengen.
Kuilvoederwinning»
Hetkuilvoeropdezebedrijvenwordt met trekkers,voorzien
vaneenbuckrake,indegleufsilo'sgebracht.We zagen ééngleufsilo
vanruim430m inhoud,welke noggedeeltelijkgevuldv/as.Hetkuilvoer
wasvangoedekwaliteit.Srwasgeentoevoegingsmiddel gebruikt.De
bedrijfsleiderprefereerde voor zijnomstandigheden debuckrakeboven
depers,omdat detekuilenpercelenallenvlakbijdegleufsilo's
liggen enomdat hetladenvangrasbalen een zwaar enonaangenaamwerk
zou zijn»
Conclusies
Onze indrukvanhet opditbedrijfgewonnen hooiwasgunstig.
Inpraktischgeenenkelepartijkwam schimmelvorming ofbroeivooren
degeurwasuitstekend.Opditbedrijfwerd,naarEngelse begrippen
althans, eenbehoorlijkeN-giftgegeven,n.1.-45kgNperha.
Ookhierbleek dusweer,datdoor zeerintensief schudden
ookondermindergunstigeklimaatsomstandigheden(-I4OOmm,regenva]
per jaar)met dehociiperseengoedresultaatkanwordenbehaald.

BedrijfH.Fear,Hodneystoke (Summerset).
Hooiwinning.
De opditbedrijfaanwezigepartijengeperst hooiwarendeels
vangoede totuitstekendekwaliteit endeels inhevigemate verschimmeld enverbroeid.Hethooivangoedekwaliteitwasgewonnenbijzeer
goed oogstweer» Vóórhetpersenwasniet inhethooigeschud» Bijde
goedepartijhooiwasdedagnahetmaaiengekeerd,dedaaropvolgende
dagwaren 2zwadenbijelkaargekeerd.Deze dubbele zwadenwarentenslottenogeensgekeerd endaarnageperst opdederdedagnahet
maaien.

7Kuilvoederwinning.
We zagen eengoede silagebestaandeuit eenmengselvan
haver enerwtenmetwikkenoDitwasmet eenhooipersaan"balengeperst* Degleufsilowerdgevormd doordemuurvaneenstal ende
muurvan eenkapschuur.
Hetmateriaalwasmet eentrekker zwaaraangereden enafgedektmetgolfplaten» Debalenwaren steedsindedwarsrichtingvan
degleufsilogelegd,zodatdekantvandesilo,waardebalenwerden
weggenomen,loodrechtwas-.Erwas geen conserveringsmiddel gebruiktHetgoed slagenvandekuil zalduswelhaast tedankenmoetenzijn
aanhet zware aanrijdenmet eentrekker.De silov/asinvierdagengevuld.Bijdevoederingkregen iederetweekoeieneenbaalgeperstkuilvoeder, zodat eengoederantsoenering mogelijkwas.
Conclusies
Opditbedrijfbleekwel zeerduidelijkdateenveldbewerking
bestaandeuituitsluitendkerenvanhethooivóórhetpersen,alleen
goederesultaten geeftbijzeergoedweer.Ishetweeronvast danis
schimmelvorming teverwachten?omdathetgepersteprodukt nietgelijkmatigdroog is.Ditkwam indeverschimmelde balenhooiduidelijktot
uiting.Opditbedrijfwordt voorhetkeren eenharkkeerdermetharkbordengebruikt.Dit typemachinerolt,vooralbijtamelijklanghooi,
het zwad om.Watbinneninhet zwad zit,blijftdaarooknahetkeren
echter zittenenhetresultaat is,datmendezenatteplekken alsbroeien schimmelhaarden inde'hooibaaltjesterugvindt...
Da.arhetpersenvankuilvoer goed resultaathad.opgeleverd
wasdeboervanplanomindetoekomstmindertagaanhooien,maarmeer
kuilvoer tewinnenmetbehulp vandepers.

BedrijfE.Harding teWells (Summerset),
Hooiwinning.

