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INLEIDING
Ing. J. van Geneijgen

In dit jaarlijkse verslag van het onderzoek op de Waiboerhoeve wordt in het kort een overzicht gegeven van ervaringen en resultaten van een aantal praktische ontwikkelingen en
onderzoekprojecten. Bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek dient men te
bedenken dat deze in het algemeen vrij sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden
waaronder het is uitgevoerd. De bedrijfsomstandigheden lopen in de praktijk sterk uiteen
en het is onmogelijk het onderzoek op de Waiboerhoeve in alle opzichten tegelijkertijd op
die grote verschillen af te stemmen. Daarom is het ook niet altijd mogelijk algemeen geldende conclusies te trekken.
De resultaten van het onderzoek moeten beoordeeld worden tegen de achtergrond van de
omstandigheden waaronder het is uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor de projecten,
waarbij geen vergelijkend onderzoek werd uitgevoerd. Hier worden ook alleen maar de ervaringen en de verkregen gegevens bij het ontwikkelen van een bepaald systeem vermeld.
Hoewel het onderzoek bij een aantal projecten nog niet is afgerond wordt de verkregen
informatie toch reeds vermeld, omdat ze kan bijdragen tot een beter inzicht in de betreffende problematiek. Soms worden op basis van de opgedane ervaringen alleen enkele punten naar voren gebracht, die momenteel voor de praktijk van belang kunnen zijn.
De Waiboerhoeve
Het onderzoek op de Waiboerhoeve is sterk op de praktijk gericht en vindt voor een groot
deel plaats binnen de samenhang van een compleet bedrijf. De proefboerderij is daarom
verdeeld in 6 produktieafdelingen: 5 voor melkvee en 1 voor vleesvee. Voor onderzoek op
het gebied van de schapenhouderij zijn ca. 150 fokooien aanwezig. De produktieafdelingen worden zoveel mogelijk als zelfstandige bedrijven geëxploiteerd. Elk bedrijf heeft een
vaste arbeidsbezetting, een bepaalde oppvervlakte grond, eigen gebouwen, een eigen
veestapel en naast loonwerk ook eigen machines.
De Waiboerhoeve is globaal ingedeeld als volgt:
Afdeling
Vaste medewerkers
Grasland (ha)‘)
Snijmais (ha)
Voederbieten (ha)
Melkkoeien
Pinken
Kalveren
Schapen (fokooien)
Vleesstieren3)

2

3

4

5

6

Alg.

2
49

2
53

1
29

13

60
20
20

120
45
45

130
50
50

120
45
45

1
21
3
3
50
15
15

1

26

300

-

Totaal
~-

21
1882)
3
3
480
175
175
150
300

l) Voor sommige afdelingen is extr‘a land op afstand beschikbaar (ca. 50 ha snijmais).

*) Inclusief10 ha grasland voor de schapenhouderij.
3, Per jaar af te leveren op een leeftijd van ca. 15 maanden. Ze worden aangekocht in 3 groepen van
100 stuks als kalveren van ca. 1 week oud. Verder zijn er nog 160 vleesstieren tot 6 maanden voor
huisvestingsonderzoek.
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Afgezien van het onderzoek is de exploitatie er op gericht onder de gegeven omstandigheden een zo goed mogelijk arbeidsinkomen te verkrijgen. Er wordt gestreefd naar een hoge
arbeidsproduktiviteit waarbij veel aandacht wordt besteed aan éénmanssystemen. Verder
wordt er - voorzover de gekozen systemen dat toelaten - gewerkt met zo eenvoudig mogelijke middelen. De meeste stallen zijn bijvoorbeeld niet ge’isoleerd en alle luxe is achterwege gelaten. Dat betekent evenwel niet dat het in de praktijk ook zo moet. Op de Waiboerhoeve wil men laten zien hoe het kan Deze opzet maakt de Waiboerhoeve aantrekkelijk voor bezoekers en ook voor herhaald bezoek. In 1982 zijn er ruim 16.000 bezoekers
geweest.
Nieuwe ontwikkelingen
De accommodatie en de bedrijfsinrichting worden voortdurend aan de onderzoekwensen
aangepast. Nadat eerder al een grupstal werd gebouwd alsook een open jongveestal en
een stierenstal voor welzijnsonderzoek ging begin 1982 het vijfde melkveebedrijf van start
met een bedrijfsopzet gericht op energievraagstukken. Daarvoor werd de bestaande voerligboxenstal gerenoveerd. Nieuwe voerligboxen met nekbeugels en rubbermatten zijn gemonteerd en de stal is verlengd met 16,50 meter voor de huisvesting van jongvee. Naast
het stalgebouw werden twee sleufsilo’s gebouwd voor de opslag van kuilvoer (kuilgras,
snijmais en voederbieten). In de stal is voorts een stalluchtwarmtepomp geïnstalleerd en in
de melkkamer een melkwarmtepomp. Voor de stroomvoorziening van deze afdeling is een

De windmolen die het energiezuinig bedrijf (nieuwe afd. 5) van stroom moet voorzien is in november
1982 geïnstalleerd.
The wind generator for electricity-supply of fhe energy-economical farm (new unit 5) is placed in
November 1982.
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windmolen gekocht en voor het scheiden van de mest een mestscheider. Er is een 1 km
lange leiding door het land aangelegd en een beregeningshaspel (systeems Baars) gekocht om het effluent van de mest te verregenen.
Verder werd het bedrijf met 180 melkkoeien en zomerstalvoedering per 1 mei 1982 opgeheven. Deze afdeling wordt nu geëxploiteerd als een bedrijf met ca. 130 melkkoeien en
bijbehorend jongvee. De stal werd vrijwel geheel onderkelderd en voorzien van roostervloeren. Er zijn pootloze boxafscheidingen gemonteerd op een vlakke stand met een
kunststofmat. De kalveropfok tot een leeftijd van 2 maanden gebeurt in buitenhokjes. In de
zomer wordt weidegang toegepast met ‘s nachts opstallen en bijvoedering van snijmais.
Het jongvee wordt geweid op een veldkavel waar ook het meeste ruwvoer gewonnen moet
worden. Het onderzoek op dit nieuwe bedrijf zal in het teken staan van het welzijn van de
dieren, met name zullen de invloed en eventuele gevolgen van overbezetting bestudeerd
worden.

Afdeling 3 werd in de zomer van 1982 grondig verbouwd; vrijwel de gehele stal is onderkelderd.
During renovation in the summer in 1982 unit 3 is provided with slatted floors and cellars for storage of
slurry.

Ook het centrale jongvee-opfokbedrijf is per 1 mei 1982 opgeheven. Dit betekent dat
iedere afdeling nu zijn eigen jongvee opfokt.
In 1983 moet bij de grupstal nog jongveehuisvesting worden gebouwd en moet er nog een
afdeling (torensilobedrijf) worden gereorganiseerd. Bij het uitwerken van de reorganisatieplannen wordt er van uitgegaan dat er een aanvaardbaar arbeidsinkomen voor twee man
op 30 ha land realiseerbaar moet zijn bij een hoge melkproduktie, goede melkkwaliteit en
een grote bedrijfshygiëne.
7

De stal van het centrale jongvee-opfokbedrijf wordt geschikt gemaakt voor de huisvesting
van paarden.
Voor het paardenonderzoek komen in de loop van 1983 20 dekrijpe of gedekte merries
beschikbaar. Het onderzoek wordt gericht op de problematiek van de paardenhouderij
voor sport en recreatie en heeft voorlopig betrekking op:
- Huisvesting (boxen, stands, groepen, strooisel)
- Arbeid (studies over uitmesten, voeren, stapmolen)
- Voeropname (vers gras, voordroogkuil, snijmais, hooi, krachtvoer)
- Voederniveau (drachtige merries, jonge paarden)
- Grasland (beweidingssystemen, N-bemesting, banen, parasieten, afrasteringen).
Werkgroep ,,Onderroek in bedrijfsverband”
De grote lijnen van het onderzoek en het onderzoekprogramma worden aangegeven en
regelmatig besproken in de werkgroep ,,Onderzoek in bedrijfsverband”. Deze werkgroep
was ten tijde van het tot stand komen van dit verslag als volgt samengesteld.
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR)
Dr. ir. A. Osinga (voorzitter), ing. J. van Geneijgen (secretaris), ing. C. van Bruggen, L.
Dees, ing. H. E. Harmsen, ing. A. G. Hengeveld, J. W. F. Hijink, A. R. M. Horstink, ir. P.
J. M. Snijders, ing. W. J. Bruins, ir. W. Luten en drs. J. W. Seinhorst.
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG)
Ing. J. A. Gels, W. J. Buitink, ing. G. Postma en ing. Tj. Westendorp.
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO)
Ing. J. de Rooij.
Consulentschap voor melkwinning, melkhygiëne en boerenkaasbereiding, afd. onderzoek (CMMB)
Ing. J. Brouwer.
Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
Ir. G. J. Wisselink en ing. M. H. Douna (gedetacheerd bij het PR).
De onderzoekverslagen van de Waiboerhoeve in deze serie komen tot stand op
en onder supervisie van deze werkgroep.

INTRODUCTION
Ing. J. van Geneijgen

In this annual report of the investigations on the experimental farm “Waiboerhoeve”, an
outline is given of experiences and results of a number of practica1 developments and research projects. It should be noted that in general the results of the investigations rather
strongly depend on the circumstances. The circumstances on the farms in practice being
much different, it is impossible to adapt the investigations on the Waiboerhoeve to all those
differences. So it is not always possible to draw general conclusions.
For a good judging of the results the circumstances, under which the experiments are carried out, should be thought of. This applies especially to the projects without comparable
investigations. Here only experiences and data, obtained with developing some special
system, are discussed.
Although a number of projects are not yet completed, the information obtained is reported
because it can contribute to a better insight into the problem concerned. In some chapters
only those results are discussed, which can be of value for practice now.
The “Waiboerhoeve”
Research at the “Waiboerhoeve” is strongly directed towards the practica1 side, and
largely takes place within a complete farm. The experimental farm Waiboerhoeve is
therefore divided into 6 production divisions: 5 for dairy cattle, and 1 for beef cattle. Hundred and fifty breeding ewes are available for research into sheep farming. The production
divisions are used as much as possible like independant farms. Each farm has a permanent labour force, a certain area of ground, its own buildings, its own livestock and, besides contract work, also its own machines.
Apart from research, the exploitation is directed towards obtaining a maximal labour inThe arrangement of the experimental farm is roughly as fellows.
Unit
Employees
Permanent grasland (ha)‘)
Maize for silage (ha)
Fodder beets (ha)
Dairy cows
Yearling heifers
Calves
Breeding ewes
Bu W)

1
1

3

4

5

6

2
53

1

26

2
49

29

60
20
20

120
45
45

130
50
50

120
45
45

1
21
3
3
50
15
15

1
-

2

~~ ~_

300

General

Total

12

21
1882)
3
3
480
480
175
150
300

For some units extra land is available at distance and/or roughage is bought (c. 50 ha of temporary
grassland and maize for silage per year).
Including 11 ha pasture for sheep management.
To be delivered per year when about 15 months old. They are purchased in 3 groups of 100 each,
as calves of approx. 1 week old. There are also 160 young bulls (until 6 months) for research on
housing systems.
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come under the given circumstances. The purpose is high labour productivity with close
attention to one man systems. Simple methods and materials are used as far as the chosen systems permit. For example, the majority of stalls is not insulated, and all the luxuty
has been omitted. This should not be interpreted as a rule for practice, but the Waiboerhoeve only shows that such a set up is possible. This design of the Waiboerhoeve attracts
visitors, also for a repeated visit. In 1982 more than 16.000 people visited the Waiboerhoeve.
New developments
Accommodation and farm equipment are continuously adjusted to research purposes.
Some years ago a tying stal1 has been built. Later on an open rearing stal1 and a stal1 for
“wel1-being” research for young bulls were built.
In 1982 the 5th dairy unit with a farmplan for energy-economy was started. For this goal an
existing stable was renovated. New cubicles (along the feeding fence) with neckbows and
rubber mats are placed and the stable is extended 16,5 m for housing young stock. Near
the stal1 two walled clamp silos are built for storage of silage (wilted silage, maize silage
and fodder beets). Inside a heatexchange system for stable air and a heatexchange for
milk are placed. A windmill contributes to the electricity-supply of this farm. An installation
has been bought for separating slurry into a solid and a liquid part. The liquid part is spread
on grassland with a sprinkler installation (Baars system) via a 1 km pipe which is laid
through the land.
The farm with 180 dairy cows on zero grazing is discontinued since 1 May 1982. Now unit
3 is exploited as a farm with 130 cows and young stock. The stal1 has a slatted floor and
cellars for storage of slurry. Between cubicles partitions without a leg at the rear end are
set up; the cubicles have a synthetic mat on a flat floor. Young stock is reared until 2
months old in calf pens outside. In summer cows are grazed in day-time; at night they
are housed and fed with maize silage. Young stock are grazed on remote plots, which supply most of the roughage. Research on this farm is directed to well-being of cattle. In particular attention is paid to influence and eventual consequences of overstocking of cubicles
and feeding.
Also the central rearing farm is discontinued since 1 May 1982. Each unit takes care for its
own young stock now.
In 1983 housing for young stock of the tying stal1 has to be built, and unit 4 (with harvestore) has to be reorganized. Aims for a new set-up are an acceptable labour-income for
two men on 30 ha of land, a high milk production, good quality of milk and a good farmhygiene.
In 1982 the Institute had started investigations and advisory services on horses. The buildings of the former central rearing unit will be re-modelled for the housing of horses. During
1983 20 mares (mature or served) will be bought for research purposes. Research wil1 be
directed towards practica1 problems of horse husbandry for sport and recreation. Some
subjects are:
- Housing (boxes, tying stall, groups, litter)
- Labour (studies about cleaning out stables, feeding, walk mill)
- Feed intake (fresh grass, wilted silage, maize silage, hay, concentrates)
- Feeding leve1 (gestating mares, young horses)
- Grassland (grazing systems, nitrogen use, parasites, fencing)
10

Working-Group “Research on the Farm”
The essentials of the research are discussed regularly in the Working-Group “Research
on the Farm”. The research program is also set up by this group. Members of this group
were the following persons.
- Research and Advisory Institute for Cattle, Sheep and Horse husbandry (PR)
Dr. ir. A. Osinga (chairman), ing. J. van Geneijgen (secretary), ing. C. van Bruggen, ing. H.
E. Harmsen, ing. A. G. Hengeveld, J. W. F. Hijink, A. R. M. Horstink, ir. P. J. M. Snijders,
ing. W. J. Bruins, ir. W. Luten and drs. J. W. Seinhorst.
- Institute of Agricultural Engineering (/MAG)
Ing. J. A. Gels, W. J. Buitink, ing. G. Postma and ing. Tj. Westendorp.
- Research Institute for Animal Husbandry (NO)
Ing. J. de Rooij.
- Milk Hygiene Research Centre (CMMB)
Ing. J. Brouwer.
- Agricultural Economics Research lnstitute (L El)
Ir. G. J. Wisselink and M. H. Douna (detached with the PR).
The research reports in this series of experiments on the Waiboerhoeve have been initiated by the Working-Group and are published under her supervision.

Feed units
1 kVEM= 1000 VEM (net energy for milk production)

1 VEM = 1.65 kcal
1 VEM = 1.65 x 4.184 kJ
Example: if 1 kg DM of maine silage contains 1510 kcal net energy for milk production, this
product
1510
contains p = 915 VEM per kg DM.
1.65
For VEVI (net energy for beef production) the same formula can be used (replace VEM by
VEVI).
The new net energy is described in “Intern rapport nr. 92” by Dr. ir. A. J. 1 i. van Es and Dr.
ir. Y. van der Honing, IVVO, Lelystad, Holland.
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ENKELE TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE
BEDRIJFSINRICHTING
Ing. J. Visch

Naast de gegevens die voor het onderzoekprogramma worden verzameld, komt ook op
het gebied van de bedrijfsexploitatie informatie beschikbaar. Dit hoofdstuk vermeldt een
aantal aspecten van de bedrijfsinrichting die een informatieve betekenis hebben voor de
praktijk.
Resultaten melkvee
De gemiddelde melkproduktie van alle koeien is dit jaar iets gedaald tot bijna 6600 kg melk
per koe. In tabel 1 is een overzicht gegeven van een aantal gegevens over het melkvee in
het bedrijfseconomisch boekjaar 1981/‘82.
Op afdeling 1 en 2 was sprake van een lichte toename van de melkproduktie. Met name op
afdeling 2 ligt de melkproduktie in relatie tot het krachtvoerverbruik zeer gunstig. Op afdeling 4 was er een duidelijke teruggang in de melkproduktie. De oorzaak van deze daling is
moeilijk aan te geven.
De gehaltes van de melk zijn aan de lage kant, met name het eiwitgehalte valt tegen.
Tabel 1

Gegevens van de vier melkveebedrijven over het boekjaar 1981/‘82
Afdelinolunit

Gem. aantal melkkoeien/
average number of cows
Gem. leeftijd bij afkalven/
average age at calving
Melk per koe (kg)/
milk yield per CO w
Vetgehalte (%)/
fat
Eiwitgehalte (%)/
pro tein
Gld. per 100 kg melk (excl. BTW)/
Hf/. per 100 kg milk (excl. V.A. T.)
1 e klas melk (%)/
first class milk
Totaal melk (kg)/
total milk
Wintermelk (%)/
win termilk
Gve per ha + voedergewassen/
LW per ha + fodder crops
Arbeid (uren per koe)/
Labour (hours per cow)
Krachtvoer per melkkoe (kg)/
concen tra tes per CO w
Table 1

12

1

2

3

4

56,6

112,7

178,l

112,9

3,lO

4,02

4,03

4,05

6082

6782

6629

6538

3,99

3,99

4,03

3,96

3,31

3,31

3,22

3,22

69,12

69,36

69,lO

69,39

100

92

95

100

344225

758058

1171914

725981

42,2

44,4

47,5

58,7

2,84

2,83

4,08

3,63

54

45

41

37

1526

1524

1552

2177

Data of the four dairy units of financial year 198 V'82

Arbeidsverbruik
Iedere medewerker vult dagelijks een zogenaamd werkbriefje in. Hierop wordt vermeid
hoeveel uur er besteed is aan bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld melken). Per afdeling worden deze gegevens verwerkt tot een jaaroverzicht van het arbeidsverbruik. Tabel 2
vermeldt een aantal van deze gegevens.
De tabel laat zien dat op een melkveebedrijf een behoorlijk deef van de dag (40 tot 60 %)
wordt besteed aan melken en bijkomend werk. De tijd die besteed wordt aan voederwinning is vrij gering; het maaien, schudden en wiersen wordt door de afdeling zelf uitgevoerd,
het inkuilen op zich wordt uitgevoerd door de loonwerker.
Op de tweemansbedrijven wordt tijdens de weekenden bij ziekte en bij vakantie het werk
door 1 persoon uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat activiteiten die op het gebied van
de bedrijfsleiding liggen niet in het arbeidsverbruik zijn opgenomen.
Tabel 2

Arbeidsverbruik per afdeling 1981/'82
Afdelinglunit
1

Vaste arbeidsbezetting/
usual labour force
Gem. aantal koeien/
average number of cows
Gem. aantal stuks jongvee (gve)/
average young stock (LSU)
Gem. aantal stieren (gve)/
average number of bulls (LSU)
Arbeidsverbruik totaal (mu)/
total working hours
Arbeidsverbruik per koe of per gve (mu)/
working hours per cow or per LSU
Melken/
milking
Bijkomend werk/
work around milking
Veeverzorging/
tending of cattle
Stalvoederingl
work for zero grazing
Bemesting/grasland verzorging/
ferti/izing/grassland management
Voederwinning/
fodder harvesting
Algemeen/
general
Totaalltotal
Table 2

2

1

3

2

4

3

56,6 112,7 178,l

5
(jongvee/
y*WI
stock)
1

6

1

1

109,6

-

112,9

38,l

- 199,7
3050

5086

19

11,5

12

775

16

17

7180 4176

2751 2383

2

4
54

-

18

10

4

-

0

-

1

-

2

2
12

25

Working hours per unit 198 V82
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Drachtigheidsresultaten
In de periode 10 oktober 1981 tot 30 september 1982 was 62,3 procent van al het vee op
30 tot 56 dagen na de eerste inseminatie weer drachtig.
Tabel 3

Drachtigheidspercentage over de periode 1 oktober 1981 tot en met 30 september 1982
Aantal 1 e inseminaties/
number of firs t insemina tions

Drachtigheidspercentage/
concep tion ra te

1
2
3
4
5

80
159
198
155
53

62,5
57,8
71
55,4
64,5

Totaalltotal

645

62,3

Afdeling/
unit

Table 3

Conception rate between 1 October 1981 and 30 September 7982

Dit percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde, toch is de tussenkalftijd goed (358
dagen op afdeling 2 tot 377 dagen op afdeling 1). Dit komt doordat vrij vroeg na ‘t afkalven
met het insemineren wordt begonnen, ca. 40 dagen. Er wordt naar een tussenkalftijd van
365 dagen gestreefd. Er wordt getracht de vruchtbaarheid van de veestapel op een hoog
peil te houden met een bedrijfsbegeleidingssysteem. Probleemkoeien worden onderzocht
en eventueel behandeld en op drachtigheid gecontroleerd door de dierenarts.
Eindbuisdrainage
Al het land van de Waiboerhoeve is gedraineerd op een diepte van 80 cm. De eindbuizen
van de drainage worden in ‘t voorjaar naar binnen in de drains geduwd. Dit voorkomt beschadiging bij het maaien van het talud in de zomer. Na de laatste maal taludmaaien (oktober/november) moeten de eindbuizen weer uitgetrokken worden, omdat anders het water
uit de drainpijpen langs het talud vloeit waardoor de taluds kunnen afkalven. Het komt
daarbij geregeld voor dat de ingeschoven eindbuizen vastzitten. Ze worden dan met een
nijptang beetgepakt en uitgetrokken, waardoor er nogal eens stukken van de eindpijp afgebroken zijn. Om dit lastige karwei boven een sloot met veel water erin te vereenvoudigen,
heeft één van de medewerkers van de Waiboerhoeve een handig hulpmiddel gemaakt.
Het is een stuk ijzer met aan het eind een haak. Lopend langs de slootrand kan nu op een
snelle en simpele manier het werk uitgevoerd worden. De haak past precies in de eindbuis
en door duwen of trekken kan de eindbuis heen en weer geschoven worden.
Verwarming melkstallen
De melkstallen op de Waiboerhoeve zijn wel geïsoleerd, maar toch vorstgevoelig. Om te
voorkomen dat tijdens vorstperioden het restwater in de melkleidingen, melkslangen en
spoelkoppen bevriest of de pulsators vastvriezen, is er verwarming in de melkstallen aangebracht. De verwarming kan ook gebruik worden voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden tijdens erg koude dagen. De volgende systemen zijn in gebruik:
- Elektrische verwarmingsspiralen. Deze zijn onder de putrand geplaatst. Afhankelijk van
de grootte van de melkstal zijn er 3, 4 of 6 spiralen gemonteerd (permanent).
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Elektrische Iuchtverhitter. Dit is een ventilatiekachel, die te leveren is met verschillende
capaciteiten. Deze wordt boven in de melkput opgehangen.
Olie gevulde elektrische radiatorkachels, deze worden in een koude periode in de melkput geplaatst.
Centrale verwarming, aangesloten op apparatuur voor het terugwinnen van melkwarmte.
Deze verwarmingssystemen horen voorzien te zijn van een thermostaat en/of tijdschakelaar zodat ze niet onnodig aanstaan.
Ervaringen met Trespa
Trespa is een kunststof gemaakt van geperst papier en kunsthars, en wordt gebruikt als
vervanger van plywood- of asbestcement-platen. Op de Waiboerhoeve is Trespa op verschillende manieren toegepast:
- Bekleding van melkstalwanden; op afdeling 2 zijn de melkstalwanden in 1979 bekleed
met dit materiaal omdat de plywoodplaten plaatselijk doorgerot waren
- Wanden van een werktuigberging.
- Scheidingswanden tussen éénlingboxen voor kalveren.
- Koloniehokken voor de opfok van kalveren.
- Deuren voor de afkalfstal en de ziekenstal.
De ervaringen met dit materiaal zijn goed. Trespa is zeer duurzaam, na 4 jaar toepassing
is er nog niets aan het materiaal te zien. Het is keihard en watervast. Een nadeel is dat
Trespa nogal duur is.
Ervaringen met ongeïsoleerde stallen
Met uitzondering van het vleesveebedrijf en de grupstal zijn de stallen van de Waiboerhoeve niet geïsoleerd. De melkstallen, melkkamers en ziekenstallen zijn wel geïsoleerd. Ruim
10 jaar is er nu ervaring opgedaan met deze stallen, onder zeer wisselende weersomstandigheden. Zoals zeer warme zomers (1976), erg koude en ruige winters .(‘78/‘79). Gebleken is dat de gezondheid van het vee nimmer heeft geleden onder de invloed van niet geïsoleerde stallen, en ook de melkproduktie was goed. Er is wel voor een goede ventilatie
gezorgd; kou is veel minder erg dan een bedompte lucht. Wat betreft de technische zaken
zoals waterleiding en mestafvoer waren er ook weinig problemen tijdens strenge vorst. Het
watercircuit is dan ook zo aangelegd, dat de kans op bevriezing vrijwel nihil is. De centrale
vlotterbak staat opgesteld in de geisoleerde melkkamer. De voorraadbakken in de stal
worden gevoed via een ondergrondse leiding (of over de bodem van de mestkelders). De
kwetsbare delen worden beschermd met isolatiemateriaal. Om bevriezing van de mestafvoer te voorkomen kan landbouwzout toegepast worden en moet de mestschuif (met een
tijdklok) vaker draaien, bijvoorbeeld 12 keer per dag, zodat deze niet vastvriest.
Voor de veehouder zelf kan het van betekenis zijn dat het in een geïsoleerde warme stal
aangenamer werkt.
Nekbeugel in voerligboxenstallen
Op de afdelingen 4 en 5 zijn de schoftbomen van de voerligboxen geheel of gedeeltelijk
vervangen door nekbeugels.
Nekbeugels hebben in vergelijking met schoftbomen het voordeel dat de koeien gemakkelijker staan te vreten. Ze trekken bij nekbeugels minder voer in de boxen, omdat ze bij het
15

Bij nekbeugels in een vloerligboxenstal kunnen de koeien vrij staan te eten. Een gedeelte van deze
stal is geïsoleerd vanwege de stalluchtwarmtepomp.
Witb neck-bows in front of feeding cubicles the cows can eat standing free. A part of this stable is
insulated because of the heat exchange system for stable air.

vreten geen stapje terug hoeven te doen, als ze een pluk ruwvoer hebben opgenomen.
Opstaan is niet gemakkelijker bij beugels. De koe moet namelijk precies in het midden van
de stand omhoog komen, om met de nek in de beugel terecht te komen. Voor enkele
koeien geeft dat in het begin wat problemen. Bij een rechte buis op een hoogte van ruim
een meter is dat nooit een moeilijkheid.
Aan het gebruik van de beugels wennen de koeien overigens bijzonder snel, zodat de beugel dan alleen nog maar voordelen biedt. Geen dikke nekken meer en geen morsen van
voer. Wat de reinheid van boxen en koeien betreft, werkt de beugel zeker niet in het nadeel.
Het horizontale deel van de beugel van Ametrak, die is toegepast, is aangebracht op een
hoogte van ca. 70 cm. Dat is een essentieel verschil met de beugel die 15 jaar geleden
werd toegepast in voerligboxen- en combinatiestallen. Toen werd de overigens bijna identieke beugel op een hoogte van 85 à 90 cm aangebracht. Dit had tot gevolg dat de schouder van de koe bij het opstaan de beugel voorbij schoot. Wanneer de koe dan doordrukte
kon zij haar ribben breken.

- In het boekjaar 1981/‘82 werden gemiddeld 470,3 koeien gemolken. De jaarproduktie

was 6650 kg per koe.

