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INLEIDING
Ing. J. van Geneijgen

Bij praktijkgericht onderzoek zoals dat op de Waiboerhoeve wordt uitgevoerd, is het van
groot belang dat de onderzoeksresultaten snel beschikbaar komen. Daarom wordt jaarlijks,
nu al voor de vijftiende keer, een publikatie uitgegeven waarin de ervaringen met en
de resultaten van een aantal verschillende ontwikkelingen en onderzoekprojecten worden
vermeld.
De resultaten van het onderzoek worden bovendien ook op andere wijze gepubliceerd,
namelijk in vakbladen en in uitgebreide rapporten en publikaties. Voor deze jaarlijkse
publikatie wordt uit het totale onderzoekprogramma een zodanige keuze gemaakt dat
een zo groot mogelijke variatie in onderwerpen op het gehele onderzoekterrein wordt
verkregen. Projecten waarvan nu nog onvoldoende informatie beschikbaar is, komen in
een volgend verslag aan de orde.
Hoewel het onderzoek bij enkele projecten nog niet is afgesloten, wordt de reeds verkregen
informatie toch vermeld, zodat de praktijk ook van voorlopige resultaten of eerste ervaringen
profijt kan hebben.

Onderzoek in bedrijfsverband
Het onderzoek en de bedrijfsvoering op de Waiboerhoeve zijn gericht op de praktijk en
op directe toepassingsmogelijkheden in de praktijk. De Waiboerhoeve bestaat daarom
uit een aantal bij de praktijk aansluitende bedrijven. Het onderzoek kan dan ook worden
uitgevoerd onder de meest geeigende omstandigheden, namelijk binnen de samenhang
van een compleet bedrijf. Er wordt voortdurend op nieuwe inzichten, ontwikkelingen en
problemen in de praktijk ingespeeld. Het onderzoek bestrijkt het gehele bedrijfsgebeuren.
De bedrijven (afdelingen) worden zoveel mogelijk als zelfstandige bedrijven geëxploiteerd.
Elk bedrijf heeft een vaste arbeidsbezetting, een bepaalde oppervlakte grond, eigen
gebouwen, een eigen veestapel en naast loonwerk ook eigen machines. Verder vindt
nog praktijkonderzoek plaats buiten de bedrijven om. Er zijn ook schapen en paarden.
Het paardenonderzoek is gericht op de problematiek van de paardenhouderij voor sport
en recreatie.

Globale indeling van de proefboerderij
Afdeling
Vaste medewerkers
Grasland (ha)‘)
Snijmais (ha)
Melkkoeien
Pinken
Kalveren
Schapen
Vleesstieren
Paarden

1

2

3

4

5

6

Alg.

Totaal

1
27
55
15
15
-

2
49
120
35
35
-

2
47
130
40
40
-

1
28
60
20
20
45
-

1
21
55
15
15
-

1
400
-

15
32
20
150
50

23
204
20
420
125
125
195
400
50

l) Voor sommige afdelingen wordt ruwvoer aangekocht (snijmais en gras)
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Op elk bedrijf (afdeling) tracht men onder de gegeven omstandigheden een zo goed
mogelijk arbeidsinkomen te verkrijgen. Er wordt gestreefd naar een hoge arbeidsproduktiviteit. Voor zover het onderzoek en de gekozen bedrijfssystemen dat toelaten, wordt
gewerkt met zo eenvoudig mogelijke middelen. De meeste stallen zijn bijvoorbeeld niet
geisoleerd en alle luxe is achterwege gelaten. Dat betekent echter niet dat het in de
praktijk ook zo moet. Op de Waiboerhoeve wil men laten zien hoe het kan.

Nieuwe ontwikkelingen
Na de ingrijpende veranderingen van de accommodatie in de laatste jaren is het in het
afgelopen jaar wat dat betreft rustiger geweest. Er zijn alleen bouwactiviteiten geweest
op afdeling 2. Daar werd een wachtruimte gebouwd naast de uitgebouwde zij-aanzijmelkstal. Voorheen moesten de koeien rechtstreeks vanuit de ligboxenstal naar de
melkstal. Er was geen terugloopgang zodat de koeien aan dezelfde kant de melkstal
uit moesten als ze er in gekomen waren.
Vooruitlopend op een in de naaste toekomst uit te voeren onderzoek in bedrijfsverband
met de melkrobot is begonnen met detailonderzoek rond het automatisch aansluiten van
het melkstel. In eerste instantie is het onderzoek gericht op de ontwikkeling van een
identificatiesluis. Hierin wordt de koe electronisch herkend en valt vervolgens de beslissing
of de koe toegang krijgt tot de melkbox of via een omleiding weer terug naar de koppel
gaat.
Minder spectaculair maar toch wel vermeldenswaard is het feit dat elke melkvee-afdeling
inmiddels is voorzien van een warmtepomp bij de melkkoeling. Daarmee wordt geheel
voorzien in de warm waterbehoefte van het bedrijf. In enkele gevallen wordt de teruggewonnen melkkoelwarmte tevens gebruikt voor ruimteverwarming.
Voorts is in 1986 een automatisch weerstation geplaatst om na te gaan hoe de daarmee
verkregen informatie via een bedrijfscomputer aangewend kan worden in het bedrijfsbeheer.
Ook werd begonnen met het systeem van stripgrazen, een rantsoenbeweidingssysteem
met gemakkelijk verplaatsbare afrasteringen. De eerste ervaringen worden reeds in dit
verslag vermeld.

Introduction
In this 15th annual report results are given of several different experiments and
developments on the Waiboerhoeve.
Research at the experimental farm “Waiboerhoeve” is strongly directed towards the
practica/ side of farming. It is mainly conducted on complete farms. The experimental
farm Waiboerhoeve is therefore divided into 6 production divisions (units): 5 for dairy
cattle and 1 for beef cattle. Besides these units there is research on sheep husbandry.
Research on horse husbandry is directed towards questions in sports and recreation.
The production divisions are managed as individual farms as much as possible. Each
farm has a permanent labour force, a certain area of land, 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
income 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. 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.
6

The arrangement of the experimental farm is roughly as fellows
Unit

1

2

3

4

Employees
Permanent grassland (ha)‘)
Maize for silage (ha)
Dairy cows
Yearling heifers
Cakes
Sheep
Bulk
Horses

1
27
55
15
15
-

2
49
120
35
35
-

2
47
130
40
40
-

1

1

28
60
20
20
45
-

21
55
15
15
-

5

6

1
400
-

General

Total

15
32
20
150
50

23
204
20
420
125
125
195
400
50

l) For some units roughage is bought (temporary grassland and maize for silage)

Feed units
1 kVEM = 1000 VEM (net energy for milk production)
1 VEM = 1,65 kcal
1 VEM= l,65x4,18kJ
Example: if 1 kg DM of maize silage contains 15 10 kcal net energy for milk production,
this product contains 15 1 O/l, 65 = 9 15 VEM per kg DM.
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.H. van Es
and Dr. ir. Y. van der Honing, WVO, Lelystad, The Netherlands.
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OPNAME VAN TETRAPLOID ENGELS RAAIGRAS
Ing. W.J. Bruins

De laatste jaren is een flink deel van het nieuwe grasland ingezaaid met graszaadmengsels
met overwegend tetraploïd engels raaigras. Naar schatting 5 - 8 % van het totale
graslandareaal in Nederland bestaat nu uit overwegend tetraplor’d engels raaigras. Het
belangrijkste pluspunt van deze grassoort ten opzichte van diploi’d engels raaigras is
de betere smakelijkheid. Om na te gaan of dit pluspunt effect heeft op de grasopname
zijn in 1986 op afdeling 3 twee opnameproeven op stal uitgevoerd. De eerste proef werd
in augustus en september gedaan, de tweede in oktober.
Wat is tetraploïd engels raaigras?
Tetraploïde rassen van engels raaigras worden kunstmatig gemaakt uit diploÏde rassen
met behulp van een plantaardige gifstof. Door behandeling met deze gifstof ontstaan naast
diploïde cellen met 14 chromosomen ook tetraploïde cellen met 28 chromosomen. Via
een lange weg van selectie en veredeling van het tetraploïde zaad kan een tetraploïd
ras ontstaan.
Tetra’s zijn niet nieuw. Al in het midden van de jaren ‘60 stond een tetraploïd engels
raaigras in de rassenlijst. Door de matige landbouwkundige eigenschappen (persistentie,
zodedichtheid, droge-stofopbrengst) zijn de tetra’s toen niet veel gebruikt. Pas in het begin
van de jaren ‘80 kwam de ommekeer, zeker nadat in 1984 een weidetype van het tetraploïde
engels raaigras op de markt was gebracht.
Opnameproef op afdeling 3
Voor de opnameproeven is het gras in het voorjaar van 1986 ingezaaid. Er waren in
totaal 7 percelen van ca 0,75 ha. Daarvan werden 3 percelen ingezaaid met een mengsel
van de diploïde rassen Magella (50 %, laat hooitype) en Tresor (50 %, weidetype). 4 percelen
werden ingezaaid met een mengsel van de tetraploïde rassen Condesa (50 %, weidetype)
Meltra (25 %, laat hooitype) en Citadel (25 %, laat hooitype). Vanaf begin augustus werden
steeds met een tussentijd van 1 week 2 percelen gemaaid (1 diploi’d en 1 tetraploïd).
Omdat per grassoort steeds 1 perceel per week nodig was, kon gedurende de hele proef
gras gevoerd worden van percelen met ongeveer dezelfde opbrengst per hectare. Bij
de eerste proef werd gevoerd van percelen met een droge-stofopbrengst van ca 2000
kg per hectare, bij de tweede proef met ca 1600 kg per hectare.
Op afdeling 3 is in 1986 een voorziening gemaakt waardoor het mogelijk werd de dieren
individueel te voeren. Daartoe is een deel van het bestaande voerhek vervangen door
een hek met 24 voerdeut-tjes. leder deurtje kan maar door één bepaalde koe open gemaakt
worden. Op deze manier kan de voeropname per koe per dag worden gemeten. Het
onderzoek werd uitgevoerd met 24 melkkoeien die bij de aanvang van de eerste proef
gemiddeld 20 weken in lactatie waren. Door verschillende oorzaken zijn bij de eerste
proef enkele koeien uitgevallen waardoor van 20 koeien de resultaten konden worden
berekend. Bij de tweede proef konden wel van alle 24 dieren de resultaten worden berekend.
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Voeren en opname
De opnameproeven zijn uitgevoerd met een voorperiode en een hoofdperiode. In de
voorperiode kregen alle koeien eerst 3 weken (proef 1) respectievelijk 2 weken (proef
2) hetzelfde diplo’ide engels raaigras om per koe het opnameniveau te kunnen vaststellen.
Deze gegevens zijn gebruikt om de opnamecijfers in de hoofdperiode op juiste waarde
te kunnen schatten. Na een overgangsperiode van een week begon de hoofdperiode
waarin de helft van de dieren diploïd engels raaigras kreeg en de andere helft tetraploïd
engels raaigras.
Het gras werd één keer per dag en wel ‘s morgens voor 10.00 uur gemaaid en naar
de voergang gebracht. De koeien werden 3 keer per dag gevoerd. Alleen in de tweede
proef zijn de koeien in de tetragroep 4 keer per dag gevoerd. Uit de eerste proef was
namelijk gebleken dat het niet altijd mogelijk was voldoende voorraad voor de koeien
te brengen. Gestreefd werd naar een gelijke hoeveelheid grasrest in beide groepen van
een proef. In proef 1 bleef op droge-stofbasis gemiddeld 12,2 % (diploÏd) en 10,l %
(tetraploïd) grasrest over. In proef 2 was de rest 8,l % droge stof voor diploïd en 9,3 %
voor tetraploïd.
Tabel 1 Grasopname in kg droge stof per dier per dag
Grassoort
Proef 1 /experiment 1
Proef 2/experiment 2
Gemiddeld/average

diploid

tetraploid

14,70
13,69
14,15

16,91
1.540
16,09

Table 1 Dry matter intake of fresh grass per cow per day (kg)

Over het algemeen is de grasopname bij zomerstalvoedering lager dan bij beweiding.
Bij deze proeven op stal werd echter een opnameniveau bereikt dat vergelijkbaar was
met beweidingsomstandigheden. In tabel 1 is weergegeven hoe de opname voor beide
grassoorten is geweest. Uit deze tabel blijkt dat de koeien gemiddeld over beide proeven
1,94 kg droge stof meer hebben opgenomen van het tetraploid engels raaigras. In proef
1 kregen de koeien uit de diploÏd-groep gemiddeld 3,4 kg krachtvoer per dag en uit
de tetra-groep 3,l kg krachtvoer. In proef 2 kregen beide groepen 3,3 kg krachtvoer.

Tabel 2 Melkproduktie en melksamenstelling in 2 opnameproeven met 2 grassoorten

Hoeveelheid melk (kg per koe per dag)/
milk /kg per cow per day)
Vet (%)lfat (%)
Eiwit (%)lprotein (%)

Proef 1 /experiment 1

Proef 2/experiment 2

diploid

diploid

20,4
4,76
3,54

tetraploid
21,4
4,37
3,36

tetraploid

i a,4
4,25
3,67

19,2
4,55
3,79

Table 2 Milk production and milk composition in 2 intake experiments with 2 kinds of grass
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Melkproduktie
De proef was in de eerste plaats opgezet om na te gaan of er verschil in voeropname
was bij beide grassoorten. De proefopzet leende zich minder goed voor een vergelijking
van melkprodukties. Om er toch een indruk van te geven zijn in tabel 2 enkele cijfers
vermeld.

Suikergehalte hoger, droge-stofgehalte lager
Eén van de eigenschappen van tetraploïd engels raaigras is dat het droge-stofgehalte
ervan over het algemeen iets lager is dan van diploïd en het suikergehalte (in de droge
stof) iets hoger. Ook bij de proeven op afdeling 3 kwam dit naar voren. In tabel 3 zijn
de gemiddelde gehalten aan droge stof en suiker vermeld.
Uit deze tabel valt te lezen dat globaal het droge-stofgehalte van het tetraploide engels
raaigras 1 % lager is en het suikergehalte in de droge stof bijna 2‘5 % hoger. Opvallend
is dat het suikergehalte in proef 2 veel hoger is dan in proef 1. Het gemiddelde in proef
1 wordt nogal gedrukt door de lage suikergehalten in de eerste week van de proefperiode.
Deze lage suikergehalten zijn vermoedelijk ontstaan door de relatief warme nachten (eerste
week proefperiode gemiddelde laagste temperatuur 7 OC). In de laatste week van proef
1 was het suikergehalte van beide grassoorten 2 keer zo hoog als in de eerste week.
De gemiddelde laagste temperatuur in deze laatste week was 2 OC met één keer nachtvorst.
Iedere week werden monsters genomen voor de bepaling van de voederwaarde. Uit tabel
3 blijkt dat de voederwaarde van diplöd en tetraploïd gras praktisch gelijk is. Opvallend
is het lagere vre-gehalte bij de tetra’s, dat in alle monsters voorkwam. In de literatuur
wordt dit niet als een opvallend verschil genoemd.
Tabel 3 Droge-stofgehalte en suikergehalte en voederwaarde van diplo’id en tetraploïd engels raaigras
Proef 1 /experiment 7
~___.
diploid
tetraploid
Droge-stofgehalte (%)/
dry matter content (%j
Suikergehalte (% van de droge stof)/
sugar content [% of dry matter)
VEMlfeed units
Vre/ DCP
rclCF

Proef 2/experiment2
~_
~diploid
tetraploid

13,7

12,8

145

13,5

992
929
172
23,8

11,6
924
157
22,9

15,4
943
142
22,2

18,l
943
125
21,9

Table 3 Dry matter content, sugar content and of diploid and tetraploid perennial rye grass

Nog geen definitieve conclusies
Een verschil in grasopname van l,94 kg droge stof per koe per dag is nogal opmerkelijk.
Men moet wel bedenken dat de hier gevonden verschillen zich niet naar beweidingsomstandigheden laten vertalen. Immers in de wei kan de koe meer selecteren en zullen
opnameverschillen veel minder scherp naar voren komen. Voorts kan een rol spelen
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dat de gebruikte tetraploïde rassen minder vatbaar zijn voor kroonroest dan de diploïde.
Met name in de herfst kan het tetraploi’de mengsel dan in het voordeel zijn.
Een vervolg van het onderzoek en uitbreiding ervan met beweiding is dan ook nodig
voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Het ligt in het voornemen om
onderzoek in 1987 zowel bij beweiding als bij zomerstalvoedering ter hand te nemen.

Intake of tetraploid perennial rye grass
In two feeding trials dry matter intake of fresh diploid and tetraploid perennial rye grass
was measured under zero-grazing conditions. The average dry matter intake was 1,94
kg per cow per day higher for tetraploid perennial rye grass. The dry matter content
was appr. 1 % lower and glucose-content appr. 2 % higher for tetras. It is suggested
that it is doubtful whether differences in dry matter intake are the same under grazing
conditions. Research on this subject wil1 be continued and extended in 1987.
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ARBEIDSBEHOEFTE EN TECHNISCHE ASPECTEN VAN
STRIPGRAZEN
Ing. H.P. Drost en ing. W.J. Bruins

Bij beweiding treden grasverliezen op doordat vertrapt of met mest en urine besmeurd
gras minder door het vee wordt opgenomen, Bovendien groeit het gras minder snel tijdens
beweiding dan onder ongestoorde omstandigheden. Als het af te weiden gras gedeeltelijk
met een afrastering voor het vee wordt afgeschermd, zoals bij het gebruikelijke rantsoenbeweidingssysteem, krijgt dit deel extra groeidagen, zodat de potentiële grasgroeimogelijkheden beter worden benut. De nadelen hiervan zijn echter dat het reeds beweide
deel nog steeds betreden wordt en dat nieuw uitgelopen spruiten direct weer kunnen
worden afgevreten. Dit kan voorkomen worden door ook achter de koeien een afrastering
te plaatsen. Zo’n dubbele afrastering kost wel extra werk bij het verplaatsen. Door de
komst van een eenvoudig verplaatsbaar afrasteringssysteem kan het verplaatsen snel
uitgevoerd worden.
In 1986 is dit systeem op de Nederlandse markt gebracht onder de naam stripgraassysteem.
In het zomerseizoen van 1986 is ook op afdeling 5 het eenvoudig verplaatsbaar
afrasteringssysteem gebruikt. Het onderzoek is erop gericht om ervaring op te doen met
en knelpunten op te sporen in het stripgraasssyteem. Verder zijn in samenwerking met
de specialisten voedervoorziening enkele praktijkbedrijven in het land gevolgd, om een
uitgebreider beeld van dit beweidingssysteem te krijgen.
Opzet
Tijdens het onderzoek op afdeling 5, werden de 55 melkkoeien dag en nacht geweid.
Ze kregen geen extra ruwvoer. De beschikbare oppervlakte grasland bestond uit een
blok van 15 ha (300 x 500 meter) voor de melkkoeien en 6 ha voor het jongvee en
de droogstaande koeien. Het streven was de koeien 2 maal daags een nieuwe strip
grasland aan te bieden van ongeveer 10 meter breed en 300 meter lang. Daarvoor moest
de afrastering 2 maal per dag verplaatst worden, evenals de mobiele waterbak. De breedte

Bij stripgrazen moeten veel
handelingen verricht worden
om de draad te verplaatsen.
Een onervaren persoon zal
dat binnen een redelijke tijd
niet lukken.
To remove the wire at stripgrazing a lot of operations
have to be performed. This
wil be difficult to do within a
short time for an unexperienced person.