-

Hetgeperstehooiopditbedrijfwasvanmatigekwaliteit.
Hetmateriaalv/as.over 'talgemeenlangentamelijkgrof.Veelbentgrassenkwamenvoor.Watbetreft reuk,stoffigheid enbroeikleurwas
dekwaliteit ookmaarmatig.Bijnaallepartijenwaren inmeer ofmindere
mateverschimmeld enverbroeid. Debewerking vanhethooi ophetveld
was opditbedrijfweinig intensief,v/atdoetvermoeden dathethooi
tevochtig isgeperst.Ook hierwerdhethooivoorhetpersen uitsluitend gekeerd met eenharkkeerdermetharkborden,-waarnahetmeestal
tweedagennahetmaaienwerdgeperst.

- 8Kuilvoederwinning.
Voordekuilvoederwinning gebruikte dezelandbouwerde
hooipers.Begeperstetaaltjesgrasv/areningekuild ineengrote
gleufsilo.Deafmetingenvande silowarens lengte
27m
breedte (gemiddeld)
hoogte
Desilowas overdekt.Hetkuilvoer bestonduit tamelijkoudmateriaal.
Opgeur enkleurbeoordeeld,wasdekwaliteitgoed.DeHeerHarding
hechttevooral veelwaarde aandearbeidsbesparing bijhetuithalenvan
debaaltjeskuilvoeruit desilo«
Degleufsilowasgevuld indriewekendoor4man.
Dearbeidsverdelingwashierbijs
1 manmaaien
1 manpersen
2manbalenladenenindesilobrengen.
Conclusies
Wegens onvoldoendebewerkinghadhetgeperstehooiopdit
.bedrijfeenmatigekwaliteit.Deconservering vanhetgeperstekuilvoer
wasbetergeslaagd.Hetmateriaal wasechtertamelijkoud engrof.

BedrijfLongman,DagboroughteSheptonMallen.
Hooiwinning.
Hetgeperste hooiopditbedrijfwasmatigtotgoed.Wegens
broeiwasdehooistapel omgezet.Hethooiwerduitsluitend gekeerd.
Hiermee begonmenreedsde eerste dagnahetmaaien enherhaalde deze
bewerking, indienmogelijk,iedere dagéénkeer.Opdevierde ofvijfde
dagnahetmaaienkon dantot'persenvanhethooiwordenovergegaan.
DeN-gift opditbedrijfisvrijzwaar.De eerste snede ontvangti55kg
N/ha,detweede snede35-40kgN/ha.
Hethooivande tweede snedev/asduidelijkbeterdanvande
eerste.Detijdtussenmaaien enpersenbijdezepartijwas5dagengeweest.
Opditbedrijfhooitmenuitsluitend depercelen,dievoor
het inkuilen teoud zijngeworden.
Kuilvoederwinning.
We zagen ineengleufsilo een zeergoedegrassilage,die
metdehooipersaanbalenv/asgeperst.Hetruw-eiwitgehalteinhet
materiaalwas l6?o. lietinkuilenbegonmenopditbedrijfmiddenMei.
Depersbracht hetgrasdadelijkachterdemaaimaehineaanbalen.
Dezewerdenmetdebuckrakenaardegleufsilogebracht,waarde

6m
3m

-9trekker debaal'tjesmeteen aandrukt»Perritwasdemeegenomenvracht
gemiddeld 15balen.Alstoevoegingwas •$>Kofa-zoutgebruikt.Dithad
men inhoofdzaak boven indesilouitgestrooid.De silagemaakteop
onseenzeergoede indruk.Debalenwaren laagvoor laagopgezet,waarbijdebalen steedsindezelfde richting,namelijkdwarsinde silolagen.
Hierdoor ishetwegnemenvan debalenkuilvoergemakkelijk enisdeopen
zijdevande silo steedsverticaal.
Op ditbedrijfwerdbijhet inkuilenmet6mangewerkt n.1.
1 manmaaien
1manpersen
3mensenrijdenmettrekker enbuckrakevoor het transport
1man zorgt inde silovoordetoevoeging.
Dedagcapaciteit bedroegbijeen afstand vanperceel totgleufsilovan450mgemiddeld 45 ton.Ditkomtdusongeveerovereenmeteen
capaciteit van1tonkuilgraspermanuur.
Hetmelkveekrijgtopditbedrijf25kgkuilvoerperdag,naaat
hooi enkrachtvoer.
Conclusies.
Dehooiwinning opditbedrijfv/asmatiggelukt.Kennelijkv/aser
teweinig inhethooigewerkt,voordathetwerdgeperst.Hierbleekweer
datuitsluitendkerenvanhetmateriaal,ook alsditmeerderemalengebeurt,tochnietvoldoendeis.
Hetkuilvoer,datmetdehooipersaanbalenwasgebracht
maakte opons eenprimaindruk.Volgensmededelingenvandeboerwordt
erzeerrationeel gewerkt.Hetbleekóns,dat opdit bedrijfdehooipers
indeeersteplaatswas aangeschaftmethetdoel ermee intekuilen.
Hethooipersenwerd slechts alseenbijkomstigheidgezien.