- Het arbeidsverbruik was in dat boekjaar gemiddeld 44 manuren per koe.
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- Het drachtigheidspercentage ligt op 62,3 %. De tussenkalftijd is 365 dagen. Het veterinair bedrijfsbegeleidingssysteem voldoet goed.
- Met nekbeugels voor voerligboxen zijn de eerste ervaringen gunstig.
- Een speciaal voor dat doel ontworpen haak bleek een handig hulpmiddel om eindbuizen
van de drainage te verschuiven.
- Er zijn verschillende verwarmingssystemen in gebruik om vorstschade in de melkstallen te voorkomen.
- De ervaringen met Trespa als vervanger van plywood zijn gunstig. Het materiaal is echter nogal duur.
- Na tien jaar ervaring met ongeïsoleerde ligboxstallen kan worden geconcludeerd dat deze goed bevallen. Een voorwaarde is, dat de ventilatie in orde is en dat voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bevriezing van de drinkwatervoorziening en de mestafvoer
te voorkomen.
Some technical aspects of farm equipment
During the financial year 1981/82 an average of 470,3 cows have been milked. Mean
lactation yield was 6650 kg per cow.
Use of labour was on an average 44 man hours per cow.
The pregnancy rate of first insemination was 63%. The calving interval is 365 days. The
regular veterinary service system works satisfactory.
The first experiences with neck bows in front of feeding cubicles are favourable.
A special, for that purpose projected hook proved to be a handy aid to shift the endpipes
of the drains.
Different heating systems are in use to prevent milking parlours from frost damage.
The experiences with Trespa as a substitution of plywood are favourable. However, the
material is rather expensive.
After ten years of experience with un-isolated cubicle houses, it can be concluded that
these give good satisfaction. On condition that the ventilation system is all-right and precautions are taken to prevent the tap water supply and the dung removal system from
freezing.
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Ir. P. J. Vl. Snijders

Bij grote veestapels vormt het verdelen van kuilvoer uit op de voergang staande blokken
een karwei dat veel tijd en inspanning vraagt. Voorai in het weekeinde wordt dat als bezwaar/uk ervaren. Er is een vrij brede voergang nodig die bij nieuwbouw tot hoge bouwkosten leidt. ten besparing op bouwkosten is mogelijk door de voerhekken dichter bij elkaar
te plaatsen, zodat ertussen eigenlijk alleen maar een voergoot overblijft. Wanneer daarin
blokken kuil worden geplaatst is naverdelen met de hand niet meer nodig.
Beperkte vreetbreedte
Een systeem dat sinds 1981 op de Waiboerhoeve wordt beproefd, is het in voorraad voeren van blokken op een smalle overdekte voergang buiten de stal. De bestaande ligboxenstal is uitgevoerd als een 4-rijige slaapstal (13,20 m breed) en werd tot de stalperiode
1981/1982 gecombineerd met zelfvoedering uit sleufsilo’s. De voergang is 2,30 m breed
met aan weerszijden een voerhek. Er is per koe een vreetbreedte van ruim 30 cm. Over
een lengte van 19,O m kunnen dan ongeveer 25 blokken met de lange zijden tegen elkaar
geplaatst worden. De vloer van de voergoot is 15 cm verhoogd zodat de dieren verder kunnen reiken naar het voer zonder hun voorklauwen te zwaar te belasten. De voergoot wordt
2 à 3 keer per week met een kuilsnijvork van 1,5 m breed gevuld.

Dubbel voerhek met overkapping op afdeling 2. Het dak is zo hoog omdat anders de kuilvoersnijder
met hefmast er niet onderdoor kan.
Silage between two covered feeding fences on unit. 2. The heigth of the roof is necessary for entrance
of the silage black cutter with hydraulic lift.
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In eerste instantie was de voergang slechts 2,lO m breed. De dieren konden bij deze
breedte van de voergang het voer geheel opmaken. Om te voorkomen dat er vooral bij bredere kuilvoerblokken (150 cm en meer) voer op de loop/eetruimte gemorst wordt, is de
voergang later verbreed tot 2,30 m. De ruimte tussen voerhek en voer is nu ca. 40 cm
waardoor er weinig gemorst wordt. Er wordt momenteel gevoerd met een heftruck omdat
de op het bedrijf aanwezige zware trekker te breed is om mee te manoeuvreren bij een
voergootbreedte van 2,30 m.
Voorraadvoedering
De dieren kunnen niet al het voer bereiken bij een voergootbreedte van 2,30 m. Bij graskuil
blijft in het midden 15 cm staan, bij snijmais ca. 30 cm, een rest die de laatste dag even
verdeeld moet worden. In het weekend (2 à 3 dagen) is echter geen arbeid nodig. Er kan
voor ca. 3 dagen voorraad voer worden klaargezet.
De melkkoeien zijn verdeeld in een groep hoogproduktieve dieren, een groep laagproduktieve en droogstaande koeien.
Eventuele voerresten worden doorgeschoven naar de droogstaande dieren. Er wordt volgens de eerste indrukken ruim ruwvoer opgenomen, vermoedelijk mede omdat de dieren
dag en nacht over ruwvoer kunnen beschikken. Bij minder goed kuilvoer lijkt de voeropname de eerste dagen beter dan de laatste dag. Dit is hetzelfde effect dat optreedt als bij
omweiden een perceel de laatste dag beweid wordt. Welke gevolgen dit heeft moet nog
nader bekeken worden. Ook de produktie van de dieren is goed. Bij dit systeem is het in
vergelijking met zelfvoerdering uit sleufsilo’s gemakkelijker om goed kuilvoer aan de hoogproduktieve koeien te voeren en minder goed voer aan de laagproduktieve groep. Ook kan
de voeropslag goedkoper uitgevoerd worden dan bij zelfvoedering. In de weideperiode kan
gemakkelijker bijgevoerd worden (vers gras of snijmais).
Overige aspecten
De krachtvoerverstrekking buiten de melkstal is in deze situatie uiteraard moeilijk omdat in
de stal geen voergang met een eetplaats per dier aanwezig is. Op de Waiboerhoeve wordt
echter gewerkt met buitengeplaatste geprogrammeerde krachtvoerautomaten.
De mest wordt met een vouwschuif verwijderd. Problemen bij vorst zijn grotendeels te
voorkomen door de schuif met behulp van een tijdklok extra vaak te laten lopen waardoor
ze niet vastvriest. Verder moet worden opgemerkt dat wanneer de loopoppetvlakte van de
dieren te sterk beperkt is, het moeilijker wordt tochtigheid waar te nemen.
Silage between two feeding fences
Since 1981 on unit 2 a new feeding system is used. With a silage cutter blocks are placed
between to covered feeding fences outside. Distance between the feeding fences is 2,30
m, the floor between is made 0,15 m higher to prevent overburding of front claws when
reaching.
The aim of the system is labour-saving. Only 2 or 3 times a week the feeding gutter is
filled. Feeding width is 0,30 m per cow. The herd is divided into production groups. According to first impression fodder intake is good. Only with less good fodder quality intake
seems to decline the last day.
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J. MI. F. Hijink

Veel bedrijven zijn overgeschakeld van een grupsttil op een ligboxenstal. Arbeidsbesparing en arbeidsverichting hebben daarbij een grote rol gespeeld. Echter ook de mogelijkheden op de grupstal zijn vergroot door verbetering van melktechniek en stalinrichting.
Denk bijvoorbeeld aan de diverse vastzetsystemen waarbij de koeien zichzelf kunnen
vastzetten. Naast het onderzoek naar de gebruikswaarde van de diverse vastzetsystemen
werd ook de standlengte in combinatie met roosters op de grup in het onderzoek betrokken. Vanaf 1979 is onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van een korfe stand in vergelijking met een lange stand.

De grupstal biedt plaats aan 63 melkkoeien, waarvan er 30 aan de ene zijde en 33 aan de
andere zijde van de voergang staan (Hollandse stal). Alle standen zijn 1,15 m breed, 1,30
m lang en bedekt met een rubbermat. Achter de stand op het drijfmestkanaal (1 ,OO meter
breed) zijn roosters aangebracht, waarvan de eerste 6 spijlen zijn voorzien van een rubber
inlage. De standen kunnen worden verlengd tot 1,651 meter door het bevestigen van spe-

Een korte stand blijft schoner dan een lange stand, maar bij het gebruik van een koetrainer zijn de
verschillen maar klein.
A short stal1 stays cleaner than a long stak However, when using a cowtrainer, there is hardly any
differente.
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ciale verlengstukken op de eerste 6 spijlen. De verlengstukken bestaan uit metalen platen
bedekt met stukken rubbermat.
Vergelijking korte met lange stand
Gedurende drie winterperioden (1979/‘80 tot en met 1981/‘82) is vergelijkend onderzoek
met korte en lange standen uitgevoerd. Aan elke zijde van de voergang waren voor de helft
korte en voor de helft lange standen aanwezig. Bij de lange standen werd een schrikstaafinstallatie (koetrainer) gebruikt. De koeien werden zodanig over de standen verdeeld dat
zowel op de korte als op de lange standen nieuwmelkte, oudmelkte en droogstaande dieren en vaarzen stonden.
Tijdens de stalperioden is vooral gekeken naar het comfort van de koe en naar de hygiëne.
De reinheid van de uier en van de stand zijn goede graadmeters voor de beoordeling van
de hygiëne. Ca. 3 à 4 keer per week werden de waarnemingen uitgevoerd.
Resultaten
De standlengte zou van zoveel betekenis kunnen zijn voor het comfort van de koe, dat het
dier er meer of minder graag om zal staan of liggen. In tabel 1 zijn de resultaten van de
waarnemingen vermeld omtrent de voorkeur voor staan of liggen. De waarnemingen zijn
‘s middags gedaan en uitgedrukt in een percentage van het totale aantal waarnemingen
binnen elke standlengte.
Tabel 1

Voorkeur voor staan of liggen (in %) op korte of lange stand

Standlengte (m)/
length of stal/
1979/'80
1980/'81
1981/'82
Table 1

liggenllaying

Staanlstanding
1.65

1.30

-

36
45
34

29
39
27

1.30

1.65

71
61
73

64
55
66

Preferente for standing or laying (%) on a short or a long stal/

Uit tabel 1 blijkt duidelijk dat in alle drie de winterperioden bij de korte stand meer koeien
liggen dan bij de lange stand. Mogelijk vinden de koeien op de korte stand het minder prettig om met de achterpoten op de rubberspijlen te staan, met als gevolg dat ze wat meer
liggen.
In tabel 2 is voor de korte en lange stand het percentage waarnemingen vermeld van
koeien die tegen de knieboom aan liggen.
Tabel 2

Liggen tegen knieboom bij korte en lange stand
1.30

1.65

1979/'80
1980/'81
1981/'82

15
18
46

12
13
32

Table 2

Laying against knee barrier on short stal/ and long stal/

Standlengte (m)/
length of stal/
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Uit tabel 2 blijkt dat bij de lange stand minder koeien tegen de knieboom aan liggen dan bij
de korte stand. Wellicht speelt hierbij de aanwezigheid van de koetrainers boven de lange
standen een rol. In 1981/‘82 liggen er gemiddeld meer koeien tegen de knieboom dan in
de voorgaande winterperioden. Het gebruik van verschillende vastzetsystemen in de winterperioden zal hierbij een rol hebben gespeeld.
Hygiëne van dier en stand
Ten aanzien van de hygiëne zijn gegevens verzameld van de reinheid van de uier en de
hoveelheid mest en vocht op de stand. In tabel 3 zijn de gemiddelde resultaten over 3 winterperioden van de reinheid van de uier vermeld.
Tabel 3

Reinheid uier (in %) bij lange en korte standen

Standlengte (m)/
length of stal/
Goedlgood
Redelijklreasonable
Matiglmoderate
Slechtbad
Table 3

1.30

1.65

83

85
11
3

12

4
1

1

Cleanness of udder (%) at short sta// and long sta//

Uit tabel 3 blijkt dat er in reinheid van de uier nauwelijks verschillen waren tussen korte en
lange stand.
In tabel 4 wordt de hygiëne van de stand vermeld als gemiddelden over drie winterperioden.
Tabel 4

Hygiëne van de stand (in %) bij korte en lange standen

Standlengte (m)/
length of stal
Geenlno
letslsome
Meerlmore
Veellmuch
Table 4

Vochtlmoist

Mestfdung

1.30

1.65

1.30

1.65

90
8
2
0

83
12
4
1

74
18
7
1

80
13
5
2

Hygiene of short and long stal/ (%)

Uit tabel 4 blijkt dat er op de lange standen gemiddeld iets meer mest terechtkomt dan op
de korte standen. Daarentegen is er op de korte stand gemiddeld iets meer vocht aanwezig. Bij de korte stand kunnen de koeien bij het urineren gemiddeld wat verder naar voren
kruipen (geen koetrainer) met gevolg dat er gemiddeld wat meer standen iets vochtig zijn.
De verschillen tussen korte en lange stand zijn over het algemeen klein.
Invloed soort bijvoer op hygiëne tijdens herfstperiode
Tijdens de weideperiode werden alleen maar korte standen toegepast omdat al vrij snel
(enkele dagen) bleek dat de lange standen zonder schrikstaafinstallatie vooral bij het
'S nachts opstallen erg bevuild werden. De koetrainers konden niet worden gebruikt, omdat ze moeten worden afgesteld op de maat van de koe, terwijl de koeien niet steeds op
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dezelfde plaats terugkeren. Zelfs op de korte stand waren de standen bij het ‘s nachts opstallen vuiler (door de dunnere mest bij weiden) dan in de winterperiode. Bijvoeding met
snijmais zou gunstig kunnen werken. In de herfst van 1981 is als bijvoeding snijmais vergeleken met vers gras. De koeien werden ‘s nachts opgestald. De waarnemingen naar de
reinheid werden ‘s morgens vroeg uitgevoerd. In tabel 5 zijn de resultaten vermeld.
Tabel 5

Hygiëne bij gras of snijmais in het rantsoen naast weiden (% van aantal waarnemingen)

Rein heidlcleanness

Goedlgood
Redelijklreasonable
Matiglmoderate
Slechtlbad
Table 5

Achterhandlhind quarters

Standlstall

snijmais/
maize

gras/
grass

snijmais/
maize

gras/
grass

41
40
16
3

17
37
32
14

63
25
9
3

53
33
10
4

Hygiene with an additional ration of maize or grass with grazing (% of observations)

Uit tabel 5 blijkt zeer duidelijk dat snijmais een gunstige invloed heeft op de reinheid van
de achterhand van de koe. Ook de stand is bij het voeren van snijmais gemiddeld wat
schoner dan bij het bijvoeren van vers gras naast weiden.
Samenvatting
Vanaf 1979 is in de grupstal behalve naar diverse vastzetsystemen ook onderzoek verricht met korte en lange standen. De korte stand was 1.30 meter en de lange stand 1.65
meter. Bij de korte stand waren de eerste 6 spijlen van de gruproosters voorzien van rubber-inlage. Boven de lange standen waren koetrainers aangebracht.
Uit de waarnemingen tijdens de winterperioden komt naar voren dat op de korte stand. de
koeien wat meer en wat verder naar voren liggen dan op de lange stand. Wat betreft de
reinheid van uier en stand zijn er tussen korte en lange stand geen grote verschillen. Snijmais als bijvoer heeft in de herfst een gunstige invloed op de hygiëne van dier en stand bij
het ‘s nachts opstallen.
Short tying stal1
On the tying stal1 of unit 1 investigations are done with a long and a short stall. The short
stal1 is 1,30 m and the first six bars of the grid have a rubber inlay. Above the long stalls
(1,65 m) cow-trainers are placed.
Observations during the housing period learned that the cows on a short stal1 lay more
against the feeding gutter. NO differente is seen concerning cleanness of udder and stall.
Extra feeding of maize silage in autumn has a favourable influence on the hygiene of cow
and stal1 when they are housed at night.
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ZOMERSTALVOEDERING BIJ CENTRALE OPFOK VAN
JONGVEE
Ing. Tj. Boxem

Vanaf het moment dat de Waiboerhoeve werd overgeplaatst van Millingen a/d Rijn naar
Lelystad (1973) tot 1982 is het jongvee van de diverse melkveebedrijven praktisch geheel
centraal opgefokt op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling (afd. 5). De eerste jaren
werden de kalveren en de pinken ‘s zomers geweid. Eind 1977 kwam echter de vraag op
of zomerstalvoedering op een centraal jongvee-opfokbedrijf niet aantrekkelijker zou kunnen zijn dan beweiding. Het is namelijk geen eenvoudige zaak om op opfokbedrijven een
goede graslandexploitatie te realiseren. Dit geldt des te meer bij een slechte verkaveling
en een zware veebezetting. De beweiding is op een centraal jongvee-opfokbedrijf vaak
moeilijk te overzien. Er wordt meestal gewerkt met veel groepen dieren, waarbij de kalveren op etgroen moeten weiden. Een nadeel is de veelal langere beweidingsduur per perceel, wat gepaard kan gaan met een aanzienlijk verlies aan groeidagen. Verder is met beweiding bij jongvee een regelmatige, op de behoefte afgestemde voeding vrij moeilijk te
realiseren. Bovendien vraagt inseminatie veel tijd en aandacht. Deze bezwaren van beweiding maakten het de moeite waard om op afdeling 5 ook ervaring op te doen met zomerstalvoedering. Met dit systeem is vanaf mei 1978 tot mei 1982 gewerkt. In dit jaar is
het opfokbedrijf als zelfstandige eenheid opgeheven in de meeste gevallen de jongvee-opfok weer in de exploitatie van de afzonderlijke melkveebedrijven is teruggebracht.
Bedtijfsopzet en exploitatievorm
Het opfokbedrijf werd geëxploiteerd als eenmansbedrijf. Gedurende de weekeinden en bij
ziekte en verlof beschikte het bedrijf over een vaste plaatsvervanger. Het uitrijden van
drijfmest en een groot gedeelte van de voederwinning vonden in loonwerk plaats. Tabel 1
geeft een aantal kengetallen weer.
Tabel 1

Bedrijfsgegevens van afdeling 5 van 1978/‘79 tot en met 1981/‘82

1978/‘79 1979/‘80 19801’8 1 198 11’82

Jaar
Aantal dieren tot 1 jaarlyoung stock until1 year
Aantal dieren ouder dan 1 jaar/
young stock older than 1 year
Totaal/ total

Grasland (ha)lgrassland
Aantal dieren
density h a
per halcattle per
GVE per haLSU
per

ha

per ha)lnitrogen
Stikstof (kg
Table 1

168
160

137
170

141
128

131
132

328
25,2
13,0
5,2
465

307
25,8
11,8
498
445

269
25,8
10,4
4J
436

263
25,8
10,2
471
519

Data of unit 5 from 1978/‘79- 198 7/‘82

Vanaf 19791’80 is het aantal dieren beneden de leeftijd van één jaar nogal teruggelopen. In
dat jaar is namelijk op afdeling 2 de jongvee-opfok weer in het totale bedrijfsgebeuren opgenomen.
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De oppervlakte grasland bestond uit 17,8 ha blijvend grasland met daarnaast in 1978 een
oppen/lakte van 7,4 ha Italiaans raaigras (Ze jaars) en in de daaropvolgende drie jaren een
oppervlakte van 8,0 ha rietzwenkgras. Het gemiddeld aantal dieren per ha grasland en het
berekende aantal grootvee-eenheden was de laatste twee jaren beduidend lager dan de
eerste twee jaren. De veebezetting was in alle jaren dusdanig hoog dat voor de winterperiode nogal wat ruwvoer moest worden aangekocht.
De eerste drie jaren liep de gemiddelde stikstofgift per ha grasland niet veel uiteen. Het
laatste jaar lag deze aanzienlijk hoger als gevolg van het bijzonder goede grasjaar 1981.
Het gras voor zomerstalvoedering werd in één werkgang met een voor op de trekker gemonteerde cirkelmaaier gemaaid en met een opraapdoseerwagen geladen. Deze opraapdoseerwagen met zij-afvoer bracht het gras voor de dieren in de buitenstallen (open stallen met voerhek over de gehele lengte). Het gras voor de dieren in de binnenstal werd voor
de deur gelost en met een trekker met grasvork naar binnen gereden en voor de dieren
gebracht. Voor de opraapdoseerwagen was de voergang hier te smal.
In 1978 gebeurde het aanschuiven van het gras bij de binnen- en buitenstallen nog in
handwerk, terwijl vanaf 1979 bij de buitenstallen een grasaanschuifapparaat achter een
trekker werd g ebru ikt.

Centrale jongvee-opfokstal met kalveren tot 1 jaar.

Central rearing unit for young stock, with calves up to 7 year old.

Arbeidsverbruik
Door tijdschrijving is getracht het arbeidsverbruik voor de verschillende onderdelen weer
te geven. Het arbeidsverbruik betreft steeds een gemiddelde over twee jaren en staat vermeld in tabel 2. Ter vergelijking is tevens het arbeidsverbruik weergegeven van een viertal
jaren waarin nog het systeem van beweiding werd toegepast.
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Tabel 2

Arbeidsverbruik in manuren en procenten voor verschillende werkzaamheden

Systeemlsystem
Periodelperiod

VeeverzorgingDending of cattle
Bemestinglfertilizjng
Graslandverzorging/
tending of grassland
Voederwinninglfodder harvesting
Stalvoederinglzero grazing
Algemeenlgeneral
Totaalltotal
Aantal aanwezige dieren/
number of animals
Arbeid per dier (uren)/
labour per animal (hours)
Table 2

Beweidinglgrazing

Stalvoederinglzero grazing

1976-78

1974-76

1978-80

1980-82

Uren/
hours

%

Uren/
hours

%

Uren/
hours

%

Uren/
hours

%

2132
108
26

76
4

76
4
2

2154
62
13

68
2

1

2173
114
42

1968
68
9

69
2
-

278

10

242

9

266
2810
260

9
100

153
353
437
3172
318

5
11
14
100

270
9
2841 100
304

10,8

93

10,o

167
6
407
14
246
9
2865 100
266
10,8

Werking hours (also in %) for different operations

Uit tabel 2 blijkt dat tijdens de periode van vier jaar beweiding in het arbeidsverbruik zeer
weinig verschuiving is opgetreden. De veeverzorging heeft de meeste tijd gevraagd, namelijk 76% van het totaal. Voederwinning en algemeen werk nemen elk 10% voor hun
rekening. Het arbeidsverbruik per gemiddeld aanwezig dier is in 1976-78 ten opzichte van
de voorgaande twee jaren nogal wat teruggelopen. In 1974-76 zou er gesproken kunnen
worden van een bepaalde onderbezetting aan dieren. Tijdens de periode van stalvoedering is ten opzichte van de periode van beweiding een verschuiving in arbeidsverbruik opgetreden. De arbeidsbehoefte van veeverzorging is met 7 à 8 procent gedaald tot 68 à 69
procent. Ook de tijd die aan de voederwinning wordt besteed is met ca. 4% afgenomen.
Het geringere arbeidsverbruik op deze twee onderdelen en bij de bemesting is in zijn geheel terug te vinden in de extra benodigde tijd voor stalvoedering. Het totale arbeidsverbruik per aanwezig dier tussen de twee laatste jaren van beweiding en de twee eerste jaren van stalvoedering is nauwelijks veranderd. Dit zelfde geldt, eveneens bij een nagenoeg gelijke veebezetting, voor de eerste twee jaren van beweiding en de laatste twee
jaren van stalvoedering. In de post loonwerk zijn in de betreffende jaren geen grote verschillen naar voren gekomen. Alleen de kosten voor het uitrijden van drijfmest zijn tijdens
de stalvoederingsperiode met ca. 55% gestegen. Wanneer we het voorgaande overzien
dan kan worden gesteld dat als gevolg van het systeem van stalvoedering bij centrale opfok van jongvee, de factor arbeid zeker niet als een knelpunt behoeft te worden ervaren.
Gewichtsverloop van de dieren
In tabel 3 zijn bij verschillende leeftijden de gemiddeld vastgestelde gewichten vermeld.
Uit tabel 3 valt op te maken dat het gemiddelde gewicht bij 7 maanden 23 kg lager ligt dan
de norm. Op oudere leeftijd komt er maar heel weinig verandering in de achterstand. Wanneer de dieren op jonge leeftijd een groei-achterstand oplopen, halen ze die later niet of
nauwelijks in. Dit is ook uit ander onderzoek reeds naar voren gekomen. Uit het weergegeven gewichtsverloop kan de groei per dag worden berekend. Deze staat, met de gewenste
groei, vermeld in tabel 4.
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Tabel 3

Gemiddelde gewichten (kg) van jongvee in de zomerstalvoederingsperiode (7 978-7 987 )

Gem. leeftijd in maanden/
average age in months
Geboortelbirth
7
77
74
79

Aantal dieren/
number of
young stock

Gewicht (A)/
weigh t

277
369
270
373
405

38
777
247
323
476

Table 3

Weight (kg) of young stock on zero grazing

Tabel 4

Groei in grammen per dier per dag

Gem. leeftijd in maanden/
average age in months

Normgewicht (B)/ A-B
normative
weigh t
38
200
275
345
435

0
-23
-28
-22
-79

Werkelijke groei (A)/
real gro wth

Gewenste groei (B)/
wished gro wth

A-B

655
635
690
640

750
675
650
625

-95
-40
+40
+75

o- 7
8-7 7
72-74
75-79

Tabel 4 laat zien dat gedurende de eerste 7 levensmaanden de werkelijke groei gemiddeld
bijna 100 gram lager is geweest dan de gewenste groei. Ook in de daaropvolgende 4
maanden is de gewenste groei niet helemaal bereikt. Op de vraag waarom de werkelijke
groei met name gedurende de eerste zeven levensmaanden zo duidelijk is achtergebleven
is geen concreet antwoord te geven. Diarree heeft niet of nauwelijks een rol gespeeld. Dit
is mogelijk wel het geval geweest met longproblemen. Gerekend over de laatste 4 jaren is
van de aangevoerde kalveren ca. 21% behandeld tegen longaandoeningen (bronchopneumonie). Het stalklimaat zal hierop zeker van invloed zijn geweest. Longaandoeningen
en hoesten kunnen de eetlust verminderen terwijl dan een onvoldoende energieopname of
een lagere voerbenutting de groei in negatieve zin beïnvloedt. Vanaf de leeftijd van ca. 12
maanden is de werkelijke groei slechts iets hoger geweest dan de gewenste groei.
Groei op een grasrantsoen
Tijdens de periode van zomerstalvoedering is gedurende een drietal zomers (1979 tot en
met 1981) de groei vastgesteld van een groot aantal dieren die van begin mei tot begin
november op een grasrantsoen hebben gestaan. In tabel 5 is van twee groepen dieren de
gemiddelde groei weergegeven. Tevens is vermeld de gemiddelde droge-stofopname per
Tabel 5
Groep/
group