van de strip was afhankelijk van de hoeveelheid gras bij inscharen. Gewoonlijk bedroeg
de graslengte dan 15 cm (dat betekent ongeveer 1700 kg droge stof per ha).
Op de afgeweide stroken werd 2 maal per week stikstof gestrooid, waarbij getracht werd
per ha 400 kg N per jaar te geven. Na uiterlijk 2 beweidingen werden de bossen gemaaid
wat dan binnen een dag na uitscharen gebeurde.
Technische aspecten
Een van de eerste problemen was het zorgen voor het juiste grasaanbod per dier per
dag. Vooral in het begin was het moeilijk de benodigde oppervlakte voor beweiding vast
te stellen. Het gevolg was dat het gras ongelijkmatig werd afgevreten (bosvorming). Soms
moest de voorgaande strook nogmaals beweid worden met alleen een klein stukje nieuw
gras erbij. Na een paar weken werd een goede inschatting van de oppervlakte echter
een routine die de bedrijfsboer goed in de vingers kreeg. Ook op de verschillende
praktijkbedrijven zag men het inschatten van de benodigde oppervlakte als een probleem,
dat in de loop van de tijd door ervaring werd opgelost.
De koeien waren rustig in de wei. In de hele onderzoekperiode is er geen koe uitgebroken.
Een voorwaarde voor deze rust is onder meer het goed bereikbaar zijn van drinkwater.
Het bleek al snel dat in de kale polder met over het algemeen veel wind, de afrastering
soms de neiging had te gaan rollen. Dit deed zich voor als de windrichting haaks op
de afrastering stond. Hierdoor kon de waterbak onbereikbaar worden voor de koeien.
Dit werd voorkomen door de afrastering aan de waterbak vast te zetten met behulp van
een isolator.
De zomer van 1986 kenmerkte zich door de kleine hoeveelheid neerslag. Het is mogelijk
dat het stripgraassysteem in zo’n droge zomer beter tot zijn recht komt dan in een wat
nattere. Tijdens enkele korte natte perioden werd namelijk bij de ingang van de stroken
toch nog veel stuk gelopen. Deze plekken bleven de rest van het seizoen goed zichtbaar
en herstelden zich niet of nauwelijks.
Door de hoge veebezetting (55 melkkoeien op 13 ha) en de slechte grasgroei in het
voorjaar, is er maar heel weinig voer gewonnen. Het maaien voor voederwinning vond
meestal plaats bij een lage opbrengst, omdat uitstellen van de maaidatum om bij een
hogere opbrengst te kunnen maaien, extra problemen geeft. Bij uitstellen van de maaidatum
staat er bij de volgende beweiding op dit deel van het grasland te weinig gras voor beweiden
en zal het overgeslagen moeten worden. Dit geeft extra werk voor het verplaatsen van
de afrastering. Bij stripgrazen vonden gemiddeld meer beweidingen op een perceel plaats
dan bij bijvoorbeeld een vierdaags omweidingssysteem. Hierdoor wordt per hectare meer
N gestrooid dan bij het omweidingssysteem. Per beweiding zal er dus minder N gestrooid
moeten worden om op 400 N per jaar uit te komen.
De melkproduktie van afdeling 5 was vergelijkbaar met die van andere afdelingen van
de Waiboerhoeve. Het vetpercentage in de melk week ook niet veel af. Op een aantal
praktijkbedrijven bleef het vetpercentage wat lager als verwacht mocht worden. Een reden
hiervoor zou kunnen zijn het inscharen bij wat te jong gras (grashoogte ca. 12 cm, dat
betekent ongeveer 1300-1400 kg droge stof per ha).
Tijd en ervaring nodig
Er is een aantal arbeidsstudies uitgevoerd om te zien of het dagelijks werk dat met
stripgrazen is gemoeid meer of minder tijd vraagt dan een meer gebruikelijk omweidings13

systeem. Het gaat dan vooral om het ophalen van de koeien voor het melken. Bij het
stripgrazen komt dan nog het verplaatsen van de twee afrasteringsdraden en een mobiele
waterbak.
Op afdeling 1 en 5 wordt ongeveer een gelijk aantal koeien gehouden Ook de afstand
van de melkstal tot de percelen is vrijwel gelijk. Op afdeling 1 wordt met een vierdaags
omweidingssysteem gewerkt. De percelen zijn daarbij ruim 2 ha groot. De afmetingen
zijn 300 (lengte) x 70 meter. Op afdeling 5, waar het stripgraassysteem wordt toegepast,
zijn de “percelen” 300 x 15 meter. Op zo’n perceel lopen veel koeien bij elkaar, waardoor
het weinig tijd kost de koeien “in de benen” te krijgen als ze opgehaald worden voor
het melken. In de praktijk komt het er op neer dat in de tijd dat de koeien naar de melkstal
wandelen de draden worden verplaatst. In tabel 1 zijn de belangrijkste resultaten van
de arbeidsstudies weergegeven.
Uit deze tabel blijkt dat er praktisch geen verschil is in arbeidsbehoefte tussen beide
systemen. Bij het uitvoeren van de arbeidsstudies viel het wel op dat bij het stripgrazen
nogal veel handelingen verricht moesten worden bij het verplaatsen van de draad. Daarbij
moet wel de juiste volgorde aangehouden worden omdat men anders veel tijd kwijt is.
Het zal een onervaren persoon dan ook niet lukken om binnen redelijke tijd de draden
verplaatst te hebben.
De arbeidsbehoefte bij stripgrazen neemt sterk toe als een beweidingscyclus is afgerond.
Dan moet de afrastering van achter op de kavel weer helemaal naar voren gerold worden
(op afdeling 5 is dit een afstand van ruim 400 meter). Na het verrollen hebben de spinnen
(rollende draadophouders) zich geconcentreerd in het midden van de afrastering, zodat
ze opnieuw verdeeld moeten worden over de breedte van het perceel. Dit verplaatsen
gaf al gauw 1 uur extra werk voor 2 personen. Op afdeling 5 moet het systeem 1 keer
in de 2 weken “verhuisd” worden. Is de kavel kleiner dan zal dit vaker moeten gebeuren.
De verkaveling bepaalt dus hoeveel extra arbeid het systeem vraagt in een bepaalde
bedrijfssituatie.
In de loop van het jaar zijn enkele praktijkbedrijven met stripgrazen gestopt, omdat het
“verhuizen” van de draden teveel tijd in beslag nam.
Tabel 1 Arbeidsbehoefte bij het dagelijks terugkerende werk (minuten per keer) bij 2 omweidingssssystemen
Handeling
Fietsen naar het perceel (500 m)lcyc/ing to the plot (500 m)
Koeien naar perceelsingang jagenlthrivingcows to plot entrance
Twee afrasteringsdraden verplaatsenlremove two fence wires
Verplaatsen waterbaklremove water bowl
Koeien naar de (melk)stal drijvenlthríving cows to the milking parlour
Na melken per fiets heen en terug naar perceelsingang om ingang af te
sluitenlafiermilking by bike to plot entrance to close the gate
Totaalltotal
Work

Omweiden

Stripgrazen

3,O
13,5
10,7

3,O
20,3
zo
590

65
33,7

695
36,8

Rotational
grazing

Strip
grazing

Table 1 Labour requirement for the daily work (minutes a time) at two grazing systems
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Conclusies
Bij het systeem van stripgrazen hebben zich geen grote technische problemen voorgedaan,
maar er zijn nog wel vragen op het gebied van de grasgroei en de benutting van het
gras. Bij het uitvoeren van het systeem, zowel op de Waiboerhoeve als in de praktijk,
vragen het bepalen van het grasaanbod per dier en de planning en inpassing voederwinningssneden extra aandacht. De indruk bestaat dat het systeem geen invloed heeft
op de melkproduktie.
Ook op een aantal praktijkbedrijven is dat het geval. Het normale dagelijkse werk is praktisch
gelijk aan dat bij omweiden. Enige ervaring in het hanteren van de draden en spinrollen
is vereist. Het verplaatsen van het systeem aan het begin van een nieuwe beweidingscyclus
kost extra tijd.
Labour demand and technical aspects of stripgrazing
In the summer of 1986 a stripgrazing system is tested on unit 5. Stripgrazing is a rotational
grazing system with 2 mobile electric fences. One fence is in front of the herd and
the other is after it. With this system it is possible to give the herd every half a day
a new area of grassland. This possibility improves the yield of the grassland and the
utilization of it. Big technical problems didn’t appear, but there are stil/ some questions
on the growth and the utilization of the grass.
During the test of the system some points asked extra attention. Especially the required
area of grassland per cow and the planning of making silage. There wasn’t found any
influence of the system on the milk yield. The daily work took no more time than with
a 4 days rotational grazing system, but ski// is needed.
Transporting the system from one pasture to another took 7 hour.
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GRASLANDGEBRUIK MET HET OOG OP AUTOMATISERING
Ing. F. Mandersloot

De automatisering gaat ook op de rundveebedrijven steeds verder. Programma’s voor
veeadministratie en -voeding zijn beschikbaar, programma’s voor registratie en planning
van het graslandgebruik zijn in ontwikkeling. Het is zeer belangrijk dat programma’s in
de ontwikkelingsfase grondig getest worden op praktijkbedrijven. Op afdeling 1 zal, zoals
het er nu uitziet, tijdens de zomer van 1987 een computerprogramma voor de registratie
en planning van het graslandgebruik getest worden. Daarvoor is al in 1985 overgestapt
van het systeem van intensief standweiden naar een systeem van omweiden.

Omweidingssysteem en kavelindeling
Op afdeling 1 zijn gemiddeld 55 melkkoeien en 22 pinken aanwezig. Deze dieren hebben
de beschikking over 26,4 hectare grasland, waardoor volgens een 0-systeem kan worden
geweid. Dat wil zeggen onbeperkte weidegang, dag en nacht. Er is voor gekozen de
melkkoeien in één groep te weiden, waarbij ze ongeveer 4 dagen op één perceel zijn.
De perceelsgrootte is hierop aangepast.
De pinken (eventueel met droogstaande koeien) weiden als groep op aparte percelen.
Om de percelen niet te klein te laten worden, weiden de pinken volgens een 06-systeem
(onbeperkt weiden, elke 6 dagen omweiden). Voor kalveren zijn geen aparte percelen
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Figuur 1
Indeling van de kavel in percelen voor melkkoeien (1 ti
m 11) en pinken (12 t/m 20).
Afmeting kavel: 300 X 900
meter
Figure 1
Division into plots for dairy
ca ttle (plots 1 - 11) and heifers
[plots 12-20).
Size of the parcel: 300 X 900
meter

gemaakt. Ze weiden op de percelen waar etgroen beschikbaar is. Hiervoor worden zoveel
mogelijk de percelen van de pinken gebruikt.
Met deze uitgangspunten als leidraad is de kavel opgedeeld in 11 percelen voor melkkoeien
en 9 voor pinken, De percelen voor de melkkoeien zijn ruim 2 hectare groot, die voor
de pinken ongeveer een halve hectare, zie figuur 1.
Graslandgebruik
Hoewel het de bedoeling was al in 1986 met een computer het graslandgebruik te registreren
en te plannen, ging dat niet door, omdat de benodigde programma’s niet beschikbaar
waren. Vandaar dat alleen de registratie uitgevoerd is met een graslandkalender. Enkele
gegevens over de percelen voor melkkoeien zijn in tabel 1 vermeld.
Uit deze tabel blijkt dat een beweidingsduur van 4 dagen alleen in augustus en september
gerealiseerd is. De kortere beweidingsduur in de andere maanden kent 3 oorzaken:
- de strenge winter 1985/86
- korte groeiperioden
- de droge zomer van 1986
Door de strenge winter was de zode in het voorjaar erg open. Daardoor was de opbrengst
niet op het gewenste niveau, ook als het gras gezien de lengte, geschikt was om te
weiden en te maaien. Dit blijkt ook uit de geringe opbrengst bij het maaien van de eerste
snede. Na de eerste snede is de groeiperiode relatief kort geweest, namelijk 15 dagen.
Dit kan een indicatie zijn voor het te vroeg inscharen in de tweede snede. Ook daardoor
ontstaat een kortere beweidingsduur dan 4 dagen. Voor de sneden waarvan de groei
in juni start, is het aantal groeidagen gemiddeld 19. De gemiddelde beweidingsduur schuift
dan ook meer in de richting van de 4 dagen.

Tabel 1 Enkele gegevens over het graslandgebruik van melkkoeien op afdeling
Mei

Juni

Juli

Gem. aantal dagen per beweiding/
average number of days per
grazing period
2,3
2,9
3,2
Gem. aantal groeidagen voor volgende
weidesnedelaverage number of growth
14,8 19,4 31,8
days for the next grazing cut
Gem. hoeveelheid ruwvoer per
gemaaide hectare (kglds)laverage
amount of roughage per mowing
cut (kg DM)
1600 2150 1500
Aantal hectaren gemaaid voor voederwinninglnumber of hectares mowed for
fodder production
8,4
53
2,l
B e w e i d i n g s s y s t e e m . l g r a z i n g system* 0 0 0
May J u n e July

1 in 1986

Augustus

September

Oktober

494

376

115

31

21,6

-

2400

O/B

2,1
0

0

August

September

Oc tober

Table 1 Some details about grassland utilization by dairy cows at division 1 in 1986
* 0 = Onbeperkt weiden (dag en nacht)lday and night grazing
B = Beperkt weiden (alleen overdag)lon/y daytime grazing
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In juli en augustus komt de droge zomer tot uiting. Er zijn dan ongeveer 30 groeidagen
nodig voor een weidesnede. Dit is erg veel. Om de koeien toch te laten weiden, is de
beweidingsduur per perceel half juli wat verlengd door de koeien bij te voeren met extra
krachtvoer en vanaf half augustus door de dieren ‘s nachts op te stallen en bij te voeren
met krachtvoer en snijmais.-In september heeft het grasland zich redelijk goed hersteld.
Doordat er vrij veel percelen op hetzelfde moment voor beweiding in aanmerking kwamen,
kon 1 perceel blijven liggen voor voederwinning.
Op de pinken-percelen is de beweiding nog moeilijker verlopen. Een aantal keren moesten
deze dieren zelfs naar de percelen van de melkkoeien omdat hun eigen gras op was.
Melkproduktie
De consequenties van het hiervoor geschetste graslandgebruik komen voor een deel
tot uiting in de melkproduktie van de koeien. In figuur 2 is het verloop van de bedrijfsstandaard koe (BSK) weergegeven.
Uit de figuur blijkt duidelijk een stijgende BSK in het voorjaar, tot ongeveer begin juli.
Vanaf dat moment is er met krachtvoer bijgevoerd om grastekorten te voorkomen.
Desondanks daalt de BSK sterk. Het vet- en eiwitgehalte zijn goed op niveau gebleven.
Dit wijst erop dat de koeien in deze periode onvoldoende energie opgenomen hebben.
De extra bijvoeding met krachtvoer was dus niet voldoende om de lagere energie-opname
uit weidegras te compenseren. Pas half augustus, na bijvoeding met snijmais en na het
weer op gang komen van de grasgroei, steeg de BSK weer naar een niveau van 40.
Op dat moment was er weer een ruim aanbod van energie uit het gras.
Bedrijfsstandaardkoe/farm-standard
cow

34
33

i
t

32

t

31 --

I1 mei/MayII

1
junilJune

juWJu/y

II

I
augustus/
August

september

II

oktober/

1I

October

Tijd in maandenltime in months
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Figuur 2
Verloop van de bedrijfsstandaardkoe in de zomer
van 1986
Figure 2
Course of farm standard cow
during the summer of 1986

Mogelijkheden voor planningsprogramma’s
Uit het voorgaande blijkt dat bij de exploitatie van het grasland al in een vroeg stadium
ingespeeld moet worden op veranderende omstandigheden. Hierbij kan een managementsprogramma voor graslandgebruik van nut zijn. Met dit programma moet men echter
wel meer kunnen dan met de graslandkalender, die met de hand wordt ingevuld. Zo
moet met een managementsysteem snel ingespeeld kunnen worden op bijvoorbeeld
veranderende weersomstandigheden, in het bijzonder op optredende vochttekorten. De
benodigde weergegevens zouden via een automatisch registrerend weerstation verkregen
kunnen worden. Momenteel staat er op de kavel van afdeling 1 zo’n weerstation. Er moet
nog worden beoordeeld of zo’n station ook in de praktijk bruikbaar is.
Een tweede eis die aan een managementsysteem gesteld moet worden, is een juiste
wijze van registratie. Daarbij moet het systeem waarschuwen als de ingevoerde gegevens
niet exact op elkaar aansluiten (bijvoorbeeld als ingevoerd wordt dat één diergroep tegelijk
op 2 verschillende percelen weidt). Er moet echter voorop staan dat het werkelijke gebruik
geregistreerd kan worden. Of managementsystemen voor grasland geschikt zijn voor de
praktijk zal de komende jaren moeten blijken. Het is noodzakelijk dat deze systemen
daarvoor op praktijkbedrijven worden getest. Ook het toepassen van zo’n systeem op
afdeling 1 kan bijdragen tot de gewenste duidelijkheid.
Samenvatting
Door een steeds verder gaande automatisering zullen rundveebedrijven de komende jaren
managementprogramma’s voor graslandgebruik tot hun beschikking krijgen. Om zo’n
programma op afdeling 1 toe te kunnen passen is het graslandgebruiksysteem veranderd
van intensief standweiden in omweiden. De koeien en pinken weiden op aparte percelen.
Het gerealiseerde graslandgebruik in 1986 en het verloop van de bedrijfsstandaard koe
op afdeling 1 geven aan dat managementprogramma’s snel moeten kunnen inspelen
op veranderende omstandigheden. Vooral effecten van vochttekort zijn daarbij van belang.
In hoeverre deze programma’s daartoe in staat zijn, zal moeten blijken na toepassing
ervan op praktijkbedrijven.
Use of grassland in view of automation
As a result of an on going automation, there wil/ be computer programs for management
of grassland utilization on dairy farms in a few years. In order to be able to use such
a program on unit 7, the grazing system has been changed from continuous grazing
into rotational grazing. Dairy cows and heifers graze on different plots.
The realised pasture utilization in 1986 and the trend of the farm-standard-cow production
make clear that management programs must be able to react adequate on changing
circumstances. Especially effects of moisture deficits are important. To find out whether
these programs are able to react adequate they wil/ be applied the next few years
on dairy farms.
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EFFECT VAN STIKSTOFBEMESTING IN 1985 OP
OPBRENGST, ZODEBEZETTING EN BOTANISCHE
SAMENSTELLING NA DE STRENGE WINTER 19854986
Ir. P.J.M. Snijders*

Vanwege een aantal strengere winters is de discussie over de oorzaken van winterschade
op grasland weer toegenomen. Wintervastheid is een belangrijk kenmerk bij de rassenkeuzen, zeker bij mengsels die vrijwel uitsluitend uit engels raaigras bestaan. Hoewel
er recent weinig onderzoek verricht is naar de factoren die bij uitwinteren van grasland
onder Nederlandse omstandigheden een rol spelen, kunnen mede op grond van onderzoek
elders de volgende genoemd worden: laatste maaidatum (en laatste beweiding), bemesting,
ontwatering, vóórkomen van ziekten en plagen, aanwezigheid van bossen. Laat maaien
en een late en hoge stikstofbemesting hebben een negatieve invloed op de hoeveelheid
gemakkelijk beschikbare koolhydraten en daarmee ook de vorstgevoeligheid. Ook vertrapping en rijschade bij aanwenden van drijfmest lijken de kans op schade te vergroten.

Onderzoek
Om het effect van de stikstofbemesting op de schade na de winter te onderzoeken, is
een proef, die in 1985 samen met het CABO (Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek)
was opgezet op lichte klei met verschillen in stikstofbemesting, in 1986 op een wat andere
wijze voortgezet. In 1985 werd een deel van het proefveld (A) uitsluitend gemaaid, een
ander deel (B) werd tot de vijfde snede 3 keer beweid en 1 keer gemaaid (praktijkgebruik)
en daarna uitsluitend gemaaid.
Op deel A werden in 1985 7 stikstoftrappen aangelegd. Voor behandeling 1 tot en met
5 werd resp. 0, 1/3, 2/3, 3/3 en 4/3 van het advies bij 400 kg stikstof (N) per ha per
jaar gegeven. Daarnaast kregen 2 delen van het proefveld een hoeveelheid N die werd
aangepast aan de stikstofvoorraad in de grond (behandeling 6) of in het gewas (behandeling
7). Op deel B werd bij alle behandelingen tot en met de vierde (30 juli) snede bemest
volgens het advies bij 400 kg N, daarna werd op dezelfde wijze bemest als op deel
A (ook met 7 stikstoftrappen). De proef werd aangelegd in zesvoud.
In 1986 werden alle behandelingen gelijk bemest, namelijk 111 (inclusief 25 % van de
drijfmeststikstof) 68, 60 en 60 kg N voor resp. de eerste, tweede, derde en vierde snede
(totaal 299 kg N per ha). Er werden vanwege de winterschade en de daaropvolgende
droge zomer slechts 4 sneden geoogst. Omstreeks 10 april werd 15 ton drijfmest gegeven.
Hiermee werd ca 25 kg P,O, gegeven. Daarna werd door een misverstand niet meer
met P,O, en K,O bemest. Hierdoor is waarschijnlijk te weinig P,O, gegeven, ondanks
een ruime bemesting met ca 150 kg P,O, in 1985 (P-AI cijfer 25 in voorjaar 1985, kaligetal
40). Wel is de bemesting voor alle behandelingen in 1986 gelijk, maar door een hogere
fosfaatonttrekking op de behandelingen met veel stikstof in 1985 zijn er in 1986 waarschijnlijk
toch verschillen in fosfaataanbod ontstaan.
De zodebezetting werd vóór de eerste snede geschat op 1 mei en daarna direct na
* Met medewerking van G.J. Fekken (stagiair HLS-Leeuwarden) en G. Stokkers (stagiair HLS-Deventer)
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het maaien van elke snede. Alleen bij de vierde snede heeft het CABO de zodebezetting
vóór de oogst geschat. Van een aantal behandelingen werden monsters genomen voor
de bepaling van de botanische samenstelling door middel van gewichtsanalyse (CABO).

