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Same nva tting
Te n opz i chte van de voorafgaand e vers lag pe riod e (mei 1982-april 1983)
zijn in de bed ri jfs voe r i ng s l e chts geringe verand eringen aangebrac ht .
De droogs t a ande koei e n e n he t drac htige jongvee werd en of dag en nac ht
g ewe id op onbesme tt e pe rc el e n of zijn op s t al gevoerd met ve r s gr as
van onbesmet t e pe rce l en en s nijmais . Het over ige jongv ee werd op s tal
gehoude n e n gevoe rd me t voo r namelijk ve r s gras ( zo veel mogeli jk va n
onbesmett e percele n) e n s ni jma i s .
In de s t a lpe r iode zi jn de dro og s t aand e koei e n en het j ongvee vnl.
gevoe rd me t geha kse ld s tro en krac htvoe r.
De cont aminati e va n de g r askui l en bedroeg gemidd e ld 0 ,040 mg
die ldrin/kg dr oge s t of. De gemidd elde cont ami na tie van de vervoederde
kui l e n bed r oeg 0,030 mg di eld rin/kg droge s t of . Onda nks deze hoger e
di e ldrin co ntamina tie va n he t g ras (0,01 5 mg / kg i n voora fgaa nd e ve r s l ag pe ri ode )

t-~er d

in de melk geen over schrijd ing va n het maximum toe-

l a atba r e geha l te voor die ldri n geme t en. De gemidd eld e mel kco nta mina tie
bedroeg 0, 11 mg/kg dieldrin op ve tba si s (ra nge 0 ,08-0 ,1 3 mg/kg ) tegen
0, 13 mg /kg die ldrin op ve tbasis (ra nge 0,08-0,1 6 mg/ kg ) in de voo ra f gaa nd e peri ode .
Daar de hui dige bedrijfs voer ing zm.;rel van de Koningshoev en al s de
proj ektg r oep nogal \17a t extra aa ndacht vraag t, is nagegaan \17el ke al ternat ieve n er wa r e n om te kome n t o t een eenvoudiger bed r ij fs voering , die
tev e ns mind e r begel eid i ng vraa g t. Uit een bed ri j fseco nom i sch onderzoek
ui tgevo erd door he t Proe f s t a tion voor de Rundv ee ho uderi j t e Lel ys t ad
bleek dat ui t breiding van de vees tape l, het toe passen va n s ummerfee ding , a ll e vee het gehe l e j aa r op s t al e n voeren uits lu itend me t
geconse rvee rd r U\•TVoe r en \>lel 20 % gras van onbesmet t e pe r cel e n en 80%
s nijmaiskuil, een goed alterna t ief zou zijn. Te n gevol ge van de s uperheff ing is dit bedrij fsec onomis ch gezi en niet meer uitvoe rbaa r en za l
een nieuwe a l terna t ieve bed ri j fso pze t ui t gewerkt c .q. doorgereke nd
moe t e n \>lorde n.
In he t we rkpl a n 1984 zal de bedri j fs voe r i ng ni et essen tieä l afwi jken
ten opzi c hte va n de voora f gaand e peri ode . De verwac hting bestaat dat
de dieldr i ncont a mi na t ie in de g rasku i l en lager zal zij n, door de
a a nschaf va n nie m11e maai- en schud\.;rerktu igen r esul terend i n een l agere
g r ondveront rei niging van de graskui l en. In de zomerperi ode zul l en de
me l kgeve nde dieren ' s nacht s me t mee r s nijma i s bi j gevoederd wor den
name l i j k ca. 6, 0 kg i n plaa t s van 4 , 5 kg .
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1. Inleiding
Op het bedri jf de Koningshoev en te Tilburg werd in de periode 1967197 3 ca . 65 ha zandg r ond jaar op jaar bemest met een grote hoeveel heid
rioolslib me t als doe l de bemes tingstees tand op peil te brengen. Door
he t opbre ng en van dit riool s lib \-lerd de grond in sterke mate verontr einigd naa r l ater bleek me t he t organochloorbes trijdingsmiddel die ld rin . Deze grond bes met ting was derma te s t e rk dat het houden van