7
2
Table 5

Gemiddelde groei (g) en grasopname (kg droge stof) per dier per dag

~~~~

Gem. leeftijd
ca. half mei/
age at
15th of May

Aantal dieren/
number of
animals

Gewicht (kg)
ca. half mei/
weight (kg) at
75th of May

Groei/
growth,

Droge-stofopname/
in take
of DM

7 mndlmonths
7 3 mndlmonths

773
724

776
302

773
724

494
638

Average growth (g) and intake of grass (kg DM) per animai per day
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dier per dag. Per zomerseizoen is namelijk op een negental tijdstippen op twee achtereenvolgende dagen de grasopname vastgesteld.
Uit tabel 5 valt af te lezen dat de gemiddelde groei op een grasrantsoen vrij goed is geweest, namelijk 700 gram per dier per dag. Wanneer bij de gevonden gemiddelde drogestofopname uit gras wordt gerekend met een energie-inhoud van gemiddeld 930 VEM per
kg, dan stemt de opname en groei bij de groep oudste dieren goed met elkaar overeen. Dit
geldt eveneens voor de groep jongste dieren waar naast de droge-stofopname nog gemiddeld ongeveer 0,5 kg krachtvoer per dier per dag werd gegeven.
In de jaren 1979 tot en met 1981 werd aan de dieren afwisselend rietzwenkgras en gras
van normaal blijvend grasland gevoerd. De indruk bestaat dat de mest duidelijk steviger
was wanneer rietzwenkgras werd gevoerd, dan bij gras van een normaal weidemengsel.
Verder kan nog worden opgemerkt dat met grasvoedering de dieren redelijk tot goed
schoon waren. De huisvesting was in ligboxen en een Ioop/eetruimte met een vlakke vloer
en een vouwschuif.

Zomerstalvoedering voor jongvee kostte nauwelijks meer arbeid. Er werd wel twee keer zoveel tijd
besteed aan het uitrijden van drijfmest; de graslandexploitatie was echter veel eenvoudiger.
Zero graring for young stock required almost even as much labour as normal grazing. Spreading of
sluffy required twice as much time. Grassland management, however, was much simpler.

Om bij zomerstalvoedering met vers gras de mate van besmetting met maagdarmworm en
vast te stellen, zijn in de jaren 1979 tot en met 1 981 op bepaalde momenten verzam elmonsters van de mest genomen. Het resultaat van de eitellingen staat vermeld in tabel 6.
Het blijkt dat op basis van stalvoedering met vers gras de maagdarmwormaantasting zowel bij kalveren als bij de pinken op een laag niveau heeft gelegen. Wel zien we dat bij
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Tabel 6

Aantal maagdarmwormeieren (Trichostrongylus) per gram mest (Epg). N = Nematodirus
mei

juni

juli

aug.

sept.

Kalveren/
calves

1979
1980
1981

< 25
c 25

< 25
< 25
< 25

25
< 25
< 25

< 50
< 25+25 N
< 50

< 25
< 50

Pin ken/
heifers

1979
1980
1981

< 25
25
< 25

25
< 25
< 25

50
< 25
< 25

< 50
25
< 50

50+50 N
50

Table 6

okt.
< 25
< 25+25 N
< 25
50

Number of worm eggs (Trichostrongylus) per gramme of faeces (Epg). N = Nematodirus

beide groepen het aantal eieren per gram mest aan het eind van het seizoen hoger ligt dan
aan het begin. Er mag echter van worden uitgegaan dat de besmetting voldoende is geweest om de nodige immuniteit op te bouwen. Ook bij de afgekalfde vaarzen waarbij weer
normale weidegang werd toegepast zijn geen problemen naar voren gekomen die zouden
zijn terug te voeren naar een onvoldoende immuniteitsopbouw tijdens de opfokperiode. De
kalveren zijn preventief geënt tegen longworm voordat ze met gras gevoerd werden. Dit
gebeurde echter ook toen er nog geen zomerstalvoedering maar beweiding werd toegepast.
Het drachtig worden
In tabel 7 zijn van de jaren 1978-1979 tot en met 19804 981 de gemiddelde resultaten vermeld over het drachtig worden van de voor inseminatie aangeboden dieren.
Tabel 7

Gemiddeld inseminatieresultaat bij jongvee op zomerstalvoedering

Periode van inseminatie/
period of insemina tion
Aantal dierenlnumber of animals
Drachtig na (%)lin calf after
- 1 e inseminatie
- 2e inseminatie
- 3e inseminatie
- 4e inseminatie
Gust (%)/barren
Aantal inseminaties per drachtig dier/
number of inseminations per gestating
cow
Table 7

mei-oktober

november-april

Totaal/
total

201

217

418

66
23
5
4
2

63
19
8
3
7

64
21
6
4
5

1,47

1,43

1,45

Average result of insemination of young stock on zero grazing

Uit tabel 7 valt af te lezen dat het gemiddelde drachtigheidsresultaat tijdens de periode
mei-oktober (zomer) in het algemeen wat beter is geweest dan in de periode novemberapril (winter). Met name het percentage gust gebleven dieren is in de zomer nogal wat lager dan in de winter. Het totale resultaat is zonder meer goed te noemen, vooral wanneer
we in rekening brengen dat in het geheel geen gebruik is gemaakt van natuurlijke dekking.
Naast gemiddeld 5% gust gebleven dieren bedroeg de verdere uitval door sterfte of vroegtijdige aflevering als gevolg van allerlei oorzaken ca. 1,5% van het gemiddelde aantal aanwezige dieren.
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Aandacht voor de klauwen
Het jongvee, ouder dan één jaar, was gehuisvest in de buitenstallen. De buitenstallen zijn
open stallen, waarvan de overkapping als het ware bestaat uit het verlengde van het dak
van de binnenstal. In deze buitenstallen worden de dieren gehouden in ligboxen met in de
loop/eetruimte een dichte vloer met een mestschuif. In de herfst van 1978 is, met name bij
de dieren boven één jaar, een duidelijk te ,,steile” stand van de achterbenen geconstateerd. Naar aanleiding hiervan zijn van een aantal pinken de achterklauwen bekapt.
Hierbij bleek dat de hoorngroei onder de klauw aanzienlijk was toegenomen (volle zolen).
Vervolgens zijn eind mei 1979 van een groot aantal dieren, te beginnen bij de oudste (ca.
2 jaar), de klauwen bekapt. Ook toen kon er van de klauwen een aanzienlijke hoeveelheid
overtollig hoorn afgesneden worden, vooral in het balgebied. Naarmate de dieren jonger
waren, was er minder overtollig hoorn. Eind september 1979 werden de dieren opnieuw
bekapt. Bij de dieren die in mei bekapt waren en eind september nog aanwezig waren, viel
opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid van de zool in het balgebied af te snijden, maar dit
was toch duidelijk minder dan in mei. In oktober zijn bij een andere groep dieren eveneens
de klauwen bekapt. Een deel hiervan was, vanwege ruimtegebrek, elders gehuisvest in
ligboxen, maar met in de loop/eetruimte een roostervloer. In het algemeen was bij de klauwen van de dieren die gehuisvest waren in een stal met een roostervloer in de loop/eetruimte minder sprake van overtollig hoorn. Het aantal beschadigingen en kneuzingen aan
de klauwen was echter groter op roosters dan bij huisvesting in een stal met een vlakke
vloer in de loop/eetruimte (afd. 5).
In juni 1980 bleek bij het bekappen van ca. 100 dieren dat bij 40% der dieren een stinkpootinfectie aanwezig was. Hoe deze infectie is ontstaan is moeilijk aan te geven. In de
herfst van 1980 bleek het percentage dieren met een stinkpootinfectie nog even hoog te
zijn als in juni. Vanaf begin 1981 werd de stinkpootinfectie bestreden door met een hogedrukspuit maandelijks de loop/eetruimte (vlakke vloer) en de klauwen van de dieren goed
nat te spuiten met een formaline-oplossing (3%). Deze behandeling tegen stinkpootinfectie werkt zowel preventief als curatief.
Eind 1981 werd nog bij ca. 20% van de ruim 100 dieren die zijn bekapt een stinkpootinfectie waargenomen. In de herfst van 1981 bleek dat de stinkpootinfectie nog verder was teruggedrongen. Verder kan nog worden opgemerkt dat, afgezien van een te steile stand,
overmatige hoorngroei geen aanleiding heeft gegeven tot bijvoorbeeld kreupelheid. Wel
lopen de dieren als het ware met wat stijve benen (Jrippelen”).
Graslandopbrengst bij stalvoedering
Bij het maaien van vers gras werd de opbrengst bepaald door een strook, waarvan de oppervlakte bekend is, uit te maaien, dit gras te wegen en het droge-stofgehalte ervan te bepalen. Bij de voederwinning werd al het gewonnen voer gewogen en het droge-stofgehalte
bepaald.
De zomer van 1978 kenmerkte zich door een goede grasgroei en redelijk oogstweer. Wel
zijn er enkele zeer natte perioden geweest, waardoor het grasland, waar gemaaid werd,
nogal kapot werd gereden. Het voorjaar van 1979 was erg laat, zodat pas eind mei begonnen kon worden met het maaien van gras voor zomerstalvoedering. Ook de voederwinning
begon erg laat en verliep moeizaam door het slechte weer. Een aantal percelen, dat erg
had geleden van de strenge winter, werd doorgezaaid. Het voorjaar van 1980 was vrij
droog en schraal waardoor de grasgroei wat tegen viel. De maand juli daarentegen was
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vrij nat. Overigens was 1980 een vrij goed grasjaar. In 1981 waren de omstandigheden
voor de grasgroei bijzonder gunstig. In tabel 8 zijn de berekende droge-stofopbrengsten
weergegeven.
Tabel 8

Berekende droge-stofopbrengsten (kg per ha)
Oppervlakte
(ha)/area

1978

1979

1980

1981

17,8
774
830

10518
13200

10561

13975

14181

12024
10979

13588
13855

14621
14317

Blijvend graslandltemporary grassla&
Italiaans raaigras//talian fyegrass
RietzwenkgraslReed fescue
Jaargemiddeldelyear average
Table 8

11279

Calculated yields of grassland (kg DM/ha)

De opbrengst van het blijvend grasland was in 1978 en 1979 vrijwel gelijk. Dit geldt eveneens voor de opbrengst in 1980 en 1981, alleen lag het opbrengstniveau toen duidelijk
hoger. De droge-stofopbrengst van rietzwenkgras was het hoogst in 1981, ongeveer 14,5
ton per ha, terwijl deze in 1979 slechts ca. 12,0 ton per ha bedroeg.
Opnieuw blijkt dat het met name de weersomstandigheden zijn die voor het grootste deel
het opbrengstniveau bepalen. Tijdens de periode van vier jaar stalvoedering lag de berekende gemiddelde droge-stofopbrengst per ha grasland op ca. 12,6 ton. Gezien de methode van planning is een aftrek van 5% alleszins redelijk, zodat na aftrek van ca. 12,0 ton als
droge-stofopbrengst per ha overblijft. Deze opbrengst zou naar alle waarschijnlijkheid onder beweidingsomstandigheden maar moeilijk bereikt zijn. Ook de beschikbare gegevens
over voeraankopen wijzen er op dat de graslandopbrengsten met zomerstalvoedering hoger zijn uitgevallen.
Samenvatting
In de jaren 1978 tot en met 1981 werden op het jongvee-opfokbedrijf de dieren het gehele
jaar door op stal gehouden en in de zomer gevoerd met vers gras. Het gras werd in één
werkgang gemaaid en geladen. De veebezetting per ha grasland was in alle jaren zo hoog
dat voor de winterperiode nogal wat ruwvoer moest worden aangekocht.
Van het totale arbeidsverbruik werd 68 à 69% besteed aan veeverzorging, en ongeveer
12% kwam voor rekening van stalvoedering. Het totale arbeidsverbruik per aanwezig dier
verschilde tijdens de vier jaar dat stalvoedering werd toegepast nauwelijks met dat in de
voorgaande periode van vier jaar waarin beweiding plaatsvond. De kosten voor het (in
loonwerk) uitrijden van drijfmest zijn in de periode dat stalvoedering werd toegepast, ongeveer verdubbeld.
Op een leeftijd van ca. 7 maand lag het gemiddelde gewicht van de kalveren 23 kg lager
dan het gewenste normgewicht. Van deze achterstand werd op latere leeftijd niet of nauwelijks iets ingehaald. De werkelijke groei per dier per dag lag in de eerste 7 levensmaanden bijna 100 gram lager dan de gewenste groei. De longaandoeningen, waartegen ca.
21% van de kalveren is behandeld, zullen hierop zeker zijn invloed hebben gehad.
De groei van de oudere kalveren op het grasrantsoen (ruim 700 gram per dier per dag)
was zonder meer goed te noemen, en was globaal genomen in overeenstemming met de
gemiddelde grasopname.
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De aantasting met maagdarmwormen is laag gebleven, terwijl toch voldoende immuniteit
is opgebouwd.
Het totale drachtigheidsresultaat was zeer goed. Het aantal inseminaties per drachtig geworden dier bedroeg gemiddeld 1,45. Het percentage gust gebleven dieren was 5.
De pinken moeten bij zomerstalvoedering twee keer per jaar bekapt worden.
Gebleken is dat met het maandelijks nat spuiten van de loop/eetruimte en van de klauwen
met een formaline-oplossing (3%) een stinkpootinfectie sterk kon worden teruggedrongen.
in de reeks van jaren dat zomerstalvoedering is toegepast is een goede opbrengst van het
grasland verkregen. Het is zeer de vraag of de berekende opbrengst van ca. 12 ton stof
per ha ook onder beweidingsomstandigheden zou zijn gehaald.
De overgang van beweiding naar zomerstalvoedering gaf op het opfokbedrijf een grote
verandering in het bedrijfssysteem. Dit is echter zeer soepel verlopen terwijl de bereikte
resultaten in technisch opzicht er zeker niet door zijn verslechterd.

Zero grazing for central rearing of young stock
In the 1978-1981 period on the central rearing unit of the Waiboerhoeve all young stock
has been housed the whole year and was during summer feeded with fresh grass. The
grass was cut and picked up at the same time. Cattle density per ha grassland was all
years so high that extra fodder has to be bought.
From the total labour use 68-69 percent was spent for tending of cattle, and about 12 percent was spent to zero grazing. The total labour use per animal during these four years of
zero grazing is nearly equal to the total labour use in former years with a grazing system
on this unit. Costs for spreading slurry in the zero grazing years (contract work) were nearly twice as high as before.
On an age of ca. 7 months the average weight of the calves was 23 kg below the desirable
standard weight. Nearly nothing from this arrearage is overtaken on an older age. The real
growth per animal per day in the first 7 months was nearly 100 grammes below the desired
growth. This low growth is certainly affected by pulmonary affections, against which about
21 percent of the calves has been treated.
The growth of the older calves on a grass-ration was without any hesitation good, and
roughly corresponding to the average intake of grass.
The affection with gastro-nemathodes stayed on a low level, while a sufficient immunity is
gained.
The total gestation result was very good. The number of inseminations per gestating animal was in average 1,45. Five percent of the animals stayed barren.
The claws of heifers on zero grazing need twice a year maintenance. Monthly spraying of a
formaline solution (3%) on the housing-floor and on the claws of the animals proved to
force back a infectieus claw inflammation (dermatitis interdigitalis contagiosa).
In the years with zero grazing for young stock a good grassland production is gained. It is
very uncertain if the calculated yield of 12 tonnes DM per ha also was reached under grazing circumstances.
The change from grazing system to zero grazing gave a great change in the farm-system.
However, it did not give any problems, while the technical results surely did not decline.
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Ing. M. H. Douna (LEI)

Vanaf de start van de Waiboerhoeve in Lelystad is het jongvee centraal opgefokt op een
speciaal daarvoor ingerichte afdeling. De opfok wordt nu weer op de melkveebedrijven van
de Waiboerhoeve zelf ter hand genomen. Reeds in 1979 is met het in gebruik nemen van
de open frontstal voor jongvee van afdeling 2 de afbouw van de centrale opfok begonnen.
Sinds 1982 blijft ook het jongvee van de afdelingen 3 en 5 (energiezuinig bedrijf) op het
eigen bedrijf. Bij de afsluiting van het onderzoek naar de centrale opfok past een verslag
van de ervaringen.
Achtereenvolgens worden het bedrijfsplan en de bedrijfsvoering en de kostenopbouw behandeld. Om het inzicht te vergroten zijn de cijfers vergeleken met gemiddelde cijfers van
de LEI studiebedrijven met centrale kalveropfok over de jaren 1977/‘78 tot en met

1980/‘81.
edrijfsplan en bedrijfsvoering
Oppervlakte en veebezetting
De oppervlakte grasland schommelde in de loop der jaren vrij sterk. In 1973/‘74 beschikte
het bedrijf over 30 ha, in 1981/‘82 was dit uitgebreid tot 37,8 ha. In 1978/‘79 was de oppervlakte met 25,2 ha het kleinst. In de jaren 1979/‘80 en 1981/‘82 werden ook voedergewassen verbouwd.

Centrale jongveestal: buitensta1 voor pinken (donateursdag 1981).
Stable for centra/ rearing of young stock: open housing for yearling heifers.
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Het aantal gve per bedrijf was van 1973/‘74 tot en met 1975/‘76 gemiddeld ca. 106 en vrijwel gelijk aan de aantallen in 1980/‘81 en 1981/‘82 toen de afbouw van het bedrijf in gang
was gezet. Van 1976/‘77 tot en met 1979/‘80 varieerde het aantal gve per bedrijf van 120
in 1976/‘77 tot 130 in 1978/‘79. De veebezetting per ha lag na de eerste drie jaren steeds
boven 4 gve per ha, in 1978/‘79 was de veebezetting zelfs 520 gve per ha (tabel 1). In mei
1978 is overgegaan van beweiding op zomerstalvoedering.
Tabel 1

Oppervlakte (ha) en gemiddelde aantallen dieren
19731 1974/ 1975/ 1976f 19771 1978/ 1979/ 1980/ 19811
'81
'77
'78
'79
'80
'74
'75
'76
'82

Grasland (ha)/grassland
Gve/ LW

Kalveren/ca/ves
Pin ken en vaarzenlheifers
Table 1

30,00 36,60 29,80 28,80 30,20 2520 25,80 25,80 25,80
109
105
105
120
126
130
126
106
105
114
126
127
123
136
168
137
141
131
138
134
133
174
176
160
170
128
132

Area (ha) and average number of young stock on central rearing unit

Veebezetting, maaipercentage en stikstofbemesting
Het maaipercentage voor wintervoer was bij de toch vrij hoge veebezettingen per ha grasland alleen in de jaren 1976/‘77 en 1979/‘80 lager dan 100. In deze jaren was het lage
maaipercentage een gevolg van de weersomstandigheden. De percentages lijken vanaf
1978/‘79 in het algemeen hoger te zijn dan in de voorgaande jaren, terwijl het aantal gve
per ha grasland in dezelfde periode is gestegen. Ook de stikstofgift is vanaf dat jaar gemiddeld hoger (tabel 2). De verklaring kan wellicht worden gezocht in de omschakeling van
een bedrijfsopzet met weidegang naar een opzet met zomerstalvoedering waarbij in de zomer eventueel snijmais wordt bijgevoerd. In de periode met weidegang was de veebezetting per ha grasland ca. 3,70 gve, in de jaren met zomerstalvoedering ca. 4,50 gve.
Tabel 2 Veebezetting, maaipercentage en stikstofbemesting (kg per ha grasland)
1973/ 19741 19751 19761 1977/ 19781 19791 19801 1981/
'79
'80
'81
'77
'78
'82
'74
'75
'76
Gve per
ha grasland/
LW per ha grassland

3,63

2,87

3,52

4,17

4,17

$20

4,88

4,11

4,07

Maaipercentage voor wintervoer/
mo wed percentage for siiage

120

161

120

60

115

175

55

142

193

Stikstoflnitrogen

495

434

410

380

359

465

445

436

519

Table 2 Stocking rate, mowing percentage and nitrogen use (kg per ha gras)
De stikstofgift steeg van gemiddeld 415 kg naar 465 kg per ha grasland terwijl het maaipercentage voor wintervoer steeg van gemiddeld 115 naar 140. Wel moet bij de beoordeling van de maaipercentages het ,,verhandelen” van gras en kuilvoer tussen de verschillende afdelingen van de Waiboerhoeve worden betrokken.
Voerkosten
De voerkosten, uitgedrukt in centen per opfokdag, schommelden sterk in de loop der jaren.
De schommeling werd vooral veroorzaakt door de ruwvoerkosten. De krachtvoerkosten
zijn in de loop der jaren maar weinig veranderd en bedroegen met uitschieters in 19761’77
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en 1979/‘80 globaal 20 à 25 cent per opfokdag (tabel 3). Het laatste valt te meer op omdat
de krachtvoerprijs steeg van ca. f 40,- per 100 kg in 19731’74 naar ca. f 48,- per 100 kg
in 19811’82.
Tabel 3

Voerkosten in centen per dier per dag

Krachtvoerlconcentrates
Kunstmelklmilk replacer
Ruwvoerlroughage
Totaalltotal
Table 3

1973/ 19741 1975/ 1976/ 19771 19781 1979/ 1980/
‘81
‘77
‘79
‘80
‘74
‘75
‘76
‘78

19811
‘82

21,9
7J
19,l
48,l

23,O
8,5
7,4
38,9

25,6
9,8
36,3
71,7

24,9
12,2
34,4
71,5

41,9
10,7
27,7
80,3

24,0
13,3
18,8
56,l

22,l
10,2
28,0
60,3

54,l
11,O
1574
80,5

20,9
8,4
30,5
59,8

Feeding costs (cents per animalper day)

De kosten van melkprodukten schommelden rond 10 cent per opfokdag en waren in de
laatste jaren niet hoger dan in de eerste jaren. De prijs van kunstmelk schommelde.
Tabel 4

Kunstmelkpoeder en krachtvoer (kg) per gemiddeld aanwezig dier
1973/ 19741 1975/ 1976f 19771 1978/ 19791 19801 1981f
‘77
‘78
‘79
‘80
‘81
‘82
‘74
‘75
‘76

KunstmelWmilk replacer
Kalverkorrel/ca/f starter
Krachtvoerlconcentrates
Table 4

38
88
288

125
116
346

61
93
384

61
108
532

70
112
300

45
112
341

57
97
741

36
116
319

39
78
273

Milk replacer and concentra tes (kg) per animal

Centrale jongfee opfok op de Waiboerhoeve vergeleken met die op de LEIstudiebedrijven
In de vergelijkingsperiode 1978/‘79 tot en met 1980/‘81 waren het aantal gve per bedrijf,
het aantal dierdagen, de oppervlakte cultuurgrond en het aantal gewerkte uren op de Waiboerhoeve groter dan op de studiebedrijven (tabel 5).
Tabel 5

Gemiddelde bedrijfsomgang in de jaren 19781’79 tot en met 1980/‘81
Waiboerhoeve

Cultuurgrond (ha)ltotal area
Grasland (ha)lgrass/and
Voedergewassen (ha)lcrops
GveILSU
Dierdagenlnumber of animal-days
Dierdagen voor derden/
number of animal-days for others
Gewerkte urenlhours
Table 5

LEI studiebedrijvenl
study farms

27,87
25,54
2,33
121

110255
110255

25,20
21,80
3,40
69
62111
56201

3108

2761

Average farm size of the Waiboerhoeve and study farms 1978/‘79-7980/‘87

Bij een oppervlakte cultuurgrond van gemiddeld 27,87 ha op de Waiboerhoeve en 2520
ha op de LEI-studiebedrijven werden op de Waiboerhoeve 121 gve gehouden en op de
studiebedrijven 69. Het verschil in aantal dierdagen per bedrijf was daardoor ruim 48000.
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Op de studiebedrijven werd naast de opfok voor derden ook jongvee voor eigen risico opgefokt. Het aantal gewerkte uren in de jongveeopfok was op de Waiboerhoeve gemiddeld
3108 en op de studiebedrijven 2761. Het aantal gewerkte uren per gve was met 26 op de
Waiboerhoeve aanmerkelijk lager dan op de studiebedrijven met gemiddeld 40. Naast de
jongveeopfok speelt op de studiebedrijven de veredeling nog een rol van betekenis.
De veebezetting op de Waiboerhoeve was met 4,74.gve per ha aanmerkelijk hoger dan op
de studiebedrijven met 3,17 gve (tabel 6).
De stikstofgift was op de Waiboerhoeve 449 kg per ha. Dat was 100 kg hoger dan op de
studiebedrijven. De maaipercentages voor wintervoer waren met respectieve1 ijk 126 en
128 vrijwel gelijk.
Tabel 6

Gemiddelde veebezetting, bemesting en maaipercentage voor wintervoer van 1978/‘79 tot
en met 1980/‘81
Waiboerhoeve

Gve per ha grasland + voedergewassen/
LSU per ha grass + crops
Gve per ha grasland/LSU per ha grass
Stikstofbemesting (kg/ha graslnitrogen
Maaipercentage voor wintervoer/
mowing percentage for silage

LEI studiebedrijven/
study farms
274

4,74
449
126

3,17
349
128

Table 6

A verage s tocking ra te, nitrogen use and mo wing percentage forsilage of 1978/‘79- 1980/‘6 1

Tabel 7

Opbrengsten, voerkosten en bemestingskosten in centen per dier per opfokdag gemiddeld
over 19781’79 tot en met 1980/‘81
Waiboerhoeve

LEI studiebedrijvenl
study farms

Opfokvergoedinglrearing returns
Overigelother returns

292,8
3,2

256,7
25,5

Totale opbrengstenltotal returns
Voerkosten/feeding costs
Krachtvoer/concentrates
Kunstmelkpoederlmilk replacer
Ruwvoerkostenlroughage

296,0

282,2

Totaalltotal
Opbrengsten minus voerkostenl
results minus feedingcosts
Opbrengsten minus voerkosten per ha (gld.)/
results minus feedingcosts per ha
Bemestingskostenlcosts for fertibing
Opbrengsten minus voerkosten en
bemestingskosten per ha (gld.)/
results minus feedingcos ts and
costs for fertilizing per ha
Opfokdagen per bedrijflrearing days per farm
Opfokdagen voor derdenlrearing days for others
Opfokdagen voor eigen risico/
rearing days for own risk

67,0
229,0

Table 7
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32,5
10,o
24,5

9.059
14,0

75,4
206,8
5.098
23,5

8.505

4.518

110255

62111
56201
5910

110255

Average financial results, feeding costs and costs of nitrogen of 1978/‘79-1980/‘81 (cents
per animal per rearing day)

Uit tabel 7 blijkt dat de voerkosten per dier per opfokdag op de Waiboerhoeve over
1978/‘79 tot en met 1980/‘81 met 67.0 cent 8.4 cent lager waren dan op de LEI studiebedrijven met 75.4 cent. De kosten van krachtvoer, kunstmelkpoeder en ruwvoer waren op
de Waiboerhoeve respectievelijk 325 cent, 10 cent en 245 cent. Omdat van de studiebedrijven de kosten per voersoort niet bekend zijn kan niet nader worden nagegaan hoe het
verschil in totale voerkosten is ontstaan.

De kosten van krachtvoer waren gemiddeld 32,5 cent, van kunstmelkpoeder 10 cent en van ruwvoer
gemiddeld 24,5 cent per dier per dag. Totale voerkosten 67 cent.
The costs of concentrates were in average 32,5 cents, milk replacerpowder 10 cents and roughage
24,5 cents per animal per day. Total feeding costs: 67 cents.

Het saldo opbrengsten minus voerkosten per opfokdag is op de Waiboerhoeve ruim 22
cent hoger, doordat naast gunstige voerkosten de vergoeding per opfokdag 13,8 cent hoger was. Door de hogere veebezetting per ha op de Waiboerhoeve, de hogere opbrengsten en de lagere voerkosten per opfokdag was het verschil in saldo opbrengsten minus
voerkosten per ha bijna f 4.000,- ten gunste van de Waiboerhoeve. Het verschil verandert
nauwelijks door ook de bemestingskosten in het saldo per ha te verrekenen. Ondanks de
hogere stikstofgift per ha waren de bemestingskosten per opfokdag op de Waiboerhoeve
bijna 10 cent lager dan op de studiebedrijven.
Bij de opbrengsten van de LEI studiebedrijven kan worden opgemerkt dat de opfok voor
eigen risico (5910 fokdagen) 225,8 cent per opfokdag heeft opgebracht, terwijl de opfok
voor derden op deze bedrijven per dag gemiddeld 283,7 cent opleverde. De opfok voor
eigen risico is dus minder voordelig geweest dan de opfok voor derden.
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Op de Waiboerhoeve zijn ook de bewerkingskosten lager geweest dan op de LEI studiebedrijven. Met 114,8 cent per dier per opfokdag waren deze kosten 11,6 cent per opfokdag
lager. Vooral het grote verschil in arbeidskosten van 31,2 cent ten gunste van de Waiboerhoeve valt op. De loonwerkkosten waren daarentegen op de Waiboerhoeve 22,4 cent per
opfokdag hoger, maar doordat de werktuigkosten weer 2,8 cent lager waren ontstond het
verschil van 11,6 cent per opfokdag ten gunste van de.Waiboerhoeve (tabel 8).
Tabel 8

Gemiddelde bewerkingskosten in centen per dier per opfokdag over 1978/‘79 tot en met
19801’8 1

Arbeidskostenlcosts for labour
Werktuigkostenlcosts for machinery
Loonwerkkostenlcosts for contractwork
Totale bewerkingskostenltotal costs
Table 8

Waiboerhoeve

LEI studiebedrijvenl
study farms

52,l
27,4
35,3
114,8

83,3
30,2
12,9
126,4

Average costs for labour, machinery and contractwork of 1978/‘79-1980/‘81 (cents per animal per rearing day)

Conclusies