Weersgesteldheid
In figuur 1 is het verloop van de minimumtemperatuur op 10 cm boven maaiveld
weergegeven in de periode januari-maart 1986. Vooral de derde decade in februari was
erg koud. Ook in november 1985 was er reeds een vorstperiode. De grond was toen
echter met sneeuw bedekt. Vermeldenswaard is het sterk isolerende effect van een
graszode. In de derde decade van februari was de gemiddelde minimumtemperatuur op
10 cm boven maaiveld - 16,l “C. Op 10 en 20 cm onder maaiveld was dit onder kale

Temperatuuritemperature (“C)

0
Dag van de maandlday of the month

Figuur 1
Verloop van de minimumtemperatuur op 10 cm boven
maaiveld
in
Swifterbant
(Weerstation LU-Wageningen) in de periode januarimaart 1986
Figure 1
Course of minimum temperature at 70
cm
above
ground-leve/ in Swifterbant in
the period January-March
1986

grond resp. -5,6 “C en -3,0 “C en onder gras resp. -1,6 “C en -0,8 “C (weerstation
Swifterbant LUW). De zomer van 1986 was erg droog, vooral in Lelystad. De neerslag
in de periode juni tot en met september was in Lelystad 177 mm, in De Bilt 214 mm.
De neerslag in De Bilt was toen 86 mm lager dan het veeljarig gemiddelde.
Opbrengst
In tabel 1 en 2 zijn voor resp. deel A en deel B de stikstofgiften in 1985, de maaidata
in 1986 en de droge-stofopbrengst in 1986 vermeld, zowel per snede als op jaarbasis.
Tabel 1 Droge-stofopbrengst per snede en per jaar van deel A in 1986 (kg droge stof per ha) met
de stikstofgift in 1985 (kg N per ha) en de maaidata van 1986
Behandelingltreatment

1

2

3

4

5

6

7

Stikstofgift 198Wnitroger-ileve/ 1985

0

140

280

420

560

420

352

3753
1512
1379
2231
8876

3462
1561
1304
2284
8611

2650
2127
1126
2242
8146

1958
2373
1645
2212
8188

1108
3075
2025
2014
8222

2110
2810
1354
2434
8708

2370
2296
1176
2298
8160

Snedelcut
1
2
3
4
Totaalltotal

Datumldate
21- 5
17- 6
l- 8
1-10

Table 1 Dry matter yield per cut and per year (kg DM per ha) in experiment A with accesory
nitrogen leve/ (kg N per ha per year) in 1985 and dates of cuts in 1986
Tabel 2 Droge-stofopbrengst per snede en per jaar van deel B in 1986 (kg droge stof per ha) met
de stikstofgift in 1985 (kg N per ha) en de maaidata van 1986
Behandelingltreatment
Stikstofgift 1985/nitrogen leve/ 7 985
Snedelcut
1
2
3
4
Totaalltotal

Datumldate
215
176
l8
1-10

1

2

3

4

5

6

7

320

353

387

420

453

360

408

2821
1450
1630
2579
8464

2455
1728
1502
2616
8302

1919
1805
1653
2400
7777

1812
1880
1805
2581
8078

1605
2003
2005
2422
8035

2447
1865
1788
2628
8727

2040
2009
1918
2643
8610

Table 2 Dry matter yield per cut and per year (kg DM per ha) in experiment B with accesory
nitrogen leve/ (kg N per ha per year) in 1985 and date of cuts in 1986

Uit deze tabellen blijkt dat de jaaropbrengst na de strenge winter en de daaropvolgende
droge zomer erg laag was (8 tot 9 ton droge stof per ha). Op deel A was in de eerste
snede de opbrengst het hoogst bij de laagste stikstofgift in 1985 (0 kg N bij behandeling
1) en het laagst bij de hoogste stikstofgift in 1985 (560 kg N bij behandeling 5). Op deel
B waren de verschillen in de eerste snede veel kleiner. De stikstofgift op deel B was
echter in 1985 tot en met de vierde snede voor alle behandelingen gelijk. Bij behandeling
1 was de opbrengst in de eerste snede lager op deel B dan op deel A, bij behandeling
5 was het omgekeerde het geval. Een korting op de stikstofgift na de vierde snede in
1985 heeft dus nog een duidelijk effect gehad op de opbrengst van de eerste snede
in 1986.
In de tweede snede was er mede ten gevolge van een hergroeivertraging een zogenaamd
omkeereffect; een zware eerste snede werd gevolgd door een lichte snede en omgekeerd.
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Op jaarbasis zijn de verschillen in opbrengst veel geringer, waarschijnlijk mede als gevolg
van de droge zomer, een eventueel fosfaattekort en het toegepaste maairegiem (een
zware eerste snede bij behandeling 1). Voor de hoge opbrengst van behandeling 6 op
deel A is geen goede verklaring.
Ook elders is na minder strenge winters een negatief effect van een zware stikstofbemesting
in het voorgaande jaar op de opbrengst van de eerste snede vastgesteld. Het gevonden
negatieve effect was echter veel geringer dan het verschil in deze proef. Dit grote verschil
is mogelijk ook veroorzaakt doordat in 1985 nog laat gemaaid is, namelijk op 30 oktober.
Na de winter van 1981-1982 is door het RIVRO bij engels raaigras in de eerste snede
een opbrengstverlaging van 800 - 1800 kg droge stof per ha vastgesteld als gevolg van
winterschade.

Zodebezetting
In figuur 2 is het verloop van de geschatte zodebezetting voor de behandelingen 1, 3
en 5 op deel A en B weergegeven. In overeenstemming met de droge-stofopbrengsten
was op deel A de zodebezetting op 1 mei bij behandeling 5 slechts 16 %, bij behandeling
1 daarentegen 85 %. De andere behandelingen lagen daartussen (resp. 85, 72, 43, 27,
16, 30 en 35 % voor de behandelingen 1 tot en met 7). Ook voor de zodebezetting zijn
de verschillen op deel B veel kleiner (resp. 45, 38, 32, 28, 25, 36 en 28 % op 1 mei
voorde behandelingen 1 tot en met 7).
Bij de beoordeling na de oogst van de eerste snede op 23 mei is de zodebezetting
bij behandeling 5 reeds sterk toegenomen en bij de schatting van het CABO (vóór de
oogst van de vierde snede) zijn de verschillen met behandeling 1 slechts gering. De
daling na de tweede en de derde snede wordt mede veroorzaakt door de droge zomer.
Ook elders in een ander onderzoek is een duidelijke invloed van de stikstofbemesting
in het voorgaande jaar op de zodebezetting van engels raaigras in de eerste snede
vastgesteld (bij een bemesting vanaf 300 kg N per ha per jaar).

Behandelinq 1 op 2 mei
1986.
Treatment 7 at 2 May 7986.

Behandeling 8 op 2 mei
1986.
Treatment 8 at 2 May 7986.
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Botanische samenstelling
In tabel 3 is voor een aantal behandelingen het verloop van de botanische samenstelling
vermeld. Hieruit blijkt dat in de eerste snede op deel A veel ruwbeemd aanwezig was.
Na de tweede snede op 16 juni is het aandeel ruwbeemd sterk teruggelopen. Engels
raaigras heeft dan reeds een aandeel van 75 % (behandeling 5 op deel A) tot 95 %
(op deel B). Bij de schatting van 29 september door het CABO is er geen groot verschil
meer tussen de behandelingen 1 (geen stikstof in 1985) en 5 (veel stikstof in 1985). Engels
raaigras heeft zich dus goed hersteld. Wel is op deel A bij behandeling 5 wat meer
herderstasje aanwezig. (Mogelijk mede door de erg droge zomer).
Het aandeel kweek van 4 % bij behandeling 1 op 29 september wordt zowel op deel
A als op B vooral veroorzaakt door een hoog percentage kweek (15 - 20 %) op 1 veldje
(proef in zesvoud). Dit geldt ook in sterke mate voor het kweekpercentage bij behandeling
4 (deel A) in tabel 4. In tabel 4 is voor alle behandelingen de door het CABO geschatte
botanische samenstelling op 29 september vermeld. Ook in 1985 was vooral op een
veldje van behandeling 4 op deel A reeds veel kweek aanwezig (gemiddelde van 6 veldjes
14 Oh). Op dit veldje (kweekaandeel op 29-9-1986 43 Oh) en op enkele andere, heeft kweek
zich vermoedelijk nog kunnen uitbreiden vanwege de geringe concurrentie van andere
grassen. Waar de botanische samenstelling daarentegen vóór de winter goed was, lijkt
het er op dat engels raaigras zich goed hersteld heeft, dit ondanks de vooral in Lelystad
erg droge zomer.

Tabel 3 Verloop van de botanische samenstelling bij een aantal behandelingen (d.d. 21-5 en 166 in gewichtsprocenten; d.d. 29-9, schatting CABO) (+ = aanwezig)
Deellexperiiment

A

Engels raaigraslperennial reygrass
Ruw beemdgras/
rough stalked meadow grass
Kweeklcough grass
Straatgraslannual meadow grass
Paardebloemldandelion
Muurlchickweed
Herderstasjelshepherd’s purse
Overigelother
Totaal/ total

1

5

1

Behandelingltreatment
Datumldate

B
5

4

21-5 16-6 29-9 21-5 16-6 29-9 16-6 29-9 16-6 29-9 16-6 29-9
39

90

86

53

74

88

92

83

94

46
10
1
4
+

3
4
2

2
4
2
2

33
3

16
2

1

2

5
2

4
4
4

5
+
1

+

1

81

95

84

4
1 3
4
1
1
1
1
5
1 5
2
2
1
3
2
1
1
2
1
1
3376+3+324
5

100 100 100 100 100 101

100 100 100 100 100 100

Table 3 Course of botanica/ composition at a number of treatments on 21 May and 16 June and
29 September (weigth percentage for each grass species on 21-5 and 76-6; on 29-9,
estimation CABO) (+ = present)
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Tabel 4 Gemiddelde geschatte botanische samenstelling (T. Kraak en K. Sikkema, CABO) en de
zodebezetting van de verschillende behandelingen op deel A en B op 29 september 1986
(+ = aanwezig)
Deellexperirnent
Behandelingltreatment

1

A
.-~--2
3
4
5

B
6

7

1

2

3

4

5

6

7

Engels raaigras/
perennial ryegrass
86 86 86 73 88 87 85 83 84 82 81
84 78 82
Ruwbeemdgraslrough
stakedmeadow grass
2
2
1
1
1
4
3
2
5
3
2
6
4
5
Veldbeemdgraslsmooth
+ 1 1 +
stakedmeadow
grass
+
+
+
+
+
Timotheeltimothy
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
Beemdlangbloem/
meadow fescue
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kweeklcough grass
4
3
15
2
2
4
2
1
4
4
1
4
8
2
Kropaarlorchard
grass
+
+ + + + + + + + + + + + +
Straatgras/
annual meado w grass
2
1
1
1
1
2
1
4
3
4
5
5
5
5
Vogelmuiurlchickweed
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
Paardebloemldandelion
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
Herdestasje/
3
4
4
5
6
5
5
3
2
3
3
4
3
4
shepherd’s purse
Varkensgraslknot
weed + + + + + + +
+
+
+
+
Melkdistel/
common thistle
++++++++++++++
Distellthistle
++++++++++++++
Grote weegbree/
grea t plantain
+
+
Zwarte nachtschade/
nightshade
+
+
+
Speerdistellspear thistle
+
+
+
+ +
Klein kruiskruid/
rag wort
+
+
+
+ +
+
+
Witte klaverjwhiteclover
+
+
+
+
Totaalltotal
100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100
Zodebedekking/
sward density (%)
96 95 95 93 94 95 94 100 100 98 99 99 100 100
Table 4 Average estimated botanica/ composition and sward densityy of different treatments of
experiments A and B on 29 September 1986 (t = present)

Mogelijk dat het uit tabel 4 naar voren komende beeld wat te positief is omdat het aandeel
engels raaigras in het najaar meestal iets hoger is. Ook op percelen op stikstofproefbedrijven
waar voor de winter geen kweek en ander minder gewenste soorten aanwezig waren,
trad een goed herstel op. Wanneer echter wel kweek aanwezig is, kan de botanische
samenstelling snel achteruitgaan. Ook een goede bemesting en graslandgebruik is
waarschijnlijk voorwaarde voor een goed herstel. Daarnaast moet er nog op gewezen
worden dat het herstel op bijvoorbeeld droogtegevoelige zandgrond mogelijk slechter zou
kunnen zijn. Ook betreft het hier resultaten van één proefjaar.

Conclusies
Na de strenge winter van 1985/1986 was de zodebezetting en de droge-stofopbrengst
van de eerste snede in 1986 duidelijk slechter na een hogere stikstofbemesting in 1985.
Een korting op de stikstofgift na de vierde in 1985 had daarbij nog een duidelijk positief
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effect op de opbrengst en de zodebezetting van de eerste snede in 1986. Na de eerste
snede was er echter een vrij goed herstel van de zodebezetting en de botanische
samenstelling. Op de veldjes waar in 1985 geen kweek en andere minderwaardige planten
aanwezig waren, bleek het percentage engels raaigras in september 1986 weer gestegen
te zijn tot 80 à 90 %.

Effect of nitrogen fertilization in 1985 on yield, sward density and botanica1
composition of grassland after the cold winter 19851986
The effect of nitrogen fertilization in 1985 on yield, sward density and botanica/
composition (especially percentage of english rye grass) after the cold winter 19857 986 was investigated in 2 experiments (A and B), which started in 7 985. Experiment A
was cut only in 1985, experiment B knew a combination of grazing and one cut for
silage. In 7 985 the experimental plots of both A and B were fertilised according to 7
levels of nitrogen. In 1986 fertilization was equal for al/ treatments.
A high nitrogen fertilization in 1985 clearly depressed yield and sward density in the first
cut of 7986. A lower nitrogen fertilization after the fourth cut in 7985 had stil/ a positive
effect on the yield and sward density of the first cut in 7986. After the first cut there was
a rapid recovery of sward density and botanica/ composition. On experimental plots
where no cough grass was present in 1985, the percentage of english rye grass was 80
- 90 % in September 1986.
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NIEUWE UITBRENGTECHNIEK MENGMEST OP GRASLAND
W.J. Buitink (IMAG) en ing. P.J. de Boer

Bij het uitbrengen van mengmest zijn een goede verdeling, een grote werkbreedte en
een zo gering mogelijke windgevoeligheid heel belangrijk. Ook met machines waarmee
een goede verdeling mogelijk is, wordt dit niet altijd gerealiseerd. Dit is vaak te wijten
aan een te grote werkbreedte die wordt aangehouden of aan het uitrijden bij teveel wind.
In Duitsland is een sleepslangmachine op de markt, die de mest regelmatig verdeelt
over een breedte van 12 meter. Dat gebeurt via slangen direct op de grond in 40 stroken
van elk ongeveer 7 cm breedte. De windgevoeligheid is te verwaarlozen. Dit systeem
is bruikbaar voor rijenbemesting en als zodanig niet geschikt voor weiland. Vanwege
de positieve punten is in een gezamenlijk onderzoek van het IMAG (Instituut voor
Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen) en het PR nagegaan of dit systeem met een kleine
aanpassing ook op weiland kan worden gebruikt.

Werking van de sleepslangmachine
Een draaizuigerpomp onder de tank pompt de mest naar een hydraulisch aangedreven
doseerschijf met twee tegenover elkaar liggende uitlopen. Deze draaien in een stilstaande
ring met 40 rechthoekige openingen waaraan de slangen zijn bevestigd. De uitlopen zijn
voorzien van een beitelvormig mes om vreemde voorwerpen stuk te snijden en verstoppingen te voorkomen. Omdat er steeds maar 2 slangen tegelijk van mest worden voorzien,
is de voeding van de slangen pulsgewijs. Bij een aftakastoerental van 540 per minuuut
is dit echter nauwelijks te zien. De slangen zijn bevestigd aan bomen, die vanaf de trekker
hydraulisch worden in- en uitgeklapt. De slangen slepen over de grond.

Een spreidplaatje per slang
Om de mest breedwerpig te kunnen verdelen, zijn de slangen tot op 20 cm boven de
grond gehangen. Onderaan die slang is een plaatje verend tegen het uiteinde bevestigd.
De stroom mest drukt dit plaatje automatisch zover weg dat de mest voldoende ver wegspuit.

De over de grond slepende
slangen zijn omhoog gehaald en voorzien van verdeelplaatjes.
The tubes have been lifted
up and provided with splash
pla tes.
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Slanguiteinde met verdeelplaatje.
End of the tube with splash plate.

De verdeling per slang over een breedte van ongeveer 45 cm was zeer regelmatig. De
lichte tegendruk op de mest veroorzaakte echter verstoppingen in de doseerschijf. Daarom
is de veer verwijderd en zijn de plaatjes 5 cm onder het slanguiteinde star bevestigd.
Breedteverdeling
Voor bepaling van de breedteverdeling zijn eerst afdraaiproeven gedaan met vrije uitloop
uit de slangen, dus zonder plaatjes. De pomp werd daarbij met een aftakastoerental van
270 per minuut aangedreven. De VC (variatiecoëfficiënt, dat wil zeggen de spreiding in
procenten) van de hoeveelheden mest uit de slangen variëerde van 55 tot 70. Deze
slechte verdeling werd veroorzaakt door enkele slangen waaruit geen of slechts weinig
mest kwam. De hoeveelheden uit de vier buitenste slangen aan weerszijden waren
aanzienlijk kleiner dan het gemiddelde. Enkele pijpen uit het middengedeelte van de boom
gaven vrijwel geen mest. De oorzaak hiervan was moeilijk vast te stellen. Dit deed zich
namelijk ook voor bij pijpen waarvan bij de aansluiting in de doseerder geen beschadiging
was te zien en de slang volledig open was.
De VC van de 30 slangen waaruit de meeste mest kwam, variëerde van 16 tot 25. Tenslotte
werden de beste 15 naast elkaar liggende slangen vergeleken. Hiervan was de verdeling
goed (VC 9).
Na montage van de starre spreidplaatjes werd de mest van 4 opeenvolgende slangen
opgevangen. Hierbij werd de hoeveelheid mest per strookje van 15 cm breedte vergeleken.
De verdeling hiervan was regelmatig (VC 15). Vervolgens zijn een aantal afdraaiproeven
gedaan bij 540 omwentelingen per minuut van de aftakas. Dit leverde een vrijwel gelijke
verdeling op.
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Praktijkwaarnemingen
In de praktijk werd gewerkt bij een aftakastoerental van 540 per minuut en bij een vaste
werkbreedte van 12 meter. Dat betekende dat de gewenste gift per ha kon worden bereikt
door aanpassing van de rijsnelheid.
Deze kon worden bepaald met de formule:
“-SOP
q
waarin
V =
p =
q =

rijsnelheid in km per uur
pompcapaciteit in m3 per minuut
mestgift in m3 per hectare

De slangen waren voorzien van star bevestigde verdeelplaatjes.
Kippenmest met 5, 8 en 14 % droge stof werd in hoeveelheden van 16 en 28 m3 per
ha verwerkt. De verdeling was op het oog regelmatig, maar werd echter vrij vaak verstoord
door verstoppingen in de doseerschijf. Hetzelfde beeld werd verkregen met rundermengmest met ruim 8 % droge stof. Ook hier was de verdeling goed zolang er geen verstopping
optrad. De verstoppingen werden meestal veroorzaakt door het vastzitten van vreemde
voorwerpen in de slangen. Ook kwam het nogal eens voor dat de doseerschijf blokkeerde
doordat bouten, penicillinespuitjes of klauwbekapsel vastklemden tussen schijf en afvoergaten. Omdat alle mest dan continu door 2 slangen werd afgevoerd, spoot de mest met
grote kracht weg. De verdeling werd ook ongunstig b6invloed doordat tussenschotjes
in de doseerschijf verbogen waren.

Voortzetting onderzoek
Een aantal onverklaarbare afwijkingen bij de verdeling van de mest over de slangen
alsmede van de verdeelschijf is de reden dat het onderzoek op deze punten wordt
voortgezet.