mell~

vee op dit grasland r es ulteerde in ov e r schrijd i ng van het maxi mum toelaatbare gehal te voor die ld rin i n de melk. Door s pecif ieke l andbo uwkund ige maa treg e len werd deze contaminatie van de melk t er uggebrach t
tot ond er de toeges tane norm voor di eldri n ( RIKILT v erslag 83 . 56 dd.
1983-10- 03 ).
2 . Algemene gegeve ns bed rijf Koningshoeven
Het bedrij f is een ges pecialisee rd melkv ee houderijbedrijf . De tot ale
oppervla kt e cultuurgrond i s ca. 80 ha. De verkave ling i s goed .
In fig uur 1 i s ee n sit uatiesche t s gegeven van he t bed ri jf. Op \-le lke
per celen slib is aangewend, i s aangegeven met behulp van een B (bes me t) (65 ,08 ha ). I n de be treffend e percelen is de gemet e n dieldrincontaminatie va n de grond aangegeven resp. gemete n i n 1975 en/of 1981 .
Perce l e n waa rop geen s l i b is aangewend zi jn aa ngegeven me t behulp van
een 0 (onbe smet) (1 5 ,1 7 ha ).
Op he t bed rijf worden ongev eer 160 me lkkoeien en 110 st uks jongvee gehoud en. De melkprod uk tie in de periode mei 1983 - a pri l 1984 was per
koe 645 0 kg melk. Het gemiddelde vet gehalte bedroeg 4 , 19% en het
eiwitgeha lte 3 , 29% .
3. Werkpl an 1983-1984
3 .1 Bouwpl an 1983
Het aanta l ha g r asland e n s nijmals \-laren ve r geli jkbaar met de situat i e
in 1982 name lijk 39 , 72 ha gras l and en 40, 53 ha snijmais .
3.2 Zomer period e 1983
a.

_!!e\-leid..!_n~:

De me lkgeve nd e koe i e n a ll een overdag weiden en ' s nachts op stal
bi jvoeren met ca . 4, 5 kg ds s ni jmals per koe per dag .
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De me lkgeve nde koeien He ide n in twee groepen , een hoog- en ee n
laag- produktleve g roep. De hoogproduktleve groep krijgt het eers t e
e n beste Heidegras , de laagproduktleve groep komt achtero p. Het
s treven is de koeien tijdig te verweid en om de perce len niet t e
kort t e lat e n afgrazen om een elire kte opname van besmette g rond
zoveel mogelijk te voorkomen.
Het drachtige jongvee (vanaf 15 maanden) en de droogs t aande koeien
weiden op de onbes me tte pe rcel en (nr s . 26 t/m 32 : 7 , 20 ha ) .
He t ove rige jongvee ' s zomers op stal houd en en voe r en met vers
gras van onbesmette percelen en snijmais .
b.

lo~d~r~i.E_nin~:

Alle aandach t besteden aan het \'linnen van voord roogk uil met mini mal e grondvero ntr einiging ( goed e afstelling van de voede rwinningsapparat uur en de mollen vangen ).
Zoveel mogelijk graskuil winne n van onbesmette percelen grasland
(nrs . 14, 15 , 34, 35 en 36: 7,99 ha ) en dit g ra s zov eel mogelijk
apart inkuilen.
3 . 3 Stalperiode 1983-1984
Op grond va n he t voorgaand e bouwplan , de veebeze tting en he t be\'leidingssyst eem zal + 3 kg ds voordroogkuil per groot vee eenhe id
( g.v . e .) per staldag beschikbaar kome n. Het stalrantsoen word t aangevuld met + 7 kg ds s nijmais pe r g . v.e per s t a ld ag .
Hiernaast zal nog 4-5 kg ds s nijmais per koe per dag voor de zomer
1984 beschikbaar kome n.
3 . 4 Monst e rmate riaa l
Conform bemonst e ringa plan 1983 Horden een 8-tal melkmonsters ,
samenges t eld uit 4-6 melkmalen, genomen voor onderzoek op dieldrin
door het RIKILT . Verder zullen alle grasku il en en enke l e s nijruaiskui len (totaal ca . 8 monsters ), een krachtvoeder en een monster
drijfmes t op die ldrin onderzocht worden.
De bemonstering van de gras- en s nijmalskuilen wordt uit gevoerd door
de monsternemer van het Bedrijfs l a bora torium voor Grond- en Gewasond e rzoek t e Oosterbeek.
Deze kuil e n \'lorde n door Oaste rbeek teve ns onderzocht op droge stof geha l te (ds) e n de voederHaarde wordt berekend.
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De melkmonsters, krachtvoer en drijfmest worden door het bedrijf zelf
genomen.
3.5 Analysemethode
Qr.!!s.Ls~iJ.m_!!i~:

Het gehomogeniseerde monster wordt gemacereerd met acetonitril. De
acetonitrilfase wordt uitgeschud met petroleum- e the r en natriumsulfaatoplossing. De petroleumetherfase wordt tot klein volume geconcentreerd en gechromatografeerd over aluminiumoxide van nauwke urig afgestelde aktiviteit. In het eluaat wordt dieldrin gaschromatografisch
bepaald conform RIKILT analysevoorschrift A 180.
Melk:
Het uit het monster geisoleerde vet wordt opgelost in hexaan en gechromatografeerd over aluminiumoxide van na m1keurig afgestelde a ktiviteit. In het eluaat wordt dieldrin gaschromatografisch bepaald conform
RIKILT a nalysevoorschrift A 183.

4. Resultat e n 1983 - 1984
4.1 Bedrijfs voering
Ten gevolge van het zeer natte voorjaar zijn de perce l e n 10 t/m 13
(6,96 ha) me t gras ingezaaid in plaats van snijmais, waardoor het
bouwplan werd 46,68 ha gras land en 33,57 ha s nijmai s .
De bewe iding e n bijvoeding met snijmals is volgens plan verlopen. De
melkgeve nd e koeien hebben overd ag weidegang gehad in twee groepen .
's Nachts werd in de zomerperiode 4,5 kg ds snijmals per koe bijgevoerd.
De droogstaand e koei e n e n het drac htige jongvee hebben of dag en nacht
geweid op onbesmette perce l e n of zijn op sta l gevoerd met ver s gras
van onbesmette percelen e n snijmaiskuil . Het overige jongvee is
' s zome rs op stal gebleven en gevoerd me t ver s g r as voorname lijk van
onbesmette percel e n en snijmals. Deze die r en zi jn te vet ge\vorden en
daardoor s l echter tochtig. Ge durende deze zomer wa s sprake van zowel
een extreem natte periode ( a pril/mei en oktober) als een droog t eperiode in juli/augus tus . In juli/a ugustus is dan ook zee r intensief
berege nd.
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Het grasland, gelegen rondom de bedrijfsgebouwen kan beregend worden,
de snijmalspercelen 38 t/m 42 en de onbesmette graslandpercelen 34 t/m
36 niet, met als gevolg een lagere opbrengst per ha van de onbesmette
graspercelen. In mei en oktober was het zeer nat, waardoor het vee
mogelijk met grond bevuild gras heeft opgenomen.
In 1983 werd totaal 39,53 ha gras ingekuild . Dit betekent een maaipercentage van 85%.
Gedurende de stalperiode zijn de melkgevende koeien ingedeeld in drie
groepen. Deze dieren namen 3-3,5 kg ds voordroogkuil en± 7,5 kg ds
snijmais per dier per dag op. Aan het voerhek werd 2 kg snijmalskernkrachtvoer verstrekt aan alle melkgevende koeien . Hiernaast werd per
groep een hoeveelheid standaardkrachtvoer verstrekt naar gelang de
melkgift.
De droogstaande koeien en het jongvee zijn in november en begin
december gevoerd met graskuil 4, erwtenloofkuil 7 en snijmais.
Gedurende de rest van de stalperiode zijn de droogstaande koeien tot 2
'~eken