Doordat zowel de voerkosten als de bewerkingskosten per opfokdag op de Waiboerhoeve
lager waren dan op de LEI studiebedrijven met jongveeopfok voor derden lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de efficiency zich ten aanzien van deze zo belangrijke kostenfactoren
op de Waiboerhoeve in de jaren 1978/‘79 tot en met 1980/‘81 gunstig heeft onderscheiden.
Door het hogere saldo opbrengsten minus voerkosten per opfokdag en de hogere veebezetting was het saldo opbrengsten minus voerkosten per ha bijna f 4000,- hoger.

Central rearing of young stock 19734982
The farm economical results with central rearing of young stock on the Waiboerhoeve
were satisfying. The results of the years 1978/‘79-1980/‘81 are compared with the results
of central rearing on modern study farms, collected by the Agricultural Economie Research
Institute (LEI). On the Waiboerhoeve during those years the system of zero grazing was
used.
Costs for feeding per rearing day were lower on the Waiboerhoeve, even as costs for labour, machinery and contract work. This resulted, together with a high stocking rate (4,74
LSU/ha) into a margin results minus feeding costs of Dfl. 4000 per ha higher than the average margin of the study farms.
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ZOMERSTALVOEDERING VRAAGT VEEL AANDACHT
Ing. J. van Geneijgen

De redenen waarom zomerstaivoedering wordt toegepast, hangen samen met een slechte
verkaveling, met de vertrappingsgevoeligheid van de grond en met een (te) geringe bedrijfsoppervlakte. Het systeem van zomerstalvoedering is verder nog gestimuleerd door
het beschikbaar komen van opraapdoseerwagens die rechtstreeks voor het voerhek
lossen en de methode van maaien en laden in één werkgang.
Op de Waiboerhoeve is op een bedrijf met 180 koeien zomerstalvoedering als bedrjfssysteem toegepast in de jaren 1974 tot en met 1981. Op basis van de daarbij opgedane
ervaringen wordt op enkele technische aspecten van het systeem nader ingegaan.
Volledige zomerstalvoedering
De koeien verbleven in een vier-rijige ligboxenstal met een centrale voergang. Aan beide
kanten van de voergang bevond zich een voerhek zodat een vreetplaats per koe beschikbaar was. Er werd volledige zomerstalvoedering toegepast en de koeien bleven daarbij
voortdurend op stal. Het gras werd in één werkgang gemaaid en geladen met een voor aan
de trekker gemonteerde cirkelmaaier en een aangekoppelde opraapdoseerwagen. Er werd
twee keer per dag gemaaid waarna het gras rechtstreeks voor het voerhek werd gebracht.
Aanvankelijk lagen de voergang en de voerruimte voor het voerhek op hetzelfde niveau als
de loop- en vreetruimte achter het voerhek. Daarbij werd de indruk verkregen dat dit niet
bevorderlijk was voor de klauwgezondheid. Daarom werd de voergang inclusief de ruimte
voor het voerhek 20 cm verhoogd.
Het op tijd bijschuiven van het gras vereiste nogal wat aandacht. Daar er eigenlijk geen
geschikt werktuig voor was, werd het aanvankelijk gedaan met een trekker met schuif. Later werd een bobcat gebruikt. Die is zeer handig, maar ook erg duur. Goedkoper en goed
bruikbaar is de voerverdeler. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de koeien gras over
het voerhek gooien werd op een hoogte van 1 m en op een afstand van 35 cm vóór het
voerhek een staalkabel aangebracht. Het krachtvoer werd verstrekt via geprogrammeerde
doseerapparatuur. In de melkstal werd geen krachtvoer gegeven.
Hygiëne noodzakelijk
Doordat de dieren het gehele jaar door op stal bleven werd een eventuele opbouw van een
besmettingsdruk niet doorbroken. Daarom moest speciale aandacht worden besteed aan
de hygiëne in de stal. Een goed gebruik van de ,,doorgangstal” speelde daarbij een grote
rol. Deze doorgangstal was een afgezonderd gedeelte in de stal, waarmee in combinatie
met een afzonderlijke ziekenstal en afkalfstal een goede hygiëne kon worden verkregen.
De doorgangstal is bedoeld voor dieren die niet echt ziek zijn maar wel afgezonderd moeten worden zoals bijvoorbeeld witvuilers en niet ernstig kreupele dieren. De dieren in de
doorgangstal konden normaal aan het voerhek vreten. Het voeren en ook het uitmesten
kostte geen extra tijd. De boxen in de doorgangstal waren voorzien van rubbermatten op
een vlakke stand. Om voldoende zaagsel op de matten te houden was een keerbuis aangebracht. De boxen konden gemakkelijk schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. Dat
schoonhouden en geregeld ontsmetten was natuurlijk ook voor de andere boxen van be39

lang. Alleen was het daar wat moeilijker omdat de meeste boxen waren voorzien van een
achterrand. Deze boxen hadden verder een betonvloer of klinkervloer waarop zaagsel
werd gestrooid.
De stal had geen roostervloer; er werd met mestschuiven uitgemest. Voor het behoud van
een goede klauwgezondheid is het nodig dat er weinig mogelijkheden zijn waar de koeien
de klauwen kunnen beschadigen en dat de mestgangen zo droog mogelijk worden gehouden. Verder is het noodzakelijk regelmatig een formalinebad te geven en de klauwen te
bekappen.
Veel melk, weinig krachtvoer
Bij zomerstalvoedering nemen de koeien in het algemeen minder droge stof op naarmate
het gras in een ouder stadium wordt gemaaid. Om de produktie daarbij op peil te houden,
zal meer krachtvoer verstrekt moeten worden. Deze hoeveelheid kan nog toenemen, doordat de voederwaarde van oud gras in het algemeen lager is dan van jong gras. Verder
speelt hierbij het verdringingseffect een rol. Dit houdt in, dat de grasopname lager wordt,
naarmate de krachtvoergift hoger is. Om zomerstalvoedering zo goed mogelijk tot zijn
recht te laten komen is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de krachtvoergift zo laag mogelijk kan zijn. Daarvoor moet dan een zodanig graslandgebruik worden toegepast, dat
over eén kwalitatief hoogwaardig produkt kan worden beschikt. Het gras moet daarom ook
in een jong stadium worden gemaaid. Op de Waiboerhoeve werd voor zomerstalvoedering
gemaaid bij een opbrengst van gemiddeld 2150 kg droge stof per ha. Op het eind van de
eerste snede liep dat echter wel eens op tot ongeveer 4000 kg per ha.
In 1974 en 1975 werd met twee produktiegroepen gewerkt. De in die jaren verkregen gegevens zijn in tabel 1 vermeld. Bij een krachtvoergift aan de hoogproduktieve groep van
gemiddeld 4,5 kg per koe werd een droge-stofopname uit gras verkregen van gemiddeld
12,0 kg per koe per dag. De droge-stofopname uit gras van de laagproduktieve groep die
gemiddeld 1,2 kg krachtvoer per koe per dag kreeg, was maar weinig hoger. Gezien de
melkprodukties van gemiddeld 23,7 en 13,8 kg per koe per dag van respectievelijk de
hoog- en laagproduktieve groep is er, vooral bij de laagproduktieve groep, ruim gevoerd
ten opzichte van de norm. In de latere jaren is daarom minder krachtvoer gegeven en de
laagproduktieve dieren kregen zelfs helemaal geen krachtvoer meer.
In de jaren 1976 t/m 1978 werden bij de hoogproduktieve dieren twee krachtvoerniveaus
vergeleken. Deze dieren werden elke zomerperiode ingedeeld in twee zo gelijkwaardig
mogelijke groepen van ca. 45 dieren. Aan de ene hoogproduktieve groep (veel krachtvoer)
werd een krachtvoergift voorgeschreven van 1 kg per 2 kg melk boven een produktie van
Tabel 1

Gemiddelde melkproduktie en voeropname in de zomerperiode van 1974 en 1975 (kg per
koe per dag)

Mel Wmilk yield
Voeropnamelfeed intake
- droge stof uit graslDM out of grass
- krachtvoerlconcentrates

Table 1
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Hoog produktief/
high productive

Laag produktief/
10 w productive

23,7

13,8

12,0
475

12,5
12

Average milk yield and feed intake in the summerperiods of 7974 and 7975 (kg per cow per
dayl

20 kg per koe per dag in de periode tot 1 augustus en boven een produktie van 17% kg per
koe per dag in de periode na 1 augustus. Bij de andere hoogproduktieve groep (weinig
krachtvoer) was het voorschrift 1 kg krachtvoer per 3 kg melk boven een produktie van 25
kg per koe per dag tot 1 augustus en boven 22 kg na 1 augustus. Aan vaarzen werd in alle
gevallen 1 kg krachtvoer extra gegeven.
Als bovengrens voor de krachtvoergift werd in principe voor koeien 9 kg per dier per dag
aangehouden en voor vaarzen 6 kg per dier per dag. De krachtvoergift werd elke week
opnieuw aan de produktie aangepast. Daarbij werden de voorschriften zodanig gehanteerd dat de produktieaanleg van de dieren zo goed mogelijk kon worden benut. Het gras
werd onbeperkt verstrekt. Daarbij werd ervoor gezorgd dat er ook ‘s nachts steeds voldoende gras voor de koeien beschikbaar was. De verkregen gegevens zijn vermeld in tabel 2.
Tabel 2 Gemiddelde melkproduktie en voeropname in de zomerperiodes van 1976 tot en met 1978
(kg per koeper dag)

Mel Wmilk yield
Voeropnamelfeed intake
- droge stof uit gras/DM out of grass
- krachtvoerlconcentrates

Veel krachtvoer/
much concentrates

Weinig krachtvoer/
little concen tra tes

25,2

24,l

12,7
496

13,7
179

Table 2 Average milk yield and feed intake in the summerperiods of 1976- 1978 (kg/cow/day)
Bij de groep met veel krachtvoer was de droge-stofopname uit gras gemiddeld 1 kg per
koe per dag lager dan bij de groep met weinig krachtvoer. De krachtvoergift was gemiddeld 2,7 kg per koe per dag hoger. Hierdoor werd de melkproduktie gemiddeld met slechts
1 ,l kg per koe per dag verhoogd. Gesteld kan worden dat bij een droge-stofopname uit
gras van 13 à 4 kg per koe per dag ook bij hoogproduktieve koeien met weinig krachtvoer
kan worden volstaan. Daarbij moet dan wel de opmerking worden gemaakt dat voor een
droge-stofopname uit gras van 13 à 14 kg per koe per dag het graslandgebruik zodanig
moet zijn dat er kwalitiatief hoogwaardig gras kan worden gemaaid. Uit het onderzoek is
gebleken dat dat mogelijk is.
In totaal werd in de zomerperiode gemiddeld 2,8 kg krachtvoer per koe per dag gevoerd.
Veel zorg voor goed gras
Het grasland is in de herfst van 1971 ingezaaid met een BG 8 mengsel. Bij het begin van
de zomerstalvoedering in 1974 bestond de grasmat hoofdzakelijk uit Engels raaigras. Dit
is ook later zo gebleven al kwam er geleidelijk aan plekgewijs wat meer ruwbeemd en
straatgras tot ontwikkeling. De laatste jaren kwam er ook paardebloem in het grasland.
Verder kwam er soms veel witte klaver voor. Om zo goed mogelijk aan de vochtbehoefte
van het gras te kunnen voldoen werd gebruik gemaakt van een regeninstallatie. Daarmee
werd in de zomerperiode ook een gedeelte van de dunne mest, vermengd met water over
het land gesproeid.
Gemiddeld werd een hoeveelheid kunstmeststikstof van ruim 500 kg per ha per jaar gegeven. Evenals voor een goede graskwaliteit moeten ook voor een snelle hergroei geen zware sneden worden gemaaid. In elk geval moet direct na het maaien weer stikstof worden
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gestrooid. Het beste zou zijn, zeker als het droog is, de stikstof in te regenen. Op de Waiboerhoeve werd dat zoveel mogelijk gedaan.
In de jaren 1974 tot en met 1978 werd de droge-stofopbrengst per ha zo goed mogelijk
vastgesteld. Gemiddeld werd een droge-stofopbrengst verkregen van 13.400 kg per ha.
Daarmee kwam de produktie op een goed niveau. De opbrengsten liepen per jaar gezien
wel wat uiteen maar de verschillen kunnen voor het grootste deel aan de weersomstandigheden worden toegeschreven. De produktiviteit van het grasland is zeker niet afgenomen
naarmate er langer zomerstalvoedering werd toegepast. De invloed van de weersomstandigheden werd, voorzover het een tekort aan neerslag betrof, overigens wel goeddeels
geëlimineerd door beregening. Daardoor was het mogelijk om ook in het zeer droge jaar
1976 tot een aanvaardbare grasproduktie te komen. Daarvoor moest toen echter wel ruim
3000 m3 water per ha worden versproeid. Dat er kwalitatief hoogwaardig gras werd
geoogst blijkt uit het feit dat de voerderwaarde slechts zelden lager was dan 950 VEM in
de zandvrije droge stof. Gemiddeld was het 977 VEM. De norm voor gras dat gemaaid
wordt bij een opbrengst van 2200 kg droge stof is 920 VEM.
Om ook eind mei over gras van goede kwaliteit te beschikken is het noodzakelijk dat met
zomerstalvoeren wordt begonnen zodra er maaibaar gras aanwezig is. Ook met maaien
voor voederwinning moet zo snel mogelijk worden begonnen.
Met zomerstalvoedering goed te boeren
Per dag werd 13 à 14 ton vers gras gemaaid (ca. 5 vrachten). Aan het 2 keer per dag voeren van ca. 180 koeien werd door 1 man gemiddeld 5 uur per dag besteed (variatie perceelafstand 200 tot 1000 m). Ook bleek dat het nodig was op zaterdag en zondag met 2
man te werken om het noodzakelijke werk in een redelijke tijd (ca. 6 uur per man per dag)
te kunnen uitvoeren.
Het totale aantal benodigde manuren op het bedrijf is niet veranderd door toepassen van
zomerstalvoedering. De extra arbeid die zomerstalvoedering meebrengt, is bespaard
doordat geen koeien opgehaald hoefden te worden voor het melken op stal en doordat een
groot deel van de voederwinning nu werd afgestoten naar de loonwerker.
Doordat de koeien het gehele jaar op stal blijven, moet ook in de zomer mest worden uitgereden. Hierdoor wordt de graslandexploitatie extra bemoeilijkt. Op de Waiboerhoeve is apparatuur aanwezig waarmee de mest in de waterstroom van een regeninstallatie wordt geperst. De mest wordt dan vermengd met water over het land gesproeid. Daardoor kan
,,verbranding” van het gras of de ongunstige invloe’d van de mest op de smakelijkheid van
het gras grotendeels worden voorkomen.
Zomerstalvoedering is niet gemakkelijk en er moet op veel dingen worden gelet. Wanneer
een ,,normale” bedrijfsvoering met beweiding niet goed mogelijk is, kan het toch een SYSteem zijn waarbij goed kan worden geboerd.
Samenvatting
Op de Waiboerhoeve is op een bedrijf met 180 koeien gewerkt met zomerstalvoedering
als bedrijfssysteem in de jaren 1974 tot en met 1981. Er werd volledige zomerstalvoedering toegepast. De koeien verbleven in een vierrijige ligboxenstal met mestgangen, en
kwamen nooit buiten. Het gras werd in één werkgang gemaaid en geladen en twee keer
per dag rechtstreeks voor het voerhek gebracht.
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Er werd naar gestreefd steeds kwaliteitsgras te maaien om tot een zo hoog mogelijke droge-stofopname uit gras te komen. Het gras werd gemaaid bij een droge-stofopbrengst van
gemiddeld 2150 kg per ha. Op het eind van de eerste snede liep dat echter wel eens op tot
ongeveer 4000 kg per ha. Er werd een droge-stofopname uit gras bereikt van 12 à 14 kg
per koe per dag.
De krachtvoergift in de zomerperiode was gemiddeld 2,8 kg per koe per dag. Uit proeven
met veel en weinig krachtvoer bleek dat bij een droge-stofopname uit gras van 13 à 14 kg
per koe per dag ook bij hoogproduktieve koeien met weinig krachtvoer kon worden volstaan. Voor die hoge opname is dan wel goed gras nodig.
In 1974 tot en met 1978 werd de grasproduktie gemeten. Er werd een droge-stofopbrengst
verkregen van 13.400 kg per ha. De produktiviteit van het grasland nam zeker niet af naarmate er langer zomerstalvoedering werd toegepast. De voederwaarde van het gras was
gemiddeld 977 VEM in de zandvrije droge stof.
Aan het twee keer per dag voeren van ca. 180 koeien werd door 1 man gemiddeld 5 uur
per dag besteed.

Bij zomerstalvoedering met goed jong gras kunnen ook hoogproduktieve koeien met weinig krachtvoer toe. Ze nemen dan wel tot 14 kg droge stof per dag uit het gras op.
With zero-grazing of good quality fresh gt-ass high yielding cows can do with a smal1 amount of
concentrates. Grass intake can increase up to 14 kg DM a day.
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Zero-grazing needs attention
At the Waiboerhoeve they have been working with zero-grazing as a farming system on a
unit with 180 cows during the years 1974-1981. Full-time zero-grazing was put into practise. The cows were housed in a 4-row cubicle house with dungpassages and stayed always inside. The grass was mown and loaded in one run and two times a day directly put
in front of the feeding fence. To get to a dry-matter intake out of grass as high as possible
grass of good quality was mown at a dry-matter yield of on an average 2150 kg per ha.
However at the end of the first cut it could run up to 4000 kg per ha. A dry-matter intake out
of grass was reached of 12 to 14 kg per cow per day. The amount of concentrates in summerperiod was on an average 2,8 kg per cow per day.
From experiments with many and little concentrates it appeared that a dry-matter intake
out of grass from 13 tot 14 kg per cow per day, also by high productive cows, little concentrates can be enough. For such high intakes a good quality of grass is needed.
From 1974 to 1978 grassproduction was measured. A dry-matter yield of 13400 kg per ha
was obtained. The productivity of the grassland did not decrease as zero-grazing was employed for longer time. The feeding value of the grass was on an average 977 VEM (net
energy for milk production) in sandcontaining dry-matter. One man spent on an average 5
hours a day on feeding 180 cows two times a day.

Elke dag werden vijf vrachten gras gemaaid, in totaal 13 à 14 ton.
Every day about five loads of fresh grass (73 to 14 tonnes) were mown and loaded.
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RESULTATEN ZOMERSTALVOEDERINGSBEDRIJF
Ing. M. H. Douna (LEI)
In de jaren 1974 tot en met 1981 is er op afdeling 3 gewerkt met zomerstalvoedering als
bedrijfssysteem. In dit verslag worden allereerst de bedrijfsopzet behandeld en een aantal
factoren die een sterke invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Daarna wordt een vergelijking met LEI-studiebedrijven met zomerstalvoedering gemaakt.
Bedrijfsplan en bedrijfsvoering op de Waiboerhoeve
Het melkveebedrijf met zomerstalvoedering op de Waiboerhoeve was ingericht voor ca.
180 melkkoeien en een vaste arbeidsbezetting van 3 man. Het jongvee werd centraal opgefokt. Schommelde de oppervlakte cultuurgrond in de eerste jaren tussen 40 en 50 ha
grasland, in de laatste drie jaren was dit 60 à 70 ha door de toevoeging van ca. 20 ha snijmais. In de eerste jaren werd snijmais aangekocht. De melkveebezetting per ha grasland
en voedergewassen varieerden van bijna 5 in 1976/‘77 tot 2,49 in 1979/‘80.
Tabel 1

Oppervlakte (ha) en aantal melkkoeien
1973/'74 1974/‘75 19751’76 1976/‘77 1977/‘78 19781’79 19791’80 19801’811981/'82

Grasland/
grassland
Voedergew./
crops
Mei kkoeien/
daify cows
Veebezetting
per ha/
s tocking ra te
Table 1

47,0

156,8

3,34

52,3

175,8

4,67

43,l

182,l

350

172,6

4,23

4,93

40,o

177,5
4,44

48,7

188,5

3,87

51,6

42,5

44,9

20,7

19,3

19,6

179,7

184,7

178,l

2,49

2,99

2,76

Farm size (ha) and number of dairy cows

Het maaipercentage voor wintervoer bleek nogal te schommelen, wat ondermeer samenhangt met de weersomstandigheden (bijvoorbeeld de droge zomer van 1976/‘77) de veebezetting en de stikstofbemesting. De stikstofgiften lagen in de eerste jaren boven 500 kg
per ha grasland, en in de laatste jaren in de buurt van 450 kg. De veebezetting nam in de
loop der jaren af van ca. 4,50 naar 4,00 melkkoeien per ha grasland. De maaipercentages
voor wintervoer namen toe van ca. 100% tot ca. 140% (tabel 2).
Tabel 2

Stikstofbemesting, maaipercentage voor wintervoer en melkveebezetting
1973/‘74 1974/‘75 1975/‘76 19761’77 19771’78 1978/‘79 1979/‘80 1980/‘81 19811’82

Stikstof (kg)/
nitfogen
Maaipercentage/
mo wing perc.
Veebezetting
per ha/
stocking ra te
Table 2

633

445

547

693

577

459

490

411

440

144

150

105

63

85

135

94

154

147

3,34

4,67

4,23

4,93

4,44

3,87

3,50

4,35

3,97

Nitrogen, mowing percentage for silage and stocking rate
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Het winterrantsoen bestond globaal uit 5 à 6 kg voordroogkuil ds per koe per staldag naar
behoefte aangevuld met aangekochte of zelf verbouwde snijmais (laatste drie jaren).
Melkproduktie en krachtvoerverbruik
De melkproduktie per koe is in de loop der jaren sterk gestegen; van ca. 5000 kg in
1973/‘74 naar bijna 6900 kg in 1980/‘81. Dat in 1981/‘82 een daling optrad moet aan toevallige oorzaken worden toegeschreven. Opmerkelijk is dat het krachtvoerverbruik per koe
in dezelfde jaren maar weinig is gestegen. Bovendien is het krachtvoerverbruik van 1500 à
1600 kg gemiddeld per koe laag te noemen (tabel 3). Het wijst erop dat de ruwvoeropname
qua hoeveelheid en kwaliteit gunstig is geweest. Bovendien is het verstrekte voer
waarschijnlijk efficiënt verdeeld. Aan het laatste kan zijn bijgedragen door een goede
groepsindeling, het voeren van gemengd voer (compleet voer) en later ook door geprogrammeerde krachtvoerverstrekking.
Tabel 3

Gemiddelde melkproduktie en krachtvoerverbruik per koe (kg)
19731’74 1974/'75 1975/'76 1976/'77 19771'78 19781’79 1979/‘80 1980/‘81 19811’82

Melk (kg)lMilk

Vet (%)/fat
Eiwit (%)lprofein
Krachtvoer (kg)/
concentra tes
Table 3

4972
3,97
3,37
1459

5586
3,97
3,36
1438

6353
4,02
3,29
1691

6163
3,89
3,25
1390

6204
3,89
3,24
1435

6670
3,94
3,23
1648

6707
3,96
3,20
1594

6895
4,02
3,22
1651

6627
4,03
3,22
1551

Average milkproduction and concentrate use per cow (kg)

Wel moet in aanmerking worden genomen dat het krachtvoerverbruik van het jongvee dat
centraal is opgefokt niet is opgenomen.
Het vetgehalte komt nauwelijks tot 4%, terwijl ook het eiwitgehalte niet hoog is.
Vergelijking met LEI-studiebedrijven
De vergelijking tussen de 15 à 20 studiebedrijvenl) met zomerstalvoedering en het Waiboerhoevebedrijf strekt zich uit over de boekjaren 1976/‘77 tot en met 19801’81. Van boekjaar 19811’82 waren op het moment van vergelijking nog geen gemiddelde cijfers van de
studiebedrijven beschikbaar.
Bedrijfsplan en bedrijfsvoering
De oppervlakte grasland is op de Waiboerhoeve in 1976/‘77 tot en met 19781’79 1 tot 9 ha
groter dan op de studiebedrijven, maar omdat de laatste over ca. 5 tot 9 ha voedergewassen beschikten is de totale oppervlakte in 1976/‘77 en 1977/‘78 op de studiebedrijven groter. In 1979/‘80 en 1980/‘81 werd aan het bedrijf op de Waiboerhoeve ca. 20 ha voedergewassen toegevoegd zodat de totale oppervlakte dan aanmerkelijk groter is dan op de studiebedrijven (tabel 4).

‘) De spreiding is vrij groot zodat de gemiddelde cijfers met enige reserve moeten worden gehanteerd.
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Tabel 4

Melkkoeien en oppervlakte
Studiebedrijven

Waiboerhoeve

19761 19771 19781 19791 19801 19761 19771 19781 19791 19801
‘79
‘80
‘81
‘77
‘78
‘81
‘78
‘80
‘77
‘79
Grasland (ha)lgrassland
Snijmais (ha)/maize
Melkkoeienldairy cuws
daity cows
GVE per ha
grasland + v0edergew.l
LW per ha grass + crops
Table 4

35,0

48,7 51,6 42,5 30,7
20,7 19,3
8,5
172,6 177,5 188,5 179,7 184,7 97,6
5,14

40,O

4,62

4,00

2,57

2,99

327

39,3 40,3 427 42,I
5,7
4,1
9,5
5,l
122,6 120,2 134,7 1256
3,52

3,47

3,33

3,47

.

Number of dairy cows and farm size

Dat het aantal melkkoeien op de studiebedrijven ca. 55 lager was dan op de Waiboerhoeve hangt ten dele samen met de opfok van het jongvee op eigen bedrijf. Het aantal gve per
bedrijf verschilt dan ook minder. Toch is het aantal gve op de studiebedrijven lager geweest dan op de Waiboerhoeve. De veebezetting per ha grasland + voedergewassen is
op de Waiboerhoeve geleidelijk afgenomen van ca. 5 naar 3, terwijl het op de studiebedrijven rond ca. 3,45 gve per ha schommelde.
Stikstofbemesting en maaipercentage
Hoewel op de studiebedrijven een stikstofgift van meer dan 400 kg per ha grasland kon
worden geconstateerd is de gift vooral in de eerste jaren op de Waiboerhoeve aanmerkelijk hoger. De maaipercentages voor wintervoer liggen op de studiebedrijven evenwel hoger. Dit kan verband houden met verschillen in voederwinningsstrategie (maaistadium, bijvoeding van snijmais in de zomer), maar ook met een wat lagere veebezetting per ha grasland op de studiebedrijven (tabel 5).
Tabel 5

Stikstofgift (kg/ha) en maaipercentage voor wintervoer
Studiebedrijvenlmodern farms

Waiboerhoeve

1976/ 1977/ 1978/ 1979/ 19801 19761 19771 19781 1979/ 19801
‘77
‘78
‘79
‘80
‘81
‘77
‘80
‘81
‘78
‘79
Stikstof (kg)lnitrogen
Maaipercentage/
mowing percentage
GVEperha grasland/
LW per ha grass
Table 5

695
63

577
85

459
135

490
94

411
154

357
103

461
147

459
181

423
145

448
166

5,ll

4,62

4,00

3,60

4,34

4,18

4,022

3,80

4,05

3,90

Nitrogen use (kg/ha) and mowing percentages for silage

Melkproduktie, krachtvoerverbruik en jongveeopfok
Het jongvee op de Waiboerhoeve werd in tegenstelling tot de studiebedrijven centraal opgefokt. Hoewel het krachtvoerverbruik van het jongvee niet groot is, moet hier bij de beoordeling van het voerverbruik per koe wel rekening mee worden gehouden. Het krachtvoerverbruik per koe op de Waiboerhoeve en de studiebedrijven loopt echter zo uiteen dat een
correctie voor jongvee dit verschil niet opheft. De conclusie dat het gunstige krachtvoer47

verbruik van de Waiboerhoeve (ca. 700 kg minder) voortkomt uit een hoge ruwvoeropname van zeer goede kwaliteit lijkt dan ook gerechtvaardigd. Bovendien is de melkproduktie op de Waiboerhoeve 600 à 700 kg per koe hoger (tabel 6).
Tabel 6

Gemiddelde melkproduktie en krachtvoerverbruik per koe
Studiebedrijvenlmodern farms

Waiboerhoeve

1976/ 1977/ 19781 19791 19801 19761 19771 19781 19791 19801
‘77
‘79
‘80
‘79
‘80
‘81
‘78
‘81
‘77
‘78
Melk (kg)lmilk
Krachtvoer (kg)/
concen tra tes
Vet (%)/fat
Eiwit (%)/protein
Table 6

6162
1390

6204
1435

6670
1648

6707
1594

6895
1651

5245
2210

5646
2438

5773
2308

5829
2458

5930
2240

3,89
3,25

3,89
3,24

3,94
3,23

3,96
3,20

4,Ol
3,22

3,93
-

3,96
-

3,99
3,40

4,Ol
3,34

4,06
3,34

Average milk production and concentrate use per cow

De stijging van de melkproduktie op de Waiboerhoeve berust niet alleen op een efficiënte
voeding maar ook op een scherpe selectie. De jongveebezetting per melkkoe was dan ook
hoger dan voor een normale vervanging van de melkveestapel wordt aangenomen. Meer
dan eerderde van de melkveestapel van de Waiboerhoeve kon jaarlijks worden vervangen
terwijl op de studiebedrijven jongvee voor vervanging van ruim een kwart van de melkkoeien beschikbaar was. Op de Waiboerhoeve werden de voordelen van de hoge melkproduktie
dan ook afgezwakt door de zeer ruime jongveebezetting.
y.
Melkgeld, omzet en aanwas, voerverbruik en saldo
Afgezien van prijsverschillen beïnvloeden de geconstateerde verschillen in melkproduktie
en krachtvoerverbruik het saldo per koe sterk. Door de centrale kalveropfok zijn de saldi
opbrengsten minus voerkosten evenwel minder goed vergelijkbaar. Een correctie door er
vanuit te gaan dat 25% van de kosten van de centrale opfok voerkosten zijn kan de vergelijkbaarheid verbeteren.
De lage krachtvoerkosten op de Waiboerhoeve gingen gepaard met lage ruwvoerkosten