New system for distribution of liquid manure on grassland
Some of the most important conditons in case of broadcasting slurry application are
a regular supply, an equal distribution, a sufficient working width and no sensitivity to
the wind.
In Germany they offer a special machine for sale which seems to have these qualifications.
This machine has a distributing disc in which the main stream is dividedinto 40 substreams.
From smal/ tubes the manure ends close to the ground. For grassland the end of every
tube has been provided with a splash plate to improve the distribution.
The variation coefficient of the distribution (rectangular to the direction of travel) with
the overlap of neighbouring spiash plates comes to 15. Substances, extraneous to manure,
as pieces of the claws, disinfecting capsules and bolts cause obstruction of the manure
flow in the distributing disc. The investigation wil/ be continued.
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INKUILPROEVEN MET BIETENBLAD EN STRO
Ing. J. Corporaal

Bij het oogsten van suiker- en voederbieten komt een grote hoeveelheid blad vrij. Bij
gebrek aan ruwvoer wordt dit blad soms vers gevoerd of ingekuild. Dit gebeurt met name
op gemengde bedrijven en veebedrijven die in of bij akkerbouwgebieden liggen. Bietenblad
bevat slechts 10-12 % droge stof. Bij het inkuilen ontstaat zeer veel perssap. Met het
perssap gaan veel voedingsstoffen verloren; daarnaast is het sap sterk milieuverontreinigend. Door bietenblad met een droog produkt als stro, gemengd in te kuilen zou het
perssapverlies beperkt kunnen worden. Om hiermee ervaring op te doen zijn inkuilproeven
gedaan in í982,1983 en 1984.

Het inkuilen
Bij de proef in 1982 is gewerkt met voederbietenblad van afdeling 5. De bieten werden
gerooid met een éénrijige voederbietenrooier, die het blad van vier rijen op één zwad
legde. Dit zwad is opgeladen met een opraapwagen waarvan de pick-up zo ondiep mogelijk
was ingesteld, om verontreiniging met grond te beperken. In 1983 en 1984 is voor de
proef suikerbietenblad gebruikt. Het blad is direct vanaf de ontbladeraar op de wagen
gestort, waardoor het niet met de grond in contact is geweest.
Er zijn kuilen gemaakt van ca. 20 ton blad, die ca. 2 meter hoog waren. Het stro en
het blad zijn laagsgewijs ingekuild: eerst een dikke laag stro op de kuilplaat, vervolgens
blad, dan weer stro, enzovoorts. Er is naar gestreefd de verhouding stro/blad van onder
naar boven in de kuil af te laten nemen. In 1982 werden de strobalen bij de kuil uitgeschud.
Daarbij was het moeilijk het stro regelmatig over de kuil te verdelen, waardoor de
vochtopname naderhand niet optimaal was. In 1983 en 1984 is daarom het stro met
behulp van een opraapwagen met 20 messen verkort en als los materiaal over de kuil
gebracht. Bij het opzetten zijn de kuilen aangereden met een zware trekker. Ondanks
het gewicht van de trekker kwam er tijdens het inkuilen geen perssap vrij. Alle kuilen
werden afgedekt met 2 lagen plastic.

Uitgangsmateriaal en opbouw van de kuilen
Bij de kuilen van 1982 en 1983 is gestreefd naar een verhouding tussen bietenblad en
stro van 3 : 1 op droge-stofbasis. Dit betekent dat er op 20 ton bietenblad ca. 1 ton (ongeveer
50 pakjes) stro moest worden ingekuild. Bij deze hoeveelheid stro kwam toch nog perssap
vrij. In 1984 is de verhouding daarom verhoogd tot 2 : 1. Gegevens van de kuilen staan
in tabel 1.
Tijdens het inkuilen zijn monsters genomen van elke vracht blad, die weer zijn samengevoegd tot 2 grote verzamelmonsters. Ook van het stro zijn 2 verzamelmonsters genomen.
De verzamelmonsters zijn in een cutter verkleind en gemengd en vervolgens zijn er
submonsters genomen voor droge-stofbepaling en chemische analyse. De analyseresultaten van deze monsters staan in tabel 2.
Het droge-stofgehalte van het bietenblad lag in 1982 en 1984 erg laag. In beide jaren
zat er weinig tot geen kop tussen het blad. In 1983 zaten er bij het blad ook bietenkoppen,
waardoor het droge-stofgehalte hoger lag. In 1982 en 1983 bevatte het bald 1-2 % grond.
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Op zich is dit niet veel, maar door het lage droge-stofgehalte heeft het een grote invloed
op het ruw-asgehalte in de droge stof (ras) en op de voederwaarde.
Tabel 1 Opbouw en droge-stofgehalten van de bietenblad/stro kuilen
Hoeveelheid blad (kg)lamount of leaves (kg]
Hoeveelheid stro (kg)lamount of straw (kg)
Verhouding blad : stro, verslproportionleaves: straw, fresh
Droge-stofgehalte blad (%)lDM-content leaves (%j
Droge-stofgehalte stro (%)lDM-content straw (%)
Verhouding blad : stro op ds-basis/
proportion leaves : straw on DM base
Droge-stofgehalte kuil (berekend) (%)/
DM-con tent clamp (calcula ted) (%)

1982

1983

1984

19600
900
21,8 : 1
10,3
824

19770
1030
19,2 : 1
13,8
86,6

20770
1260
l6,5 : 1
10,4
81,6

2,72 : 1

3,27 : 1

2,03 :

13.5

17,4

1

14,6

Table 1 Set up and dry matter content of the beetieaveslstraw clamps
Tabel 2 Analyseresultaten van bietenblad en stro vóór inkuilen (gemiddelde van 2 monsters)
In de droge stof (g/kg)

Jaar

Droge stof
(%)

ras

re

rc

VEM

vre

Bietenbladi
beetleaves

1982
1983
1984

10,3
13,8
10,4

258
285
196

177
136
147

128
99
123

711
725
804

147
68
97

Strolstraw

1982
1983
1984

82,4
86,6
84,6

110
106
147

34
29
37

432
427
435

411
405
417

8
7
5

ash

CP

CF

Feedunits

Year

DM (%)

DCP

In dry matter (glkg)

Table 2 Analyses of beetleaves and straw before ensiling (average of 2 samples)
Kuilresultaten
Na minimaal 5 weken zijn de kuilen geopend, bemonsterd en teruggewogen. Er zijn
verzamelmonsters genomen door materiaal van de verschillende lagen blad en stro samen
te voegen. Daarnaast is van de verschillende lagen afzonderlijk het droge-stofgehalte
bepaald. Het verloop van het droge-stofgehalte van het blad en van het stro over de
hoogte van de kuil is weergegeven in figuur 1.
Met name bij het stro kwam binnen de lagen een grote variatie in het droge-stofgehalte
voor. Vooral bij dikkere lagen stro is de vochtopname gering. Op een aantal plekken
had het stro nog meer dan 40 % droge stof. Blijkbaar komt het vocht zo snel vrij dat
het eerder tussen het stro doorloopt dan dat het geabsorbeerd wordt.
Het droge-stofgehalte van het blad neemt naar onderen in de kuil toe. Door de grotere
druk zal hier meer vocht weggeperst worden. Ondanks de grotere hoeveelheid stro onder
in de kuil is het droge-stofgehalte van het stro daar lager. Het droge-stofgehalte van
het stro blijft hoger dan van het blad. In 1982 zat er boven in de kuil te veel stro. Met
behulp van de droge-stofgehalten vóór en na inkuilen kan worden berekend hoeveel
water door het stro is geabsorbeerd. Voor de 3 jaren bedroeg dit resp. 2,35, 2,45 en
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Droge stof (%)ldry matter I%)

l

Figuur 1
V&oop van het droge stofgehalte over de hoogte van
de kuil in 3 proeven (S = stro,
B = blad)
Figure 1
Change of dry matter content
over the height of the damp
in 3 experiments (S = ska w,
B = leaves)
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25
S1984
Si982

S1983

I
BovenlTop

Plaats in de kuil/
place in the damp

Onderlbottem

2,41 kg water per kg stro. Onder in de kuil wordt ongeveer 3,5 kg water per kg stro
opgenomen. De analyseresultaten van de verzamelmonsters staan in tabel 3.
Het droge-stofgehalte van het bietenblad (verzamelmonster) stijgt doordat er perssap
verloren gaat. Bij de kuilen van 1982 en 1983 dalen de ruw eiwitgehaltes (re) terwijl
33

Tabel 3 Analyseresultaten van blad en stro na conservering
Jaar Droge
In de droge stof (g/kg)
__. ~._.___~~__~~~_~~.__ _
stof
ras
rc
VEM vre
NH3
re
(%)
fractie
Bietenblad/beetleaves
280
1982 13,6
312
1983 16,6
1984 13,3
197
Strolstraw
1982 24,6
1983 25,l
1984 24,8

In het produkt
pH

azijnbotermelkzuur (%) zuur (%) zuur (%)

145
130
156

156
134
179

617
630
688

83
72
92

12
5
5

4,6
4,4
4,l

0,13
0,oi
0,oo

0,43
0,44
0,42

1,22

137
138
146

55
47
55

401
388
384

401
405
398

20
22
22

11
8
9

4,6
4,3
499

0,oo
0,Ol
0,08

0,75
0,44
0,60

1 ,oo
1,56
1,lO

ash

CP

CF

Feed
units

DCP

pH

Butyricacid
(%)

Aceticacid
(%)

Lacticacid
(%)

Year DM (Oh)

NH3-N
of
total N

In dry matter (glkg)

1,52

1,53

In product

Table 3 Analytical results of leaves and straw after ensiling

het ruw-as- en ruwe-celstofgehalte (rc) stijgen. Dit betekent dat door het perssap en de
overige omzettingen met name eiwitten en koolhydraten verloren gaan. Bij het blad van
1984 is zowel het ruw-eiwit- als het ruwe-celstofgehalte gestegen terwijl het ruw-asgehalte
ongeveer gelijk gebleven is. Deze gegevens zijn strijdig met elkaar, maar hiervoor is
geen verklaring.
Doordat in het perssap ook stoffen opgelost zijn, verandert niet alleen het droge-stofgehalte
van het stro maar ook het ruw-as-, het ruw-eiwit- en het ruwe-celstofgehalte (tabel 3).
De VEM-waarde van het stro daalt iets doordat het ruw-asgehalte is toegenomen. Deze
daling van de VEM-waarde wordt ten dele gecompenseerd door een wat verlaagd ruwecelstofgehalte. De conservering is redelijk tot goed geslaagd. Boterzuur kwam niet of
nauwelijks voor. Dit was ook niet te verwachten gezien de lage temperatuur bij het inkuilen.
Inkuilverliezen
De berekende verliezen van 1982 en 1983 staan in tabel 4. Van de kuil van 1984 zijn
geen gegevens beschikbaar. Bij de kuilen van 1982 en 1983 is resp. 41 en 50 % van
het mogelijk aanwezige perssap door het stro geabsorbeerd. De droge-stof- en VEMverliezen van deze kuilen liggen duidelijk lager dan de waarden die voor bietenbladkuilen
in het Handboek voor de Rundveehouderij 1984 worden genoemd (25 en 30 %).

Tabel 4 Inkuilverliezen in 1982 en 1983 in procenten’)

Droge stof/dry matter
VEM/feed units
Vre/DCP

1982

1983

298
15,7
45,l

10,3
290
5,O

Table 4 Ensiling losses in 1982 and 1983 (%) l)
‘) De verliezen in het stro zijn op 0 gesteld, van het vre is een deel in het stro terecht gekomen1
The losses of the straw are calculated as 0, from the DCP a part is absorbed by the straw
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De opname door het vee
De kuilen zijn na wegen en bemonsteren opgevoerd aan jongvee en droogstaande koeien.
De opname was redelijk al gaven de dieren duidelijk de voorkeur aan het blad. Vooral
wanneer het stro in dikke lagen tussen het blad zat, bleef veel stro in de voergoot liggen.
Dit zal enigszins te beperken zijn door het stro beter met het blad te mengen of door
gehakseld stro te gebruiken.

Conclusies
Het inkuilen van bietenblad met stro is goed uitvoerbaar wanneer de pakjes stro van
te voren losgemaakt en verkort worden. Het laatste lukt prima met een opraapwagen
met 20 messen. Door het stro konden de perssap- en droge-stofverliezen worden beperkt.
Het stro nam bij deze proeven gemiddeld 2,4 keer het eigen gewicht aan vocht op. Om
bij een nat produkt als bietenblad al het vocht op te vangen zou minstens evenveel stro
als bietenblad (op droge-stofbasis) moeten worden ingekuild. De voederwaarde van het
ingekuilde produkt is laag, waardoor het alleen geschikt is voor jongvee of droogstaande
koeien.

Ensiling experiments with beetleaves and straw
In 1982, 1983 en 1984 3 experimental silages were made with beetleaves and straw.
Ensiling can be carried out wel/ when the bales of straw are loosened and shortened
before ensiling. With these experiments this was done with a foragewagon with 20 knives.
The straw reduced the efffuent and dry matter losses. It absorbed 2,4 times its o w n
weight of effluent, To absorb al/ effluent from a wet product as beetleaves you should
ensile at least as much straw as beetleaves (on DM base). The nutritive value of the
ensiled product is low, so it is only fit for young stock of dry cows.
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APPARATUUR
Ing. J. Corporaal

Het gebruik van toevoegmiddelen bij het inkuilen van onvoldoende voorgedroogd gras
staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Aan de hand van de gegevens van de
bedrijfslaboratoria in Oosterbeek en Leeuwarden kan worden berekend dat men daarbij
in 40 tot 50 % van de gevallen voor melasse kiest. In het begin van de jaren tachtig
was er nauwelijks apparatuur om melasse goed te kunnen toevoegen, met name de
laatste 3 jaar is echter goede apparatuur ontwikkeld. Een schets van de ontwikkelingen
en van de huidige stand van zaken wordt hier gegeven.
Over de wiers
Tot het begin van de tachtiger jaren werd melasse vaak over de kuil toegevoegd. Dit
leverde meestal een zeer onregelmatige verdeling op, waardoor de conservering op de
meeste plaatsen in de kuil nog tegenviel en er zeer grote aantallen sporen van boterzuur
voor konden komen. Een betere verdeling wordt bereikt wanneer de melasse voor of
tijdens het opladen van het gras wordt toegevoegd. Aanvankelijk gebeurde dat meestal
door de melasse drukloos of onder lichte overdruk vanuit een vat over de wiers te laten
lopen. Doordat de viscositeit van melasse sterk kan wisselen, leverde ook dit geen
regelmatige verdeling op. Met het gebruik van een tandwielpomp werd dit probleem
opgelost. Dit type pomp levert, ongeacht de viscositeit van melasse, een constante
opbrengst.
Voor het inkuilonderzoek op de Waiboerhoeve en op het ROC De Vlierd werd een
tankwagentje gebouwd, van waaruit de melasse met een tandwielpomp, aangedreven
door de aftakas, via een sproeiboom over de wiers kan worden gesproeid. Dat moest
dan wel in een aparte werkgang gebeuren.
Via opraapwagen
Omdat men deze extra werkgang bezwaarlijk vond, is op verschillende plaatsen apparatuur
gemaakt om op een hakselaar of op een opraapwagen melasse toe te kunnen voegen.

De opraapwagen met melassetoevoegapparatuur.
The self-loading wagon with
molasses dosing apparatus.
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Uit oriënterend onderzoek van een aantal praktijkkuilen waarbij de melasse op de hakselaar
was toegevoegd, bleek de homogeniteit van deze kuilen niet af te wijken ten opzichte
van het toevoegen over de wiers. Om ook ervaring op te doen met het toevoegen van
melasse op een opraapwagen is op de Waiboerhoeve en op het ROC Zegveld melassetoevoegapparatuur op een opraapwagen gebouwd. Hierbij werd een tandwielpomp
gemonteerd die aangedreven wordt door een hydromotor (de trekker moet hiervoor wel
over een dubbele hydraulische aansluiting beschikken). Er is doelbewust niet gekozen
voor een directe of indirecte aandrijving via de aftakas omdat dit enerzijds een moeilijkere
constructie is en anderzijds de melasse-opbrengst niet kan worden gevarieerd bij
wisselende grasinvoercapaciteit. De opbrengst van de gebruikte melassepomp bedraagt
0,123 kg per omwenteling.
Regelbare dosering
Het toerental van de hydromotor is in te stellen met een regelventiel dat parallel in de
hydraulische leiding is gemonteerd (zie figuur 1). Op de Waiboerhoeve zijn op de aandrijfas
van de pomp 2 meters gemonteerd waarmee het toerental en het aantal omwentelingen
kunnen worden gemeten. Met deze beide gegevens kan de melassedosering per minuut
en de totale hoeveelheid melasse per wagen of perceel worden berekend. Door de meettijd
van de toerenteller anders in te stellen moet het ook mogelijk zijn de melassedosering
per minuut rechstreeks af te lezen.
Bij de proeven wordt altijd eerst een stuk wiers opgeladen en gewogen. Hierbij wordt
de laadtijd opgenomen. Aan de hand van de berekende laadcapaciteit kan dan de dosering
worden ingesteld. Dat met dit systeem nauwkeurig kan worden gewerkt blijkt wel uit de
gegevens van de proefkuilen in tabel 1.
Bij de kuilen 922 en 923 was het stuk wiers waarmee de laadcapaciteit is bepaald,
waarschijnlijk lichter dan de gemiddelde wiers van dat perceel. Hierdoor is de laadcapaciteit
onderschat en de dosering te laag ingesteld.
Tabel 1 Gegevens over melassedosering bij een aantal proefkuilen
Kuil

912
913
922
923
932
933
942
943
Clamp

Gewenste dosering
melasse (kg/ton gras)

Totaal aantal
omwentelingen

30
60
30
60
30
60
30
60

533
958
205
632
407
804
356
1227

Required quantity
molasses (kglt grass)

Total number
of rounds

Hoeveelheid melasse (kg)
berekend

Gerealiseerde
dosering melasse
&wogenl)
(kg/ton gras)

65
117
25
78
50
99
44
151

70
120
20
80
60
100
40
150

34
65
22
44
39
66
32
64

calculated

weighedl)

Realized quantity
of molasses
[kglt grass)

Amount of molasses (kg)

Table 1 Information about quantity of molasses at a number of experimental clamps
l) Op 10 kg nauwkeuriglcorrect to 10 kg
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meters

regulation valve

sproeiboomlspray tube

Figuur 1
Schematische weergave van
de doseerapparatuur voor
melasse
Figure 1
Scheme of the equipment for
applying molasses

Conclusie
Het toevoegen van melasse bij het inkuilen is tijdens het laden technisch goed uitvoerbaar.
De indruk bestaat dat de verdeling zelfs beter is dan bij toevoegen over de wiers. Een
probleem is echter dat maar een beperkte hoeveelheid melasse kan worden meegenomen
(200 - 400 kg), zodat er vaak melasse moet worden bijgevuld. Om tijdverlies te beperken
moet dicht bij de kuil een voorraadvat staan, van waaruit de melasse snel kan worden
bijgevuld.