voor het afkalven en het jongvee gevoerd met gehakseld stro en

krachtvoer. De reden hiervoor was dat op deze manier het jongvee en de
droogstaande koeien "dieldrin vrij" gevoerd werden en dat meer snij mals over bleef om de melkgevende koeien in de zomer van 1984 wat meer
snijmais te voeren narnelijk 6,0 kg ds in plaats van 4,5 kg ds per koe
per dag.
Per 1 mei 1984 waren nog beschikbaar voordroogkuil 3 (42m3 ),
voordroogkuil 6 (56m3), voordroogkuil 8 (40 rn3) en 633m3 snijmais.
Voordroogkuil 8 met een zeer hoog dieldringehalte (0,11 mg/kg ds) zal
niet vervoederd worden. Met de snijmals kan gedurende vijf maanden
(1 mei-1 oktober 1984) aan 130 melkgevende koeien 6,0 kg ds snijmals
per koe per dag bijgevoerd worden.
4 . 2 Analyseresultaten
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de graskuilen gewonnen in
1983. In kuil 2 was verwerkt 10% aardappelen en in kuil 6 15% erwtenloof.
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Tabel 1. Overzicht graskuilen 1983
ha s afkanstig van
gehalten in de droge stof
kuil kg ds
ha ' s
onbesmette bes~rette n.t'i>l anorg • VEN oWkg dieldrin
nr . per kuil ~r kuil })ercelen
percelen stof (ras)
(op d.s.)
1
2
3
4
5
6
8

13.300
36.1180

11 .400
7.560
18.200
11.200
7.200

3,20
10,24
4,34
3,32
9,03
5,74
3,66

3,20
2,56
1,00

-

1,00
2,56

-

7,68
3,34
3,32
8,03
3,18
3,66

Tot. 105.340
1983

39,53

10,32
(26%)

29 ,21
(74%)

Tot. 140.000
1982

53,48

20,09
(38%)

33,39
(62%)

135
95
117
159
133
118
269
ganidd.*)
121
ganidd.
148

692
757
725
663
837
781
627

anlllOniakfraktie

0,027 - 0,029
0,016 - 0,034
0,004 - 0,048
0,012 - 0,021
0,048
0,031
0,11

17
12
13
18
I~

11

17

ganidd.*)
0,040
ganidd.
0,015

* excl. kuil 8 (niet vervoederd) bedraagt ras 117 en dieldringehalte 0,030 mg/kg op d.s .
Ter vergeli jking zijn in deze tabel tevens de totalen van 1982
v ermeld . In 1983 is een groter percent age ingekuild gras afkomstig van
besmette percelen . De gemiddelde kwaliteit i s matig . Het gemiddelde
dieldringehalte is 0,040 mg/kg ds en is ca . 3x zo hoog als in 1982.
Als kuil 8 (herfstkuil) die niet vervoederd zal worden buiten
beschouwing gelaten wordt is het gemiddelde dieldringehalte nog 0,030
mg/kg ds, dit is 2x zo hoog als in 1982. De meeste kuilen zijn onder
slechte weersomstandigheden gemaakt en meer gras is afkomstig van
besmette percelen. Dit verklaart echter slechts gedeeltelijk de hogere
dieldringehalten in de kuilen in 1983 .
De kuilen 1 t/m 4 zijn naar aanleiding van de hoge gehalten nogmaals
bemonsterd en geanalyseerd . Uit de resultaten (zie tabel 1) blijkt dat
i n iin kuil een grote variatie tussen de gehalten wordt aangetoond . Een
verklaring hi ervoor moet gezocht worden i n he t i nkuilen van besmet en
onbesmet gras in dezelfde kuil, waardoor een goede monstername niet
mogelijk is.
In een snijmalskuil werd 0,006 mg dieldrin/kg op ds aange toond , daar
in alle onderzoek van de afgelopen jaren in snijmals 0,005 resp . 0 , 006
mg dieldrin/kg ds werd aange toond is verder onderzoe k van de rnaiskuile n acht erwege gelat en en zal ook in 1984 geen snijmais meer op
dieldrin ond erzocht worden.
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Naast de graskuilen en iên van de vier in 1983 geoogste snijmalskuilen
is onderzocht een erwtenloofkuil (aankoop), herkomst Belgiä, welke
bevatte 0,018 mg dieldrin/kg ds.
Om de eventuele bijdrage via andere bronnen dan gras en snijmais na te
gaan is tevens een monster krachtvoeder en een monster drijfmest
onderzocht. Uit het dieldringehalte in het krachtvoeder (0,0006 mg/kg
ds) blijkt dat de bijdrage via het krachtvoeder te verwaarlozen is. In
de drijfmest