BedrijfvanElmhirst,Houndhill Farm,Barnsley.
Hooiwinning.
Hooiwordt opditbedrijfuitsluitend gewonnenvandetweede
snedeenalleendan,wanneerhetv/eerhiervoorgunstig is.Hetkwantum
wordt dan ook zoveelmogelijkbeperkt.Dedagnahetmaaienwordthet
hooitweemaalgekeerd endaarnageperst.Hethooi datnog ophetbedrijfaanwezigwas,maakte,watbetreftreuk,broeikleur enschimmel,een
uitstekende indruk.
Kuilvoederwinning.
Op ditbedrijfishetgebruikvandehooipersbijhet inkuilen
heteerst oppraktijkschaal toegepast,n.1.reeds sinds1950»

- 10Deanalyseresultaten van1954waren;
vochtgehalte
gras
haver+ tarwemengsel

79,5
80,2

Ph
4,58

4?80

ruw-eiwit
11,8
17j>4

In1955varieerdehetgehalte aanruw-eiwit indedroge
stofvanhet ingekuildegrasvan8-12$.Gelet opde tamelijkhoge
N-gift,n.1.45kgN/havoordeeerste en35-40kgN/havoorde
tweede snede.',ishetgehalte aanruw-eiwit niethoogtenoemen.
Normaalwordt Vfomelasse alsconserveringsmiddel gebruikt.
Ditgietmenoverde"balenuit.In1955wasvoorheteerstNatriummetabisulfietgebruikt.De temperatuurv/asnietboven90 Fgestegen«
Debalenhadmeninlagenboven elkaar, steedsindedwarsrichting
liggend,opgestapeld.
Hetkuilvoermaakte oponseenuitstekende indruk.Ookop
ditbedrijfhadmeneenhooipersaangeschaft metalshoofddoel inkuilen.
Dewijzevanwerkenkwam onsietsminderrationeel voor danop
sommige anderevandehiervoorbesprokenbedrijven.Erwerd tijdenshet
kuilengewerktmet eenpersoneelsbezetting van9mans
1 manmaaien
1manpersen
2manbalen opdewagen steken
1 manbalen opdewagen stapelen
1 man transport
3 manbaleninde silolossen.
Decapaciteitbedroeggemiddeld 3tonperuur,d.i.dus
3 manurenper tonkuilgras.
Oorspronkelijk hadmendegleufsilo,nadathijwasgevuld,afgedektmet stenen.Thanspastemen eenanderemethode toe.Degleufsilowerdn.1.afgedektmet strobalen ofmetbalengeperst onkruid.
Ditgaf evengoederesultaten,mits ookdeze "dek"laagdoor detrekker
goedwasaangereden.
Conclusies
Op ditbedrijfwordt metbehulpvandehooipers zeergoede
silagegemaakt.Dehooiwinningwordt alleenverricht ondergunstige
weersomstandigheden eninhoofdzaakbijde tweede snede.Ondankseen
matigintensieve bewerkingvanhethooiwarenderesultaten tochgoed.
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Hetbezoek aanhetNational InstituteforResearch andDairying
teBeading enaanhetNational Institute ofAgricultural Engineering
teSilsoe.
Hooiwinning.
InReading zijnin1954en1955proevenuitgevoerd omdeverliezen aandroge stofvast testellenbijhetpersen enruiterenvan
hooi. Zoalsuit de onderstaandetabelblijkt,speelthetweer eenbelangrijkerolbijdegrootte vandeverliezen,vooralbijhetpersenvanhooi.
Ineenmooiweersperiode zijndeverliezen bijhetpersenkleiner danbij
hetruiteren,bijslechthooiweer ishet omgekeerdehetgeval.Bijdeze
vergelijkendehooiwinningsproevenwerddetraditionelebewerkingvanhet
hooigevolgd,dusuitsluitendkeren.

