4, ZOMERSTALVOEDERING VAN VERS GRAS
Ir. P. 1. M.

Snijders

Door het op de markt komen van opraapwage’ns die rechltstreeks in de voergoot
lossen en de methode van maaien en laden cin ééln Yverkgang i,s ‘de laatste jaren de
belangstellling voor zomerstalvoede~ri~ngtoegelnomen. Het aantal bedryven in Nederland dat volledige zomerstalvoed~eri~ng {toepast (200 à 300) is echter nog steeds
veel minlder dlan 1% van het totale aantal bedrijven met melkvee. WemI bestaat de
indlruk dat er nogal1 wat tbedrijven met IigboxenstaIlleln zQn die bij ‘s naohts opstallen
gras bijvoeren of een gedeelte van het jaar volledige zomelrstalvoedelring toepassen.

Redenen om zomerstalvoedering toe te passen
De redenen om zomerstalvoedering toe te passen variëren nogal maar hangen
vooral samen met een slechte verkaveling, moeiIijkhedeInbg de beweidlimg ( z e k e r
op vertrapp’i,ngsgevoel~ige grond moet rekening worden gehouden met extra grote
beweidingsverliiezen) en een te geringe bedrijfsoppervlakte. Bij zomerstalvoedering
kan de veed,ichthelid 0,4 - 0,5 gve per ha hoger zijn dan bij beweiding. Om deze
reden wordt zomerstalvoedering op een aantal kleinere bedrijven toetgepast. Bu
een goede graslandverzorging en een stickstofbemesting van ca. 400 kg N per ha kan
dan bij een veebezetting van 2,8 - 3,0 gve sper ha ook nog vo,JdfoenNde ruwvoer voor
de winter gewonnen worden. Ook op zeer grote beldrij,ven met meer dan 150 koeie’n
w o r d t romersltalvoedering toegepast. Vxooral op grote bedrgven met vertrappingsgevoelgilge grond kunnen niet alleen de kansen op zodebeschadiginlg en grote beweidingsverI,iezen bij slecht weer een bezwaar vormen bij bewelimding, ook extra
werk bij het melken kan een proibleem zijn. Dieren met erg vuile uiers geven veel
oponlthoud bij (het melken, terwijl ooLk het ofphalen van grote koppels koeien, in het
bijzonder bij geen of onvoldoende verharding, veel tijd gaat kosten. (Bij perceelsafstandren van 1000 m wel tot 3 kwartier à 1 uur per keer). Een ander punt waarover onvoldoende beke,nd is, maar dat wel als argument voor gelhele of gedeeltelijke zomerstalvoede~ri~ngaangehaabd wordt, is de m!ogeIiLjlkheliid om sterke dlalingen
in melkprodu’ktie, diie bij beweiding bij slesht w e e r k u n n e n optredexn, betelt- op te
valngen. Vooral bij hogere proidukties zou dlit alrgument dan sterker kurmen spelen.

Nadelen van zomerstalvoedering
In vergelijking met bewe~idi~ng heeft zo~merstal~voede~ring van vers gras enkele belangrijke nadelen.
- als gevolg van een geringere grasopnlame ie gemiddeltd meer krachtvoer nod:ig
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dan bij beweiding. In begrotingen wlordt bij stalvoeldering met voordroogkuil,
met vers gras en bij beweidling gerekelnd met ds-opnamen u,it ruwvoer per dlier
per dlag van resp. 9 à 10 kg, 11 à 12 kg en 13 à 14 kg. (gemidldeild voldoende
voor resp. ca. 6, 16 en 22 kig meltk ‘per dier per dag).
- helt diagelijks gras halen kan, speciaal in de weekeinden een zware belasting
vormen,
- aan de graslandexploitatie worden, speciaal bij de sterke grasgroei in mei extra h’oge eisen gesteld omdlat nraast ,het d’agelgks v o e r e n o o k e e n b e l a n g r i j k
deel van de voedeltwinlninguiltgevoerd moet worden. Het gevaar bestaat dat
m e n ei:nd mei te oud gras ‘gaat voeren terwijl ook het voor de voederwinning
te maalien gras te oud wordt. Olm zoveel moigeIijik grals v a n g o e d e k w a l i t e i t
(1700 à 2500 kg ds/ha of een graslengte valn 15 à 20 cm) te kunnen voeren is
het extra belangrijk dat in het voorjaar zo vroeg mlogelijk, zodra maaibaar gras
aanwezig is met stalvoedering begonnen wolrdt. Tevens kan er aan gedacht
worden een deel van de ruwvoederwi~nningulit te besteden aan de loonwerker
of, op daarvoor geschlikte gronden, een deel valn het wintervoer te telen in de
vorm van snijmalis,
- ook in de zomer moet bij onvoldoende opslalgm~ogelijkhelden veel mest uitgereden worden, het is daarbij van groot bellalng de mest zodanig uit te rijden dat
de gra,sopname niet nadelig wordt beïnvloed.