(tabel 7). Behalve in 1976/‘77 en 1977/‘78 zijn de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve lager dan op de studiebedrijven. Naast de hoge melkproduktie, de hogere omzet en aanwas
(relatief veel jongvee) en de lage krachtvoerkosten draagt dit ertoe bij dat het saldo per koe
op de Waiboerhoeve ongeveer f 700,- tot f 800,- hoger ligt dan op de LEI studiebedrijven.

Bewerkingskosten
Algemeen wordt aangenomen dat zomerstalvoedering hogere bewerkingskosten met zich
meebrengt dan een systeem waarbij het vee geweid wordt. Zomerstalvoedering heeft een
grotere arbeidsbehoefte en vraagt een sterkere mechanisatie. Toch blijken ook binnen het
systeem van zomerstalvoedering grote verschillen in bewerkingskosten op te kunnen treden (tabel 8).
Het aantal uren per koe was op de Waiboerhoeve lager dan op de studiebedrijven, zodat
de arbeidskosten per koe lager waren dan op de studiebedrijven. De werktuigkosten zijn
vooral in 1979/80 en 1980/81 op de Waiboerhoeve boven die van de studiebedrijven ge48

Tabel 7

Opbrengsten en voerkosten (gld. per koe)
Studiebedrijvenlmodern farms

Waiboerhoeve

19761 19771 1978/ 19791 1980/ 19761 19771 1978/ 19791 1980/
'77
'79
'81
'81
'78
'79
'78
'80
'77
'80
Melkgeld/
return for milk
Omzet en aanwas/
turnover and growth
Diversen/
several returns

3412

3695

3848 4010

4180

2997

3528

3577

3686

3800

851

944

884 818

676

711

740

717

703

684

151

130

Totaal/
total
Krachtvoer/
concen tra tes
Kunstmelk/
milk replacer
Ruwvoer/
roughage

4414

Totaal/
total
Saldo opbrengst
minus voerkosten/
margin (return minus feed
costs)
Voerkosten jongvee
(25% opfokvergoeding)/
feeding costs young stock
(25% of costs for central
rearing)
Gecorrigeerd saldo
opbrengsten
minus voerkosten/
corrected margin returns
minus feed costs
Table 7

32

5

4

3

3

6

~ 4769 4782 4888 4888

3713

4272

4297

4392

4490

730

1039

975

877

1106

1053

50

60

585 682

621

538

53

39

38

34

27

56

57

59

64

60

489

358

207

77

109

290

258

280

361

330

1163

935

830

793

866

1434

1290

1216

1531

1443

3251

3834

3952

4095

4022

2289

2982

3081

2861

3047

162

214

216

206

3089

3620

3736

201

3889

-

3821

-

-

-

-

- - - - -

Returns and feeding costs (Hf/. per cow)

stegen maar het grote verschil moet worden gezocht in de loonwerkkosten die op de studiebedrijven aanmerkelijk lager waren. Nu moet bij de beoordeling van de bewerkingskosten bovendien een correctie op de Waiboerhoeve worden toegepast in verband met de
centraal opgefokte kalveren. Wordt 40% van de opfokvergoeding ais bewerkingskosten in
rekening gebracht, dan blijken de verschillen in bewerkingskosten vooral de laatste twee
jaar globaal f 700,- ten gunste van de studiebedrijven te zijn geweest (tabel 8).
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Tabel 8 Bewerkingskosten in guldens per koe
Studiebedrijvenlmodem farms

Waiboerhoeve

19761 19771 19781 1979/ 19801 19761 19771 19781 19791 19801
‘77
‘81
‘77
‘78
‘81
‘79
‘80
‘79
‘80
‘78
Arbeidsurenperbedrijf/
‘labour use (hours per farm)
Arbeidsuren
perkoe/
labour use (hours per cow)
Arbeidskosten/
labour costs
Loonwerk/
contract work
Werktuigkosten/
costs for machinery
Kosten jongveeopfok/
costs for rearing stock
Bewerkingskostenl
opera ting costs

Table 8

6170

7151

6973

7299

7464

6000

7082

5930

6223

5907

35

40

37

41

41

61

58

49

46

47

563

677

650

741

801

904

917

874

871

919

236

403

333

484

496

109

110

94

92

83

418

528

456

616

632

438

444

480

490

545

269

342

345

329

322

-

-

_

-

-

1486

1950

1784

2170

2251

1451

1471

1448

1453

1547

Costs for labour, machinety and contract work (Hf/. per cow)

Conclusies
Zowel op de Waiboerhoeve ais op de studiebedrijven met zomerstalvoedering is de melkproduktie per koe de afgelopen jaren fors gestegen. Het niveau van de melkproduktie was
op de studiebedrijven echter ca. 1000 kg per koe lager dan op de Waiboerhoeve, terwijl
het krachtvoerverbruik 700 à 800 kg per koe hoger was. Ook als de voerkosten gecorrigeerd worden in verband met de centrale opfok van jongvee blijkt het saldo opbrengsten
minus voerkosten op de Waiboerhoeve f 700,- à f 800,- per koe hoger te zijn geweest.
Een grote opname van goede kwaliteit ruwvoer is de belangrijkste oorzaak van dit gunstige resultaat.
Wat in het saldo aan voordeel werd opgebouwd ging aan bewerkingskosten echter weer
verloren. De bewerkingskosten op de Waiboerhoeve waren ca. f 700,- per koe hoger dan
op de studiebedrijven. Vooral de loonwerkkosten bleken aanmerkelijk hoger te zijn.
Results with zero grazing
Milkproduction per cow with zero grazing rose strongly during the last few years on the
Waiboerhoeve and on study farms as well. Production leve1 of the Waiboerhoeve was c.
1000 kg per cow higher, while the leve1 of concentrate use on the study farms was 700800 kg higher. Also with corrected feeding costs because of central rearing of young stock
on the Waiboerhoeve, the marging returns minus feeding costs has been Dfl. 700-800 per
cow higher. A high intake of fodder of a good quality is the main reason of this favourable
result.
The advantage in its margin the Waiboerhoeve lost by its higher costs of labour, machinery
and contract work. These costs were about Dfl. 700 per cow higher than on the study
farms. Especially costs for contract work were considerable higher.
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ZORGVULDIGE KUILVOERWINNING BEPERKT BESMETTING
VAN MELK MET SPOREN
Ing. J. Brouwer (CMMB) en ing. J. Corporaal

Sporen van boterzuurbacteriën kunnen bij de verwerking van melk problemen geven,
vooral bij de kaasbereiding. Bij het nieuwe systeem voor uitbetaling naar kwaliteit van
boerderìjmeik wordt daarom een kotìing gegeven wanneer er teveel sporen in de melk
voorkomen (uitsiag + +). Bj een besmetting van enkele sporen per mi melk (uitslag + -)
krijgt de veehouder een waarschuwing. Melk van goede kwaliteit (uitslag - -) bevat ais
regel minder dan één spore per mi. De sporen komen in de melk terecht via een vrijwel
onvermijdelijke verontreiniging van de melk met mestdeeives, die altijd wei op het achterste/ en de uier van de koe aanwezig zvn. De besmetting van de mest wordt veroorzaakt
door het voeren van kuilvoer met veel sporen. Om besmetting van de melk te voorkomen
moet men in de eerste plaats goed geslaagd kuilvoer winnen en voorts zo hygiënisch mogelijk melken.
Op afdeling 3 is in 1981 met name aan het inkuilen bijzondere aandacht besteed, om te
demonstreren dat het met een rantsoen van overwegend kuilvoer goed mogelijk is melk te
produceren met weinig sporen van boterzuurbacteriën.

Het beste middel om sporen van boterzuur in melk te voorkomen of te beperken is goed geslaagd
kuilvoer geven. Hygiënisch melken is daarnaast natuurlijk ook belangrijk.
Spores of butyric acid bacteria can be prevented or reduced best by feeding silage of good quality. In
Holland nearly all roughage, fed in winter, consists of wilted silage. Hygienic milking is, of course, also
of great importante.
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Voederwinning
Door zorgvuldig te werken bij de voederwinning (regelmatig schudden, snel inkuilen, goed
aanrijden en goed afdekken) is men erin geslaagd in het algemeen goed geslaagd kuilvoer
te winnen (zie tabel 1). Het aantal sporen per gram kuilvoer is bepaald door ir. S. Spoefstra
van het WVO. Het getal tot 360 betekent geen sporen en 360 betekent niet aantoonbaar,
maar minimaal aanwezig. Pas bij aantallen van enkele tienduizenden sporen per gram
kuilvoer bestaat er duidelijk gevaar dat er veel sporen in de melk komen.
Bij drie kuilen was het ds-gehalte lager dan 50%. Daarbij was de NH3-fraktie aan de hoge
kant. Bij de kuilen 6 en 7 was het percentage boterzuur ook aan de hoge kant. Er was echter maar één kuil (nr. 7) met een aantal sporen van betekenis. Ook dit aantal. is echter nog
niet verontrustend. In echt slechte kuilen treffen we aantallen sporen aan van een miljoen
en meer. Bij het voeren van dergelijk kuilvoer is het uiterst moeilijk nog melk met weinig
sporen te winnen.
Tabel 1

Ruwvoeranalyses van de gevoerde partijen kuilvoer
VEM

In droge stof (g/kg)

% ds

Partij

ras

re

vre

rc

GraskuiI/wilfed s&ge
1
2
3
4
5
6
7
Snijmaislmaize

40,8
57,8
62,8
54,0
53,3
43,8
47,0
30,O

112
149
135
133
111
99
100
45

175
179
168
213
192
169
183
84

1 1.1
126
115
162
142
116
129
43

256
261
261
244
259
281
267
223

Party

DM

ash

cp

dep

fibres

Table 1

In het produkt
NH3 Boterzuur
0
0
(0

805
776
783
875
849
816
850
928

9
6
6
4
6
10
9
-

feeding
unit
milk

0,05
0,oo
0,Ol
0,oo
0,08
0,29
0,33

Sporen
(per gram)
tot 360
tot 360
tot 360
tot 360
4300
360
75000
tot 360

bu tyric
acid

spores
(pergl
In silage

Roughage analyses of feeded silage

Stalperiode
Van het begin van de stalperiode 1981/1982 tot 1 februari kregen de koeien kuilvoer gemengd met krachtvoer. In deze periode zagen de koeien er niet bepaald schoon uit. Vanaf
1 februari kregen de koeien ook nog snijmais bijgevoerd. Door de snijmais werd de mest
steviger. Tevens is op 1 februari een aantal koeien naar een andere afdeling gegaan. Door
de lichtere stalbezetting en de steviger mest werden de koeien aanmerkelijk schoner. Vanaf 1 december tot 15 april zijn regelmatig monsters genomen van het kuilvoer (dagrantsoen). Daarnaast zijn mestmonsters genomen, door van de verse mest van 20-40 koeien
een verzamelmonster te scheppen. De aantallen sporen die op verschillende data in het
kuilvoer en in de mest werden gevonden staan in tabel 2. Op een enkel cijfer na, is er zowel bij het kuilvoer als bij de mest sprake van een zeer lichte besmetting.
Melkwinning
Bij de melkwinning wordt een korte, droge voorbehandeling toegepast met een papieren
doek van een rol. Daarbij wordt een groot stuk van de rol getrokken, om de armen gewik52

Tabel 2

Aantal sporen in het voer en in de mest
Partij

Bemonsteringsdatum

Sporen per g
Kuilvoer

1-12
15-12
7-1
13-1
20-1
27-1
10-2
17-2
4-3
17-3
1-4
15-4

1
2
2
2+3
3
3
3
3+4
5
5
7
7

Samphg da te

Party

Mest

~~

tot 360
tot 360
tot 360
tot 360
730
930
930
880
tot 360
tot 360
43000
430000

9400
25000
360
4300
2400
1470
2400
880
360
4300
2400
4300

Silage

Manure

Spores per g
Table 2

Number of spores in fodder and manure

keld en als kleine rol gebruikt voor de voorbehandeling. Per te behandelen koe wordt een
schoon stuk papier gebruikt, het afgewerkte stuk wordt teruggeslagen (opgerold), niet afgescheurd. Bij deze werkwijze heeft men altijd voldoende papier in de hand, wat ook prettiger werkt dan met één dun velletje. Alleen erg vuile koeien met verse mest aan spenen
en/of uier worden nat voorbehandeld (sproeien en wassen en daarna goed afdrogen met
papier). Het afgelopen jaar is per 15 koeien 1 rol papier à f 33,65 verbruikt.
Tijdens de proefperiode is de tankmelk regelmatig bemonsterd. De resultaten van deze
bemonstering staan in tabel 3. De besmetting van de melk met sporen van boterzuurbacteriën is op een enkele uitschieter na voldoende laag gebleven: minder dan één tot enkele
sporen per ml melk. De uitschieter op 26 januari is voor ons onverklaarbaar, omdat er op
dat moment erg weinig sporen in het kuilvoer en in de mest zaten (zie tabel 2).
Over het geheel gezien kunnen we concluderen dat met een zorgvuldige kuilvoerwinning
de besmetting van de melk met sporen van boterzuurbacteriën binnen de perken is gehouden, zonder dat aan de voorbehandeling van de koeien bij het melken speciale aandacht
werd besteed.

Tabel 3

Aantal sporen per ml tankmelk

Datumldate

Sporen per mllspores per ml

Datumldate

Sporen per mllspores per ml

9-12
21-12
28-12
4-1
12-1
19-1
26-1

1,50
2,40
0,15
0,43
0,15
0,15
ll,oo

2-2
11-2
15-2
23-2
9-3
6-4
13-4

0,15
0,04
0,23
0,09
0,15
0,75
4,30

Table 3

Number of spores per ml tank-stored milk
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Samenvatting
Door een zorgvuldige kuilvoerwinning is men er in 1981 op afdeling 3 van de Waiboerhoeve in geslaagd goed kuilvoer te winnen. In zes van de zeven kuilen was het aantal sporen van boterzuurbacteriën zeer lag. In één kuil was het aantal sporen aan de hoge kant. In
de stalperiode is regelmatig het aantsl sporen in het voer, in de mest en in de melk bepaald. In bijna alle monsters van het voer en vande mest werden zeer weinig sporen gevonden. Bij het melken werd een eenvoudige droge voorbehandeling met papier toegepast. Ondanks deze eenvoudige voorbehandeling bleef het aantal sporen in de melk op
één onverklaarbare uitschieter na laag. Hieruit blijkt dat men het probleem van sporen van
boterzuurbacteriën in de melk al zeer sterk kan beperken door goed kuilvoer te winnen.
Restricted infection of milk with spores by careful ensiling
By a careful way of ensiling on unit 3 a good quality of silage is gained. Six of the seven
clamps appeared to have a very low number of spores of butyric acid bacteria. In one
clamp the number of spores was rather high. During the winterperiod the number of spores
in fodder, in manure and in milk was determined. Nearly all samples of silage and manure
contained very little spores. Before milking the udder and teats were cleaned dry with a
clean sheet of paper. Despite of this simple way of cleaning the number of spores remained low, with only one exception which we could not explain.
This means that the problem of spores of butyric acid bacteria in the milk can be strongly
restricted by gaining silage of good quality
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HET KIEMGETAL VAN DE MELK
ing. J. Brouwer, CMMB.

Melk is een hoogwaardig voedingsmiddel voor mens en dier. Echter ook voor bacteriën is
melk een uitstekende voedingsbron. Het aantal bacteriën per millimeter melk wordt uitgedrukt in het kiemgetal. Melk, gewonnen van gezonde koeien met gezonde uiers, bevat van
nature heel weinig bacteriën, meestal minder dan 100 per milliliter. Besmetting van melk
treedt dan ook overwegend op buiten de uier, bijvoorbeeld bij de melkwinning. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar over het algemeen kan gesteld worden dat de hygiëne
rond het melken hierbij een belangrijke rol speelt. Het kiemgetal is feite(ik een maat voor
de hygiëne bij de melkwinning en/of bij de reiniging van de meikgewinningsapparatuur. BV
de meikwinning gaat het vooral om een goede voorbehandeling. De reiniging van meikapparatuur moet goed worden uitgevoerd. Ook de kwaliteit van de rubber- en kunststofonderdelen is belangrijk.
Kiemgetal beoordelen
Om het kiemgetal van tankmelk goed te taxeren zou als norm de in tabel 1 gegeven indeling kunnen gelden, met daarbij de gradatie zoals bij de uitbetaling op kwaliteit wordt toegepast.
Tabel 1

Beoordeling van tankmelk op kiemgetal

Normlstandard

Kiemgetal (X 1 OOO)/
germ number ( x 1000)

Gradatieklass

Zeer goedlverygood
Goedlgood
Voldoendelsufficient
Onvoldoendelinsufficient
Slechtlbad
Table 1

Judgment of tank-stored milk on germ number

Bacteriën kunnen zich onder gunstige omstandigheden zeer snel vermeerderen. De temperatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Vandaar dat tankmelk binnen drie uur gekoeld
moet zijn tot minstens 4 “C. Een hoger kiemgetal van de melk geeft als gevolg van die bacteriegroei dan ook eerder kans op kwaliteitskorting. Daarom is in tabel 1 een kiemgetal van
51000 tot 100000 nog wel als voldoende weergegeven, maar feitelijk al dubieus. Vandaar
dat het melkcontrolestation dan ook een waarschuwing geeft.
Kiemgetal melk Waiboerhoeve
Bij de verschillende proeven van het CMMB (voorheen MOC) op de Waiboerhoeve is over
een reeks van jaren ook het kiemgetal van de tankmelk van alle melkvee-afdelingen bepaald. De bemonstering werd gewoonlijk wekelijks uitgevoerd zodat het aantal bepalingen
per jaar bijna twee keer zo hoog is als die van het melkcontrolestation. De gevonden kiemgetallen van de tankmelk over zes jaar zijn weergegeven in tabel 2. Daarbij is een indeling
gemaakt in drie kwaliteitsklassen.
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Indeling kiemgetaltankmelk (1977 t/m okt. 1982)

Tabel 2

Afdelinglunit

tot/un til 25

25-100

meer danlmore
then 100

260
260
270
258
31

193
237
226
188
30

55
22
39
66
0

12
1
5
4
1

1079
100

874
81

182
17

23
2

1
2
3
4
5"
Totaal/ total
in %
Table 2

Kiemgetal (x 1OOO)lgermnumber

Aantal bepalingen/
number of determinations

Dividing germ number of tank-stored milk (7977-Okt. 1982)

* Nieuwe afdeling melkvee vanaf febr. 1982/New daity unit since February 1982.

Zoals uit tabel 2 blijkt is in die zes jaren 98% van de bepalingen gevallen in kwaliteitsklasse 1. (Kiemgetal tot 100.000). Bij 81% van de bepalingen was het kiemgetal zelfs beneden 25000, dus zeer goed. Slechts 2% van de bepalingen overschreed de 100 000.
Opgemerkt moet worden dat in die zes jaren op diverse afdelingen onderzoek heeft plaats
gevonden dat voor de kwaliteit van de melk toch enige risico’s inhield, zoals bijvoorbeeld:
- proef op besmetting met boterzuur;
- 3 x melken per dag, waarbij verschillende melkers, ook van buiten de Waiboerhoeve,
de melkwinning verzorgden;
- stalhygiëne proeven.
Verder moet opgemerkt worden dat de koeien van afdeling 1 tot december 1978 gehuisvest waren in een voerligboxenstal en daarna in een grupstal. De bepalingen van afdeling
1 betreffen dus twee verschillende staltypen. Ook moet worden opgemerkt dat de melkkoeltanks op afdeling 1, 4 en 5 buiten staan. Dit vergroot de kans op bacteriologisch onzuiver monsters nemen. Van de gegevens van de tankmelk is ter illustratie ook een indeling
gemaakt volgens de normering van tabel 1. Het kiemgetal in de monsters van de laatste
drie jaren is weergegeven in tabel 3.
Indeling kiemgetal tankmelk naar aantal bepalingen per normklasse (1980 t/m 1982)

Tabel 3

Afdelinglunit
Jaarlyear
Zeer goed/
very good
Goedlgood
Voldoende/
sufficien t
Onvoldoende/
insufficien t
Slechtlbad
Table 3

1

2

4

3”

5

Totaal/ Total

‘80 '81 '82 '80 '81 '82 '80 '81 '82 '80 '81 '82 '82 aantal/
number
37
6
2
4
0

32 38 42 33 48 84 55 44 25 30 31 41
6 8 9 9 1
12
3
3
13
9
15
0
4
2
1

0

41314
1
0

0

0
0

0
0

2
0
0

540
94

79
14

0

34

5

1
0
1
0
0
1
3 0 1 0 0 1 0

10
6

1
1

6

4

3

Dividing germ number of tank-stored milk to number of determinations per class (19801982)

* tot halverwege 1981 in 2 afzonderlijke koeltanksluntilJu/y1987 in two different milktanks.
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%

Droog voorbehandelen met een papieren doek. Voor elke koe wordt een schoon stuk gebruikt door
het vuile stuk telkens terug te slaan.
Dry cleaning of udder and teats with paper. Each cow needs a clean part. Evety time the used part is
tumed back.
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Het kiemgetal van de melk blijkt in 93% van de bepalingen goed tot zeer goed te zijn en
5% voldoende maar deze score geldt wel als waarschuwing. In totaal is het kiemgetal van
de melk in 98% van de gevallen gradatie-klasse 1. Helaas valt 1% in de norm slecht. Deze ,,uitschieters” moeten waarschijnlijk aan het toeval geweten worden, temeer omdat er
voor en er na geen verhoging van het kiemgetal werd gevonden.
Hoe zijn deze resultaten behaald
De melkwinning op de Waiboerhoeve zal gemiddeld niet of nauwelijks verschillen van die
op praktijkbedrijven. Ook de accommodatie in de melkstallen en de huisvesting van de
dieren zijn gemiddeld genomen niet beter dan in de praktijk.
De koeien worden droog voorbehandeld, alleen vuile uiers worden met water gereinigd en
daarna goed nagedroogd.
Al naar gelang het betreffende onderzoek, worden de reinigingsautomaten getest op een
juiste werking. De dosering van het reinigingsmiddel is volgens voorschrift (de hoeveelheid reinigingswater is bekend). De temperatuur van het reinigingswater is voor afdeling 3
en afdeling 5 afgesteld op ca. 60 “C, de overige afdelingen soms iets hoger. De kwaliteit
van rubber- en kunststofonderdelen wordt in de gaten gehouden en waar nodig worden de
onderdelen tijdig vervangen. Verder is er een onderhoudsabonnement voor de melkleidingsinstallatie en melkkoeltanks.
Samenvatting
Melk van gezonde koeien met gezonde uiers bevat gewoonlijk minder dan 100 bacteriën
per milliliter. Besmetting van de melk treedt mestal op bij de melkwinning of bij de bewaring. Goede hygiënische maatregelen rondom het melken en een vlotte koeling van de
melk zijn een vereiste voor een laag kiemgetal.
Een normering van tankmelk op kiemgetal kan voor de veehouder een goed hulpmiddel
zijn.
Bij het onderzoek van het CMMB op de Waiboerhoeve zijn bijna wekelijks monsters tankmelk genomen voor bepaling van ondermeer het kiemgetal. De melk van de afgelopen zes
jaren kon in 98% van de gevallen (1056 monsters) wat betreft kiemgetal ingedeeld worden
in klasse 1. De melk van 874 monsters (81%) had een kiemgetal lager dan 25000, wat
wordt aangeduid met zeer goed.
De omstandigheden waaronder op de Waiboerhoeve melk wordt gewonnen zijn zeer goed
vergelijkbaar met die op praktijkbedrijven.
Germ number of milk
Milk of cows with a good condition and a healthy udder usually contents less than 100.000
bacteria per millilitre. A higher germ number is mostly caused by infection of milk during
milking or storage. Hygiene and quick cooling can contribute to a low germ number. Classifying of tank-stored milk gives an indication to the dairy farmer. An almost weekly determination on germ number of milk from the Waiboerhoeve learned that the last six years 98
percent was first class milk (1056 samples).
Circumstances on the Waiboerhoeve are comparable to a practica1 situation.
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HET VERREGENEN VAN MEST
Ing. J. van Geneijgen

Op de Waiboerhoeve is een systeem ontwikkeld, waarbij dunne mest gemengd met water
met een regeninstallatie over het land wordt gebracht. Daar zijn goede ervaringen mee opgedaan. Er is duidelijk gebleken, dat de mest dan in de zomer zonder problemen op grasland kan worden aangewend. Aangenomen mag worden dat dunne mest in de zomer beter
benut wordt dan bij aanwending in de winter. De vrijkomende stikstof krijgt in elk geval
minder kans uit te spoelen.
Op veel bedrijven is de opslagcapaciteit voor dunne mest echter te gering. De mest moet
dan veelal worden aangewend in een natte periode en ais het land moeilijk berijdbaar is. In
dat geval kan de mest onverdund worden verregend en kan schade aan het grasland grotendeels worden voorkomen. Met dat systeem en de verdere ontwikkeling daarvan is in
1980 op de Waiboerhoeve begonnen.
Gemengd met water in de zomer
Het uitgangspunt voor het verregenen in de zomer van dunne mest gemengd met water is
de aanwezigheid van een haspelinstallatie en een aanvoerleiding (ondergronds) vanaf de
stal voor de normale beregening. Het gaat er hierbij dus om dat het aanwenden van dunne
mest gecombineerd wordt met een goede vochtvoorziening van het gras. Verder ligt aan
dit systeem een hoge benutting van de bemestingswaarde van de mest ten grondslag en
het voorkomen van ,,verbranding” van het gras en een ongunstig effect op de smakelijkheid ervan. Het systeem wordt op de Waiboerhoeve toegepast op een bedrijf waar tot voor
kort zomerstalvoedering werd toegepast.
In principe wordt er niet meer dan 10 m3 mest per ha per keer toegediend en wel direct na
het vrijkomen van een perceel. De maximaal te versproeien hoeveelheid water is afhankelijk van de vochtigheidstoestand van de grond op dat moment. Daarbij wordt echter minimaal 10 mm water gegeven, zodat er wordt gewerkt met een verdunning van 1 deel mest
op minimaal 10 delen water.

Snijder-monopompunit
Het mengsel van water en mest wordt verkregen door de mest met een daarvoor
ontwikkelde installatie onder overdruk in de persleiding van de regeninstallatie aan te
brengen. In figuur 1 is de opstelling van de snijder-pompunit getekend. De unit is geplaatst
in een pompput van ruim 1 m lang en breed en ruim 2 m diep. De verdringerpomp is
voorzien van een toerenvariabele motor van 7% kW waarbij 5 tot 10 m3 mest per uur kan
worden verwerkt bij een druk van 12 bar. De elektromotor op de snijder is 4 kW. De,
gebruikte pomp heeft onder aan de zuigleiding een snijmechanisme, waardoor stro- en
kuilresten in kleine stukjes worden gesneden. In figuur 2 is het onderaanzicht van de
snijkop onder aan de zuigleiding schematisch weergegeven. De pomp en de snijder
worden afzonderlijk aangedreven door een elektromotor.
De pomp is erg gevoelig voor droogdraaien. Voor het goed blijven functioneren moet om
de 500 à 1000 draaiuren maar bij voorkeur elk jaar de stator worden vervangen.
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De toerenvariator is aangebracht om het mogelijk te maken bij verschillende
sproeiwatergiften toch met een gelijke hoeveelheid mest per oppervlakte-eenheid te
werken. Er is geen toerenvariator nodig wanneer men de sproeiwatergiften niet varieert of
wanneer men bij verschillende sproeiwatergiften geen gelijke bemesting verlangt.
Haspelinstalla tie met turbine
De regeninstallatie verwerkt 80 m3 per uur. De haspelinstallatie waarmee het mengsel van
mest plus water over het land wordt verdeeld, wordt aangedreven door een turbine. Verder
wordt er gewerkt met een normale sproeier met een mondstukdiameter van 25 à 30 mm.
De werking van de turbine en van de sproeier leverde geen problemen op, doordat de
mest met veel water was gemengd en voerresten e.d. goed klein waren gesneden. De
indruk bestaat dat ook bij het bijvoegen van meer mest de werking nog goed was. Het
wordt dan echter wel moeilijk de hoeveelheid mest per oppervlakte-eenheid beperkt te
houden.
De sproeiwatergift kan worden verlaagd door de oprolsnelheid van de slang te verhogen.
In normale situaties kan de slang echter niet zó snel opgerold worden, dat men daarbij aan
de minimale sproeiwatergift van 10 mm komt. Daarom is de haspelinstallatie voorzien van
een grotere versnelling. De oprolsnelheid van de slang kan worden opgevoerd tot ca. 100
m per uur. De slang van 260 m lang kan dan in 2% uur worden opgerold. In die tijd wordt
dan 2% x 80 m3 = 200 m3 over een oppervlakte van 2 ha verdeeld, zodat een gift van
bijna 10 mm wordt verkreaen.

pijp naar persleiding van
regeninstallatie/
pipe to pressure pipe of
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Opstelling van de snijdermonopompunit in de pompputlposition o f t h e cuttermonopump unit in pump pit.

Schema onderaanzicht snijkop.
De snijkop bevindt zich onderaan de zuigleiding in
de pompput. Vier messen roteren langs een serie
gaten met een doorsnede van 1” en snijden het
lange materiaal dat zich in de mest bevindt op het
moment dat het door de gaten wordt gezogen in