Equipment for aplying molasses as silage additive
In The Netherlands molasses is the most common additive for silage making. In the
last years there has been a strong development in equipment for applying molasses.
When molasses is spread over the clamp, it is distributed irregular. Applying on the
swath gives a better distribution. Because there was a great need for applying the
molasses at the same time as loading, a system was constructed to apply mokses
on the pick-up of a forage wagon. The molasses is pumped from a tank with a gearpump
which is driven by a hydromotor. On the driveaxle of the pump a revcounter and a
roundcounter have been mounted. This system makes an exact dosing possible
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VOORDROOGKUIL IN EEN DAG
Ing. J. van Geneijgen en W.J. Buitink (IMAG)

Bij het maken van voordroogkuil is het weer vaak spelbreker. Dat leidt dan tot een lange
veldperiode met hoge droge stof- en kwaliteitsverliezen. Naarmate de veldperiode langer
wordt, treedt er bovendien een grotere hergroeivertraging op. Uit een eerste onderzoek
van het IMAG in 1985 is gebleken dat met een intensieve bewerking van het gras goede
voordroogkuil kon worden gemaakt op dezelfde dag dat er gemaaid was. Op grond daarvan
is in 1986 ook op de Waiboerhoeve dergelijk onderzoek ter hand genomen. Daarbij werden
eveneens goede resultaten verkregen.
Bescheiden begin
Het onderzoek kon slechts op zeer beperkte schaal worden uitgevoerd, omdat er geen
afdeling beschikbaar was waar in bedrijfsverband kon worden gewerkt. Er konden slechts
ter oriëntatie enkele kuilen worden gemaakt, te weten 2 in mei en 2 in oktober. Een
ernstige vertraging van de grasgroei als gevolg van de droge zomer speelde daarbij
een rol. De kuilen bevatten gemiddeld ruim 7000 kg droge stof.
Er werd gemaaid bij een opbrengst van gemiddeld ca. 3000 kg droge stof per ha. In
het algemeen werd ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur met maaien begonnen. Dat gebeurde
met een maaierkneuzer. De bedoeling daarvan was het gras tegelijk met het maaien
enigszins te kneuzen, waardoor de droogsnelheid wordt verhoogd. De mate van kneuzen
en het effect daarvan werd echter niet vastgesteld.
Een ander voordeel van de maaierkneuzer is dat het gras niet in een zwad wordt gelegd
maar direct na het maaien wordt gespreid. De spreiding was echter niet altijd egaal.
Na het maaien werd het gewas minimaal 2 keer geschud met een cirkelschudder. Daarna
werd, meestal tussen 16.00 en 17.00 uur, begonnen met wiersen en inkuilen.
De 2 partijen die in mei werden ingekuild, hadden bij het inkuilen een droge-stofgehalte
van 32,6 en 34,6 %. In oktober was het droge-stofgehalte van de 2 partijen bij het inkuilen

De maaier-kneuzer maait en
schudt het gras in één werkgang.
The mower conditioner
mows and teds the grass in
one opera tion.

l9,7 en 21,4 %. Alleen in oktboer werd een toevoegmiddel gebruikt. In mei en bij één
partij in oktober werd ingekuild met de grootpakpers. De andere partij in oktober werd
gehakseld. Elke partij werd afzonderlijk ingekuild en met plastic folie luchtdicht afgesloten.
Na een opslagperiode van 10 weken werden de kuilen bemonsterd.
Kuilen geslaagd
De kwaliteit en de voederwaarde van de in mei gemaakte kuilen zijn in tabel 1 vermeld.
Het droge-stofgehalte was praktisch gelijk aan het droge-stofgehalte zoals dat bij het
inkuilen was vastgesteld. Dat gehalte was toen zodanig dat er geen toevoeging nodig
werd geacht om een goede conservering te verkrijgen. Uit tabel 1 blijkt dat de conservering
inderdaad goed was en dat er van geslaagde kuilen mag worden gesproken. De NH,fractie en de gehalten boterzuur, azijnzuur en melkzuur waren in alle gevallen goed.
Er was wel een groot verschil in voederwaarde tussen de 2 kuilen. De kuil van 22 mei
kan als goed worden gekwalificeerd; die van 27 mei als matig. De conservering als zodanig
speelt daarbij echter geen enkele rol. Dat mag ook worden afgeleid uit het droge-stofgehalte
dat in beide gevallen praktisch gelijk was.
Het verschil in voederwaarde is voor het grootste deel het gevolg van het verschil in
ruw-asgehalte. De partij van 27 mei bevatte 26 gram grond per kg produkt, terwijl in
die van 22 mei vrijwel geen grond zat. Op 27 mei was er minder zon dan op 22 mei
en de relatieve luchtvochtigheid was hoger. Daarom is het gras meer geschud dan de
bedoeling was en aangenomen mag worden dat daardoor meer grond in het materiaal
is terecht gekomen. De tijd voor het schudden was overigens wel beschikbaar.
De analysecijfers van de in oktober gemaakte kuilen waren op het moment van verslaggeving nog niet beschikbaar. Deze kuilen werden gemaakt op 1 en 8 oktober. Bij
het inkuilen was er nauwelijks verschil in droge-stofgehalte van de partijen. Gemiddeld
was het gehalte goed 20 %. Omdat in oktober ook op zonnige dagen het aantal uren
zonder dauw meestal minder zal zijn dan 6 is het zeer de vraag of men dan in het
algemeen nog moet streven naar het maken van voordroogkuil. Daarnaast kan men zich
afvragen of een kuil met 20 % droge stof, ook al is hij verder goed geslaagd, net zo
goed door de dieren wordt opgenomen als een droge kuil.
Tabel 1 Kwaliteit en voederwaarde van de in mei gemaakte kuilen
Maai- en
inkuildatum
22 mei
27 mei
Date of
mo wing
and
ensiling

Droge
stof
W)
32,5
33,0
Dry
matter
(W

Per kg droge stof
ras
(9)
114
176

rc
(9)
262
252

ash
(91

CF DCP VEM
(g)
frac(gl

vre
(9)
131
95

VEM

Per kg dry matter

864
746

NH3fractie

Boterzuur
(W

Azijnzuur
1%)

Melkzuur
W)

6
8

0
0,oi

0,44
0,51

1,86
1,98

NH3rit
tion

Butytic
acid
1%

Acetic
acid
(%l

Lac-

Table 1 Quality and feeding value of the wilted grass silage made in May.
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acid
(%l

Voor het eendags inkuilsysteem is een grote schudcapaciteit vereist.
To make siiage in one day
you need a tedder with a
high capacity.

Grote weersverschillen
In tabel 2 zijn de belangrijkste weersgegevens vermeld, die ter plaatse of in de directe
omgeving tijdens het inkuilen zijn verzameld. De eventuele neerslag is gemeten van 10.00
uur tot aan het einde van het inkuilen. Als temperatuur is vermeld de maximaal gemeten
waarde en als relatieve luchtvochtigheid de minimaal gemeten waarde. De uren zonneschijn
is het totaal aantal uren tussen 6.00 en 18.00 uur. De windsnelheid is een gemiddelde
van de gemeten waarden tussen 6.00 en 18.00 uur.
Op 22 mei was het praktisch ononderbroken zonnig van 7.00 tot 17.00 uur. Niettemin
viel er omstreeks 16.00 uur 0,l mm regen. Dat was bij het begin van het wiersen en
van geen praktische betekenis.
Op 27 mei bleef de zonneschijn beperkt tot globaal 3 perioden, namelijk ‘s morgens
rond 6.00 uur, tussen 10.00 en 11 .OO uur en tussen 15.00 en 17.00 uur. Bovendien was
de relatieve luchtvochtigheid hoger dan op 22 mei. De windsnelheid was echter ook hoger
maar viel in beide gevallen in de klasse matig”. De temperatuur was op beide dagen
nagenoeg gelijk. Ondanks de toch vrij grote weersverschillen van 22 en 27 mei was
het droge-stofgehalte van het gras bij het inkuilen praktisch gelijk: ca. 33 %. Datzelfde
geldt voor de situatie op 1 en 8 oktober. Het droge-stofgehalte was toen ca. 20 %.
Zowel op 27 mei als op 8 oktober was de totale droogtijd op het veld langer dan op

Tabel 2 Weersomstandigheden tijdens het maken van de proefkuilen
Maai- en
inkuil22 mei
27 mei
1 okt.
8 okt.
Date of
mowing
and ensiling

Neerslag
(mm)

Temperatuur
(“C)

Relatieve
luchtvochtigheid (%)

Zonneschijn
(uren)

Windsnelheid
(m/sec)

091
0,O
0,O
0,O

15
16
20
14

37
50
52
75

999
3,3
694
030

496
7,O
0,O
390

Rela tive humidity
CL)

Sunshine
(hours)

Wind
velocity
(mlsec)

Precipitation Tempera ture
(mm)
(“C)

Table 2 Weather circumstances during making the experimental clamps
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22 mei en 1 oktober. In beide situaties werd wat vroeger met maaien begonnen en wat
later met wiersen. Bovendien werd er vaker geschud en werd een lichtere snede geoogst:
ca. 2000 kg droge stof per ha. Er is niet nagegaan of meer dan 2 keer schudden het
droogproces heeft bevorderd.

Mogelijke inpassing in het bedrijf
Bij de uitvoering van het oriënterend onderzoek is niet in bedrijfsverband gewerkt. Op
basis van dit onderzoek en tijdwaarnemingen van de veldwerkzaamheden kan toch een
indruk worden gegeven van de situatie waarin één persoon moet maaien-kneuzen,
schudden en wiersen. De gegevens zijn in figuur 1 verwerkt voor 7 verschillende situaties.
Ondanks dat het aantrekkelijk is ‘s morgens zo vroeg mogelijk te beginnen met het maaien
is hiermee, vanwege de éénmansbezetting van het bedrijf, om 8.00 uur pas gestart. Verder
wordt er van uitgegaan dat met de eerste keer schudden wordt begonnen om 10.00
uur, met de tweede keer om 13.00 uur en met wiersen om 16.00 uur. Aangenomen is
dat de organisatie zodanig is dat veldwerkzaamheden op de aangegeven wijze kunnen
worden uitgevoerd. Het inkuilen wordt geheel door de loonwerker verzorgd.
Er wordt gebruik gemaakt van maaierkneuzers van 3,20 meter en 2,40 meter breed
waarmee op het veld een effectieve werkbreedte van respectievelijk 3,00 meter en 2,17
meter wordt behaald. Zoals uit figuur 1 blijkt worden ook voor het schudden en wiersen
machines met verschillende werkbreedten ingezet. De werkzaamheden worden uitgevoerd
met een rijsnelheid van 8 km per uur, alleen bij de eerste keer schudden wordt 5 km
per uur gereden. Bij het berekenen van de rijsnelheid is ook de keertijd meegenomen
bij een perceelslengte van 300 meter.
Figuur 1 geeft aan dat tot een oppervlakte van 3 ha die tegelijkertijd wordt bewerkt, de
verschillende werkzaamheden op tijd kunnen worden uitgevoerd. Alleen bij 4 ha per keer
is er een overlapping van het maaien-kneuzen met de eerste keer schudden. Voor een
éénmansbezetting betekent dit dat het schudden pas circa 20 minuten later kan beginnen
zoals met de stippellijn wordt aangegeven.

Conclusies
Bij de in mei gemaakte kuilen bleek bij maaien-kneuzen, voordrogen en inkuilen in één
dag een droge-stofpercentage van 33 bereikbaar. Daarbij werd zonder toevoegmiddel
ingekuild en een goede conservering verkregen. Bij het maken van eendagskuilen in
oktober kon geen hoger droge-stofgehalte dan ruim 20 % worden bereikt. Er werd toen
wel een toevoegmiddel gebruikt. Analysecijfers zijn nog niet beschikbaar; de conservering
lijkt echter goed.
Arbeidsorganisatorisch kunnen de veldwerkzaamheden tot en met het wiersen door één
persoon worden gedaan bij een oppervlakte van maximaal ca. 3 ha. Mede op basis
van ervaringen elders lijkt er perspectief te zijn voor het systeem van het maken van
voordroogkuil in één dag. Het onderzoek wordt daarom voortgezet in bedrijfsverband.
Bij het maken van voordroogkuil in één dag kan goed weer maximaal worden benut
en blijft het weerrisico tot het uiterste beperkt. De weersituatie behoeft immers slechts
voor een dag vooruit beoordeeld te worden en dat kan in het algemeen betrouwbaarder
dan voor een langere periode.
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Wilted grass silage in one day
Four experiments to ensile grass in one day were carried out, two in May and another
two in October. The grass was mowed in the morning with a mower conditioner which
mows and teds in one operation. At the same time the grass became a light bruising.
Furthermore the grass was at least tedded twice, windrowed and at last ensiled in
the evening.
The grass was harvested on an average yield of about 3000 kg dry matter per ha.
In May the dry matter content of the grass at the moment of ensiling was about 33 %.
N O preservation product was added; the conservation was succesfull. In October the
dry matter content of the grass at the moment of ensiling was about 20 %. Then a
preservation product was added. The results of the conservation are not available yet.
With this system and labour demand one person can harvest about 3 ha a day, when
the agricultural contractor does the ensiling. The research wil/ be continued.
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HET EFFECT VAN VOORRAADVOEDERING OP DE
MELKPRODUKTIE OP AFDELING 2
Ing. W.J. Bruins

Het persen van voorgedroogd gras in balen voor het inkuilen is arbeidsorganisatorisch
erg aantrekkelijk. Het gemak bij het inkuilen wordt echter’s winters soms weer gedeeltelijk
teniet gedaan bij het voeren. Het uithalen van het kuilvoer gaat meestal wel erg snel,
maar het verdelen voor de koeien geeft nogal eens problemen. Op afdeling 2 zet men
de grote balen tussen twee dicht bij elkaar geplaatste voerhekken, zodat het verdelen
van het kuilvoer voor de koeien achterwege kan blijven.
Op afdeling 2 wordt het ruwvoer buiten in voorraad verstrekt tussen 2 voerhekken die
tegenover elkaar geplaatst zijn met een tussenafstand van 2,30 meter. De gang tussen
de voerhekken is 15 cm hoger dan de loopruimte voor de koeien en kan voor enkele
dagen voer bevatten. Omdat bij voorraadvoedering maar 2 à 3 keer per week gevoerd
wordt, is de kans op nat regenen van het voer te groot. Daarom is boven de voergang
een hoge overkapping aangebracht waar een trekker met cabine onderdoor kan rijden.
Het krachtvoer wordt via geprogrammeerde apparatuur verstrekt in voerboxen, die ook
buiten staan.
Kuilvoerblokken niet te breed
Het eerste jaar werd de voergang vol gezet met blokken voordroogkuil die met een
kuilvoersnijder werden uitgehaald. Daarbij bleek dat de blokken niet breder moesten zijn
dan 1,50 meter omdat anders te veel voer werd vermorst. De koeien konden dan namelijk
vreten zonder de kop door het voerhek te steken. Morsen geeft verlies aan voer en
problemen bij de mestverwerking. Op dit bedrijf worden zogenaamde omklapmestschuiven
gebruikt die de mest door een rooster schuiven in een dwarskanaal dat in het midden
van de mestgangen ligt. Wanneer op het rooster veel voerresten blijven liggen, worden
op de schuif grote krachten uitgeoefend als deze over het rooster wordt getrokken. Hierdoor
ontstonden wel eens storingen. Een voordeel van het werken met mestschuiven is dat
de koeien niet op de mestgang gaan liggen.
Smalle trekker nodig
Het was niet eenvoudig met een normale trekker over de voergang van 2,30 meter breed
te rijden. Vooral achteruit rijden was een probleem. Daarom werd aanvankelijk een heftruck
gebruikt. Vanaf de winter van 1984/85 wordt een semi-smalspoortrekker gebruikt. Deze
blijkt bijzonder geschikt te zijn voor dit werk.
Voorraad van balen
In 1983 is voor het eerst voordroogkuil gemaakt in de vorm van grote ronde en rechthoekige
balen. Deze balen bleken bijzonder goed bij het voersysteem te passen. De laatste jaren
worden nog alleen rechthoekige balen gebruikt die met ijzerdraad zijn gebonden. De
ervaringen met de ronde balen waren ook goed maar hiermee werden de kuilplaten minder
efficiënt benut. Het voer uithalen en bij de koeien plaatsen kan tot 2 à 3 keer per week
beperkt blijven. Direct na het plaatsen van de balen worden de draden doorgeknipt. De
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Aanvankelijk werd een heftruck gebruikt om de 2,30
meter brede voergang te berijden.
At first a fork-lift truck was
used to ride the 2,30 meter
wide feeding passage.

volgende dag(en) worden de draden die makkelijk uit het voer zijn te trekken, verwijderd.
De arbeidsbehoefie bij dit voersysteem bedraagt zo’n 3,5 uur per week voor 110 koeien.
Hierbij zijn alle werkzaamheden inbegrepen zoals het verwijderen van het draad en de
afvoer van voerresten. Mede door dit voersysteem kan in het weekend één man het
werk doen zonder dat dit tot extreem lange werkdagen leidt.
Geen duidelijke variatie in melkproduktie
Het is niet denkbeeldig dat de voeropname tussen twee voerbeurten langzamerhand
terugloopt, als maar 2 à 3 keer per week gevoerd wordt. Immers na verloop van tijd
zou het smakelijkste voer uit de voorraad kunnen zijn gehaald, waardoor het minst
smakelijke tot het laatst blijft liggen. Dit zou een reactie van de melkproduktie tot gevolg
kunnen hebben. Om na te gaan of dit effect werkelijk bestaat is in 1985 en 1986 gedurende
ca 6 weken dagelijks de melkproduktie van de hoogproduktieve koeien geregistreerd.
Hieruit is de gemiddelde produktie per koe per dag berekend tussen 2 voerbeurten. In
tabel 1 zijn de resultaten weergegeven.
Deze tabel geeft een tendens te zien, waarin in het eerste etmaal na het voeren de
melkproduktie lager is dan in de overige gevallen. Er zou dus sprake kunnen zijn van

Tabel 1 Melkproduktie in kg per koe per dag op verschillende dagen bij 2 of 3 keer per week voeren

Etmaal vóór het voeren/24 hours before feeding
1 e etmaal na het voerenifirst 24470~~ after feeding
2e etmaal na het voerenlsecond24hours after feeding
3e etmaal na het voerenlthird 24hours afier feedinq

1985
(3 keer per
week voeren)

1986
(2 keer per
week voeren)

26,7
26,3
27,i
-

27,5
27,0
26,8
27,5

Feeding
(3 times a week)
1985

Feeding
(2 times a week)
1986

Table 1 Milk yield in kg per cow per day when feeding roughage two or thee times a week
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Tabel 2 Voeropname en melkproduktie van de hoogproduktieve groep

Hoeveelheid verstrekte droge stof (kg)lkg dry matter fed
Hoeveelheid droge stof uit resten (kg)lkg dry matter feed residues
Netto opnamelnett intake (kg)
Percentage restenlpercentage feed residues
Hoeveelheid opgenomen krachtvoer (kg)lkg concentrates
Hoeveelheid melk (kg)lkg milk

Percentage vetlfat %

1985

1986

14,4
1,1
13,l
7,2
719

11,4
1 ,o
10,4
8,8
10,2

26,6
430

27,2
4,46

Table 2 Feed intake and milk yield of the high-leve/ group

een na-ijlend effect op de melkproduktie. Bedacht moet worden dat de vermelde cijfers
gemiddelden zijn met een zekere spreiding. Conclusies op grond van statistisch betrouwbare verschillen zijn daarom niet te trekken.
Voersysteem en produktieniveau
Dat met voorraadvoedering goede produkties zijn te realiseren is te zien in tabel 2. Hierin
staan gegevens vermeld over melkproduktie en voeropname van de hoogproduktieve
groep (50 - 55 koeien). De resultaten zijn behaald met goede voordroogkuil (800 - 850
VEM).
Er zitten aan dit voersysteem ook voedertechnisch enkele goede kanten. Het is namelijk
mogelijk een flinke hoeveelheid voerresten snel en gemakkelijk door te schuiven naar
de droge koeien. Vooral voor de hoogproduktieve koeien is dat van belang, omdat zij
dan het beste voer krijgen. De indruk bestaat dat dit zeker bijdraagt aan een hoge
voeropname en daardoor aan de hoge produktie op dit bedrijf. Een voordeel van dit
voersysteem js dat met produktiegroepen gewerkt kan worden.
Snijmais naast voordroogkuil
Bij dit systeem van voorraadvoedering is het niet mogelijk de hoeveelheid ruwvoer per
dag te regelen. Men moet onbeperkt voeren. Ook het voeren van snijmais naast
voordroogkuil is niet eenvoudig omdat snijmais nogal eens smakelijker is dan graskuil.
Dat is op afdeling 2 overigens niet zo’n bezwaar omdat het bedrijf als zuiver graslandbedrijf
wordt geëxploiteerd. Wanneer toch snijmais gevoerd moet worden, wordt dit in een laag
op de voergang gestort en daarna wordt de voordroogkuil er bovenop gezet. De koeien
kunnen dan niet eerst alle snijmais opvreten en een dag later aan de voordroogkuil
beginnen.
Perspectieven
Het voersysteem kan met succes toegepast worden op bedrijven die ‘s winters maar
één soort ruwvoer voeren en die steeds over voldoende ruwvoer kunnen beschikken.
Niet iedere veehouder zal een voersysteem aantrekkelijk vinden dat de koeien (en soms
de veehouder zelf) dwingt bij weer en wind naar buiten te gaan. Het kan echter voor
de veehouders die op zoek zijn naar arbeidsbesparing bij het voeren, met name in het
weekend, een goed alternatief zijn.
The effect of bulk feeding on the milk production of unit 2
On unit 2 the effect of bulk feeding of wilted silage on milk production was measured.
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It proved that the average dry matter intake was good and according to the standards,
but there seemed to be some influence on milk production.
The day-after the fresh roughage was supplied milk production began to rise and on
the day of feeding milk production was the lowest. However differences were not
significant. The feeding seems to be attractive to farmers who appreciate a low-tost
labour saving feeding system.
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LIKROLLEN MET MELASSE EN MAGNESIUM IN DE
MELKSTAL
Ir. A.B. Meijer

Om bij het melken de koeien vlot in de melkstal te krijgen, wordt meestal krachtvoer
als lokmiddel gebruikt. De hoeveelheden die hiervoor worden gebruikt, verschillen nogal
van bedrijf tot bedrijf. Vaak wordt meer dan een lokhoeveelheid gegeven om de koeien
tijdens het melken rustig te houden. Uit een oogpunt van voederbehoefte is dit extra
krachtvoer dan ook overbodig. Op bedrijven waar krachtvoer alleen een lokfunktie vervult,
zou men beter af zijn met een lokmiddel dat langzamer wordt opgenomen, zodat men
een kleinere hoeveelheid nodig heeft om tijdens het hele melkproces de koeien rustig
te houden. Op de Waiboerhoeve is ervaring opgedaan met melasse-likrollen, terwijl tevens
geprobeerd is om via de melasse de dieren extra magnesium te laten opnemen.