Verliezenbijhooiwinning
Hetruiteren vanhethooi tegenover
hetpersenvanhethooi
1954
Maaien? veldbehandeling enpasna
14dagen (vanwegehet
sleohteweer)persen.
Maaien? nadriedagenruiteren.Het
drogeruiterhooiinpakken
geperst.
1955
'Mäaieni na5dagenpersen
Maaien? na 1-g-dagopruitersenhet
drogeruiterhooi inpakken
geperst.

Drogestofverliezen
ophetj inde • j Totaal
veld j schuurJ

25,- j 6,9

| 31,9

11,- ! 6,1

I 17,1

9,2

| nog J nog
j niet j niet
j bekendj bekend

Bijdeveldwinningvanhooi enhetvoordrogen vankuilgras
blekendedrogestof
verliezenperdagongeveer 2fotebedrag-en.Over
het algemeenkomendeverliezen aandrogestofbijdehooiwinningovereenmetdeNederlandsegegevens.
Voorhetbepalenvandevochtverliezen ophetveld,alshet
hooi inhet zwadligt,•iseenmachine ontworpen (Silsoe),diehet zwad
opeenlopendebandbrengt.Delopendeband.kruipt a.h.w. onderhet
zwaddoor.Hethooi,dat overdebandlooptwordtgewogen.Hetzwad
wordt achterdemachineweer in "ongeroerde"toestand ophetveldgelegd.
OphetN.I.A.E.sprakenwijmetMr.Shepperson overdehooiwinning.Hijlegde sterkdenadrukopdegoedebewerkingvanhetgemaaideproduct ophetveld.Bijvoorkeurdient zo spoedigmogelijkna

- 12hetmaaienteworden geschud (ofgekeerd).Een snelle droging eneen
produktvangelijkmatigvochtgehaltewordt daardoorverkregen.Bij
regen isopwiersenvanhetgeschuddehooiwenselijk.Uitproeven"bleek,
datbijeenintensieve"bewerkinghethooi3dagennahetmaaieningedroogd istot 25%vocht.Bijeenhoogvochtgehalte (tot30%)moet
losserwordengeperst dan"bijeendrogerprodukt.Bij30%vochtgehalte
maghetvolumevanhetgeperstehooiongeveer160kg/m zijnvolgens
onderzoekingen vanhetN.I.A.E. Bij25%vochtgehalte tot - 190kg/m
enhijeenlagervochtgehalte dan 25%maghetvolumegewicht oplopentot
- 225kg/m .Tevochtiggepersthooi (meerdan30%vocht)moet ophet
veld ofnog"beterinde schuurworden nagedroogd.Opstapelingvandit
produkt zondermeer isafteraden.Hooi9geperst bijeenvochtgehalte
van 25%oflager,kandirect inde schuurworden opgetast.
HetN.I.A.E.heeftverdernagegaanwat deinvloed opde
droogsnelheid vanhetgraswasbijvoorafkneuzenvanhetmateriaal.
Ditbleek eenversnelling vanhetvochtverlies te geren.
Bijgunstigeweersomstandighedenwerd dedroogtijdmet 24uurbekort,
invergelijkingmetgeschud gras.Eenkneuzer,die hetgrasonmiddellijk
achterdemaaibalkkneust,isechterergduur enmenacht deaanschaffing ervandan ooknietrendabel.
Menkwam aandehandvanderesultaten derproeventotde
conclusie dat intensief enherhaald schuddenreedsonmiddellijknahet
maaien tot aanhetpersen indepraktijkhetbesteresultaat zougeven.
Hetgemaaidegewas isdaarbijinongeveer 3dagennahetmaaiendroogen
bovendienheeft hetmateriaal een zeergelijkmatigvochtgehalte.
Alsgoede schuddersnoemdedeHeer Sheppersonde'Nicholson
schudder,de StarendeLanz.De eerste isalleeneenschudder,'de
tweelaatstekunnen ookharken.Eenbezwaar vanveeltypen harkschudders
bleek,te zijn;,dat ze geen groenmateriaal uit elkaarkunnen slaan.Dit
isbijdeze oogstmethode echterabsolute noodzaako
Inkuilen.
Ophet InstituutteReadinghadmenbijinkuilproevende
ervaring opgedaan datbijeenruw-eiwitgehaltevan 13%enhoger inde
droge stofvanhet ingekuildemateriaal toevoeging van eenconserveringsmiddelnodig isomeengoedkuilresultaat teverkrijgen.Men hadnaast
inkuilproeven metmelasse ookproevengenomenmetNatriummetablsulfiet
alstoevoegingsmiddel.Hieruitmeendemen temogenconcluderen,dat
toevoegingvanditconserveringsmiddel beslist bijhet juistedrogestofgehalte (ongeveer 23%)moetplaatsvinden. Ishetdrogestofgehaltevan
hetmateriaal lager,danzaluitspoeling vanhet conserveringsmiddel het
gevolg zijn;;indienhetdrogestofgehalte vanhetmateriaal hoger is,zal
deNatriummetabisulfietdoordebroeiwarmte die ontstaat oxyderenen
hetverliest daardoor zijnconserverendewerking.Menhadproevengenomenmettoevoeging van-5-en|%Natriummetabisulfiet bijhet inkuilen
vangras.Deresultatenvandeverliezen zijnweergegeven indenavolgende tabel.Hetmateriaal had eengehalte aanr.e. indedrogestof
van 19%/o.
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Ph
Geentoevoeging
-§/toevoeging
|/toevoeging