kleine stukjeslscheme of view of below of Me cutter-head. The cutter is placed under the Ming pipe
in the pump put. Four knives rotate along the holes
(0 7 ‘7 and cut the long ma terial into smal1 pieces
while it is lifted through the holes.

Onverdund in de winter
Bij het uitrijden van dunne mest in de winter of het vroege voorjaar wordt vaak grote
schade aan het grasland toegebracht. Als de mest wordt aangewend in een natte periode
en als het land moeilijk berijdbaar is, kan de schade soms erg groot zijn. Als de
bewaarrruimte vol is, moet de mest echter ook onder ongunstige omstandigheden worden
uitgereden. Het is dan de vraag hoe men zonder al te veel problemen van de dunne mest
af komt. Op de Waiboerhoeve is een systeem in beproeving waarbij de dunne mest met
een haspelinstallatie over het land wordt gebracht. Schade aan het grasland wordt zo
grotendeels voorkomen.
Een haspelinstallatie voor gewone beregening is goed bruikbaar voor het verregenen van
dunne mest. Er moet echter wel op enkele dingen worden gelet. Zo kan bij het verregenen
van mest geen gebruik worden gemaakt van een watermotor of turbine om de haspel aan
te drijven. Die apparatuur raakt verstopt. Verder moet de haspel sneller draaien, anders
wordt de sproeier te langzaam verplaatst en komt er te veel mest per oppervlakte-eenheid
op het land. Er zijn haspelinstallaties speciaal voor het verregenen van dunne mest in de
handel. Die worden dan aangedreven door een op de haspel geplaatste dieselmotor.
Op de Waiboerhoeve wordt voor het verregenen van onverdunde mest een
haspelinstallatie gebruikt waar de turbine vanaf is gehaald. De haspel wordt hydraulisch
aangedreven door een trekker. Er zit 260 m slang met een inwendige diameter van 95 mm
op de haspel. Er wordt zo’n 80 m3 dunne mest per uur verwerkt. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van een hogedrukmestpomp (verdringerpomp; 10 bar) die aangedreven wordt
door een trekker.
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Sproeier aangepast
De mest wordt op het land verdeeld door een grote sectorsproeier zoals die bij de normale
beregening wordt gebruikt. Er zijn wel speciale mestsproeiers met een rubberen mondstuk
in de handel, maar daarmee kan geen gedeelte van een cirkel worden besproeid. Die gaan
rond en dat betekent dat de slang maar ook de haspel onder de mest komt. Een sproeier
met sectorinstelling heeft dus de voorkeur.
Het bleek al vrij snel dat, vooral bij wat dikkere mest, de straalonderbreker die voor het
heen en weer draaien van de straalpijp zorgt, niet functioneerde waardoor de sproeier in
dezelfde richting bleef spuiten. Daarom is de straalonderbreker verwijderd en een
eenvoudig mechanisme aangebracht waardoor de straalpijp wordt gestuurd via de
voortbewegingssnelheid van de sproeier over de grond. De sproeier is voorzien van een
mondstuk met een diameter van 30 mm en de druk aan de sproeimond is 5 à 6 bar bij 80
m3 per uur. De sproeier gooit de mest dan ca. 40 m weg. Als een baan van 300 m is
afgewerkt, wordt de haspel 80 m verder opgesteld en wordt de sproeier met een trekker
weer naar het einde van het perceel getrokken. Er hoeft dus maar om de 80 m een keer
over het perceel heen en weer te worden gereden.

De aangepaste sproeier voor het verregenen van mest is geconstrueerd op de Waiboerhoeve. Een
uitvinding van assistent bedrijfsleider P. W. M. Verschure.
The adapted sprinkler for sprinkling of undíluted slurry ís constructed on the Waíboerhoeve. An invention of assístant farm manager P. W. M. Verschure.
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Container als tussenschakel
In één geval wordt de mest naar de haspelinstallatie gepompt via een ondergrondse
leiding van ca. 1000 lang en met een diameter van 150 mm. In andere gevallen werkt men,
omdat er geen transportleiding aanwezig is, of omdat de percelen ver van de mestopslag
verwijderd of verspreid liggen, met een bij de haspelinstallatie op de kopakker opgestelde
container.
De container heeft een inhoud van ca. 40 m3 en is verrijdbaar. De mest wordt door een
vacuümmesttank in de container gebracht nadat hij in de opslag goed gemixt is. De
verdeler van de mesttank is vervangen door een schuin omhoog staande pijp waardoor de
mest gemakkelijk in de container kan worden gebracht. De mest wordt vanuit de container
rechtstreeks via de haspelinstallatie verpompt.
Samenvatting
Dunne mest gemengd met water kan in de zomer goed op grasland worden verregend
zonder problemen voor de grasmat en de smakelijkheid van het gras.
De snijder-pompunit waarmee dunne mest onder overdruk in de waterstroom van een
regeninstallatie wordt gebracht, voldoet goed. Het mengsel van mest en water kan goed
worden verwerkt door een turbine.
Door het verregenen van onverdunde mest in de winter kan schade aan het grasland
grotendeels worden voorkomen. De benutting van de bemestingswaarde blijft echter zeer
laag. Er moet een hogedrukmestpomp worden gebruikt De mest kan via een
aanvoerleiding naar de haspelinstallatie op het land worden getransporteerd of worden
verpompt vanuit een op het perceel geplaatste container. De haspel moet met een grote
versnelling worden opgerold om niet teveel mest op het land te krijgen. De straalpijp van
de sproeier moet gegarandeerd blijven draaien. Op de Waiboerhoeve wordt de straalpijp
heen en weer gestuurd via de voortbewegingssnelheid van de sproeier over de grond.
Slutry sprinkling
In summer it is very well possible to sprinkle grassland with water diluted slurry without
problems for sward and tastiness of the grass. The cutter-mono-pumpunit with which slurry
under overpressure is put into the waterstream of the sprinkling plant works satisfactory. A
hose reel plant, turbine-drive can handle very well the mixture of slurry and water.
In winter, sprinkling with undiluted slurry can prevent damage of the grassland. However,
the utilization of the manurial value stays very low. A highpressure slurrypump has to be
used. The slurry can be transported to the hose reel plant on the land by a supply-line or
can be pumped out of a container, placed on the plot. To get not too much slurry on the
land, the hose reel must be rolled up in higher speed. The lance of the sprinkler has to
work warrented.
On the Waiboerhoeve the lance is send back and forward by the propulsion rate of the
sprinkler over the ground.
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Ing. W. J. Bruins

Door de stijging van de energieprijzen is een paar jaar geleden opnieuw belangstelling ontstaan voor methaangasproduktie uit organisch afval. Op een melkveebedrijf is methaangasproduktie mogelijk door rundveemest onder zuurstofloze omstandigheden te vergisten
in een biogasinstallatie. Deze vergisting gebeurt door micro-organismen die een gedeelte
van de organische stof in de mest afbreken. Bb deze afbraak komt het zogenaamde biogas
vnj’ dat gebruikt kan worden als brandstof. De vergisting van mest en dus de produktie van
biogas kan optimaal verlopen als aan een groot aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste zijn: een mesttemperatuur van ca. 30 “C: 15 tot 20 dagen verblqftijd van de
mest in de gistingstank en de kwaliteit (droge-stofgehalte) van de mest. Het blijkt in de
praktijk vaak moeilijk om aan alle voorwaarden voor een optimale produktie te voldoen.
Werkingspríncípe
De biogasinstallatie op de Waiboerhoeve is gelegen achter afdeling 1 (grupstal) en heeft
een nuttige inhoud van ca. 80 ms. De vergistingstank bevindt zich half boven de grond. De
tank is doosvormig, meet 16 m lang, 3 m breed en 2 m hoog en bestaat uit staalplaten van
4 mm en een bodem van beton. De hele tank is geïsoleerd.

The biogas plant on the Waiboerhoeve is constructed of 4 mm steel plate and is completely insulated.
It lays half into the ground and the measurements are 16 x 3 x 2 metres. The useful con tent is 80 m3.
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De vergistingsinstallatie werkt volgens het propstroomsysteem. Hierbij wordt de mest aan
één zijde van de tank aangevoerd en aan de andere zijde afgevoerd. Er wordt dus niet
geroerd. Dit biedt theoretisch het voordeel dat er een grotere netto energie-opbrengst mogelijk is doordat er geen energie gebruikt wordt voor het roeren en er een betere vergisting
van de mest wordt verkregen. De betere vergisting wordt bereikt omdat vergiste en onvergiste mest in tegenstelling tot biogasinstallaties met roerinrichting niet vermengd worden,
en er dus ook geen kans is op afvoer van onvergiste mest.
In de vergistingstank bevinden zich verwarmingsbuizen waarmee de mest op een temperatuur van ca. 30 “C wordt gehouden. Dagelijks wordt er vanuit de grupstal vier m3 mest
overgepompt naar de vergistingstank. Aan het eind van de tank bevindt zich een pomp
voor de afvoer van uitgegiste mest die in werking wordt gesteld door een niveauschakelaar.
Het gevormde biogas wordt opgeslagen in een kunststof zak. De inhoud hiervan was aanvankelijk 100 m3. Deze zak werd later vervangen door één van ca. 85 m3. Een gaspomp
zuigt het gas uit de zak en brengt het op druk. Het is de bedoeling dat het biogas gebruikt
wordt als brandstof voor de cv-ketel van het kantoor van de Waiboerhoeve. Het biogas bestaat voor ongeveer tweederde uit methaan en voor éénderde uit kooldioxide en sporen
van andere gassen. De meest hinderlijke hiervan is zwavelwaterstof. Dit gas kan ernstige
corrosieproblemen veroorzaken. Het biogas kan daarom voor gebruik door een ontzwavelingsinstallatie gevoerd worden. Deze is echter tot op heden niet gebruikt.
Veel mankementen
De biogasinstallatie is eind september 1980 in gebruik genomen. Omstreeks half december is door kortsluiting in de niveauschakelaar de hele vergisterinhoud weggepompt. Na
herstel van het mankement is de installatie opnieuw gestart.
In januari 1981 traden tal van problemen aan het licht die deels moeilijk te verhelpen bleken. Zo verstopte keer op keer de gasleiding tussen de gasopslagzak en de kachel,
waarschijnlijk door condensvocht. Voorts bleek het niet goed mogelijk om de vergisterinhoud op de gewenste temperatuur te brengen, en traden er grote temperatuurverschillen in
de tank op. In deze tijd ontstond een drijflaag die varieerde in dikte van 05 tot 0,l meter.
Omstreeks half februari werd ontdekt dat de isolatie rond de vergistingstank grote lekken
vertoonde. Aan het eind van het eerste stalseizoen (1980/‘81) konden de ervaringen met
de biogasinstallatie als volgt samengevat worden:
1. Teveel energie nodig om de vergister op temperatuur te houden. Dit werd vooral veroorzaakt door een falende isolatie van de vergistingstank en falende isolatie van de
aanvoer- en afvoerbuizen van het verwarmingssysteem.
2. Zeer onregelmatig temperatuurverloop in de vergister.
3. Het verbranden van biogas in een cv-ketel leidt tot sterke vervuiling van het inwendige
van de kachel.
4. De gasproduktie bleef te laag. Gemiddeld werd ongeveer 30-40 % van de verwachte
gasproduktie gehaald.
Daarop zijn de volgende aanpassingen verricht:
- De capaciteit van de warmtewisselaar in de vergistingstank is vergroot tot 9,6 m* verwarmend oppervlak (was 3,9 m*). Bovendien werden de verwarmingsbuizen op twee
niveaus aangebracht namelijk ca. 20 cm en ca. 75 cm boven de bodem.
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- De aan- en afvoerleidingen van het cv-systeem zijn vervangen door goed geïsoleerde
leidingen.
- De bodem van de tank werd met polystyrol platen ge’isoleerd.
- De gasleiding werd op meer afschot gelegd.
- De isolatie van de buitenzijde van de tank werd (voorzover aangetast door water) vervangen door polystyrol. De afdekfolie op de isolatie werd vervangen door dakleer (aan
de bovenzijde) en profielplaten (aan de zijkanten).
Deze veranderingen zijn in de zomer van 1981 uitgevoerd. In november 1981 is de installatie weer gevuld met mest. Nadat de installatie op temperatuur gebracht was kwam de
gasproduktie zeer langzaam op gang en stabiliseerde zich op ca. 14 m3 per dag bij een
mestdosering van 2 m3 per dag. In de loop van de winter gaf de verwarming nogal eens
moeilijkheden. Met name het gebruik van biogas in de standaard cv-ketel gaf veel storingen en slijtage waardoor de ketel tenslotte vervangen moest worden.
In maart 1982 trad lekkage aan de gaspomp op. De cv-ketel kon daardoor een tijdlang niet
meer gebruikt worden, waardoor de mest in de gistingstank afkoelde. Ook ontstond in de
loop van de tijd een dikke drijflaag in de vergistingstank. Dit werd veroorzaakt door onvoldoende vergistingsactiviteit in de vergistingstank en een te laag droge-stofgehalte van de
ingaande mest. Buitenlandse ervaringen geven aan dat propstroomsystemen wel goed
werken bij een droge-stofgehalte in de mest van 12-13 procent. Onder Nederlandse omstandigheden heeft rundveemest echter meestal 7-8 procent droge stof.
Perspectieven
In Nederland is tot nu toe één biogasinstallatie volgens het propstroomsysteem gebouwd
op een praktijkbedrijf. De ervaringen hiermee waren zodanig dat na enkele maanden besloten is deze installatie om te bouwen tot een geroerd systeem. Op grond van ervaringen
in de praktijk en op de Waiboerhoeve kan geconcludeerd worden dat biogasinstallaties
met het propstroomsysteem voorlopig geen perspectief hebben voor praktijkomstandigheden.
De installatie op de Waiboerhoeve is niet eenvoudig om te bouwen tot een geroerd systeem. Daarom is besloten de problemen met de drijflaagvorming aan te pakken door eerst
de mest te scheiden met een mestscheider. Dit apparaat scheidt mest van 8 % droge stof
in twee componenten n.l. dikke mest van 18 % droge stof en dunne mest van 6,5 % droge
stof. Deze dunne mest heeft de eigenschap geen drijflagen te vormen. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of het scheiden van mest in combinatie met biogasproduktie volgens het propstroomprincipe wel perspectief heeft.
Samenvatting
Onder invloed van de gestegen energieprijzen is er een groeiende belangstelling voor methaangaswinning door vergisting van mest in een biogasinstallatie. Op de Waiboerhoeve is
in 1980 een biogasinstallatie gebouwd die werkt volgens het propstroomsysteem. Bij dit
systeem wordt in de vergistingstank niet geroerd. De installatie vertoonde aanvankelijk
veel mankementen en de gasproduktie viel erg tegen. Na verbouwing en aanpassing waren er afgezien van de verwarming technisch weinig problemen meer. Het vergistingsproces is echter nooit goed op gang gekomen. De oorzaak hiervan is de drijflaagvorming in de
gistingstank. Omdat het dunne deel van gescheiden mest geen drijflagen vormt, zal het
onderzoek hiermee voortgezet worden.
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Moderate biogas production
Influenced bij the rising of energy-prices interest in methane-production has increased by
means of digesting slurry in a biogas-plant. On the Waiboerhoeve a plug-flow biogas-plant
was built in 1980. The plug flow system works without stirring. In the beginning there were
a lot of problems and biogas production was not what it was hoped to be. After repairs and
rebuilding, the plant worked good from a technical point of view but methane-production
remained too low. This was caused by the thick crust which was formed in the run of time.
When slurry is seperated in a solid and liquid part the liquid part afterwards forms no crust.
Research will be continued with the biogas-plant running with the liquid part.
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ZONNEBOILER VOOR WARM WATER
Ing. W. J. Bruins

De prijsstijging van fossiele brandstoffen in de afgelopen 10 jaar heeft er toe bijgedragen
dat er naar andere energiebronnen wordt gezocht. De zon is mogelijk zo’n alternatieve
energiebron die een bijdrage kan leveren aan onze energiebehoefte. Voordat zonne-energie gebruikt kan worden moet deze eerst omgezet worden in een voor de mens bruikbare
vorm. De bekendste omzetters van zonne-energie zijn de zonnecel en de zonnecollector.
De zonnecel zet de zonne-energie direct om in elektriciteit. De zonnecollector daarentegen maakt er warmte van. De elektriciteit die door zonnecellen geleverd wordt, is nog erg
duur. Dit is de reden dat zonnecellen alleen toegepast worden op afgelegen plaatsen waar
geen elektriciteit uit het net kan worden betrokken. In de veehouderij worden zonnecellen
een enkele keer toegepast op schrikdraadinstallaties. Dit artikel beperkt zich tot de zonnecollectors. De collector is een onderdeel van een totaal systeem dat we zonneboiler noemen.
Werking van een zonneboiler
Het belangrijkste onderdeel van een zonneboiler is de collector waarmee de zonnestraling
wordt opgevangen. Het meest gebruikte type zonnecollector bestaat uit een bak die aan
de onderzijde is geïsoleerd en aan de bovenzijde is voorzien van een transparante afdekking (figuur 1).
glas
absorberplaat
isolatie
collectorbak
Figuur 1

Schematische weergave van een zonnecollectorlscheme ofa solar heat collecfor.

In de bak ligt een dubbelwandige matzwarte plaat (absorber) waardoor een vloeistof kan
stromen, Deze vloeistof wordt door de invallende zonnestraling verwarmd en daarna met
een pomp naar een voorraadvat gepompt. Via een warmte-wisselaar wordt de warmte van
de collectorvloeistof afgegeven aan het water in het voorraadvat. Wanneer de warmte is
afgegeven wordt de vloeistof weer naar de collector gepompt om opnieuw te worden VTwarmd (figuur 2). De installatie is bovendien voorzien van beveiligingen tegen ondermeer
bevriezen en koken.
Opbrengst van een zonneboiler
De opbrengst van een zonneboiler is van vele factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn: de intensiteit van de zonnestraling, de warmwaterbehoefte (hoeveelheid, hoeveelheid per tijdseenheid en temperatuur), de afmeting van het voorraadvat in verhouding tot
de oppervlakte van de collector en de leiding- en stilstandverliezen. Met name de intensi68
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Figuur 2 Schematische weergave van de zonneboiler op de Waiboerhoevelscheme of solar water
heater of the Waiboerhoeve.

teit van de zonnestraling varieert nogal. In de maanden mei t/m juli geeft de zon per maand
125130 kWh stralingswarmte per m* af. In december en januari is dit maar 2530 kWh.
Een goede zonnecollector kan ca. 40% van de ingestraalde energie omzetten in nuttige
warmte. Dit betekent dat een goed uitgevoerd systeem per m* collectoroppervlak een opbrengst heeft van ca. 400 kWh per jaar.
De zonneboiler op de Waiboerhoeve
Op afdeling 1 (grupstal) is sinds 1980 een zonneboiler in gebruik. De vier collectoren zijn
gemonteerd op een frame dat op het dak van de stal staat. Het totale collectoroppervlak is
5,6 m? De collectorvloeistof wordt via een leidingstelsel naar het opslagvat in de stal gepompt waar de warmte via een warmtewisselaar aan het water wordt overgedragen. Het
roestvrijstalen voorraadvat heeft een inhoud van 320 liter en is geïsoleerd. Het voorraadvat is verbonden met een elektrische boiler die het water zonodig verder opwarmt.
De opbrengst
Doordat de leidingen tussen collector en opslagvat lang zijn, koelt de vloeistof nog teveel
af. De collectoren moesten wat verder weg worden geplaatst omdat ze anders in de schaduw van de voersilo’s bij de stal zouden liggen. Tevens is het tappatroon op het bedrijf niet
gunstig. Er wordt alleen ‘s morgens en ‘s avonds na het melken warm water afgetapt. Op
zonnige dagen loopt de nuttige opbrengst van de zonneboiler terug, doordat het temperatuurverschil tussen de vloeistof in de collector en het water in het voorraadvat snel minder
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wordt. Zo kan het op zonnige dagen gebeuren dat het water in het voorraadvat halverwege
de middag al 70 “C is. De zonne-energie die later op de middag wordt opgevangen kan
vrijwel niet benut worden omdat de collectorvloeistof de warmte maar heel moeizaam kwijt
kan in het voorraadvat. Pas als na het melken het voorraadvat voor een deel wordt leeggetapt, kan er weer warmte bij maar dan schijnt de zon al veel minder fel. Naar verwachting
is de opbrengst van de zonneboiler op de Waiboerhoeve opgeveer 2000 kWh per jaar. Bij
gebruik van een elektrische boiler met een rendement van 85% en een elektriciteitsprijs
van 25 cent per kWh is de jaarlijkse besparing f 588,-. Bij 20% jaarlijkse kosten kan per
m* collector ca. f 525,- geinvesteerd worden. De prijs is echter veelal hoger. Zonder subsidie is een zonneboiler bij de huidige energieprijs dus nog niet rendabel. Wanneer meer
dan f lO.OOO,- geïnvesteerd wordt, kunnen echter forse subsidies (totaal 40%) verkregen
worden waardoor het weer aantrekkelijker wordt.
Ook storingen
Op de Waiboerhoeve zijn sinds de installatie in 1981 twee keer de leidingen tussen de
collector en het voorraadvat bevroren. Normaal gesproken loopt bij vorst het gedeelte
waarin de collectorvloeistof circuleert automatisch leeg. Dat gebeurde hier niet omdat de
afvoerleiding onvoldoende op afschot lag. Voorts is één glasplaat van de collector een
keer gebroken. De oorzaak daarvan is niet bekend.
De pomp die de circulatie van de collectorvloeistof moet verzorgen draait onder normale
omstandigheden alleen als het temperatuurverschil tussen het water in de collector en in
het voorraadvat minstens 10 “C bedraagt. Doordat een schakeling was verbroken heeft
deze pomp een tijdlang continu gedraaid.
Perspectieven op melkveebedrijven
Een zonneboiler voor een melkveebedrijf kost globaal f 2000,- + f 500,- à f 750,- per
m* collectoroppervlak. Voor elke 100 liter warm water die men dagelijks denkt te gebruiken is twee à drie m* collector nodig. Een geduchte concurrent van de zonneboiler is
de melkwarmtepomp. Deze benut de warmte die vrijkomt bij de melkkoeling om water te
verwarmen tot 55” à 60 “C. Op de meeste melkveebedrijven moet dagelijks zoveel melk
gekoeld worden dat men altijd kan rekenen op warm water. Deze bedrijfszekerheid heeft
een zonneboiler niet, omdat die geheel afhankelijk is van de stand van de zon en de intensiteit van de zonnestraling.
Op bedrijven met vleeskalveren of vleesstieren kan een zonneboiler echter vaak wel rendabel gebruikt worden. Zo’n bedrijf heeft meestal grote hoeveelheden warm water voor de
aanmaak van kunstmelk nodig.
Samenvatting
De door de zon uitgestraalde energie kan op verschillende manieren gebruikt worden. ZO
kan met behulp van een zonneboiler warm water gemaakt worden. Omdat voor de produktie van warm water dure fossiele brandstof nodig is kan een zonneboiler helpen om het
gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De financiële besparingen zijn voor een
melkveebedrijf echter vaak nog niet groot genoeg om een investering te rechtvaardigen.
Dit ligt anders voor bedrijven met vleeskalveren. De melkwarmtepomp geeft warm water in
elk seizoen onder alle weersomstandigheden. Deze is op veel melkveehouderijbedrijven
wel rendabel te gebruiken en daardoor een concurrent.
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Zonnecollector op de stal van de afd. 1: lange leidingen tussen collector en opslagvat omdat ze
anders in de schaduw van de krachtvoersilo staan.
Solar water heater on unit 7. Long pipes between collector and storage because of shade on the roof
from the concentra fes bunker.

Solar water kater
Energy that comes to us from the sun can be employed in many ways. With aid of a solar
water heater hot wate r can be produced. On a dairy farm where expensive fu els are needed to produce hot water a solar water heater can help to reduce the need for fuels. The
financial savings however are often not enough to justify the purchase of a solar water
heater. On the fattening calves farms this doesn’t count always. On dairy farms the milk
heat-pump competes with the solar water heater system. Contrary with a solar water
heater a milk heat-pump can be used with profit on many farms.
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SCHURFTBESTRIJDING BIJ MELKVEE MET IVOMEC
Drs. J. W. Seinhorst

Schurftmijten en luizen veroorzaken bij melkvee jeuk en huidafwijkingen. Deze parasieten
zijn alleen te bestrijden met behulp van chemische middelen. Er zijn middelen die in de
melk terecht kunnen komen. Deze kunnen dus niet bij melkgevende koeien gebruikt worden. Ook met het middel Ivomec, dat werkzaam is tegen zowel luizen en mijten als tegen
wormen, is dit het geval. Het moet worden ingespoten en komt ook in de melk terecht. Dit
is vooral de eerste week na de behandeling het geval. De melk mag tot 28 dagen na de
behandeling niet worden geleverd. Een mogelijkheid is de koeien te behandelen in de
droogstand.
De werkingsduur is afhankelijk van de soort parasiet. Geprobeerd is om de melkveestapel
van afdeling 1 schurftvrij te maken door behandeling van droogstaande dieren en gebruik
te maken van de nawerking van Ivomec.
Een voorwaarde is dat de administratie in orde moet zijn. Een bezwaar is echter dat niet
alle koeien tegelijk droog staan. Behandelde en onbehandelde dieren kunnen dus weer
met elkaar in contact komen en elkaar opnieuw besmetten.
Het middel Ivomec
Ivomec is een middel dat inwerkt op het zenuwstelsel van de parasiet. Ivomec wordt ingespoten in de koe en verspreidt zich door het gehele lichaam. Het blijft er enige weken aanwezig in een geringe concentratie die in de loop van de tijd afneemt.
Een parasiet (mijt, luis of worm) die bloed of ander lichaamsvocht van de koe opneemt
neemt vanzelf ook Ivomec op, raakt verlamd en sterft. Ook het herhaald opnemen van een
kleine hoeveelheid gedurende een langere tijd leidt tot de dood van de parasiet.
Omdat het middel per dier kan worden ingespoten is het makkelijk en overal toepasbaar
zonder dat verdere hulpmiddelen nodig zijn. De lange werkingsduur maakt herhalen van
de toediening niet nodig.
De bloedzuigende luis; Haematopinus
Deze luis voedt zich door bloed te zuigen en kan niet buiten de koe in leven blijven. De luis
legt eieren die na 9-19 dagen uitkomen. De hele cyclus van ei tot ei duurt ongeveer 28
dagen. De luis is zowel in de zomer als in de winter op besmette koeien te vinden. De activiteit is in de winter groter dan in de zomer. De besmetting wordt vooral overgedragen in
het begin van het stalseizoen. Het haar van de koe is dan lang. Later in het stalseizoen
kunnen de kortere vacht en hogere temperaturen (veelal op de grupstal) de ontwikkeling
van de luis wat remmen. In Iigboxenstallen kan dit minder zijn, en kunnen er in
februari/maart grote aantallen luizen aangetroffen worden.
De schurftmijt; Chorioptes
Eén van de plaatsen waar de aanwezigheid van deze mijt het meest opvalt is de melkspiegel. Hierop kunnen barnsteenachtige korstjes aanwezig zijn die zijn ontstaan doordat de
mijt gaatjes in de huid heeft geprikt, waaruit lichaamsvocht naar buiten treedt. Dit dient als