Nog veel vragen in de praktijk
Het eventueel op grotere schaal toepassen van zomerstalvoedering in de praktijk
zal mede afhalngen van het zo goed mlogelyk u,itbuliten van de voordelen en het
beperken van de nadelen van diit systeem. Daarvoor is Ihet echter noodzakelijk
antwoord te kunnen geven op de vollgende vragen.
- welike grassen (of grasmengsels) geven een holge droge-stofopbrengst per ha
gecomlblineerd met een hoge drolge-stofoplname dloor het vee. In dit verband
w o r d e n d o o r d e afdelllin~g Teellttechlniek van het ProeFs~taltPon voor de Rundveefhoudelrij diverse aspekten valn rietzwenkgrae en ital‘iaanls raaigras onderzocht,
- wat is de invloed van hlalkselen, snijden lof kneuzen alp de grasopname, mede
,in verband met .het weer en de verolntrelin:igiing!rnelt grocnd,
- wat zijn de gevolgen van zometstalvoedering voor de kwaliteiit van het gewonnen ruwvoer (verontreiniging met mest, bossen e.d.),
- hoe vaak moet er per dag gevoerd w’orden,
- wat is biLj v e r s c h i l l e n d e ~o~mlstandlighelden (mel~kproduktie, grasoipbrengst, w e e r )
economisch gezien de meest optimale krachtvoergift,
- welke invloed heeft zomerstalvoederinlg op klauwgezonldhelid en drachtilgheidsresultaten.
Door het Proefatatilon voor de Rundve&ouderij zijn enkele jalren geleden be’grotingen gemaakt waarin ‘onder gelijke o~mstandiglhede~n zomerstalvoedering,bij een
g o e d e verkavellilng(pet-ceeIsalfstan,d 500 m), en zonder rekening te houden met
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eventuele voordlelen op b.v. vertrappinglsgevoel’ige grond in het bijzonder bij grote
koppels koeien, vergelleken werd met beweli1din.g. Onder dlie omstlandlighedefnbIeeik
steeds dat de econo,mischte uitkomsten bij zomersltalvoedering s,lecihter waren dan
bij bewe’idimng en dat de verschilllen bij een driemansbedrijf g r o t e r w a r e n daln bij
een éénmansbedrijf. 1)

Ervaringen op de Waiboerhoeve
Op het drie-lmansibedrijf met 180 melkkoelien op de Waiboerhoeve is in 1974 zomerstalvoeldering onder praktijkomstandigiheden toegepast. Het belangrijkste doel was
meer informatie te verkrugen betreffende mechanisatie, grasopname en organisatie
van arbeid en graslandexploitatie. De in dit hoofdstuk vermelde indrukken en ervaringen valn het eerste jaar moeten echter als voorlopige resultaten bescjhouwd
worden.