4,7

drogestofverlies

koolhydratenverlies

ruw-eiwit
verlies

18,9/
10,5/
7,5/

30,1/
24,7/
15,4/

12,5/
3,5/

melkzuur

temperatuur

3,3/
5,1/
4,1/

De silagemet|/toevoeginghad eengehalte aanboterzuur indedroge
stofvan 0,3/«
Uit degenomenproevenconcludeerde men,datde toevoeging
vanl/melassegeenbetereresulatengafdan-^Natriummetabisulfiet.

Beschrijvingvan,tweeopenloopstallen<
InEngeland ishetklimaat over *talgemeenmilderdanin
onsland.Inverschillende strekenlopendekoeiendanookgedurende
eengroot deel vandewinterbuiten.De stallen inEngeland zijnin
'talgemeenniet zogoed isolerendgebouwd alsoponzebedrijven.
Heeldikwijlsbijvoorbeeld isdewand achterdekoeiengewoon open.
Dekoeienwordendanvaakgedurende eendeelvandedagtinneneen
omheinde ruimte losgelaten.Ook zietmendekoeienwel ondergebracht
ineenkapschuur, terwijldegewone stalalleenwordtgebruikt voor
hetmelken.
Verderwordt erinEngeland geëxperimenteerd met openloopstallen.Op onzetocht zagenv/etwee openloopstallenwaarover thans
nogenkelebijzonderhedenwordenvermeld.
Loopstal ophetbedrijf,van SealeHayneAgriculturalCollege.
Dezeloopstal isondergebracht ondertweekapschuren.
Tussendebeide schurenis eenniet overdektevoedergang,waardoorde
stalintweedelenisgescheiden.Onderdeoverkappingisiniedere
afdeling eengleufsiloaangebracht van70ton inhoud.Hierinwaszelfvoederingtoegepast.Tijdensonsbezoekwaren de silo'sreedsgeheel ?
leeg.Deloopruimte istevensligruimte.Perkoe ishiervoorbijna7m
beschikbaar.
Het stroverbruik bedraagt 7kg stroper dierperdag.Naast
de stalis eenmelkstalgebouwd,waarintweekoeien tegelijkertijdworden
gemolken.Degehele investering voor stal, silo'senmelkboxwasf.18.000
geweestvoor 30stuksgrootvee.

88°F
83°F
84°F
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l e u f s i l o
loopruimte
tijdens
het melken

l o o p - en l i g r u i m t e
2
7 m /koe overdekt

voedergang
( n i e t overdekV
dubbele
melkbox

l o o p - en l i g r u i m t e
2
7 m /koe overdekt
l e u f s i l o

fig.1. Plattegrond loopstal SealeHayneAgricultural College,

Indemelkboxwordt tijdenshetmelkentevenskrachtvoerverstrekt.Dit isinEngeland algemeengebruikelijkbijhetmelken ineen
melkbox.In1-g-uurwerdendedertigkoeien door éénmangemolken.
Doorhetgebruik vandezeopenloopstalwashetmogelijkgeweesthet
aantalmanurenvoormelken enveeverzorging terugtebrengenvan
140m.u.perkoeper jaartot 80m.u.perkoeperjaar.