voedsel voor de mijt. Daarnaast kan deze schurftmijt ook leven van huidschilfers. Waarom
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de mijt zich de ene keer wel met lichaamsvocht voedt en de andere keer niet is niet bekend. Ook op plaatsen waar geen zichtbare verwondingen zijn kunnen zich mijten ophouden. De mijt is vooral aktief in de winterperiode. Aan het eind van de winter kunnen de verschijnselen vrij snel vanzelf verdwijnen. In de zomer is de mijt wel aanwezig maar veroorzaakt ze geen afwijkingen op de huid. De activiteit is verlaagd en de mijt zit bij voorkeur
weggekropen in de lichaamsplooien van de koe zoals tussen achterpoot en uier en op buik
of achterpoten. (bijklauwen).

Schurftmijt, mannetje. Ware grootte 0,2 mm.
Mange mite, male. Real measurement 0,2 mm.

Schurft en luizen
Op afdeling 1 (60 melkkoeien, grupstal) werden in de periode van 1 december 1981 tot 18
maart 1982 28 droogstaande koeien ingespoten met Ivomec.
Op de koeien kwamen zowel schurftmijten (Chorioptes bovis) als bloedzuigende luizen
(Haematopinus eurysternus) voor. Voor en na de behandeling werden ze gecontroleerd op
de aanwezigheid van schurftmijten en/of luizen. Ook niet behandelde dieren werden gecontroleerd.
Gemiddeld werden alle dieren twee keer gecontroleerd. Negen dieren werden niet gecontroleerd. Deze dieren kwamen halverwege de proefperiode in de plaats van andere dieren
(vervanging).
Veel koeien kalfden in februari-maart af. Dit betekent dat er in de periode daarvóór naar
verhouding veel droogstaande koeien zijn.
Geprobeerd werd om eke veertien dagen een groepje koeien te behandelen. De droogstaande dieren werden tot vier weken voor de te verwachten kalfdatum ingespoten.
Het aantal dieren dat per keer werd behandeld varieerde van drie tot elf.
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Matig resultaat
Nadat de eerste dieren in december met het middel waren ingespoten liet de huid een duidelijke verbetering zien: de bloedzuigende luizen verdwenen en de schurftmijten namen in
aantal af. In januari en februari bleek echter dat op een aantal koeien de schurftmijten niet
meer verdwenen. Dit bleef ook in maart het geval zodat besloten werd het onderzoek te
beëindigen. Aan de hand van de proefresultaten en literatuurgegevens kan dit afnemende
effect tot op zekere hoogte verklaard worden. Van belang hierbij zijn: het middel, welke luis
of mijt de problemen veroorzaakt, het afkalfpatroon, het contact van de dieren onderling,
het seizoen en de mate van besmetting.
Herbesmetting en ongevoeligheid van schurftmijt
De koeien staan aan weerszijden van de voergang. Aan beide kanten kwamen zowel
bloedzuigende luizen als schurftmijten voor. Aan de ene kant was echter het aantal besmette dieren en de uitgebreidheid van de aantasting groter dan aan de andere kant.
Bij de koeien die met bloedzuigende luizen besmet waren verdwenen de luizen na inspuiten in ongeveer 10-20 dagen. Er trad wel onderlinge besmetting op, zoals door het volgende wordt geïllustreerd. Een behandelde en een onbehandelde met luizen besmette koe
stonden naast elkaar. Op de behandelde koe werden wel luize-eieren aangetroffen maar
geen luizen. Dit bleef zo tot de koe met luizen ook behandeld werd, zo’n 36 dagen later.
Vermoedelijk waren de eieren afkomstig van luizen die overgestapt waren maar dood gegaan zijn, nadat zij op de behandelde koe hadden gezogen. De eieren konden maanden
later nog op de koe worden aangetroffen zodat geconcludeerd mag worden dat ze niet levensvatbaar waren.
Bij de koeien die besmet waren met schurftmijten en ingespoten werden, waren de resultaten uiteenlopend. Er was verschil tussen de westzijde en de oostzijde van de stal. Toen in
december de eerste koeien werden ingespoten, leek het middel aanvankelijk goed te werken. De verschijnselen werden minder en de schurftmijten namen in aantal af. In de tweede helft van januari nam het aantal besmette dieren snel toe. Vooral aan de westzijde van
de stal werden veel dieren besmet. Ook behandelde dieren raakten opnieuw besmet. Bij
dieren die ten gevolge van de mijten dikke korsten hadden, bleven ondanks het inspuiten
van Ivomec de schurftmijten aanwezig.
Bij koeien die aan de oostkant stonden was de besmetting veel geringer en waren ook
minder dieren besmet. Een aantal dieren bleef hier na behandeling vrij van schurftmijten.
De indruk is dat bij een sterke besmetting met uitgebreide korstvorming de onderlinge besmetting vrij snel verloopt.
Injectie met Ivomec leidt niet tot resultaat
Bij licht besmette dieren gaat de onderlinge besmetting minder vlug. Na behandeling zijn
wel een aantal, maar niet alle dieren vrij van schurftmijten. Het is mogelijk dat de mijten
eerder in contact komen met het middel wanneer nog geen korstvorming heeft plaatsgevonden, omdat ze dan nieuwe zuigwondjes moeten maken.
Conclusie
Ivomec is in staat verschillende soorten luizen en schurftmijten te doden. Eén schurftmijt,
Chorioptes, is echter in staat zich aan het middel te onttrekken, waardoor koeien ondanks
behandeling toch besmet kunnen blijven.
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Ivomec mag niet gebruikt worden bij melkgevende koeien. Het kan wel in de droogstand
worden toegepast. Dit vereist een goede administratie, omdat het tenminste vier weken
voor de te verwachten kalfdatum moet worden toegediend.
Als behandelde en onbehandelde dieren met elkaar in contact komen is de kans op herbesmetting aanwezig. Dit kan vooral het geval zijn in de herfst en winterperiode, wanneer
mijten en luizen zeer actief zijn. In deze tijd staan er doorgaans wel de meeste koeien
droog.
Het tijdsverschil tussen de eerste en laatste droogstaande in een koppel is meestal zodanig dat er altijd wel contact tussen behandelde en onbehandelde dieren zal voorkomen. De
werkingsduur van het middel is niet lang genoeg om behandelde dieren voldoende te beschermen.
Al deze punten in ogenschouw nemend lijkt het selectief behandelen van droge koeien met
Ivomec geen geschikte methode voor de praktijk om schurftmijten en luizen bij melkvee te
bestrijden.

Treatment of mange in dairy cows during the dry period with Ivomec
Mange mites and lice can be a cause of irritation and skin lesions in dairy cows. Treatment
with acaricides is effective. But after treatment some acaricides can be found in the milk in
quantities, higher than tolerated. The injectable and systemically acting acaricide Ivomec
can also be found in the milk after treatment of a lactating cow. Milk may not be delivered
for 28 days after treatment. Treatment of dairy cows is therefore impossible, except treatment in their dry period.
In an experiment 28 animals out of a herd of 60 dairy cows were treated in the dry period
with Ivomec. The cows were infected with the mange mite Chorioptes bovis and the louse
Haematopinus eurysternus. Treatment was done at least 4 weeks before the expected
calving date. Control of the lice succeeded. Control of the mange failed for two reasons.
The first reason for failing of the treatment is the feeding habit of Chorioptes, an epidermal
debris, does not guarantee a 100% contact with Ivomec. The second restriction of success
is that not all the calves use to be born in a short, limited period. Under housing conditions
treated and untreated animals come in contact with each other and the infection can be reestablished on treated animals.
It can be concluded that treatment of chorioptic mange in dairy cows during the dry period
is not effective. Regarding to the risk of re-infection and the need for accurate record keeping treatment of mange and lice in dry cows only is not very successful.
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drs. J. W. Seinhorst

Vliegen veroorzaken bij melkgevende dieren weliswaar geen wrang zoals bij pinken, toch
kunnen ze de koeien overlast en irritatie bezorgen. In vergelijking met het buitenland is de
vliegenoverlast in Nederland betrekkelijk gering. Dat is een gevolg van de wind en de wisselende, niet al te hoge temperatuur in de zomer. Het is dan ook de vraag of een bestrijding van vliegen bij melkvee zinvol is.

om vvelke vliegen gaat het?
De volgende vier soorten vliegen worden bij weidend melkvee voornamelijk aangetroffen
in Nederland.
Lyperosia irritans. Dit is een kleine steekvlieg die in grote aantallen op de koe zit. Vooral
op de rug maar ook elders op het lichaam kan ze voorkomen. Eieren worden in verse koemest gelegd. Het is de meest voorkomende vlieg op rundvee in Nederland.
Hydrothaea irritans. Deze vlieg kan niet steken maar komt af op verwondingen. De larven
van deze vlieg ontwikkelen zich in de grond.
Musea autumnalis en Morellia simplex. Deze beide vliegen zitten vooral op de kop, rond
ogen en bek. Zij zuigen traanvocht en speeksel.
Lyperosia irritans en Hydrothaea irritans. Deze vliegen worden aangemerkt als vliegen die
een rol spelen bij het ontstaan van wrang.

Vliegen kunnen bij melkgevende dieren geen wrang veroorzaken zoals bij pinken, maar ze kunnen
wel degelijk voor overlast en irritatie zorgen.
Flies on dairy caftle cannot result into summer mastitis as they do on yearling heifers, but they may
cause a lot of irritation.
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Behandeling
Afgelopen jaar was een uitgesproken vliegenjaar. Door hoge temperaturen in mei kon het
aantal vliegen in de loop van de zomer enorm toenemen. Juni was koeler waardoor de activiteit van de vliegen wat minder was. Vervolgens waren de weersomstandigheden in juli
en augustus zodanig dat vliegen in grote aantallen actief aanwezig waren.
De vliegen werden hinderlijk in de tweede week van juli. De problemen kwamen vooral
naar voren tijdens het melken: de koeien sloegen met de benen, melkstellen werden afgetrapt en ze zwaaiden met hun staart. Ook bij de dieren in de weide was de vliegenoverlast
te zien. De koeien waren onrustig en vaak bezig met het verjagen van vliegen.
Op 15 en 16 juli werden de koeien van de afdeling 1, 2, 3 en 5 behandeld tegen vliegen.
Hiervoor werd, behalve op afdeling 5, in eerste instantie een bestrijdingsmiddel gebruikt
tegen schurft - dan wel tegen luizen. Dit werd gedaan om na te gaan of deze middelen
mogelijk als vervangers van de huidige vliegenwerende middelen zouden kunnen dienen,
bijvoorbeeld in geval van verminderde werkzaamheid.
Op afdeling 1 werd Blotic gebruikt, aangebracht met de rugspuit. Op afdeling 2 gebruikte
men Sput-op: het middel werd met een klein flesje rechtstreeks (zonder verdunnen) op de
koeien aangebracht. Op afdeling 3 werd Taktik gebruikt, aangebracht met een hogedrukspuit (yobar; werveldop). Op afdeling 5 werd Barricade aangebracht met een hogedrukspuit (yobar, werveldop).
Resultaat
Blotic, een schurftmiddel, hield de dieren ongeveer een week vliegenvrij. Na een week
werd de behandeling herhaald.
Sput-op, is oorspronkelijk een middel tegen luizen; het behoort tot dezelfde groep van stoffen als de vliegenwerende middelen (synthetische pyrethroiden). De dieren bleven zeker
4-6 weken vliegenvrij en hoefden dus niet vaker behandeld te worden.
Takfik is ook een schurftmiddel maar had geen effect op de vliegen. De dieren op afdeling
3 werden vervolgens behandeld met Barricade.
Barricade is een vliegenwerend middel (een synthetische pyrethroïde). De werkingsduur
was ongeveer 18 dagen.
Het effect van de vliegenbestrijding was meteen merkbaar. De dieren waren tijdens het
melken rustig, er werden geen melkstellen meer afgetrapt. Ook in de weide waren de dieren weer rustig.
Schade van vliegenoverlast
Vliegenoverlast heeft een directe en een ,,indirecte” schade tot gevolg. Tot de directe
schade kan gerekend worden de hinder die de koe ondervindt door met name de stekende
vliegen, die bloed zuigen
Door hun grote aantal, honderden, tot soms enkele duizenden toe kan dit van invloed zijn.
Alle vliegen veroorzaken irritatie zowel door te steken als ook door hun aanwezigheid,
vooral dieren met verwondingen hebben veel last. Dit heeft onrust tot gevolg, tijdens het
grazen en herkauwen en ook tijdens het melken. Dit laatste ondervindt de veehouder
eveneens als hinderlijk. Melkstellen worden afgetrapt, dieren staan niet stil tijdens het melken. Het melken duurt langer en het gebeurt minder hygiënisch. Een en ander zou tot produktieverlaging kunnen leiden.
In figuur 1 is de totale melkproduktie per week weergegeven van de afdelingen 1, 2 en 5.
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Melkproduktie, temperatuur en neerslaglmilkproduction, temperature and rain.
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Afdeling 3 is hier buitengelaten omdat de melkproduktie daar ook beïnvloed wordt door de
overgang van zomerstalvoedering naar beweiding en door de krachtvoerstrekking die vanwege verbouwingen in de knel kwam. Bij een Engels onderzoek naar de resultaten van
vliegenbestrijding bij melkvee vond men na behandeling een toename van de melkproduktie van 0,8 tot 1 kg per dier per dag. De gemiddelde produktie lag rond de 20 kg. Het verschil werd vooral veroorzaakt door een toename van de middagiavond produktie. Figuur 1
geeft ook de maximale en de gemiddelde temperatuur per dag en de neerslag weer. Tabel
1 vermeldt de gemiddelde produktie per koe.
Rekening houdend met verschillende factoren die de melkproduktie bij warm weer beïnvloeden, is het geschatte produktie verlies zoals dit uit de beschikbare gegevens is af te
leiden zo’n 050,7 kg per dier per dag. Bij een hoger produktieniveau heeft vliegenoverlast
waarschijnlijk groter effect.
Tabel 1

Melkproduktie in 1981 (kg per koe per dag)

Datum
Date

Afd. llunit 1
Aantal koeien/
number of cows
Afd. 2hnit 2
Aantal koeien/
number of cows
Afd. Siunit 5
Aantal koeien/
number of cows
Table 1

Na vliegenbestrijdingl
After control measure

Voor vliegenbestrijding/
Before con trol measure
816

15/6

2216

29/6

5/7

1217

19/7

2617

218

918

16/8

-

22,5
55

21,8
57

21,4
57

21,3
57

20,7
56

20,8
56

21,7
56

20,4
57

20,7
57

19,1
57

22,6
115

23,9
115

23,2
116

23,3
116

22,5
115

22,0
112

22,3
110

23,4
108

23,l
106

21,9
105

20,8
105

19,8
51

19,6
51

19,l
51

18,7
51

19,2
48

19,3
45

19,8
45

20,2
45

18,2
46

17,5
46

16,O
46

Milkproduction in 1981 (kg per cow per day)

Conclusie en samenvatting
Bij warm zomerweer (max. temperatuur 25 “C of hoger) kan het aantal vliegen snel toenemen. Koeien ondervinden hinder van vliegen bij het grazen en herkauwen en worden onrustig. De veehouder merkt deze onrust door vliegenoverlast vooral tijdens het melken.
Uit een onderzoek naar de resultaten van vliegenbestrijding bij koeien op de Waiboerhoeve is niet met zekerheid op te maken hoe groot het produktieverlies ten gevolge van de
warmte dan wel ten gevolge van de vliegen is. Dit zou alleen uit vergelijkend,onderzoek
naar voren kunnen komen. Wel is duidelijk geworden dat vliegenbestrijding van de veehouder vooral merkbaar wordt bij het melken. De koeien zijn rustiger, wat vlot werken bij
het melken, en daardoor mogelijk ook de produktie ten goede komt.
Fly control in dairy cattle
Flies can cause irritation in dairy cattle in summer. The cows spent less time grazing and
ruminating. In the milking parlour the farmer is confrontated with the fly-problem by restlessness of the cows. Milking time will increase and milk production falls down
Flies can be controlled by a number of different insecticides. Delta Methrin (Spuf-up; WeUcome), Cypermethrin (Barricade; Shell) and Propetamfos (Blotic; Sandoz) were successfully used on dairy cows.
Estimated increase in daily milk yield after treatment was about 050,7 kg per COW. Time
spent on milking was reduced.
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DOORZAAIEN VAN GRASLAND MET KLAVER
Ing. G. J. Remmelink

De discussie over wel of geen klaver in het grasland is weer actueel. Dit in verband met de
steeds hogere prijzen voor kunstmeststikstof en de mogelijkheid om te besparen op ,,indireet” energieverbruik door minder kunstmeststikstof te gebruiken. Het probleem van klaver
was dat na een normale graslandinzaai er maar weinig van naar voren kwam. Dit als gevolg van de sterke concurrentie van Engels raaigras, wat nog werd bevorderd door de gebruikelijke najaarsinzaai en muurbes trijding.
In 1981 is in een oriënterende proef geprobeerd om klaver in grasland te handhaven. Klaverzaad werd doorgezaaid in een wat open zode, waarna het gewas kort werd gehouden
om de klaver betere kansen te geven. Deze proef is uitgevoerd op afdeling 1, waar standweiden wordt toegepast. Omdat het grasland hier voortdurend wordt beweid, hoeven geen
extra maatregelen te worden genomen om het gras kort te houden.
Er werd twee keer een gedeelte met klaver doorgezaaid nadat er was gemaaid voor voederwinning. Voor de vergelijking werden akkers van ca. 30 are om en om wel en niet doorgezaaid. Het was de bedoeling om per ha 10 kg klaverzaad te zaaien. Doordat de doorzaaimachine moeilijk was af te stellen, werd de tweede keer teveel zaad per ha gezaaid.
Er is doorgezaaid met witte cultuurklaver, ras Retor. Dit ras kan goed standhouden in blijvend grasland. Tabel 1 vermeldt enkele gegevens van beide proefpercelen.
Tabel 1

Gegevens doorzaai met klaver in 1981

Datum doorzaaien/
da te of sod-seeding
22 meilMay
6 aug.lAug.
Table 1

Oppervlakte
(ha)larea

Klaverzaad (kg
per ha)lc/overseed

Datum opkomst/
emerging date

271
177

10
17

29 meilMay
13 aug.lAug.

Data about sod-seeding of clover

Vlotte opkomst en trage ontwikkeling
De opkomst verliep bij beide proeven bijzonder vlug. Na vijf dagen waren de eerste plantjes zichtbaar en na zeven dagen waren al rijtjes te zien. De grond was beide keren bij het
doorzaaien erg droog. Een paar dagen na het doorzaaien in mei heeft het voldoende geregend. Nadat het andere gedeelte in augustus was doorgezaaid is het nog circa een maand
droog gebleven. Het aantal klaverplantjes was op het tweede proefperceel duidelijk groter
dan op het eerste proefperceel, maar er was toen ook aanzienlijk meer klaver gezaaid.
De snelle opkomst van de klaver werd niet gevolgd door een snelle ontwikkeling. Eind oktober was de klaver op beide gedeelten nog maar klein en schriel. Er was weinig verschil
in ontwikkeling tussen beide proefpercelen.
Het in mei doorgezaaide perceel werd gedurende zes weken na doorzaaien kortgehouden
door standweiden. Daarna is het eenmaal in een jong stadium (2200 kg ds) gemaaid voor
voederwinning, waarna weer standweiden werd toegepast. De doorzaai van augustus is
continu beweid. Er werd geen drijfmest uitgereden en het onkruid werd niet chemisch bestreden.
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In de winter is er veel gras en klaver uitgevroren wat resulteerde in kale plekken.
In zomer en najaar van 1982 heeft de klaver zich wat uitgebreid. De planten werden forser
en de aanvankelijk smalle rijtjes breidden zich uit. Ca. 5% van de totale oppervlakte bestond toen uit klaver. Uit bepalingen op ROC Cranendonck is gebleken dat dit op basis van
drooggewicht niet meer dan 1 à 2% geweest moet zijn.
Normale N-bemesting
Zowel in 1981 als in 1982 is de stikstofbemesting volgens de normen voor grasland uitgevoerd zonder rekening te houden met de klaver. Bij het weglaten van de stikstofbemesting
kan de klaver zich mogelijk sterk uitbreiden en bijdragen in de stikstofvoorziening van het
gras. Op grond van literatuurgegevens is echter bekend dat dan ook de droge-stofproduktie minstens 2 ton per ha achterblijf? ten opzichte van die bij een bemesting met 400 kg
stikstof. Dit zal bij de tegenwoordige prijsverhoudingen voor onze bedrijfsomstandigheden
onaanvaardbaar zijn. Daarnaast blijft de geringe standvastigheid van klaver een onzekere
factor.
Samenvatting
Technisch is het doorzaaien van grasland met klaver goed mogelijk. De opkomst van de
klaver ging zeer vlot. In het jaar van inzaai, 1981, was de ontwikkeling van de klaverplantjes gering. In het jaar na inzaai trad enige uitbreiding op. Ook bij gebruik als standweide
was het aandeel van de klaver niet groter dan 1 à 2%.

Doorzaaien met klaver. De opkomst was goed maar de ontwikkeling van de klaver viel tot nu toe
tegen.
Sod-seeding of clover. Emergence was good, development of the clover was somehow disappointing
until now.

Sod-seeding of clover in grassland
Technical, sod-seeding of grassland with clover seed is wel1 possible. The cloverseed
came up very soon. In the year of sod-seeding, 1981, the development of the cloverplants
was small. In the year after sod-seeding there was any expansion. Also by use of setstocking the part of clover was not more than 1 or 2%.
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GOEDE ERVARINGEN MET AFVALVERBRANDINGSSLAKKEN
Ing. J. A. Gels (IMAG)

Afvalverbrandingsslakken en vliegas zijn restprodukten van de moderne vuilverbranding.
Deze slakken, eventueel gemengd met vliegas, zijn in gebonden toestand goed bruikbaar
voor de wegenbouw. Het is milieuveilig en geeft besparing op de gebruikelijke grondstoffen zoals zand en grind. Reeds in 1979 werd in Nederland de eerste weg van afvalverbrandingsslakkenbeton aangelegd op de Waiboerhoeve. De eerste gegevens daarover
zijn vermeld in ,,Waiboerhoeve 1979”.
Proefvakken
Naast enkele referentievakken van normaal grindbeton van 18 cm dik werden in 1979 enkele proefvakken aangelegd met cementgebonden afvalverbrandingsslakken. Deze proefvakken waren elk 26 cm dik.
Aangelegd met de hand, met een vloeibare slakkenbetonspecie met en zonder een
hoogwaardige toplaag.
Machinale aanleg, met een aardvochtige specie eveneens met en zonder een hoogwaardige toplaag.
tabel 1 worden samenstelling en enkele eigenschappen van de verschillende species
vermeld.
Tabel 1

Samenstelling (kg/m3) van de specie en enkele eigenschappen van het beton
Vloei bare
afvalslakkenspecie
fluid einder
mortar

Hoogovencement, klasse Al
Mast furnace cement, ciass A
Portlandcement klasse Alclass A
Slakken (incl. 14% vocht)/
einders ( 14 % mois ture)
Zandlsand
Super plastificeerderlplastifyer
Waterlwater
Gem. volume gewicht (kg/mJ)/
average density
Gem. druksterkte na 28 dgn. (N/mm2)/
strength atter 28 days
Gem. buigtreksterkte na 90 dgn. (N/mm2)/
average flexeval strength after 90 days
Table 1

Aardvochtige
afvalslakkenspecie
dry einder
mortar

360

360

1325

1450

Toplaagspecie
top layer
mortar

680

190
1874

115
1940

14,2

18,5

2,18

2,81

1960
14
200
2250
52
894

Contents of mortar (kg/fi) and some characters of three different concretes

Uit de tabel blijkt dat de machinaal verwerkte aardvochtige specie een iets hogere betonkwaliteit oplevert dan de handmatig verwerkte vloeibare specie. De toplaagspecie is uiteraard van een hoge kwaliteit.
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De onderlaag met afvalverbrandingsslakken en de toplaag worden in één werkgang met een wegenbouwmachine gelegd. De toplaagspecie werd met een kraan tussen de eerste en de tweede afrijbalk
gebracht.
Pavement of einder concrete and its top layer are made in one opera tion with a road building machine.
A crane put the mortar for the top-layer between the first and the second push-off ridge.

Be uitvoering in 1979
De handmatig verwerkte, vloeibare specie werd op de gebruikelijke wijze tussen een bekisting gestort en afgewerk met een trilbalk. Het proefvak van 120 m lang en 3 m breed
werd op afstanden van ca. 3,5 m voorzien van krimpvoegen van strookjes hardboard ter
hoogte van 80 mm. Over een afstand van 42 x 3 m werd 12 dagen na het storten van het
slakkenbeton een hoogwaardige toplaag van zand-cement aangebracht. Hierin werden
geen voegen gemaakt.
Het wegvak aangelegd met aardvochtige specie, door een wegenbouwmachine, is eveneens 120 m lang. Over een afstand van 27,5 x 3 m werd een toplaag aangebracht. Deze
toplaag van zandcement werd in één werkgang aangebracht door vóór de afrijbalk in
handwerk de toplaagspecie te deponeren. De voegen werden aangebracht door direct
achter de machine op afstanden van ca. 3,5 m een plasticfolie in te trillen.
Ervaringen
De proefvakken zonder toplaag bleken na verloop van tijd aan de bovenzijde enigszins te
gaan verweren. Stukjes glas en steen raakten los uit de bovenlaag. Dit kwam overeen met
de resultaten van het laboratoriumonderzoek.
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Bij het met de hand aangelegde gedeelte dat was voorzien van een toplaag, blijkt dat de
toplaag er voor een deel is afgegaan, ca. 6 à 7% van het oppervlak, en voor een ander
deel los ligt, nl. 9 à 10% van het oppervlak. Dit euvel is ontstaan omdat de voegen in de
onderlaag niet zijn doorgezet in de toplaag. Inmiddels is bij andere proeven getracht om bij
de aanleg in handwerk op verschillende manieren voegen aan te brengen. Gebleken is dat
een ruime voegopening van 15 à 20 mm breed en met een diepte van éénderde van de
onderlaag, aangebracht met bijvoorbeeld een stalen strip, goed voldoet. Tijdens het aanbrengen van de toplaag specie wordt dan een dun houten plankje van bijvoorbeeld 10 mm
dik in de opening geplaatst. De voegvulling moet aan de bovenzijde gelijk met of iets hoger
zijn dan het wegoppervlak. Het resultaat kan dan een 100% blijvende hechting van de toplaag zijn. Bij het machinaal aangelegde wegvak bleek dat de toplaag 100% intact is gebleven.
De nieuwe proef
Om meer ervaring te krijgen met het in één werkgang aanbrengen van een onderlaag van
slakkenbeton en een hoogwaardige toplaag werd in 1982 opnieuw een proef aangelegd.
Het gaat om een kavelpad van 200 m lang en 3 m breed met een onderlaag van 23 cm
cementgebonden afvalverbrandingsslakken en een toplaag van 3 cm zandcement. Deze
weg is aangelegd tussen de bedrijfsgebouwen van afd. 3 en kavel J 58. Bij de uitvoering
werd de specie niet rechtstreeks vanaf de centrale met truckmixers in de machine gebracht, maar via een tussenopslag in containers. Eén en ander werd gedaan om zowel
wachttijden voor de machine als voor de truckmixers te voorkomen. De slakkenspecie
werd met behulp van een laadschop vanuit de container in de machine gelost. De toplaagspecie bracht men met een hydraulische kraan eveneens vanuit een container naar de
machine en werd daartussen de eerste en tweede afrijbalk gedeponeerd. Om de twee lagen in één werkgang te kunnen aanbrengen werd de glijbekisting van de machine aangepast en verlengd. Op de verlengde bekisting werd een tweede trilbalk gemonteerd om de
toplaag af te werken. De voegen werden in dit geval aangebracht door een sleufje te trillen
in de verse specielaag en daarin een strookje hardboard te plaatsen.
Gebleken is dat bij drogend weer gemakkelijk krimpscheurtjes in de toplaag optreden. Een
zorgvuldige nabehandeling, bijvoorbeeld afdekken met een plasticfolie, is dan nodig. Ook