Voorkeurproef
In de winter 1985/86 werden 3 likrollen op een voorraadbak met melasse geplaatst in
een stal met buitenvoedering. De bedoeling hiervan was na te gaan of de koeien voorkeur
vertoonden voor een bepaald lokmiddel. Als lokmiddel werden gebruik rietmelasse,
rietmelasse met maggie-residu, rietmelasse met vinasse, rietmelasse met sojamelasse
en rietmelasse met vijgenpulp. De lokmiddelen stonden 24 uur per dag ter beschikking
aan ca. 40 melkkoeien. Alle produkten werden goed opgenomen alhoewel de dieren
aan rietmelasse met maggie-residu wel enkele dagen moesten wennen. Verder was geen
duidelijke voorkeur aanwezig.
Al gauw werd de opname zo hoog, ca. 3 kg produkt per koe per dag, dat er gezocht
moest worden naar een methode om deze te beperken. Zo werden schrapers op de
likrol aangebracht, maar aangezien ze niet perfect waren, leverde dat evenmin een goed
resultaat op. Het eerste doel om erachter te komen of de produkten goed werden
opgenomen, was echter wel bereikt.

Inbouw in melkstal en Mg-toevoeging
In de zomer van 1986 zijn de likrollen aangebracht aan één zijde van een open 6-stands
melkstal. Als lokmiddel werd rietmelasse gebruikt. Na gewenning werd geprobeerd
magnesium aan de melasse toe te voegen, ter voorkoming van kopziekte. Het meest
voor de hand liggend zou toevoeging van gebrande magnesiet zijn, maar dit lost vrijwel
niet op in water en dus ook niet in melasse. Als noodoplossing is daarom eerst het magnesiet
met behulp van mierezuur omgezet in magnesiumformiaat, dat wel oplosbaar is in melasse.
Het uiteindelijk verstrekte mengsel was samengesteld uit 3 % magnesiet (ca. 45 % Mg),
4,5 % mierezuur (85 % zuiver), 14 % water en 78,5 % rietmelasse. Het mengsel bevatte
ca. 14 gram magnesium per kg. Het produkt werd zeer goed opgenomen door de koeien
en de indruk bestond dat een aantal koeien al gauw bij voorkeur de zijde van de melkstal
met de likrollen koos. De opname bedroeg ca. 2 kg per koe per dag. Van enkele koeien
was bij de melker bekend dat ze steeds aan de melassekant in de melkstal kwamen.
Via urine-onderzoek zijn deze koeien vergeleken met enkele koeien die doelbewust van
de melassekant werden geweerd. Op die manier werd een indruk verkregen van de
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Melasse wordt graag opgenomen als het via
likrollen is verstrekt, ook als er magnesiumformiaat aan toegevoegd wordt.
The cows /ikke the molasses when it is given
by way of licking rolls, even when magnesium
formiate is added to it.

magnesiumvoorziening van deze koeien. Er van uitgaande dat de melasse-dieren dagelijks
2 kg melasse opnamen en 15 gram magnesium met de 15 kg droge stof uit het gras,
kon de magnesiumopname berkend worden. De gegevens van de opgenomen hoeveelheid
magnesium en de gehalten in de urine staan vermeld in tabel 1.
Alhoewel deze cijfers met slechts enkele koeien tot stand zijn gekomen en ook een grote
spreiding vertonen, blijkt toch duidelijk dat zowel het krachtvoer als de melassemix een
verhoging van de magnesiumconcentratie in de urine bewerkstelligen. Een verhoogd
magnesiumgehalte in de urine duidt erop dat de magnesium uit het voer ook werkelijk
in het bloed is opgenomen en dus voor de koe beschikbaar was. Globaal moet gestreefd
worden naar een magnesiumgehalte in de urine dat hoger is dan 4 mmol per liter.
Tabel 1 Magnesiumhuishouding van enkele koeien die verschillende hoeveelheden melasse en
krachtvoer kregen
Hoeveelheid verstrekte melasse (kg)
Hoeveelheid verstrekt krachtvoer [kg)
Opgenomen hoeveelheid magnesium (g)/Mg-intake (g):
- uit graslwith grass
- uit krachtvoerlwith concentrates
- uit melasselwith molasses
- totaalltotal
Mg-gehalte urine (mmolll)lM~-contentof the urine (mmollll
Given amount of concentrates (kg)
Given amount of molasses (kg)
Table 1
50

0
0

0
45

2
0

2
4,5

15

15

15
34

15
0,7

49
2,l

28
43
4,l

15
34
28
77
8,2

0
0

4,5
0

0
2

4,5
2

Magnesium management of some cows who got different amounts of molasses and
concentrates

een na-ijlend effect op de melkproduktie. Bedacht moet worden dat de vermelde cijfers
gemiddelden zijn met een zekere spreiding. Conclusies op grond van statistisch betrouwbare verschillen zijn daarom niet te trekken.

Conclusies
Uit dit oriënterend onderzoek is naar voren gekomen dat melasse verstrekt via likrollen,
graag wordt opgenomen en mogelijk als een goed lokmiddel in doorloopmelkstallen kan
fungeren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat men voor dit doel de melasse niet veel
mag verdunnen (verdunde melasse is niet stabiel en kan verzuren). Oriënterend onderzoek
met het toevoegen van magnesium in de vorm van magnesiumformiaat aan de melasse
gaf hoopvolle resultaten op het verbeteren van de magnesiumvoorziening bij de koeien.

Licking rolls with molasses and magnesium in the milking parlour
Concentrates are often given in the milking parlour to /ure the cows into it and to keep
them quit. Concentrates are expensive and some farmers should like to have a cheap
substitute for it.
In the winter 1985186 we examined the palatability of different molasses mixtures outside
the milking parlour. In the summer of 7986 the licking rolls were buiid in the milking
parlour. A mixture of cane molasses and magnesium formiate was tried as a /ure and
to prevent grasstetanus. This preliminary experiment showed favourable perspectives
for molasses as a /ure and hopeful results were ga thered with adding magnesium formia te
to prevent grasstetanus.
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WISSELEND ENERGIE-AANBOD BEINVLOEDT
MELKPRODUKTIE
Ir. A.B. Meijer

Afhankelijk van het toegepaste beweidingssysteem of onder invloed van wisselende
weersomstandigheden vreten koeien in de zomer per dag verschillende hoeveelheden
gras. Het meest voorkomende beweidingssysteem is elke 4 à 5 dagen omweiden. De
eerste dagen in een nieuw perceel zal de opname erg hoog zijn, terwijl de laatste dag
de behoeftenorm waarschijnlijk niet gehaald wordt. Om beter geïnformeerd te raken omtrent
de consequenties hiervan is op stal bij wijze van proef een wisselende energie-opname
zoals ook bij omweiden voorkomt, nagebootst.
Werkwijze
Bij de proef waren 24 koeien betrokken, verdeeld over 2 groepen. De dieren waren zodanig
uitgezocht dat ze minstens 5 weken ervoor hadden afgekalfd en dat hun produktie 2030 kg melk per dag bedroeg. Van deze koeien kon men verwachten dat ze nog vrij
sterk op een veranderend energie-aanbod reageren.
De dieren werden in proefparen ingedeeld naar afkalfdatum, produktie, gewicht en leeftijd.
Beide groepen koeien kregen een compleet rantsoen, bereid met een voermengwagen.
De mengverhouding op basis van droge stof was als volgt. Mais : gedroogd gras : krachtvoer
= 51 : 15 : 34. De voederwaarde hiervan was 935 VEM en 112 gvre per kg droge stof.
Na een voorperiode van 3 weken begon een proefperiode van 40 dagen, verdeeld over
8 perioden van 5 dagen (te vergelijken met een vijfdaagse omweidingscyclus). Tijdens
de proefperiode werd aan de controlegroep steeds een constante hoeveelheid compleet
voer verstrekt. Bij de proefgroep werd de voeropname van een vijfdaagse omweiding
nagebootst. Als de hoeveelheid verstrekt voer van de controlegroep op 100 % gesteld
wordt, dan kreeg de proefgroep de eerste dag van de periode 125 %, waarna de hoeveelheid
geleidelijk daalde tot 75 % op de laatste dag van de periode.
Resultaten
Zoals ook in de proefopzet besloten lag, was er geen verschil in de gemiddelde energieopname over de proefperiode. De verschillen in produktie moeten dus toegeschreven
worden aan de doelbewust aangebrachte dagelijkse variatie binnen de vijfdaagse cycli.
De resultaten zijn vermeld in tabel 1. Ze zijn gecorrigeerd voor de voorperiode. Uit deze
resultaten blijkt dat de geproduceerde hoeveelheid melk ongunstig wordt beïnvloed door
een wisselend energie-aanbod. Het gemiddelde van de proefgroep ligt 1,3 kg melk per
dag lager dan dat van de controlegroep. Daarentegen ligt het vetgehalte van de
controlegroep iets lager dan dat van de proefgroep. Het eiwitgehalte verschilt weinig.
Uit tabel 1 en figuur 1 blijkt duidelijk dat de melkproduktie met een vertraging van 1
à 2 dagen na-ijlt op de voeropname.
Het verschil in melkproduktie bleek significant te zijn (P < 0,02). Het vetgehalte is bij
de proefgroep iets hoger en compenseert de produktieschommelingen enigszins. Als gevolg
hiervan is het verschil in meetmelk niet meer significant.
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Tabel 1 Melkproduktie in kg per dier per dag bij wisselend energie-aanbod

1

4

5

100

90

75

19,2

19,8

19,8

18,7

19,l

20,4

20,4

20,4

20,4

20,4

20,4

4,90
4,46

4,52
4,57

4,46
4,42

4,54
4,37

4,51
4,37

4,58
4,44

3,42

3,41

3,45

3,44

3,38

3,42

3,43

3,44

3,39

3,38

3,37

3,40

Dag van de cycluslday of the cycle

Energie-opname proefgroep*/
energy-intake experimental group*
Melkproduktie proefgroeplmilk
production experimental group (kg)
Melkproduktie controlegroeplmilk
production con trol group (kg)
Vet proefgroep/
f a t e x p e r i m e group
n t a l (%)
Vet controlegroeplfat control group (%)
Eiwit proefgroeplprotein
experimental group (%)
Eiwit controlegroep/
pro tein con trol group (%)

2

3

110

18,l

125

Gemiddelde
produktie/
a verage
production
100

Table 1 Milk production in kg per day per cow at changing energy offers
* Uitgedrukt in procenten van de energie-opname van de controlegroep/expressed in percents of
the energy intake of the control group
Melkproduktie (kg per dier per dag) milk production (kg a cow a day)

l

21 .o -

~ , ------* C o n t r o l e g r o e p
control group

20,o

lg” ’ Fp\
18,O -

?

1

I

2

I

3

4

l

5

125

110

100

90

75

I

I

Proefgroep
experimental group

Dag van de cyclus
day of the cycle
Ener gie-opname proefgroep
energy intake experimental group ‘)

‘) Uitgedrukt in procenten van de energie-opname van de controlegroep
‘) Expressed In percents of the energy Wake of the control group
Figuur 1
Figure 1

Verloop van de melkproduktie in kg in een cyclus van 5 dagen
Course of the milk production in kg in a cycle of 5 days
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Conclusie
Een wisselend energie-aanbod, zoals in deze proef met een compleet voer op stal is
gerealiseerd heeft een negatieve invloed op de melkproduktie. Daarom zullen beweidingssystemen met een lange omweidingscyclus waarschijnlijk ook dit negatieve effect
vertonen.

Alternating energy offer influences milk production
An experiment has been made to study the effect of an alternating versus a constant
energy intake on milk production. In periods of 5 days the energy offer rose from 75 %
to 125 % of the standards. The control group got a fïxed energy offer of 700 % of
the standards. Average milk production of the experimental group was 1,3 kg lower
than the milk production of the control group.
Transmitting these results from winter to summer circumstances, stripgrazing or 1 or
2 days grazing system should be prefered above 4 or 5 days systems
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SCHONE STAL BIEDT PERSPE
W.J. Buitink (IMAG)

Onderzoek naar verhoging van de stalhygiëne om de koeien schoner te houden, heeft
een hoge prioriteit, De belangrijkste reden hiervoor is, dat de kwaliteit van zuivelprodukten
aan hogere eisen moet voldoen om de afzetmogelijkheden te waarborgen. Een tweede
argument voor schonere koeien betreft het streven naar volledige automatisering van
het melken.
Het IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen), het PR en het CMMB
(Consulentschap voor Melkwinning, Melkhygiëne en Boerenkaasbereiding) zijn hiertoe
in 1985 gezamenlijk onderzoek begonnen op afdeling 4. Hierbij wordt de invloed nagegaan
van een mechanische reiniging van stand en roostervloer op de reinheid van de dieren.
60 dieren zijn hiertoe verdeeld in 2 gelijke groepen, namelijk een controlegroep en een
proefgroep. Aan de hand van een puntenschaal is de bevuiling van uier, staart, klauwen,
poten en achterhand bepaald.

Borstelmachine met schraper
Er is gestart met een machine, die voorzien was van een borstel, een verticale en een
horizontale schraper. Hiermee werden de achterste 50 cm van de ligplaats, de vertikale
achterrand en een 40 cm brede strook van de roostervloer gereinigd. Deze machine
was alleen bruikbaar in een lege stal, zodat slechts 2 keer per dag kon worden gereinigd.
Deze frequentie bleek veel te laag te zijn. Het effect hiervan op de reinheid van de dieren
en op de hoeveelheid mest die via de klauwen op de stand terecht kwam, was gering.

Mestschuif op roosters
Op basis van ervaringen met de borstelmachine is een mestschuif ontwikkeld waarmee
de vertikale achterrand en de gehele roostervloer worden gereinigd. De dieren hoeven
niet te worden afgezonderd zodat de frequentie van reinigen kan worden afgestemd op
het gewenste resultaat. Het weglaten van de borstel betekent, dat eventuele mestflatten

De mestschuif passeert eenmaai per uur.
The scraper passes ome an
hour.

OP de stand 4 keer per dag in handwerk moeten worden verwijderd.
De mestschuif bestaat uit een afgeronde stalen kap met 2 geleidestrippen. Onder de
kap bevindt zich het actieve deel, namelijk een met draad verstevigde rubberflap, die
via een U-profiel zelfinstellend is opgehangen. De hoogte-instelling gebeurt traploos. De
schuif is dubbelwerkend omdat de rubberflap zich in beide richtingen automatisch instelt
op een slepende stand onder een hoek van circa 60 graden met de roostervloer. De
schuif wordt via een staalkabel 0 8 mm aangedreven door een electromotor van 0,55
kW.
Zwevende knieboom
Om te voorkomen dat de mest van staande of liggende dieren op de ligplaats terecht
komt, is in zowel de proef- als de controlegroep een zwevende knieboom aangebracht.
Deze knieboom 0 6 cm is op 160 cm vanaf de achterrand zwevend opgehangen ten
behoeve van de langere dieren. Hij hangt op 15 cm hoogte om te voorkomen dat vooral
vaarzen er op gaan liggen.
De opgehangen knieboom
voorkomt dat de koeien te
ver naar voren gaan liggen.
The ffee movirtg horizontal
tube prevents the cow from
/yjng to far in the front of the
cubicle.

Stalmat gelijk met achterkant ligplaats
Eerst lag de stalmat 2,5 cm naar voren, waardoor een rechthoekje met de vloer ontstond.
Dit raakte vol met vuil, dat moeilijk te verwijderen was. Door de mat naar achteren te
verplaatsen zodat hij met de achterkant van de ligplaats gelijk komt te liggen, is het probleem
opgelost. Na het verplaatsen is de mat aan het einde van de stand met één pen per
ligplaats vastgezet in de vloer.
Eerste resultaten
De afvoer van de mest door de 3,5 cm brede spleten van de roostervloer gaat vlot met
de schuin naar beneden gerichte rubberflap van de schuif. Veel dieren laten, door het
ontbreken van een verhoogde achterrand, de staart op het rooster rusten. Als de schuif
een keer per uur over de roosters gaat, worden de verticale achterkant en de roostervloer
voldoende gereinigd om erg besmeuren van buitenboord hangende staarten te voorkomen.
Het inschakelen van de aandrijving vindt plaats met een tijdklok. Het pneumatisch
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uitschakelen functioneerde niet goed bij een staltemperatuur beneden 0 “C. Dit systeem
van uitschakelen is daarom vervangen door magneetschakelaars.
Op wat ongelijk liggende roostervloeren moet de schuif zijn voorzien van geleiders om
haken achter de afzonderlijke vloerdelen te voorkomen. De inwerking zijnde schuif is
niet hinderlijk voor de in de box liggende of op de roosters staande dieren. De klauwen
blijven droger en schoner dan in het stalgedeelte zonder mestschuif. Tijdens de periodieke
klauwverzorging zijn bij deze dieren minder problemen geconstateerd dan in de stal zonder
mestschuif. De bevuiling van de ligplaatsen door de klauwen is veel minder.
Voortzetting onderzoek
Naast het onderzoeken van het technisch functioneren worden waarnemingen gedaan
met betrekking tot de dieren. Aan de hand van een puntenschaal zal de reinheid van
de koeien weer worden vastgelegd. Ziekteverschijnselen zullen in de dierziekteregistratie
worden opgenomen. De invloed op de klauwen wordt vastgelegd met een speciale
klauwbehandeling aan het einde van het stalseizoen. De kwaliteit van de melk wordt
naast visuele beoordeling van de melkfilters bepaald via het kiemgetal en het aantal
boterzuurbacteriën. Tenslotte zal ook het kwaliteitscijfer van de melk bij uitbetaling worden
meegenomen in de beoordeling van de stalhygiëne.
A clean cow shed
In cubicle houses a high leve/ of cleanness offers the possibility to get a good quality
of milk. Moreover for a further automation of the milking process the hygienic conditions
of the cows have to come up to the requirements. Especially on slatted floers this is
dii7ïcult.
Therefore a special scraper has been developped. This scraper consists of a rubber
flap which moves in an angle of about 60 degrees with the floor and pushes the dung
downwards. At the same time it cleans the rear side of the cubicle. Once an hour
the scraper is in action. The results are positive. The cows are much cleaner than in
the control group without scraper.
In both groups a free moving horizontal tube is installed 15 cm above the bedding
to prevent the cows from Iying to far in the front part of the cubicles.
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HULPAPPARATUUR BIJ HET MELKEN
Ing. J. Brouwer (CMMB afd. Onderzoek)

Het tijdig afnemen van het melkstel als de koe uit is, heeft een gunstig effect op de
uiergezondheid en bevordert de rust tijdens het melken. Blindmelken wordt voorkomen
en de koeien trappen en mesten minder in de melkstal.
Een melkstroomindicator is een hulpmiddel bij tijdige afname van het melkstel. De indicator
geeft een signaal als er minder dan 0,2 kg melk per minuut door het stel stroomt. Dit
signaal kan op verschillende manieren worden opgevangen, bijvoorbeeld door
1. lampjes, die gaan branden zodat de boer kan zien dat de koe uit is (lichtsignalering),
2. melkstopapparatuur, die of het vacuüm verlaagt of de pulsator stopt in de rustslag,
3. afneemapparatuur, die zorgt dat met behulp van een cylinder en een koord, het melkstel
wordt afgenomen,
4. een combinatie van lichtsignalering met 2 of 3.
Waarom hulpapparatuur
Alle hulpapparatuur heeft als doel de arbeid te verlichten tijdens het melken. Dit kan
psychisch zijn zoals bij 1 en 2: de melker moet zelf nog het melkstel afhalen zodra het
signaal is gegeven dat de koe uit is. De arbeidsverlichting kan ook psychisch en lichamelijk
zijn, zoals bij 3, waar het melkstel mechanisch wordt afgenomen. Wanneer met niet teveel
melkstellen wordt gemolken, kan de melker tijdig zelf de melkstellen afnemen. Bij alleen
lichtsignalering moet dit binnen 1 minuut plaats vinden. Bij melkstopapparatuur mag dit
wel iets langer duren, het melkvacuüm is immers sterk verlaagd of afgesloten.
Het melken is een tweemaal daags terugkerend arbeidsproces waarbij in een betrekkelijk
korte tijd veel dieren gemolken moeten worden. Globaal kan gesteld worden dat 1 man
in 1 uur 20 tot 80 koeien moet melken, afhankelijk van de beschikbare melkapparatuur
en de stalaccomodatie. Omdat tijdens het melken op verschillende dingen gelet moet
worden, je koppelt een machine aan een levend wezen, is vooral de psychische druk
op de melker vrij groot. Vooral het beoordelen of een koe uit is, zodat het melkstel tijdig
wordt afgenomen is belangrijk. Extreem blindmelken kan namelijk tot slotgatbeschadigingen
leiden.
Werking van hulpapparatuur
Door de jaren heen is apparatuur ontwikkeld welke aangeeft wanneer de melkstroom
beneden een bepaald niveau is gedaald. Onderzoek heeft aangetoond dat een koe uit
is als de regelmatige melkstroom tot 0,2 kg per minuut is gedaald. Voor dát moment
is er een meestal instelbare ver-tragingstijd ingebouwd, variërend van 0 tot 45 seconden.
Deze vertragingstijd voorkomt dat bij langzaam melkende koeien en ook bij tijdelijke
onderbreking van de melkstroom, bijvoorbeeld luchtzuigen, het signaal uit”, te vroeg wordt
gegeven. Bij goed melkende dieren is een korte vertragingstijd mogelijk, bijvoorbeeld van
10 seconden.
Bij het aansluiten van het melkstel moet de melkstroom nog op gang komen. Dit gaat
niet bij alle koeien even vlot. Om te voorkomen dat het melkstel al in het begin van
het melken wordt afgenomen, is een zogenaamde overbruggingstijd ingebouwd. Deze
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is zo gekozen dat de melkstroom goed op gang kan komen terwijl de snelste koeien
dan nog net niet uit zijn. Een overbruggingstijd van ongeveer 2 minuten blijkt aan deze
voorwaarden te voldoen.