Loopstal opPartingtonHallFarmsLtd.tePartington.
Op éénvan dezebedrijvenwas een zeermoderne openloopstal
gebouwd voor 80stuksgrootvee.De totale investering hadf. 120.000
bedragen.Pezeloopstal isook door eenvoedergang intweeënverdeeld.
Aanweerszijdenvandevoedergang iseenopenloopruimte dienietis
overdekt eneenoverdekte ligruimtevoor40koeien.Het overdektegedeelte is"62"m^perkoe endeniet-overdekte loopruimte 2,8m/perkoe.
Hetstroverbruik is 2kg stro/koeperdag.Pekoeien zagener
niet ergschoonuit.Devoergangtussendetweeloopruimten iszobreed,
datergemakkelijkmetoenwagen doorheenkanwordengereden.Dekoeien
wordenmetverstelbare repels,door eenhefboom overtehalen,vastgezet.
Iedererepel isweer afzonderlijkmeteenpenlostemaken zodateenkoe,
die isachtergebleven,latervastgezet,.kanworden.

-15Hetmelkenvindt plaats ineenvierdubbelemelkbox,waarin
8 koeien tegelijkertijdkunnenwordengemolken.
Het aantalmanurenperkoe per jaarindenormale stalop
ditbedrijfbedraagt184inclusiefhetmelken enisindeze loopstal
84.
Inde zomerzijn2man instaatdegehele veeverzorging
voorhunrekening tenemen.Een schematische plattegrondvandeze
loopstal isonderstaand gegeven«
Demestputwasinaanbouw.Hetwasdebedoeling eenof
tweekeerperdagdemestuit deopenloopruimtemet eentrekkerschuif rechtstreeks indemestput teschuiven.
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Deruimtenzijnonderlingmetdeurenverbonden.Bijiedere
keermelkenverwisselende tweekoppelsvan ieder40stuksvanloopstal,
Bijlietmelkenbedienen 2man samen6apparaten enmelken
alle80koeien.Namelkenwordtmetdemachinegedaan»
Waarschijnlijk zouindezeloopstal ietsmeer strogewenst
zijn.Voorhet overigemaakt de stalwat betreftbouw enrationele
indeling opons eenuitstekende indruk.

Samenvatting enconclusies;
InEngelandwarenwe indegelegenheid velepartijengeperst
hooi engeperstkuilvoer te sien.Tevenskondenwe onzewaarnemingen
toetsen aande ervaringenvan onderzoekersvanhetNational Institute
ofResearch andDairying teReading envanhetNational Instituteof
Agricultural Engineering teSilsoe.
Dehooiperswordt inEngelandbijdehooi-enkuilvoedërwinning
opveelgrotere schaalgebruikt daninonsland.
Uit gesprekkenmetgebruikersvanhooipersenhebbenvrij de
indrukgekregen,datmen inEngeland dehooipersbeschouwt alséén
vandemeestrationele oogstwerktuigen.Vooreengoedgebruik ishet
echtergewenst,dat.delandbouwer zelfeenpers opzijnbedrijfterbeschikkingheeft.Ditgeldt vooral voor degrotere bedrijven.Exploitatie
dooreenloonwerkerismindergewenst,omdaterdangeenzekerheid is
depersophet juistemoment tekunnengebruiken.
Een zeerintensievebewerking (schudden)vanhetgemaaide
gewasophetland tijdensdedroogpericde isonderEngelseomstandighedenvereist.Debodemdrogingverloopt dantamelijk snel (in48à
72uren)endaardoorwordt dezewijzevandrogingminder riskant.Als
het schuddenregelmatig enigekerenper dagwordt herhaald tothet
hooi ongeveerpersklaar is.behoeft ergeenbladverlies optetreden.
Eenenkelbedrijfpersthethooireedsbijeengehalte aan
vochtvan35$« Depakjesblijvenhierna5à8dagen inhetveld in
kleine stapelsgeplaatst nadrogen.Deresultatenhiervan zijnuitstekend.
Dekwaliteit vandemeeste silagesdiemet eenhooipersaan
balen zijngeperstmaakte opons eengoede indruk.AlsconserveringsmiddelgebruiktmenhierbiiI/omelasse of-g-à WoNatriummetahisuifiet
e.
ofKofa-sout.
Uitproefnemingen inEngelandbleek,datonderdeomstandighedendâârNatriummetabisulfieteenevengoedresultaat gafbijdeconservering alsmelasse,althans chemischbezien.Welwasmenvanmening,
dat dit zout alleengoedresultaat gaf,wanneerwordt ingekuildbijeen
vochtgehalte van- 23$.