Maaien en voeren
H e t g r a s w e r d i n éen ,werkgang gemaalid en gelalden. D a a r b i j w e r d gebruitk gem,aaht van een voor aan de trelkker gemonteerde cycllo:maaier en een aangekoppelde o’praapdaseerwegeln.Per dalg werd 13 à 14 ton gras gemcaali’d (ca. 5 vrachten).
Bij enkele meti~ngen door het IMAG bleelk dat, afhalnkelijlk van de perceelafstand
en de grasopbrengst pelt- hia, aan het 2 keer per dag voeren van ca. 180 koetien
door 1 man 3 tot 5 u’ur per dalg werd besteed (variaUie perceelafstand 200 tot 1000
m, ds-eoplbrengst per ha 1700 bot 2400 kg). Ook bleek dat het nodig was op zaterdag en zondalg met 2 man te werken olm het nloodaaikell~lkle werk in een redelijke
tijd (ca. 6 uur per dag) #te kunnen uitvoeren. Dlit betakenlde dat op dlit drie-mansb e d r i j f in het weekeinde een 4e m a n lnodilg wals voor h,et re;allisereln van een vrij
w e e k e n d olm de alndet-e week.
M e t <behulp valn de opraapdaseel7wagen kon hier gras dlirekt voor de koeien
seerd worden. Vooral wanneer veel gras ,i,n één ‘keer ve,rsltirelkt werd, mloest
wat tijd aan het aa,nve.ge#n besteed worden (met een trekker met schuif). Ook
dan dat, in het bijzonder bg warm weer, de teimperaauur valn het grals snel

gedonogal
bleek
opliep

(broei).
In de eerste zomer waren er vrij veel storingen aan de opraapdoseerwagen. Dit
was waarsohi_nIiLjk mede /het gevallig van een ten ~olpzilchte van de opraapwagen te
s m a l l e cyclolmaaier.Daaltdoor was er een scheve <invoer van het gras in de opraapdsoseetwagen.Daarnaalst zun djoor h e t z e e r linltenslief geibrulik ‘van d e w a g e n
(gemidldelbd lmeer dan 4 uur pe,r :dag ,gedujt-einde ca. 180 dlage’n) de zwakke punten
eerdler naar voren gekomen. Na verbetering op erhle p u n t e n w’aren er mdinder
problemen.
1) H. Wieling. De plaats van voederwinning en snijmais op het rundveehouderbbedrijf.
stof 74, 1973, pag. 13-23.

Stik-
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Het maaipercentage was 510, biJ een veebezetting valn ca. 3,5 gve per ha, waarbij
180% voor voederwinining en 330% voor romerstabvoedering. De opbrengst per ha
w a s gemildldleld ruim 12500 kg ds bij een s$ilkstofigift van 450 kg per ha. De opbrengst waarbij gemaajid werd voor romerstalvoedering was gemitddeld 2270 kg
ds/ha per snede, uiltleenlopend van 1200 tot bijna 4000 kg/ha (tweede helft mei).
Het bleek dat het erg moeilijk was om op het eiind van de eerst snede in het goede
staldiu’m te mcaalien.

Een van de belangrijkste punten bij zomerstalvoedering is het velt’krijgen van kwaliteitsgras
In de voergoot.
One of i!he most important polints of zero-graz‘ing is lto sget qualitatively good grass in the
feeding-trouglh.
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Produlktiegroep

1

number of
cows

83
90
90
90
90
90
70
70
69
70
81
kg concenbates

7,o
5,3
5,1
5,3
4,s
4,s
36
36
3,6
4,1
4,7

Productiongroup 1

kg DM
from
arass

10,8
11,3
12,8
13,6
126
12,o
12,8
12,l
9,4
11,7

9,s

kg
mli Ilk

18,4
22,7

21,2
20,9

24,0

25,3
24,6
25,3

kg ds kg kracht- kg
aantal
koeien uit gras
voer
mielk

numbelr of
cows

95

45
42
44
45
43
69
60
67
65
65
10,8
13,s
kg
mi Ik

kg concen!trates

12,6
12,l

15,s

18,s
17,6
17,o

1 ,o
12
1,3

1,o
1 ,O

1 ,o

1,s
1,O

176
1,6
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Psroductiongroup 2

kg DM
frolm
grass

11,3
135
12,l
13,l
15,3
12,0
11,5’)
13,9
1 1,7
10,2
12,5

cows

number of

45

44

45
45
44

te krap gevoerd I~too narrow fed
erg nat gras gevwerd /fed with velty W& grass

1 ,O

1 ,O

1,o
14

l,O

10,9

10,3

10,s

11,2

11,s

kg con- kg
kg DM
centrates m i l k
from
grass
Producti~ongroup 3

12,8

13,7

1 1 ,4
13,7
12,6

Produktiegroep 3
kg ds kg kracht- kg
aantal
koeien uit gras
voer
melk

Produktiegroep 2
kg ds kg ‘kracht- kg
aantal
koeien uit gras
voer
mIelk

T a b e l . Average intake of dry matter from grass, dosage of concentrates and milk yield per cow per day