Ervaring op de Waiboerhoeve
Op de Waiboerhoeve zijn verschillende melkstallen in gebruik. Er wordt gemolken in een
grupstal, een 6-stands open melkstal, een lO- en een 16-standsvisgraatmelkstal en een
16-stands zij-aan-zijmelkstal. In al deze stallen wordt door één man gemolken en wordt
bij het melken hulpapparatuur gebruikt. In tabel 1 is een algemeen overzicht gegeven.
Op de grupstal wordt gemolken met 6 melkstellen. Aanvankelijk gebeurde dat met Atop
automatische afneemapparatuur voor grupstallen van Manus. Deze vacuümgestuurde
afneemapparatuur werkte met een idicator van het vlottertype en een magneetbrug. Deze
magneetbrug blokkeerde de afname en was bedoeld te zorgen voor de overbruggingstijd.
Om de blokkade op te heffen moest de magneetbrug weer omhooggezet worden. Als
de vlotter van de melkstroomindicator tot de onderste stand gezakt was, werd door een
magneetschakeling een contact gesloten, waardoor een signaal overgebracht werd naar
de afnemer, die dan in werking trad. Nadat in deze stal het Miele MLG-systeem was
beproefd (zie ook Verslag Waiboerhoeve 1985) is deze apparatuur definitief geplaatst.
Daarom wordt er nu gemolken met Miele melkautomaten met melkstop. Deze computergestuurde melkautomaat is van het electrodentype, waarbij de weerstandsmeting van
de melk gekoppeld is aan de doorstroming in de melkstroomindicator van waaruit het
signaal gegeven wordt. Bij dit apparaat wordt het melkstel niet afgenomen, maar de
simultaan werkende electromagnetische pulsator stopt bij de rustslag terwijl een signaallampje gaat branden. Het melkstel moet dan met de hand afgenomen worden. Om onder
andere voortijdig afvallen te voorkomen, geeft de pulsator nog 3 slagen per minuut. Op
de 10-stands visgraatmelkstal wordt ook met dit type melkautomaten gemolken.
Tabel 1 Hulpapparatuur bij het melken, qebruikt of in qebruik op de Waiboerhoeve
Opmerkingen

Type stal

Merk melkapparatuur

Grupstal

Manus

vlotter

Atop afneemapparatuur

X

Grupstal

Miele

electroden

automatisch pulsatie
stopsysteem

met controlelampje

Fullwood

vlotter

automatische afneemapparatuur

Miele

electroden

automatisch pulsatie
stopsysteem

met controlelampje

12-stands
visgraatmelkstal

Cascoigne

electroden

lichtsignalering

xx

16-stands zij-aanzij melkstal

Gascoigne

electroden

automatisch
afneemapparatuur

16-stands
visgraatmelkstal

Alfa Laval

vlotter

automatische
afneemapparatuur

Proefstal

Gascoigne

electroden

lichtsignalering

Ei-stands open
melkstal
10-stands
visgraat

Melkstroomindicatoren
type

X = vervangen door Miele MLG-systeem
XX = niet meer in gebruik, is gerenoveerd tot

hulpapparatuur -

1 ô-stands zij-aan-zijmelkstal
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Een melkapparaat met automatisch pulsatie
stop systeem, zoals op de grupstal op afd. 1.
A milk appara tus with automa tic pulsation
stop system, like at the tying stal/ of unit 7.

In de 6-stands open melkstal wordt gemolken met Fullwood apparatuur. De melkstroomindicatoren van het vlottertype sturen een signaal naar de afneemapparatuur. In de 6stands open melkstal worden de hekken met de hand bediend. Dat is per koe 2, te weten
één voor het inlaten en één voor het uitlaten. Daarom is hier destijds gekozen voor
automatisch afnemen van de melkstellen.
In de 16-stands visgraatmelkstal wordt gemolken met Alfa Laval apparatuur. Ook hier
zijn de melkstroomindicatoren van het vlottertype en geven ze hun signaal aan afneemapparaten. In de 16-stands zij-aan-zijmelkstal wordt gemolken met Gascoigne apparatuur.
De melkstroomindicator werkt hier volgens hetzelfde principe als die van de Miele
melkautomaten in de grupstal
De hulpapparatuur op de Waiboerhoeve is als systeem in de verschillende melkstallen
aangebracht. Er heeft geen vergelijkend onderzoek plaatsgevonden. Wel kan gesteld
worden dat de melkers de aanwezige hulpapparatuur als zeer positief ervaren en het
melken als arbeidsproces veel rustiger kunnen uitvoeren (minder stressgevoelig).
Conclusie
We kunnen stellen dat de ervaringen met hulpapparatuur bij het melken op de Waiboerhoeve
goed zijn. Vooral de psychische arbeidsverlichting wordt hoog gewaardeerd. Daarnaast
is de lichamelijke arbeidsverlichting, wanneer nogal wat apparatuur bediend moet worden,
een juiste aanvulling.
Milking with help apparatus
A milkflow indicator gives information about the milkflow. When milkflow becomes less
than 0,2 kg a minute either a signal is given or milking stops, or the cluster is automatically
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removed. In an other way the use of milkflow indicators can be a good help (physical
and mental) in the working routine of the milker.
The experiences with this kind of help apparatus in different types of cow stables and
milking parlours on the Waiboerhoeve were sa tisfying.

De melkstroomindicator boven het melkmeetglas geeft een signaal door aan de afneemapparatuur, zoals op afd. 3.
The milk flow indicator on top of the measuring-glass gives a signal to the removing apparatus, Me at unit 3.
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Table 1 Help apparatus tor milking, used or in use at the Waiboerhoeve
Type s table

Mark miik
appara tus

Mikflo w indicators
type

help appara tus

Remarks

Tying stal/

Manus

float

A top removing appara tus

X

Tying s tal1

Miele

electrodes

automatie pulsation
stop system

with check ligh t

f ullwood

float

automatie removing
appara tus

7 0-stalls herringbone milking
parlour

Miele

electrodes

au toma ticpulsa tion
stop system

with check light

I2-stalls herringbone milking
parlour

Gascoigne

electrodes

ligh t signals

xx

1 Ei-stalls side by
side milking
parlour

Gascoigne

electrodes

automatie removing
appara tus

7 ô-stalls herringbone milking
parlour

Alfa Laval

ftoat

automatie removing
appara tus

Experimental stal1

Gascoigne

electrodes

ligh t signals

ô-stalls open
milking parlour

X = replaced by Miele MLG-system
XX = not in use anymore, replaced by 1 ô-stalls side by side milking parlour
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Ir. H.J.Ph.L. Houbiers, Proefbedrijf Paardenhouderij Brunssum

In de paardenhouderj wordt voor het waarderen van voedermiddelen tot nu toe uitgegaan
van het VEM-systeem, dat is gebaseerd op de vertering door herkauwers. Op grond
van buitenlandse literatuurgegevens blijken er, afhankelijk van de samenstelling van het
voedermiddel, verschillen in verteerbaarheid tussen herkauwers en paarden op te treden.
Het paard is een éénmagige planteneter met een sterk ontwikkelde blinde en dikke darm.
Na een enzymatische vertering in maag en dunne darm volgt een microbiële fermentatie
in blinde en dikke darm. Deze laatsten verschaffen het paard de mogelijkheid ruwe celstof
om te zetten in vluchtige vetzuren en tot de synthese van bacteriële produkten. Men
kan het paard dus ook zien als een meermagige” waarbij de verteringsvolgorde van
microbiële fermentatie en enzymatische vertering is omgekeerd. In een aantal verteringsproeven op de Waiboerhoeve worden 2 doelstellingen nagestreefd. Ten eerste moet van
een aantal voedermiddelen hun voederwaarde voor paarden vastgesteld worden en in
de tweede plaats wordt gestreefd naar het vaststellen van een formule voor het omrekenen
van de herkauwercijfers uit het VEM-systeem naar paardencijfers.
Opzet verteringsproeven
De ver-teringsproeven zijn uitgevoerd met 4 rijpaardruinen. De dieren zijn gehuisvest in
kooien zodat de mest nauwkeurig verzameld kan worden. Het proefschema is zodanig
dat na een gewenningsperiode van 1 week en een voorperiode van 11 dagen een
mestopvangperiode van 10 dagen volgt. De paarden worden individueel op onderhoudsniveau gevoerd met een vaste hoeveelheid droge stof. De voedermiddelen die bij paarden
onderzocht worden, worden ook gebruikt in verteringsproeven met hamels op het Instituut
voor Veevoedings Onderzoek.

Het verschil in verteerbaarheid tussen krachtvoeders
voor paarden is aanzienlijk.
The differente in digestibility
of several kinds of concentrates for horses is considerable.
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Verteringscoëfficiënt, ruwvoer en krachtvoer
Bij het uitvoeren van de verteringsproeven is een nauwkeurige bepaling van de verteerbaarheid gerealiseerd. De standaardafwijking van de verteringscoëfficiënt-organische
stof per proef was gemiddeld kleiner dan 1 ,O.
De eerste serie proeven is uitgevoerd met hooi van verschillende kwaliteit. Uit tabel 1
blijkt dat de verschillen in verteerbaarheid tusen hamels en paarden toenemen naarmate
het voedermiddel van slechtere kwaliteit is. De voederwaarde van stengelig hooi, zoals
,,natuurhooi” of ,,paardenhooi” is voor paarden duidelijk lager dan de voederwaarde van
fijn, bladrijk hooi. ,,Van hooi 1” konden de paarden 2/3 verteren terwijl van ,,hooi 5” per
3 kg opgenomen hooi er 2 kg weer met de mest het lichaam verlaten. Bij produkten
met veel ruwe celstof wordt de waarde van voedermiddelen voor paarden door het VEMsysteem overschat.
Tabel 1

Verteringscoëfficieënten van de organische stof (VCos) van 5 soorten hooi voor hamels
en paarden en de verhouding tussen die 2 variabelen

soort
hooi
1
2
3
4
5
HaY

Voederwaarde
(VEM/kg ds)

vcos
hamel

paard

840
760
730
600
430

70,9
69,4
64,0
54,a
43,3

66,4
62,3
54,9
45,7
33,3

VEMIkg DM

we ther

horse
DCom

Verhouding VCos
-_ (paardlhamel) X 100
94
90
86
83
77
Relation DCom
_ (horselwether) X 700

Table 1 Digestibility coefficients of organic matter (DCom) of 5 different kinds of hay by wethers
and horses and the relation between both variables

Bij kwalitatief hoogwaardige produkten, zoals krachtvoergrondstoffen, mag men verwachten
dat het VEM-systeem minder afwijkend is. Tabel 2 laat de verteringscoëfficiënten zien
van 2 onderzochte krachtvoeders. Het aantal van 2 proeven is te klein om een gefundeerde
uitspraak te doen over de relatie herkauwer/paard. Het verschil in verteerbaarheid tussen
de 2 krachtvoeders is echter groot. De verteerbaarheid van krachtvoer B was zelfs lager
dan van hooi 1 en 2.
Momenteel worden enkelvoudige krachtvoergrondstoffen op verteerbaarheid onderzocht
zoals mais, gerst, tarwevoermeel, tarwegries, tarwe, maisgluten, lijnschilfers, grondnotenschilfers, kokosschilfers, tapioca, rijstevoermeel, palmpitschilfers en citruspulp. VerschilTabel 2 Verteringscoëfficiënten van de organische stof (VCos) van 2 krachtvoeders voor hamels en
r-.,- _
paarden
Soort krachtvoer

A
B
Concentra tes

Voederwaarde (VEM/kg ds)

vcos
hamel

paard

960
680

76,0
58.2

79,3
60,8

VEMlkg DM

we ther

horse

-

-

DCom
Table 2 Digestibility coefficients of organic matter (DCom) of 2 concentrates by wethers and horses
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lende onderzoekers hebben de invloed van het mechanisch bewerken van granen, zoals
het pletten van haver, op de verteerbaarheid onderzocht. Er kan geen invloed worden
vastgesteld. Dit pletten kan men dus ook net zo goed achterwege laten.

Energiebehoefte
De energie-inhoud van mengvoeders voor paarden is vaak laag; minder dan 900 VEM.
In een groot aantal situaties, bij paarden waarvan slechts lichte prestaties gevraagd worden,
kan dit toereikend zijn en zal de krachtvoerkeuze gemaakt kunnen worden op basis van
kVEM-prijs.
Bij intensief presterende paarden, zoals in training zijnde dravers, kan de energie-behoefte
met mengvoer van minder dan 900 VEM vaak moeilijk gedekt worden. Tijdens een
trainingsproef op de Waiboerhoeve overschreed de energiebehoefte van dravers met een
gewicht van gemiddeld 425 kg de 9000 VEM. Dit betekent dat, rekening houdend met
een opnamecapaciteit van 2-23 kg droge stof per 100 kg lichaamsgewicht, van deze
paarden alleen dan een maximale prestatie gevraagd kan worden als het aangeboden
krachtvoer ca. 1000 VEM per kg bevat. Bovendien kan de kVEM-prijs van 1000 VEMbrok in veel gevallen gunstig afsteken bij die van minder energierijke brok, waardoor
1000 VEM-brok ook voor paarden met een lagere energiebehoefte economische voordelen
kan bieden.

Conclusies
Het paard beschikt over een maagdarmkanaal waarin de enzymatische vertering gevolgd
wordt door een microbiële fermentatie.
Het is goed mogelijk gebleken verteringsproeven met paarden uit te voeren.
De verteerbaarheid van voedermiddelen met hoge ruwe-celstofgehalten door paarden
is duidelijk lager dan bij herkauwers. Een oud, stengelig gewas bevat aldus voor paarden
duidelijk minder voederwaarde dan een jong, bladrijk ruwvoer.
Het verschil in verteerbaarheid tussen krachtvoeders is aanzienlijk.
Bij intensief presterende paarden is het wenselijk om over ,,lOOO VEM-brok” te kunnen
beschikken. De kVEM-prijs hoeft daarbij zeker niet hoger te zijn dan van minder
energierijk krachtvoer.

Digestion of feed stuffs by horses
Since 1984 digestibility trials with horses are carried out to determine the value of feed
stuffs for horses and to tïnd a relationship between ruminant and horse digestibility.
These trials are carried out with an accurate determination of the digestibility coefficients.
The feed stuffs are tested by horses and wethers. The initial experiments are done with
different qualities of hay. The digestibility of feed stut% with high amounts of crude fibre
is obviously lower by horses than by ruminants.
The differente in digestibility of several kinds of concentrates is considerable. In further
experiments the digestibility of concentrate compounds wil1 be tested.
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VOEREN VAN PAARDEN MET VERS GRAS OP DE NORM
VOOR TWEE ARBEIDSNIVEAUS
Ing. E.A.A. Smolders

De bestaande normen voor het voeren van paarden naar onderhoud en een zekere arbeid
zijn niet erg doorzichtig. De arbeid is daarin omschreven als licht, matig en zwaar, veelal
zonder aan te geven welke prestaties een paard daarvoor moet verrichten. In de
onderhoudsnorm volgens het CVB (Centraal Veevoederbureau) is de energiebehoefte
met 10 % verhoogd als compensatie voor de vrije beweging van het paard. Daarnaast
worden arbeidsnormen gegeven voor manegearbeid.
In 1984 en 1985 is op de Waiboerhoeve nagegaan wat de VEM-behoefte was van paarden
met verschillende arbeidsprestaties. De resultaten van de proef in 1984 zijn vermeld in
,,Waiboerhoeve 1984”. In de periode 19 augustus tot en met 16 oktober 1985 is de VEMbehoefte opnieuw onderzocht, maar nu met vers gras en bij 2 arbeidsniveaus.
Matige en lichte arbeid
In de proefperiode zijn 10 dravers en 10 rijpaarden met vers gras gevoerd. De helft van
de paarden was gehuisvest in boxen van 3 bij 3 meter en voor de helft in standen van
15 bij 3 meter. Van de 2 rassen liepen 5 paarden in de lichte arbeidsgroep en 5 in
de matige arbeidsgroep. In tabel 1 is de verrichte arbeid in beide groepen weergegeven.
De arbeid werd gegeven aan een stapmolen met een middellijn van 27 meter en werd
gedurende 5 dagen per week verricht. De matige arbeidsgroep kwam 2 keer per dag
aan de molen. Het rantsoen bestond uit dagelijks vers gemaaid gras van percelen met
in hoofdzaak Engels Raaigras en een bemesting van ca. 400 kg N per ha per jaar.
Het rantsoen werd wekelijks berekend op basis van het gewicht van de paarden in de
voorgaande week en de afwijking ten opzichte van het ideale gewicht. De paarden werden
op 2 achtereenvolgende dagen per week gewogen. Wanneer paarden zwaarder waren
dan het ideale gewicht werd van de behoefte voor onderhoud tweemaal het verschil

.

”

-^*

De matige arbeidsgroep
kwam 2 keer per dag aan de
molen.
De moderate working group
is working twice a day at
the step mil.

Tabel 1 Hoeveelheid arbeid in minuten en uitgangspunten VEM-behoefte voor arbeid
Draf

Stap

Galop

Norm VEM (gemiddeld)

Totaal

11 km/h 15 km/h
Lichte arbeid/
light work
Matige arbeid/
moderate work

dravers

rijpaarden

24

13

18

0

55

5825

7217

12

26

70

24

132

7999

9292

1,55

3,9

7,4

verschil/
differente

2174

2075

Galop

Total

VEM-behoefte (CVB)/
VEM standard (CVB)

Trot

Walk

_

Standard VEM (average)
trotters

-11 kmlh 75 kmlh

saddlehorses

Table 1 Intensity and duration in minutes of work and principals of energy requirements for work

afgetrokken, bij lichtere paarden werd tweemaal het verschil meer gevoerd. Voor de
berekening van de behoefte werd uitgegaan van de normen zoals vermeld in de verkorte
tabel van het CVB. Voor stap werd geen extra voer gegeven (zie tabel 1).
Bij het opstellen van het rantsoen werd een schatting gemaakt van de te verwachten
VEM-waarde van het gras. ‘s Morgens voor het voeren werd het droge-stofgehalte van
het gras geschat. Van het gevoerde gras werd dagelijks een monster genomen voor
droge-stofbepaling. Eens per week werd van het gras een monster genomen voor
chemische analyse.

Gewichten
De gemiddelde gewichten van de paarden zijn vermeld in tabel 2. Er waren duidelijke
verschillen tussen de groepen. De lichte arbeidsgroep van de rijpaarden was gemiddeld
ca. 100 kg zwaarder dan de matige arbeidsgroep. Deze niet ideale verdeling werd
veroorzaakt doordat uit elke groep 2 paarden werden gehaald voor ander onderzoek.
Het ideale gewicht van de dravers ligt ca. 100 kg lager dan dat van de rijpaarden. De
groep dravers met lichte arbeid was de enige die reeds aan het begin lichter was dan
wenselijk, namelijk 11 kg.
Het voeren op de norm voor arbeid is redelijk gelukt. De compensatie voor het onder
of boven het ideale gewicht zijn van de paarden, blijkt in een dergelijk korte periode
niet voldoende. De dravers van de lichte arbeidsgroep bleven in de loop van het onderzoek
vrijwel constant te licht. De rijpaarden uit deze groep waren zowel aan het begin als
aan het eind van de proef ca. 20 kg te zwaar.