deze toplaag bleek, evenals bij alle andere proeven waar de toplaag samen met de onderlaag in één werkgang machinaal was aangebracht, voor 100% te zijn gehecht.
Conclusies
Proeven met wegen van cementgebonden afvalverbrandingsslakken, zoals die onder
meer op de Waiboerhoeve zijn genomen, hebben er toe bijgedragen dat methodieken zijn
ontwikkeld om diverse afvalprodukten zoals afvalverbrandingsslakken, componenten uit
bouw- en sloopafval e.d. op een veilige en doeltreffende wijze toe te passen voor wegenconstructies. Door een dergelijke wegconstructie aan de bovenzijde te voorzien van een
relatief dunne doch hoogwaardige toplaag kan aan het wegdek de vereiste slijtvastheid,
een goede weerbestendigheid en stroefheid worden gegeven.
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Good experience with einder mortar
Cinder concrete instead of gravel CO ncrete is wel1 useful for roadconstructions.
In 1979 some experimen tal sectio ns on this subject were constructed at the Waiboerhoeve; by hand with fluid einder mortar, by machine with dry einder mortar, both with and
without a high quality top layer. Sections of gravel concrete were used as a reference.
For gaining some more experience in constructing basic and top layer in one machine run,
a new experiment was set up in 1982. Those experiments on road construction with cinders contributed to the development of methods of applying waist products such as cinders, building and breaking-up waists a.o. in a safe and efficient way. By providing the UPperside of such constructions with a rel at ive thin bu t hig h valuable top layer, the road surface is suff icient non-abrasive, weatherproof and rough.

Zo ziet het pad er na de aanleg uit.
This is what a einder concrete road looks like after making.
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STIERE
STIERK
Ing. H. E. Harmsen

Tijdens de opfok van de stierkalveren zijn op het bedrijf meestal ook groepen oudere stieren aanwezig. Uit het oogpunt van arbeid en krachtvoerkosten zou het aantrekkelijk zijn
om één soort krachtvoer (stierenbrok) aan alle stieren te verstrekken.
Voor het samenstellen van een kalverbrok of een stierenbrok worden nogal verschillende
voedermiddelen gebruikt. Ook bevat stierenbrok meestal een additief voor verlaging van
de voederkosten per kg groei.
De stierenbrok die (bij onbeperkt snijmaiskuil) het meest gevoerd wordt, bevat ca. 18%
vre en 60-90 mg Romensin per kg brok.
Er is bekeken of de kalverbrok kan worden vervangen door stierenbrok en of het groeiniveau tijdens de opfokperiode daarbij hetzelfde blijft. Ook is nagegaan of een voederadditief in kalverkorrel of in stierenbrok van invloed is op de groei en gezondheid van kalveren.
Proefopzet
Er zijn twee proeven met telkens 100 MRIJ-stierkalveren uitgevoerd. De kalveren waren in
de opfokruimte gehuisvest in vier rijen van elk 25 boxen. De kalveren bleven hier ca. 3
maanden en kregen melk met een slang in emmers. In de voerbak voor de boxen werd

Kalverkorrel of stierenbrok in de opfokperiode voor vleesstieren heeft geen invlóed op de totale groei,
de energie-opname en de voederconversie. Stierenbrok voor zowel de jonge als de oudere dieren op
het bedrijf is efficiënt.
Calf starter or beefbull concentrates dwing the reasing period of beefbuk has no influence on total
gain, energy-intake and feed conversion. Beefbull concentra tes for both young animals and older bulls
is efficien t.
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vanaf de tweede week onbeperkt kalverkorrel of stierenbrok verstrekt, aangevuld met een
kleine hoeveelheid hooi en later ingekuilde snijmais, ook werd vers drinkwater gegeven.
Een van de belangrijkste verschillen tussen de kalverkorrel en de stierenbrok was de vervanging van een deel van het maisglutenvoermeel uit stierenbrok door kokos- en lijnzaadschilfers. Ook bevatte de stierenbrok 7-10% raapzaadschroot en nog 1% dierlijk vet.
Tabel 1 geeft een overzicht van de soorten krachtvoer die in de opfokperiode zijn verstrekt.
Tabel 1

Verstrekt krachtvoer tijdens de opfokperiode (max. 2 kg per dier per dag)

Geborenlborn

november 1979

augustus 1980

G roeplgroup A

Kalverkorrel
geen Romensin
Kalverkorrel
geen Romensin
Kalverkorrel
Romensin 60 mg/kg
Stierenbrok
Romensin 60 mg/kg

Kalverkorrel
geen Romensin
Stierenbrok
geen Romensin
Kalverkorrel
Romensin 90 mg/kg
Stierenbrok
Romensin 90 mg/kg

G roeplgroup B
G roeplgroup C
G roeplgroup D

Table 1

Feeded concentrates during rearing period (max. 2 kg per animal per day)
(Kalverkorrel = calf starter concentra tes;
Stierenbrok = concentrates for beef cattle.
Romensin is a feed additive for better growth;
geen Romensin means no Romensin added)

De in augustus 1980 geboren stieren zijn gevoerd volgens een schema dat is opgesteld
aan de hand van de ervaringen met de dieren uit de novembergroep.
Groei in de opfokperiode
De kalveren zijn gewogen bij aanvoer, bij het spenen en op het eind van de fokperiode. Uit
deze gegevens is de groei berekend (tabel 2).
Tabel 2

Gewicht en groei van de stierkalveren opgefokt met verschillende soorten krachtvoer

Geborenlborn
G roe

plgroup

Gewicht (kg)lweight
Aanvoerlarrival
Spenen/weaning
Einde opfoklend of rearing
Groei (g.d.d.)lgrowth
Aanvoer-spenenlarrival-weaning
Spenen-eind opfok/weaning-end of rearing
Aanvoer-eind opfoklarrival-end of rearing
Table 2

november 1979
A

B

C

augustus 1980
D

A

B

C D

43
92
106

43
43
90
92
102 108

43
93
106

43
111
136

44
110
137

43
110
138

43
112
142

576
667
606

553 576
571 762
567 625

588
619
606

701
893
744

680
691
964 1000
744
760

711
1071
792

Weight and growth of male calves voor beef production, reared with different kinds of concentra tes

De groei van de in augustus 1980 geboren kalveren was belangrijk hoger dan die van de
in november 1979 geboren kalveren. De verstrekte hoeveelheid kunstmelkpoeder is voor
beide groepen kalveren praktisch gelijk (48 kg). Wel was de opfokperiode van de augustuskalveren 21 dagen langer dan van de novemberkalveren.
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De gemiddelde groei van de kalveren per soort krachtvoer is vermeld in tabel 3.
Tabel 3

Gemiddelde groei (g.d.d.) per soort krachtvoer
Aantal dagen/
number of days

Aanvoer-spenen/
arrival- weaning
Spenen-eind opfok/
weaning-end of rearing
Aanvoer-eind opfok/
arrival-end of rearing
Table 3

Soort krachtvoer/
kind of concentrate

Romensintoevoeging/
Romensin added

kalverkorrel/
caif
starter

stierenbrok/
beef bul/
concentra te

neenlno

jalyes

91

632

642

628

642

24

806

818

774

863

115

676

687

665

696

Average growth (grammes per animal per day) with different kinds of concentrates

Uit de gegevens blijkt dat de groei van de kalveren zowel tijdens de melkperiode als na het
spenen weinig wordt beïnvloed door de soort krachtvoer die is verstrekt. De groei van de
kalveren met stierenbrok als krachtvoer is iets gunstiger dan die van de kalveren met kalverkorrel. De verschillen zijn bijzonder klein, maar stierenbrok blijkt de kalverkorrel goed te
kunnen vervangen.
Het additief Romensin geeft grotere verschillen in groei van de kalveren dan de soorten
krachtvoer. Vooral in de periode vanaf spenen tot aan het eind van de opfok treedt een
duidelijke verbetering op van de kalveren op krachtvoer met Romensin.
In beide proeven treedt in deze vrij korte periode na spenen (24 dagen) een duidelijke
groeiverbetering op. Tijdens de melkperiode wanneer weinig krachtvoer wordt opgenomen
zijn de groeiverschillen tussen de kalveren met al of geen Romensin in het krachtvoer veel
kleiner. Over de gehele opfokperiode (115 dagen) is het gemiddelde groeiverschil per dag
tussen wel of geen Romensin 31 gram ten gunste van de kalveren die krachtvoer kregen
met Romensin.
Voeropname
Tabel 4 geeft de gemiddelde voeropname en de voederconversie per kalf van de verschillende groepen
Door een verschil in lengte van de opfokperiode zijn er verschillen ontstaan in voeropname. Tussen de groepen A t/m D onderling zijn de verschillen in opname klein.
De opname aan krachtvoer, wat praktisch de gehele opfokperiode onbeperkt is verstrekt,
wordt niet bei’nvloed door de soort krachtvoer, kalverkorrel of stierenbrok. Romensin in het
krachtvoer geeft een kleine daling van de krachtvoeropname. De snijmaisopname van de
kalveren waaraan krachtvoer met Romensin is verstrekt was daarentegen niet lager.
De totale kVEVI opname van de verschillende groepen is hierdoor ongeveer gelijk. De gewichtstoename van de kalveren op krachtvoer met Romensin is tijdens de opfokperiode
iets hoger, met gevolg dat de voederconversie (kVEVI per kg groei) voor deze kalveren
iets gunstiger is.
De voederconversie van de in augustus geboren kalveren is niettegenstaande de langere
opfokperiode iets gunstiger dan van de kalveren die in november zijn opgezet. Dat de ver88

Tabel 4 Gemiddelde voeropname en voederconversie per kalf gedurende de opfokperiode (resp.
104 en 125 dagen)
Geborenlborn
G roeplgroup
Voedermiddelen (kg)lfeeding stuf&
Kunstmelkpoederlmilk replacer
Krachtvoerfconcentrates
Hooilhay
Snijmaiskuillmaize si/age
Voederwaarde (kVEVl)lfeeding value
Kunstmelkpoederlmilk replacer
Krachtvoerlconcentrates
Hooilhay
Snijmaiskuillmaize si/age
Totaalltotal
Groei (kg )lgrowth
Voederconversie/food conversion
Table 4

augustus 1980

november 1979
A

B

C

48
82
8
95

48
79
8
88

48
76
8
93

D

A

B

48
75
8
100

47
118

47
120

C

D

47
114
8
8
8
183
183
188

47
117
8
173

72
72
72
72
70
70
70
82
79
76
75
118
120
114
6
6
6
6
6
6
6
25
23
24
26
60
60
62
_-----85
180
178
179
254
256
252
63
59
65
63
93
93
95
2,9
3,l
2,7
2,8
2,7
2,8
2,7

70
117
6
57
250
99
2,5

Average feed intake and food conversion during rearing period (resp. 104 and 125 days)

schillen in voederconversie niet groter zijn is mede een gevolg van de hogere groei van de
kalveren die in augustus 1980 zijn opgezet.
Voeding en groei oudere dieren
Na de opfokperiode is aan alle stieren dezelfde hoeveelheid krachtvoer en onbeperkt snijmaiskuil verstrekt. Alleen aan groep A van de eerste proef, stieren geboren in november
Tabel 5

Gemiddelde voeropname (kVEVI) en groei per dier per dag gedurende resp. 501 en 513
dagen

Geborenlborn
G roeplgroup

I

Voederwaarde (kVEVl)lfeeding value
Opfokperiodelrearing peiiod
Mestperiodelfattening period
Totaal/ total
Gewichten (kg)lweights
Eind opfokperiodelend of rearing
Berekend afleveringsgewicht/
calcula ted weigh t at delivery
Slachtgewichtlslaughtered weight
Groei (kg)/growth
Voederconversielfood conversion
(kVEVI per kg groei)/
(kVEVI per kg growth)
Aanhoudingspercentage/
killing-out percentage
Groei (g.d.d.)lgrowth
Eind opfok-aflevering/
end of rearing-deiivery
Aanvoer-afleveringlarrival-delivery
Table 5

augustus

november
A

B

C

185
2604

180
2523

178
2629

179
2544

254
2551

2789

2703

2807

2723

2805

106
529

102
553

108
551

106
552

136
557

301,7 315,2 314,l

D

A

B

C

D

252
256
2540 ~
2613
2796 2865
137
559

138
549

250

- 2482
2732
142
548

314,8 317,6 318,4 312,9 312,6

486
597

510
593

508
575

509
533

514
575

516
594

506
597

505
534

57,5
1067

57,7
1134

56,8
1116

58,l
1119

56,9
1085

56,0
1084

56,2
1059

56,4
1049

970

1017

1014

1015

1002

1004

986

985

Average feed intake (kVEVI) and growth peranimal during resp. 501 and 513 days
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1979, is stierenbrok zonder Romensin verstrekt. De totale voeropname in kVEVI en de gegevens over de groei staan in tabel 5.
Uit de tabel blijkt dat er weinig verschillen zijn in gewichtstoename en voederconversie
tussen de beide groepen.
Zowel het gewicht bij aflevering als het gewicht van de stieren van alle groepen ligt dicht
bij elkaar. Een uitzondering maakt groep A geboren in november 1979 waarbij in de mestperiode geen Romensin aan het krachtvoer was toegevoegd. De groei van deze stieren
‘was 56 gram per dag lager dan de groepen met Romensin in het krachtvoer. De geringere
groei resulteerde in slachtgewicht dat 13 kg lager was dan dat van de andere stieren in de
novembergroep.
Samenvatting en conclusies
Er is nagegaan of tijdens de opfokperiode stierenbrok aan stierkalveren kan worden verstrekt in plaats van de gebruikelijke kalverkorrel. Hiervoor zijn twee proeven gedaan met
elk 100 MRIJ stierkalveren die beide keren werden verdeeld over vier groepen.
Deze groepen kregen kalverkorrel of stierenbrok, al dan niet met 60 of 90 mg Romensin
per kg krachtvoer.
De belangrijkste resultaten van deze proeven waren:
Het uitvalspercentage van kalveren gevoerd met kalverkorrel en stierenbrok was gelijk.
De groei van de kalveren tijdens de opfokperiode verschilde (gemiddeld over 115 dagen) niet betrouwbaar tussen kalverkorrel en stierenbrok.
De kalveren met stierenbrok groeiden 11 gram per dag meer dan die met kalverkorrel.
Krachtvoer met Romensin gaf vooral na het spenen een hogere groei.
De voeropname en voederconversie verschilden niet of nauwelijks.
De groei van de stieren na de opfokperiode vertoonde weinig verschillen, of nu kalverkorrel of stierenbrok in de opfok was verstrekt.
Wanneer zowel tijdens de opfok als aan oudere dieren geen Romensin in het krachtvoer
werd gevoerd, bleken de stieren bij het slachten 13 kg lager in slachtgewicht te zijn in
vergelijking met de stieren die wel Romensin in het krachtvoer kregen.
De gevonden verschillen in voederopname en voederconversie zijn niet in relatie te
brengen met de krachtvoersoorten, uitgezonderd de resultaten met krachtvoer zonder
Romensin.
De voederconversie is over een periode van 507 dagen tussen aanvoer en afleveren
van de stieren met gemiddeld 5,5 kVEVI per kg groei goed te noemen.
In de opfokperiode waarin naast krachtvoer ca. 50 kg kunstmelkpoeder werd gegeven,
bleken er minstens zulke goede resultaten zijn te verkrijgen met stierenbrok als met kalverkorrel.
Het voeren van stierenbrok met Romensin geeft vergeleken met kalverkorrel lagere
kosten en een arbeidsbesparing. Er kan worden volstaan met één bulkopslag en er kunnen geen fouten worden gemaakt bij de verstrekking van de soorten krachtvoer aan de
stieren.
Wel of geen kalverkorrel in de opfokperiode heeft geen invloed op de totale groei, energieopname of voederconversie. Met het voeren van stierenbrok vanaf het begin wanneer de
kalveren op het bedrijf komen, zijn de verkregen resultaten minstens zo goed dan met het
voeren van kalverkorrel gedurende de eerste vier maanden en dan stierenbrok.
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Calf starter of beefbull concentrates for rearing mate calves for beef production
Two experiments are carried out to find out what the consequences are of feeding beefbull
concentrates to calves for beef production instead of calf starter. For these experiments
100 male calves are used, both times divided over four groups. These groups got calf
starter or beefbull concentrates, with ore without 60 or 90 mg Romensin per kg concentrates. The main results of the experiments are:
- The percentage of rejects of calves, fed calf starter or beefbull concentrates was equal.
- Gain of calves during rearing period (115 days on an average) showed no significant
differente between calf starter and beefbull concentrates.
- Daily gain of calves on beefbull concentrates was 11 grammes higher than of calves on
calf starter.
- Concentrates with Romensin (a feed additive for higher gain) caused a higher gain, especially after weaning.
- Intake and food conversion showed hardly any differente.
- Gain of the bulls fed calf starter or beefbull concentrates during rearing showed few differences after the rearing period.
- NO Romensin in concentrates neither for calves nor for older bulls resulted in 13 kg less
slaughter weight as compared with bulls which did get Romensin in concentrates.
- lt is not possible to relate the differences in feed intake and food conversion to the kinds
of concentrates, excepted the results with and without Romensin.
- Food conversion over the period between arrival and delivery (507 days) was’!@ kVEVI
per kg gain, which is a good result.
- During the rearing period besides concentrates c. 50 kg of milk replacer powder was
given. The results with beefbull concentrates were at least as good as the the results
with calf starter.
- Use of beefbull concentrates with Romensin for rearing of calves for beef production
gives - compared with calf starter - lower costs and saving of labour. One bulk-storage
for concentrates is sufficient and no mistakes can be made with the supply of the kinds
of concentrates.
Calf starter during the rearing period instead of beefbull concentrates does not affect total
gain, energy-intake or food conversion. When beefbull concentrates were fed to calves
from their arrival on the farm the results were at least as good as with calf starter during the
first four months, followed by beefbull concentrates.
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Ing. Tj. Westendorp (IMAG)

Voorzieningen voor het voeren van ruwvoer vormen een belangrijk onderdeel bij de huisvesting van schapen. De dieren moeten voldoende voer kunnen opnemen, er mag niet teveel gemorst worden en eventuele lammeren mogen niet door het voerhek kunnen ontsnappen. Ruiven geven wat het laatste punt betreft in de regel geen problemen. Wel kan
het overzicht in de stal door ruiven te wensen overlaten.
Voerhekken nemen in het algemeen weinig van het zicht weg. Het probleem hierbij is, dat
de nek van de ooien en de omvang van de lammeren in een bepaald stadium niet veel in
grootte verschillen. Waar de nek van de ooien in past kan vaak ook een lam door. Het
voerhek met beweegbare spijlen vormt hierop een gunstige uitzondering. In gesloten toestand is de opening maar 80 mm, maar dit kan door een ooi, via een aan de onderkant
aangebracht scharnierpunt en een vrije slag aan de bovenkant, tot een vreetopening van
170 mm worden vergroot.
Beproefde voorzieningen
Begin 1981 werd gedurende twee en een halve week vergeleken hoeveel voordroogkuil
de ooien uit twee verschillende ruiven en een voerhek haalden. Het gaat hierbij om:
- een ruif van bouwstaal met openingen van 50 x 50 mm;
- een voerhek met schuingeplaatste, gebogen en beweegbare spijlen;
- een kunststof ruif met grote gaten

Voerhek met beweeg bare spijlen.
Feeding fence for ewes with movable bars.

Bij de proef waren drie groepen van 16 ooien betrokken. Het waren één-jarige dieren, gefokt uit Ile de France en Fins Landras (Fl). Bij het vullen van de ruiven en de bak aan het
voerhek werd het voer gewogen en bemonsterd. Na drie à vier dagen werden de resten
bepaald en werden de ruiven opnieuw gevuld. Er werd niet gewacht tot al het oude voer op
was. De kleinste rest was nog 5 kg.
Resultaten
Bij de bouwstalen ruif kon niet in het voer worden geselecteerd door de ooien Er werd
praktisch niets vermorst. Het voerhek bood wel gelegenheid tot selectie maar ook hier waren de morsverliezen gering. Wel waren er veel resten, namelijk bijna 18%, ruim 7,5%
meer dan bij de bouwstalen ruif. Bij de kunststofruif kwam vrij veel voer in de ligruimte terecht. Een deel hiervan werd later wel weer opgegeten. Er is vier keer gewogen ruwvoer
verstrekt waarna de resten werden teruggewogen. De resultaten staan vermeld in de tabel.
De gegevens hebben betrekking op de hoeveelheid voer die werd opgenomen via de ruiven of het voerhek, inclusief de verliezen door morsen.
De ooien wogen ca. 60 kg en waren in de tweede helft van de dracht. Behalve voordroogkuil kregen ze 450 gram ds uit krachtvoer, met 500 VEM en 75 g vre. Met deze aanvulling
kwamen de ooien met de beide ruiven aan de norm. Bij het voerhek kregen de ooien iets te
weinig, maar ze bleven toch goed in conditie.
Conclusies
Een ruif van bouwstaal met openingen van 50 x 50 mm geeft de ooien geen kans om het
voer te selecteren. De resten zijn daardoor klein. De opname was voldoende en er werd
weinig voer gemorst. De ruif neemt wel veel van het zicht weg, maar wanneer deze aan de
open zijde van een stal geplaatst wordt, biedt een ruif ook wat beschutting. Met een ruif
hebben lammeren geen kans om te ontsnappen.
Een voerhek met beweegbare spijlen geeft wel mogelijkheden voor selectie in het voer. De
sterkste ooien krijgen het beste voer. De ooien hebben vrij veel tijd nodig om zo aan het
voerhek gewend te raken dat er voldoende voer wordt opgenomen. De wol aan de hals
van de ooien vertoonde wat ,,rafels”. De voerresten waren vrij groot. Lammeren ontsnappen slechts bij uitzondering. De ruif van kunststof had zulke grote gaten, dat het min of
meer mogelijk was het voer te selecteren. De opname was zeker voldoende. Deze ruif is
vooral geschikt voor een tijdelijke voorziening, omdat hij snel aangebracht en weer verwijTabel 1

Opname uit voordroogkuil per ooi per dag bij twee verschillende ruiven en een voerhek

Ruif van bouwstaal/
rack, made of construction steel
Ruif van kunststof/
rack, made of syn thetic ma terial
Voerhek met beweegbare spijlen/
feeding fence wifh movable bars
Gemiddeldlaverage
Table 1

Voordroogkuil (g)/
wilied silage

Ds (g)/
DM

VEM/
feeding
unif milk

vre (g)/
DCP

1366

604

505

73

1372

607

508

73

1002

483

400

58

1247

565

471

63

Intake of feed out of wilted silage per ewe per day with fwo different racks and a feeding
fence
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derd kan worden. E r wordt vrij veel voer gemorst. Als de ruif goed wordt aangebracht zal
hij delammeren wel tegenhouden.

Provisions for feeding of ewes
Early 1981 a comparison is made between two different feeding racks, one feeding fence
and the quantity of feed taken out by ewes. Conclusions:
- A rack of construction steel with gaps of 50 x 50 mm gives no change to select the feed.
Little feed was spoiled, feed intake was sufficient and feedrests were small. The rack
can take much view away but gives also some shelter. Lambs can not escape.
- A feeding fence with movable bars gives possibilities for feed selection. Large feedrests
showed that the ewes have to get used to the fence first. Lambs escaped seldom.
- The rack of synthetic material had such big gaps that feed selection was possible. Feed
intake was sufficient. Much feed was spoiled. The rack can be placed and removed
quickly and is therefore very suitable for temporary provision. A well fitted rack will hold
the lambs from escaping.
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CALLAGHER SCHRIKDRAAD SYSTEEM VOOR SCHAPEN
T. Ruiter, CR Alkmaar.

In de schapenhouderij is het van groot belang, dat er goede afrasteringen zijn. In streken
met sloten fungeren deze meestal als afscheiding. Waar geen sloten zijn, moet voor een
andere oplossing gezorgd worden.
De laatste jaren is ook in de oostelijke zandprovincies een groeiende belangstelling voor
de schapenhoudenj; met name in Gelderland, Overijssel en Drente. In deze gebieden
wordt veelal gebruik gemaakt van ursusgaas. Elektrische afrasteringen zijn echter goedkoper, flexibeler en sneller te plaatsen dan ursusgaas.
Nieuwzeelands systeem
In 1982 werd het uit Nieuw-Zeeland afkomstige Callagher insultimber schrikdraad systeem beproefd en vergeleken met het vertrouwde ursusgaas. Het systeem is ontwikkeld in
Nieuw-Zeeland, waar men op grote oppervlakten en lange afstanden moet kunnen beschikken over een betrouwbare afrastering. De kracht van het systeem berust op een zeer
hoog voltage gedurende een hele korte periode; namelijk een piek van 5000 Volt gedurende telkens 3/10.000 seconde. De Callagher spanninggevers zijn voorzien van Rijkskeur.
Gras en onkruid dat tegen de draden groeit wordt door de hoge spanning verschroeid. Op
de Waiboerhoeve is gekozen voor een schrikdraadapparaat op het elektrisch net. Deze
zijn ca. f 200,- duurder dan apparaten met accu of batterij, maar altijd bedrijfszeker. Bij
goede installatie is één apparaat voldoende voor 40 km afrastering. Door de goede isolatie
van de uit Australië afkomstige hardhouten paaltjes zijn geen isolatoren nodig. De basis
voor een goed opgezette afrastering wordt gevormd door stevig geplaatste hoekpalen, bij-

Callagher systeem voor schapen: vijf draden zonder isolatoren aan hardhouten paaltjes.
Caiiagher system for sheep: fine wires
without insuia tors on hardwood poies

voorbeeld spoorbielzen. Om de 50 m wordt een langer paaltje in de grond gezet. Per 10 m
een korter paaltje, niet in de grond. De paaltjes zijn voorzien van sleuven, waarin *de gladde gegalvaniseerde draden met een klemmetje worden vastgezet. Er wordt gewerkt met
een vijf-dradige afrastering. Alle afrasteringen tussen de schapenpercelen zijn uitgevoerd
met het Callagher systeem. Voor de buitenafrastering werd nog voorradig ursusgaas gebruikt. Voor de dammen zijn van hetzelfde materiaal slagen gemaakt. In het land van herkomst wordt bij dammen gebruik gemaakt van lichte, verzinkte, goed gestutte ijzeren
draaihekken met een zeer simpele betrouwbare sluiting. De stroom wordt daarbij via een
grondkabel doorverbonden.
Gunstige ervaringen
De afrastering is hoofdzakelijk in eigen beheer geplaatst. Dit heeft dan het voordeel dat de
afrastering voor de gebruikers geen ,,geheimen” heeft.
Zowel in het voorjaar met jonge lammeren als in de zomer en in de herfst tijdens de dekperiode, waarbij groepjes ooien met dekram naast elkaar zijn geweid, zijn geen dieren uitgebroken. Tijdens het drijven van de schapen over het smalle verbindingspad tussen de percelen zijn een enkele maal dieren, meestal lammeren, door de afrastering gedrukt. Met
verweiden kan men de dieren soms met moeite door het geopende schrikdraad-slag naar
een ander perceel drijven. Rundveedrinkbakjes grenzend aan het schrikdraad worden
door het jonge rundvee gemeden. De in 1982 opgedane ervaringen kunnen gunstig genoemd worden. Opgemerkt moet worden dat er tegenwoordig meerdere goede elektrische
afrasteringssystemen voor schapen zijn. Uit een prijsvergelijking tussen stevig ursusgaas
van 80 cm hoog met daarboven een prikkeldraad en om de 4 meter een gecreosorteerde
afrasteringspaal, en een vijfdradige Callagher schrikdraad afrastering, blijkt dat het ursusgaas ca. f 5,- en het Callagher schrikdraad systeem ca. f 1,70 (exclusief schrikdraadapparaat) per strekkende meter kost. Een apparaat kan worden gevoed door het elektrisch
net, een droge batterij of een trekkeraccu. De kosten lopen, afhankelijk van de spanningsbron en de capaciteit uiteen van 300 tot meer dan 600 gulden.
Callagher fence for sheep
In 1982 the sheep unit changed from hinged joint wire fence to the electric Callagher system. During this first season there were no escapes from lambs, ewes or rams. Electric
fence is cheaper than a hinged joint wire fence.
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