"I7
j. f

-

Waarschijnlijk'bevorderthet zwareaanrijdenvande silage
met pentrekker eengoede conservering.Hetbleek ons,dater
meerdere landbouwers'inEngeland zijn,iie eenhooipershebbenaangeschaft,voornamelijkmet debedoeling ermee tekunnenkuilen»
Begeperste balenv/ordendikwijlsmet eentrekkervoorzien van een
buckrake naar degleufsilogereden.
Menkan zichafvragen ofdezewijzevanhetgebruik vande
hooipers inEngeland ookvoor onslandbetekenisheeft.
V7ijhebbenhier inNederland met eenvolkomen andergrasbestand temaken daninEngeland-.Baar ishet inhoofdzaakkunstweidegras.Bovendien zijnonzebedrijvengemiddeld veelkleiner inoppervlakte
enisbovenalen hetgemengde bedrijfstypeinEngelandoverwegend.
Tochmenenwij,dat enkelepuntenwelnadere aandachtverdienen,
Zo zalhet zekergewenst zijn,dat ookinonsland deboeren,willenze
zo'nefficient mogelijkgebruik vandehooiperskunnenmaken,zelfeen
dergelijkemachine terbeschikking hebben.Dithoudtdusin,dat zeof
individueel ofincombinatie met tweeofdrie andereboeren zelfeen
persmoeten aanschaffen.Senoplossing,dieechterindepractijkeven
duur zal zijn,isdie,dat deloonwerkersnog aanzienlijkwatmeerpersen
gaanexploiteren dan zeop 'togenblikbezitten.
Hoe dit zij,eenboerdiebjjdehooioogst eenhooiperswil
gebruikenmoet eropkunnen rekenen ophet juistemoment eenperster
beschikking tehebben»
Verder zalhetvoor onzeomstandigheden gewenst zijn,dater
meer envooral ook eerder inhethooiwordtgewerkt dantotdusver»
Hierbijdenkenwevooral aaneenintensief enherhaald schudden vanhet
hooi.
Onze indruk is,dat eengoedeveldbehandeling vanhethooi
tijdensdedroogperiode vanveel meerbelang zal zijndandemanierwaarop
menhethooi opstapelt ofde zwaartewaarmede men dehaaltjesperst.
Ook.dezefactoren zijnvanbelang,ma.aronsinzienspasinde
tweedeplaats.3ijdeveldbehandeling zaleengoedehooischudderonmisba.arzijn.
Vorder zijnerverschillendeproblemen,dieindenaaste toekomst onderzochtmoetenworden.Wewillenhierbijv/ijzenopdevolgende
punten.
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Het zalnodigzijns
1. nategaanwelke invloed dediversetypen schuddershebbenop
dedroogsnelheid vanhetmateriaal.Dit onderzoek zal in1956
v/ordenuitgevoerd ophetProefbedrijfEijperkerk.Hierbijzalook
worden onderzochthetverschil indedroogsnelheid vanhet
materiaal bijdetraditionele bewerkingen enbijherhaald schudden,
reedsvanafhettijdstipvanmaaien.
Tevens zalwerdennagegaan ofeen intensieve bewerkingvanhet
hooi zalleiden toteventueleextraverliezen aandrogestof.
2. nategaan deinvloed ophet slagenvandeconservering doorhet
aanrijdenvangeperstegrasbaaltjesmet eentrekker.Ditaanrijden
kan alleengoedgebeuren ineengleufsilo.
Hierover zaleenproefwordengenomen opeenbedrijfteHuissen.
3. teonderzoeken ofhet conserveringsmiddelNatriummetabisulfiet
bijhetkuilenvanonsgras eengoedresultaat geeft.Hierbijzal
hetnodig zijnvooral teletten opdeinvloed vanhetgehalteaan
droge stoftijdenshetkuilen.