Date

13 en 14 mei /May
27 en 28 mei IMay
11 en 12 juni IIJune
25 en 26 juni i June
9 en 10 juli / July
24 en 25 jul / July
5 en 6 aug.IAug.
20 en 21 aug. IxAug.
4 en 5 sept. l Sept.
16 en 17 sept. / Sept2)
gem’iddeld / average

Datum

Tabel. Gemiddelde droge-stofopname uit gras, krachtvoergift en melkproduktie per koe per dag

Voeropname en melkproduktie
D e m e l k g e v e n d e dlieren waren begin juli lilngedeelld in 3 p,roduktiegroepen, d a a r n a
in 2. Begin mei werd begonnen melt Ihet voeren van gras. In de tabel is voor deze
produlktiegroepen d e gemiddlelde ds-opnaime vilt v e r s ‘gras, ,de gelmiddellde kr;achNtvoeropnlame en de gemiddelde mellkproldlukt,ie Ivarme:lid.
Gemidsdeld voor alI,e dieren wals de ds-,opnalme uijt gras ruim 12 kg per dier per
dag. De totale dis-iopsname uit ruwvoer en krachtvoer was voor de groep met de
h o o g s t e pro’duktie (gemlidSdelid oa. 23 kg melik en 4,7 kg Ikrachtvoer per d,ier p e r
dag) gemiddeld ongeveer 16 ‘kg per dier per dag en voor de dieren in de twee andere produktiegroepen (als kra’ohltivoer vrijwel alleen lokvoer) gemiddteld ca. 13 kg.
De lage grasolpname bij de hoogste proldu’ktiegroep leip 13 en 14 mcei w a s m e d e
e e n geivolg van de te lhoge lkrac!h’cvoe,rglift valn 7 kg (verdnilnlgilng v a n g r a s d o o r
krachtvoer). Eind mei werd gras gevoerd Ibij een zeer Ihoge opbretqst van bijna
4 0 0 0 ‘kg ds/hia. De zeer holge graaoplnamle op 9 en 10 julti werd gemeten bij een
opbrengst valn ca. 1400 ‘kg ids/h,a. Op 16 en 17 septemlbet- werd erg nat ‘gras gevoerd. In oktober werd naast gras oolk wat snijmais gevoerd. Op deze wijze kon
n o g tot elind loktober gras morden gevoerd (de veesbezetting was ca. 3,5 gve/ha).
De voerresten werden steeds aan de droogstaande koeien opgevoerd. Daardoor
kon voorkolmen wordein dat de hloog-produlktieve (dieren gras ‘vain mindere kwaliteit
m o e s t e n oplnemen of dat veel resten afgevoerd ‘moesten worden. Bij enkele met i n g e n , waatibij aan droogstaanlde d,iersn iln hoofidzaak ‘vers ‘ge(maaid g r a s g e v o e r d
werd, lag de <ds-opname ‘o’p ca. 10 ‘kg per dier per dalg. Iln het alllglemeen werd d,oor
de dieren in de hoog-iprodukttileve groep een hioeveellheiidze%meelwaarde o p g e n o m e n dlie songeveer overeenkomlt met de normen van Ihet CVB. Vooral bij de oudmelkte en ook bij *de droogstaanlde cdlieren was de lopnalme noga’1 w a t h o g e r d a n
d e niormen. IDeze diiet-en veirtoonden dan ook een beh,oorlijke groei, terwijl (bij verschilleln~de ,dieren een sterike velt-ve@t’iln~g loptrad. De zetmeeLvaarde van het gelvoerde
gras lag op 60 à 70 +n de drolge stof, vooral afih,an,kelijk valn d,e oipbrengst per ha.
Het zandIgehalte in het gras was dooreengenomen niet [hoger ,dlan 1 ,à 2% in de
droge stolf, mede omdalt op dle,ze jonge kleigrond geen m,oIshopen aanwezig waren.
Valn het zalrvd bleef ‘nog ca. 1/3 aohtelr in de voerresten.