'~erd

0,018 mg dieldrin/kg ds aangetoond. De totale mest-

produktie op het bedrijf is ca. 1000 kg/ds/dag. Bij gelijke verdeling
over het aantal ha wordt ca. 80 mg dieldrin/ha/jaar op de percelen
gebracht ten opzichte van de dieldrinbesmetting van de grond (ca. 0,6
mg dieldrin/kg ds) is dit te verwaarlozen.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het dieldringehalte in de
tankmelk. Ter vergelijking zijn voorzover bepaald de analyseresultaten
van de voorgaande perioden opgenomen .
Tabel 2. Dieldringehalte in de tankmelk over de periode
mei 1981 - april 1984 (mg/kg op vetbasis )

1981/1982
--- -

1982/1983
----

..!.9.Q.3L12.8i

0,12

0,08

0,12

mei
juni
juli

0,13

august us

0,13

september

o, 11

o, 14

oktober

0,13

0,15

november
december

0,12

januari

0,10

o, 11

april
gemiddeld

8479.7

0,10

o, 11

0,16

0,13

0,13

o, 13

1)

0,10
0 , 12

februari
maart

0,12

0,12

0,12

o, 11

0,08

0,09

0,13

o, 11
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Opmerking bij tabel 2
1 ) Op 14 september 1983 werd van twee dieren een apart melkmonster
genome n en ond erzocht op dieldrin nameli jk
- koe nr. 737 - kalfdatum 10 september 1983, Je kalfs , was in de
droogstand periode zo goed mogelijk "dieldrin vrij" gehoud en , het
dieldringehalte in de melk

\o~as

0,07 mg/kg op vetbasis

- koe nr. 16 - kalfdatum 6 september 1983 , 1e kalfs , Has de afgelopen 2 jaar niet zo sc hoon ("die ldrin vrij" gevoerd) , het
die ldringehalte in de melk was 0,13 mg /kg op vetbasis .
I n dit j aa r werd een goe de melkproduktie behaald . Het gemidd elde
dieldringeha l te i n de periode mei 1983-april 1984 was 0,11 mg/kg op
vetbasis ten opzichte van de voorafgaande peri ode een ver laging met
0,02 mg/kg. De ve rwac htine bestaat dat het "d ieldrin v rij" voeren van
het dracht ige jongvee e n de droogstaande koe i en zal resulteren i n een
verdere verlaging van he t dieldr.ingehalte in de tankme lk. Oversc hrijdingen van het maximum toelaatbare gehalte van 0,15 mg dieldrin/kg
melk op vetbasis we rden niet aangetoond .
5. Discuss ie
I n de vers l agperiode 1983/1984 we rden i n de bedrij f s voering slec hts
ge ringe ve randeringen aangebracht . De droogstaand e koeien en het
drachtige jongvee werden of dag en nacht

