1. INLEIDING
Ing. 1. van Geneijgen

Het onderzoek op de Waibloerhoeve is sterk op de praktijk gericht en vindt voor
een groot deel plaats binnen de samenhan’g van een co’mpleet bedrijf. De proefboerderij is daarolm verdeeld in 6 produlktie-afdelingen:4 voor melkvee, 1 v o o r
vleesvee en 1 voor centrale jongvee-opfok.Onderzloek op het gebied van aanleg,
produktiviteit en exploitatie van grasland wordt in hoofdzaak ujitgevoerd op proefvelden.
De prod’uktie-afdelintgen worden zoveel mogelijk als zelfstandige bedrijven geëxploiteerd. Bk bedri,jf heeft een vaste arbeildslbezettinlg, <een bepaalde oppervlakte grond,
eigen gebhouwen, een eigen veestapel en ook ‘eigen macihfines.
D e inde+i,ng van de mproefbloerderij kan gllolbaal als vollgt w o r d e n
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Het oniderzoek strekt zich ucit over het gehele gebied van de rundveehouderij en
veel proeven worden uitgevoerd in samenwerking met andere op dit gebied werkzame instelllin’gen.
Door het feit dat het onderzoelk onlder pra,ktiscjhe om,standigheden en zoveel mogeluk li,n lbedrijfsverband wordt Utgevoerd heeft het tevens een grote demonstratieve waardme.
Het afgelopen jaar hebben ca. 15.000 bezoekers kennis genomen van lhet onderzoek op de Waiboerhoeve.
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Werkgroep ,,Onderzoek in

bedrijfsverband”

Op de Waliboerhoeve is een uitgelbreisd onderzoekprogramma in uitvoering waarbij
vraagstukken op het gehele terreiin van de rundveehouderij onder praktijkomstandigheden wlorden bestudeerd.
Om zo effectief mogelijk te werken wordt de ,opzet en voortgang van het onderzoek
regelmatig besproken in de werkgroep ,,Onderzoek in bedrijfsverband”. Deze werkgroep is als volgt samengesteld:
Proefstation voor de Rundveehouderij:
Ir. M. P. de Jong (voorzitter), Ing. J. van Geneijgen (secretaris), G. Bollhuis, Dr. ir.
D. C. M. B’oonman, Ing. C. van Bruggen, Ing. H. E. Harmsen, ing. A. G. Hengeveld,
J. W. F. ‘Hijinlk, A. R. M. Horstinlk, Drs. R. Koimlmet-ij, Ir. A. B. Meijer, Ir. S. Schukkinlg en Ir. P. 1. M. Snijders.
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen:
Ir. G. A. Benders, Ing. G. Postma en Ing. Tj. Westendorp.
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek:
Ing. J. de Rooij.
Melkhygiënisch Onderzoek
Ing. J. Brouwer.

Centrum:

Landbouw-Economisch Instituut:
Ir. G. J. Wisselmink en Ing. M. H. Douna (gedetacheerd bij het PR).
De onderzoekverslagen van de Wailboerhoeve in deze serie komen tot stand op
initiatief en onder supervisie van de werkgroep.
Verslag van het onderzoek
Dit is het vierde verslag in deze serie van ‘het orrderzloek op de Waib’oerhoeve.
Bij de keuze uit de vele onderzoekproje’ktenis getracht zo veel mogelijk variatie
aan te brengen.
In een aantal hoofdstukken is de aandacht geheel op de resultaten van *het betreffende onderzoekprojekt gericht. In arrdere hoofd,stukken wordt een meer allgemene
beschouwing over het betrefferrde onderwerp gegeven aain de hand van de ervaringen op de Waiboerhoeve.