Samenvatting
O p d e Walilboerhloeve is in 1974 op het drie-manslbedrijf Imet 180 melkk~oelien zomerstalvoeder~nlg onder pra~k~tijikolms,tanldliglhedeln t o e g e p a s t . I n he’t v o o r j a a r k o n
vroeg met maaien begonnen worden. Gemiddeld genomen werd er een behoorlijke
grasopname (bereikt. Dliit was mede ,mmogeIijk vanwelge de goede zodesamenstelling
en als gevolg ‘van helt gunstige groetise’izoen, waatrdloor Istee& over een volldoende
grasaan’bold Ibelsclhiiklt kon worden. Gezfien tegen ‘deze ladhtergrond stelm’t *de gemfiddtelde ,dsaopname van 12 kg per dier per dalg goed overeen met het ian de pra’ktijk
gevondeln getal van 11 ‘kg ‘alls gemi’ddellde ‘van een groter aantal bedrijven. Een
belangt-ijike vraag lblijfit wel op wellke wijlze een lagere opname bij sleoht weer en/
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of hwal,itatief slecht gras zo goed molgelijk opgevangen kan worden. Hoewel door
het maaien en IadIen in één werkgang en :het lossen met een opraapdoseerwagen
de voor maaien en voeren sbeno,digde tbd beperkt koln worden tot 1 à 11/2 ‘mlinuut
per koe per dag (bij 180 meMoeien, een geimi<ddeIde perceelsopbrengst van ca.
2200 kg d,s/#ha en een gemildldelde perceellsafstantd van ca. 700 m) (blijft de arbeidsorganisatie in lhet weekeinde een prolbleem vormen. Ove,rigens lijkt economisch
gezien volledige toepassing van zomerstalvoederingvoorloplig slechts aantrelkkelijk
v o o r <een z e e r b e p e r k t aa,ntal sbedlt-ijven m e t ,buzomndelt-e bedrijfsomstalndiglheden.
Voor ‘bedrijven met een te kleine bedrijfs,oppervla:ktebielden ook maatreigelen als
bijv. ‘1s nachts opstallen ~moge’lij,khe~den ‘voor het opvoeren van de veelbezetting.

Duri’ng the summer of 1974, zero-gradisnlg is practieeld with, on the tihrele-,men f a r m
of the Waimboerholeve, 180 dalilry oows uIndlelr ptaotical cIircumstance~s. G r a s s c u t t i n g
coulld start early in spring. The alveralge grasls intake was fgood. This w a s p a r t l y
due to the g o o d malt formatiloln and the favovralbllegrowi,ng seasoln a n d t h e c o n s e q u e n t suff#icient quantity 0F lgrass.
S e e n atgailnst th$s lbackground, ibhe avera,ge dry-matter ,intiake of 12 ‘kg per anilmal
per day qulite well corresponds with the average dry matter intake of 11 k,g on a
larger numlber of farms. An ilmporta,nt question remaiilns in what way a Iower icntake,
i n c a s e ‘of ‘bad weather alt- qualitstively bald grass o r both, can b e colmpensated
i,n the cbeat way possible. Thovglh c u t t i n g and Iloadilng in one alction anid unl:oaidling
wilth a (pick-ujp dosage w a g o n c o u l d s h o r t e n t h e time nleeded f o r c u t b i n g a n d
trarxport dto 1 or 1 1/2 minjute per cow per day (wilah 180 dairy cows, an average
yiebd per plot of a(bout 2200 ‘kg dry ~matter~h~a and an averagediNstance beween the
p l o t s o f about 7 0 0 ,m) t,he lalbour olrganizatilon Folr the weektend relmains a prolblem.
F r o m a’n economlic p o i n t o f view, hlowevet-, f u l l appbication of lindoor feedjing i n
s u m m e r only remalins attralcbive, for tihe time rbeing, for a lhi’ghly Ilimited numlbler o f
farms with special farming conditions. For farms wibh a too sNmall working area,
m e a s u r e s , such as stabl,ing overnight, may allso inct-ease the livestock density.
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