ge\o~eid

op onbesmet te per celen

of zi jn op sta l gevoerd me t gras van onb esmett e percelen en s nijmais.
De betekenis van deze werkwijze is waarsc hijnlijk va n groot belang
zeker in relatie tot de hogere besmetting van de gras kuile n en de
gemeten lage r e die ldrinb es me tting in de melk.
He t vervoedere n van gehakselde stro en krachtvoeder aan de
droogstaande koe i en, tot 2 weken voor het afkalven en aa n het jongvee
\•lerkte kostenverhogend (ca . f 20.000,-/ jaar). Dit

k1o~am

naar vore n uit

he t bed rijfseconomisch ond erzoek uitgevoerd door he t Pro efs t ation voor
de Rundveehouder ij t e Lelystad, welke nagegaan heef t welke bedri jfsvoe ring economisch gezien een haa lbaar alternatief was om te komen t ot
een eenvo udiger bed ri j fsvoeri ng die mind er beg el ei ding vergt. Uit dit
onderzoek bleek dat ui tbreiding van de vees tapel en overschakelen op
s ummerfeeding een goed a lternatief zou zijn. Ten gevolge van de supe r lleffi ng i s dit niet meer r ea lis eerbaar, de vees t ape l zal juist verminde rd moeten worden.
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Een nieuwe alternatieve bedrijfsopzet zal door CRA Tilburg en PR
Lelys t ad doorgerekend moeten worden.
Uit de res ultaten van het onderzoek in 1983/1984 blijkt dat het vervoederen van veel snijmals ca. 4,5 kg ds in de zomerperiode en ca . 7,5
kg ds in de stalperiode en de extra aandacht bij de voeding van de
droogstaande koeien en het jongvee er toe bijgedragen heeft dat het
dieldringehalte in de melk niet werd overschreden .
6. Herkplan 1984
6.1 Bouwplan 1984
37,12 ha grasland .
43,13 ha snijmais .
Nu voor het jongvee en de droogstaande koeien geen voordroogkuil
gewonnen hoeft te worden zal de oppervlakte grasland verkleind worden
en meer snijmals geteeld worden. Hier komt nog bij dat ten gevolge van
de superheffing het aantal melkkoeien zal dalen tot ca . 145 stuks .
6.2 Zomerperiode 1984
a.

~e!!_e_!d_!n~:

De melkgevende koeien alleen overdag

'~eiden

en ' s nachts ca. 6,0 kg

ds snijmals per koe per dag bijvoeren . De melkgevende koeien weiden
in twee groepen, een hoog- en een laagproduktleve groep. De hoogproduktleve dieren krijgen het eerste en beste weidegras, de laagproduktleve dieren komen achterop .
Het streven is de percelen niet te kaal af te laten vreten.
Alle jongvee en droogstaande koeien overwegend op stal houden .
Deze dieren op stal voeren met vers gras van onbesmette percelen en
snijmalskuil of stro en krachtvoer .
De droogstaande koeien en het oudere jongvee alleen weiden op
onbesmette percelen .
b.

,Y_o~d~r!!_i~n_!n~:

Alle aandacht besteden aan het winnen van voordroogkuil met minimale grondverontreiniging (goede afstelling van de voederwinningsapparatuur en de mollen wegvangen) .
In het voorjaar van 1984 zijn nieuwe maai- en schudwerktuigen aangeschaft om een betere kwaliteit voordroogkuil te kunnen winnen .
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6.3 Stalperiode 1984 - 1985
Op grond van het voorgaande bouwplan, de veebezetting en het beweidingssystee m zal + 3,0 kg ds graskuil per koe pe r staldag besc hikbaar
komen. Het stalrantsoe n aanvullen met + 7,5 kg ds snijmals per koe pe r
staldag. Voor de zomerperiode is + 6 kg ds s nijmais per koe per dag
beschikbaar.
6.4 Monst ermateriaal
Alle graskuilen zullen

~~orden

onderzocht op dieldrin (ca. 5) en ver-

deeld over het jaar ca. 8 monsters tankmelk. De bemonst ering zal conform plan 1983 worden uitgevoerd (zie RIKILT- v erslag 83.56 dd.
1983-10- 03).
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