Tabel 2 Gewicht in kg van de paarden aan begin en eind van de proef
Arbeid
Lichtllight
Matiglmoderate
Lichtllight
Matiglmoderate
Work
Table 2

Ras

Ideaal

Begin

Eind

Gemiddeld

Draverltrotter
Draver/ trotter
Rijpaard/sadd/ehorse
Rijpaardlsaddlehorse

464
471
668
570

453
494
688
602

455
461
692
574

456
473
688
583

Ras

/deal

Begin

End

A verage

Weight in kg of the horses at begin and end of the experiment
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Bij de groep met matige arbeid is een deel van de energie, nodig voor onderhoud en
arbeid, uit de lichaamsreserve beschikbaar komen. De dravers werden gedurende de
proef 29 kg lichter en de rijpaarden 35 kg. Het streven naar het bereiken van het ideale
gewicht werkte verstorend op de uitvoering van de proef. Bij lichter wordende paarden
werd de onderhoudsnorm namelijk verhoogd (compensatie) terwijl bij de arbeidsnorm
van het werkelijke gewicht werd uitgegaan.
Tabel 3
Arbeid

Gemiddelde opname in kg aan vers gras, opnamegegevens per 100 kg gewicht en verschil
in VEM met de norm
Ras

Opname

Opname per 100 kg gewicht
-kg ds VEM

Draversltrotters
Lichtllight
Draversltrotters
Matiglmoderate
Lichtllight
Rijpaardenlsaddlehorses
Matiglmoderate Rijpaardenlsaddlehorses
Work

Ras

46
58
57
67
Intake

1,52
1,82
1,24
1,72

1361
1631
1114
1527

vc norm VEM
3,4
2,3
3,6
6,3

1280
1696
1050
1597

Intake per 100 kg liveweight
kg DM VEM

CV

VEMverschil
met norm
+81
-65
+63
-69
VEM

s t a n d a r d diffe!Fre
standard

Table 3

Average intake in kg of fresh grass, intake per 100 kg liveweight and differences in VEM
with the standard

Opname van droge stof en VEMI
Op het moment van voeren was niet bekend welk droge-stofgehalte het gras had en
wat de VEM van het gras was. Later bleken de werkelijke VEM-waarden gemiddeld 60
VEM per kg hoger te zijn dan de geschatte waarden en variëerden ze van 950 in het
begin van de proef tot 860 aan het eind. Bij een volledige opname door dravers en
rijpaarden van resp. 8 en 10 kg droge stof per dag uit gras geeft dat een verschil van
480-600 VEM per dag.
De voeropname per dag vertoont een grote variatie. Het verschil wordt veroorzaakt door
het verschil in werkelijk en geschat droge-stofgehalte. Ook smaakverschillen kunnen de
opname beÏnvloed hebben. Het gras was niet steeds van dezelfde kwaliteit. Sommige
paarden lieten gedurende een aantal dagen resten liggen.
De groepen met lichte arbeid namen per 100 kg lichaamsgewicht gemiddeld 70 VEM
meer op dan de norm. De paarden met matige arbeid namen gemiddeld 65 VEM per
100 kg minder op. Het verschil in werkelijk opgenomen VEM per 100 kg tussen de
arbeidsgroepen was bij de dravers 270 VEM en bij de rijpaarden 483 VEM (tabel 3).
In figuur 1 is de VEM-opname en het gewicht weergegeven per arbeidsgroep. De getallen
in de figuren zijn de diernummers. De paarden uit de lichte arbeidsgroep lieten vrijwel
geen resten liggen. De afwijkingen ten opzichte van de lijn worden veroorzaakt door
de verschillen in VEM-geschat en -werkelijk en het onder of boven het ideale gewicht
zijn van de paarden.
De gemiddelde VEM-opname van de lichte arbeidsgroep wordt verklaard door de volgende
formule. VEM = 3173 + 6;5 X gewicht. Een paard van 600 kg heeft voor de lichte arbeid
dus in totaal nodig: 3173 + 6,5 X 600 = 7073 VEM. Zowel voor de dravers als voor
de rijpaarden in de lichte arbeidsgroep zijn er slechts kleine verschillen tussen de paarden.
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Gem. VEM-opnamelaverage VEM-intake
Matige arbeid/
moderate work

8400

6400

Figuur 1
Gemiddelde VEM-opname
en gemiddeld gewicht van de
lichte en de matige arbeidsgroep
Figure 1
Average VEM-intake of the
light and the moderate working group

Dat wil zeggen dat de VEM-behoefte van paarden met een bekend gewicht volgens deze
formule te berekenen is.
De gemiddelde VEM-opname van de matige arbeidsgroep wordt verklaard door deze
formule: VEM = 2692 + 10,6 X gewicht. Voor matige arbeid heeft een paard van 600
kg in totaal nodig: 2692 + 10,6 X 600 = 9052 VEM. Voor de dravers voldoet deze formule
beter dan voor de rijpaarden. De formule voor matige arbeid is minder nauwkeurig dan
die voor lichte arbeid.
Paard 17 heeft, in tegenstelling tot de andere paarden in deze groep, vrijwel geen resten
laten liggen. Door de hogere werkelijke VEM-waarde van het gras dan de geschatte
waarde is door dit paard meer VEM opgenomen dan in het rantsoen voorzien was. Paard
21 heeft gedurende een aantal dagen vrij aanzienlijke resten laten liggen, meer dan de
andere paarden. De onderwaardering van het gras heeft hier het verschil niet kunnen
opheffen.
De 4 rijpaarden met resten lieten in de totale periode gemiddeld per paard 162 kg liggen.
Bij een gemiddeld droge-stofgehalte en een gemiddelde VEM van 900 is dat ca. 350
VEM per dag. Bij een gemiddelde opname van 9,38 kg droge stof en een verschil van
60 VEM per kg droge stof wordt de opname weer vergroot met ca. 550 VEM zodat uiteindelijk
nog ca. 200 VEM per dag teveel opgenomen werd. Paard 17 heeft bij deze berekening
ca. 550 VEM teveel opgenomen.
Verschillen tussen de arbeidsgroepen
In tabel 4 is voor de dravers en de rijpaarden aangegeven hoe groot de verschillen
waren met resp. de dravers en de rijpaarden uit de lichte arbeidsgroep ten opzichte van
de matige arbeidsgroep. Voor groei is aangenomen dat 1 kg gewichtsvermeerdering of
-verlies 5000 VEM vraagt of oplevert. De kolom ,,verschil” geeft aan hoeveel VEM de
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Table 4 Verschillen per ras in VEM per 100 kg lichaamsgewicht tussen de matige en de lichte
arbeidsgroep
Ras
Draversltrotters
Rijpaardenlsaddlehorses

Breed
Table 4

Opname

Groei

Totaal

Norm

Verschil t.o.v.
de norm

270
483

639
464

909
947

416
537

493
410

Intake

Growth

Total

Standard

Differente
with the standard

umerellct;j per Doreed in VEM per 100 kg liveweight between the light working group and
the moderate working group

paarden in de matige arbeidsgroep tekort kwamen ten opzichte van de norm.
Gemiddeld over de 2 rassen is het verschil met de norm ca. 450 VEM per 100 kg
lichaamsgewicht. Voor dravers van 450 en rijpaarden van 600 kg betekent dat bij een
dergelijk arbeidsniveau een tekort van resp. 2025 en 2700 VEM. Het arbeidsverschil tussen
de groepen was 13 minuten draf van 11 km per uur, 52 minuten draf van 15 km per
uur en 24 minuten galop per dag.
Bij een later uitgevoerd onderzoek met dravers in zware training bleek dat voor de zware
arbeid de normen ruim onvoldoende zijn voor het op peil houden van het gewicht. Bovendien
kan de opname ook een probleem worden.
Conclusies
Gebleken is dat bij de tot nu toe gehanteerde normen voor lichte arbeid (alleen stap
en lichte draf) de paarden op een constant gewicht bleven. Bij matige arbeid (draf van
15 km per uur en galop) ontstond bij de huidige normen een gewichtsverlies van ca.
3,5 kg per week. De CVB-norm voor matige arbeid moet als te laag worden beschouwd.
Uit recent onderzoek met dravers die zeer zware arbeid verrichtten, bleken de daarvoor
in de literatuur vermelde normen geheel ontoereikend. Paarden die matige arbeid moeten
verrichten, kunnen daarvoor uit een rantsoen van goed gras voldoende energie opnemen.
Bij zware arbeid kan de opname een probleem worden.
Feeding horses fresh grass at two working levels
In an investigation into feeding standards for work of trotters and saddlehorses the
commonly used feeding standards (CVB) proved to be satisfactory for light work. At
moderate work the horses lost about 3,5 kg of liveweight per week when fed according
to this feeding standard. The CVB-standards for moderate work are too low.
In recent investigations with trotters in very heavy training the feeding standard proved
to be completely insufficient. Moderate werking horses are able to match their energy
with fresh grass. For horses in heavy training the intake-capacity might be a problem.
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MENGROEREN MET ELEKTRISCH

OMPELMIXER

Ing. W. Kroodsma (IMAG)

In het verleden is veel aandacht besteed aan trekkeraangedreven mixers. Vooral als niet
regelmatig werd geroerd en er een dikke drijflaag ontstond, hadden de mixers te weinig
capaciteit. Hoewel steeds geadviseerd werd regelmatig te mixen, is dat in de praktijk
moeilijk uitvoerbaar. Er zijn daarom steeds zwaardere mixers op de markt verschenen.
Met de nu aanwezige mixers is de mest zowel in de stal als in de silo, goed te roeren.
Toch is de laatste jaren een tendens aanwezig naar de aanschaf van elektrische mixers.
Deze mixers zijn gemakkelijk te bedienen en kunnen wellicht worden ingezet om mest
in silo’s te roeren. Dit is vooral van belang nu door het uitrijverbod, de tendens aanwezig
is silo’s te bouwen om de mestopslagcapaciteit te vergroten. Op de Waiboerhoeve is
opnieuw gedurende een jaar met een dergelijke mixer gewerkt. Een eerder onderzoek
is reeds beschreven in het verslag ,,Waiboerhoeve 1984”.

Opstelling mixer
De mixer van 75 kW is opgesteld in een silo met een diameter van 15 meter en 3
meter hoog (ca. 530 m3 inhoud). Op de silowand is een verticale staander bevestigd.
De mixer is door middel van geleidekokers aan de staander opgehangen en door een
staaldraad met een lier verbonden. Met deze constructie is de mixer gemakkelijk in hoogte
verstelbaar. Op de silobodem is de staander met een pen in een steunconstructie geplaatst.
Hierdoor kan de mixer van de ene naar de andere silowand worden gezwenkt.

Zomermest
Een proef is uitgevoerd met mest uit de zomerperiode. Na menging in de kelders van
een roostervloerstal werd de mest gedurende 2 maanden in hoeveelheden van 40 à
80 m3 per keer naar de silo gepompt. De mest had een gemiddeld droge-stofgehalte
van 5,5 %. Dit gehalte was vrij laag wat mede veroorzaakt zal zijn door grasvoedering
en door een minder goed geslaagde menging in de stal.

De elektrische dompelmixer,
boven de mest gehesen.
The electric mixer, lifted
above the slurry.

Tijdens de opslagperiode van 3 maanden in de silo is de mest 7 keer gedurende 15
à 60 minuten geroerd. De mixer was onder op de silobodem schuin langs de silowand
opgesteld. Deze stand is tijdens het roeren niet gewijzigd. Na menging vormde zich snel
weer een vlies over de mest, maar door periodieke regenval en geringe verdamping
droogde de korst vrijwel niet uit. Doordat ook nog regelmatig gemengd werd, kon in korte
tijd een homogene massa worden verkregen.

Wintermest
Een tweede proef betrof mest uit de winterperiode, die over het algemeen een hoger
droge-stofgehalte heeft dan zomermest. De in de mestkelders van de roostervloerstal
gemixte mest werd gedurende 6 weken in hoeveelheden van 80 à 120 m3 per keer
naar de silo gepompt. Het gemiddelde droge-stofgehalte bedroeg 75 %. Vanwege vorst
kon in de silo niet regelmatig worden geroerd. Na 2 maanden was de drijflaag dan ook
aangegroeid tot ca. 50 mm dikte met een droge-stofgehalte van 135 %. De mixer stond
aanvankelijk onderin de silo en na enkele uren roeren was geen effect te bespeuren.
Nadien is de mixer 1,5 meter hoger geplaatst. Hoewel de drijflaag op en neer golfde,
sorteerde ook deze werkwijze geen effect. Door de mixer slechts zover onder de drijflaag
in te stellen dat geen luchtkolk ontstond, lukte het de korst te breken. Deze brak al in
grote stukken door de mixer enkele keren heen en weer te zwenken. Daarna werd de
mixer weer schuin langs de silowand geplaatst. De brokstukken verkleinden snel wanneer
ze in de rondgaande stroming de mixer passeerden. Tijdens het roeren is het stroomverbruik
gemeten en vastgesteld op 6 kW per uur. Indien de mest van december tot april wordt
opgeslagen en 1 keer per week gedurende een kwartier wordt geroerd, dan is het
stroomverbruik 27 kWh. Door regen- en sneeuwval was de mest iets verdund tot 6,4 %.
Het leegpompen van de silo leverde geen enkel probleem op.

Conclusies
Uit de verkregen resultaten blijkt dat deze mixer goed kan functioneren in silo’s van 15
meter doorsnede. De mixer is door de gemakkelijke bediening vooral geschikt om door
regelmatig roeren drijflagen te voorkomen. Mocht toch een dunne drijflaag aanwezig zijn,
dan is door de grote zwenkmogelijkheid en de juiste hoogte-instelling de korst vrij
gemakkelijk te breken. In situaties met dikke, deels ingedroogde drijflagen en in combinatie
met hoge droge-stofgehalten, van de mest (meer dan 10 %), zal de capaciteit te gering
zijn om een goed roerresultaat te bewerkstelligen.
De investering voor een mixer van 7,5 kW met hijsinstallatie is vrij hoog (f 8500 àf 10.000).
Dit bedrag moet nog worden verhoogd met de aanleg van elektrische kabels tot aan
de silo. Vooral in gevallen waar een zwaardere kabel moet worden aangelegd, kunnen
de kosten hoog oplopen. Het stroomverbruik daarentegen is gering indien dikke korstvorming wordt voorkomen en de mixer op de juist wijze wordt bediend.

Mixing slurry with a mixer driven by an electric motor
To mix slurry of cows in a silo a mixer is used which is driven by an electric motor of 7,5
kW The silo was 3 meters high and had a diameter of 15 meters. The mixer was adjustable in height and could swing. During the storage period of 3 months in summer, slurry
with a dry matter content of 5,5 % was mixed 7 times; 15 to 60 minutes a time. After
this the silo was fi//ed with slurry with a dry matter content of 7,5 %. Because of the
72

frost there couldn’t be mixed during 2 months. The floating layer of 50 mm could be
broken fast and the slurry could be mixed wel/. The consumption of electricity was 6 kW
per hout-.
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ENKELE TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE
BEDRIJFSVOERING
ing. J. Visch

In dit hoofdstuk komt een aantal aspecten aan de orde die in hoofdzaak bij de exploitatie
van de proefboerderij naar voren komen. Er wordt melding van gemaakt omdat ze een
informatieve betekenis kunnen hebben voor de praktijk.

Resultaten melkvee
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van een aantal gegevens van het melkvee in
het bedrijfseconomisch boekjaar 1985/86. Ten opzichte van vorig jaar is de melkproduktie
per koe weer gestegen. Op afdeling 1 was de stijging het grootst namelijk 1000 kg. Verder
is opvallend in deze tabel het lage krachtvoergebruik in relatie tot de melkproduktie. Vooral
op afdeling 5 is deze verhouding erg gunstig.
In tabel 2 en 3 is de tussenkalftijd (TKT) vermeld. Op afdeling 4 is de TKT het grootst,
omdat de afkalfperiode bewust opgeschoven is van september naar november. Daardoor
is een groep koeien ruim 2 maanden later geïnsemineerd. Op de afdelingen 1, 2, 3 en
5 is de TKT goed.
In tabel 3 zijn het aantal eerste inseminaties en de drachtigheidsresultaten vermeld. Het
gemiddelde drachtigheidspercentage na de eerste inseminatie ligt op 64. Op alle afdelingen
wordt veterinaire bedrijfsbegeleiding toegepast waarbij probleemkoeien onderzocht en
eventueel behandeld worden.
Tabel 1 Gegevens van de melkveebedrijven over het boekjaar 1985/86
Afdelinalunit
Gemiddeld aantal koeienlaverage number of cows
Melkproduktie per koe (kg)lmi/k yield per cow (kg)
Vetgehalte (%)lW content (%)
Eiwitgehalte (%)/protein content (Oh)
Krachtvoer per koe (kg) incl. jongvee
concentrates per cow (kg) incl. young stock

1

2

3

4

5

56
6689
4,26
3,31
1790

114,6
6596
4,32
3,42
1520

125,9
6319
4,33
3,36
1737

65,i
6493
4,31
3,35
1820

54,9
6142
4,28
3,25
1145

Table 1 Data of dairy units of financial year 1985186

Tabel 2 Tussenkalftijd (TKT) van 1 januari 1986 tot 31 december 1986
Afdeling
1
2
3
4
5
Unit

Aantal dieren
waarvan TKT berekend

TKT

44
84
102
47
31

371
369
377
392
380

Number of cows
with calving interval

Calving interval

Table 2 Calving interval from 1 January 7986 ti// 37 December 7 986
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Tabel 3 Aantal eerste inseminaties en drachtigheidsresultaten van 1 oktober 1985 tot 1 oktober 1986
Afdeling

Aantal le
inseminaties

aantal

percentage

1
2
3
4
5
Gemiddeld/
average

66
142
154
79
63

41
86
108
47
41

62
61
70
59
65

505

323

64

Number of first
insemina tions

Number

%

Unit

Non-return 0 - 56 dagen

Non-return 0 1-56 days

Table 3 Number of first inseminations and conception results from 7 October 1985 til/ 1 October
1986

Rondpompen van mest
In een van de bestaande stallen (op afdeling 3) zijn 5 jaar geleden kelders gebouwd.
Voor het mengen van de mest in die kelders is destijds een rondpompleiding gemaakt
voor 6 mestkanalen met aan weerszijden van de stal 6 afsluiters met spuitmonden, dus
in totaal 12. De mestkanalen staan in het midden van de stal via een dwarskanaal met
elkaar in verbinding. De pompput met pomp ligt aan de zijkant van het gebouw. Vanuit
de pompput wordt mest door de leiding aan de achter- of voorzijde van de stal weer
in de kelder gepompt. Hierdoor zou een rondgaande beweging moeten ontstaan.
Een probleem is echter dat in de pompput ook het spoelwater komt uit het melklokaal
en de melkstal. Het mengsel dat wordt rondgepompt is dus erg dun. Die dunne mest
wordt nu achter de dikke mest de kelders ingepompt. Daardoor onstaan riviertjes” in
de dikke mestmassa waardoor de dunne mest zo weer terugstroomt naar de pompput,
zonder dat de dikke mest zich ook maar enigszins verplaatst.
Mixen in de kelder
De nieuwste stallen op de Waiboerhoeve zijn direkt onderkelderd. Onder de roostervloer,
en soms ook onder de ligbedden en de voergang, zijn mestkelders gebouwd. Aan het
ene eind van de stal zijn steeds 2 mestkanalen met elkaar verbonden. Aan het andere
eind is in een kanaal een wand gemaakt met een kleine vierkante opening. In deze
opening past precies een zware mixer die door een trekker wordt aangedreven. Via het
roerblad wordt de mest door de kleine opening geperst en weggestuurd naar het andere
kanaal. Er ontstaat zo een rondgaande beweging en na enige tijd mixen, is de mest
goed gemengd.
Kleine giften drijfmest in de zomer
Een van de mogelijkheden om drijfmest aan te wenden is tijdens het groeiseizoen. Er
kan bijvoorbeeld in het voorjaar 15 m3 mest worden gegeven en in de zomer nog eens
(verdeeld over meerdere giften) 20 à 25 m3. Om verbranding en verminderde smakelijkheid
van het gras te voorkomen, moet dan een kleine gift (6 à 8 m3 per ha) goed geroerde
mest gegeven worden.
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Een gift van 6 à 8 m3 per ha is erg weinig en niet zo makkelijk te realiseren. Bij een
sproeibreedte van 10 à 12 meter moet namelijk zeer snel gereden worden om voldoende
verdeling van deze gift over het perceel te krijgen. Op de Waiboerhoeve is daarvoor
de sproeierdiameter van de vacuümtank tot de helft verkleind. De opening is nu ca. 35
mm 0, doordat er de rubbersproeimond van een beregeningsmachine in gemonteerd
is.
In de zomer van 1986 is op 2 afdelingen op alle percelen na elke behandeling (weiden
of maaien) een kleine gift drijfmest toegediend. De ervaringen zijn in het kort als volgt
weer te geven.
6 tot 8 m3 per ha toedienen lukte goed.
Er was nauwelijks sprake van verbranding, terwijl veelal onder zonnige omstandigheden
mest uitgereden werd. Wel is er alleen op een korte, goed afgeweide stoppel uitgereden
met goed geroerde mest.
Een verminderde smakelijkheid kon niet vastgesteld worden, het gras werd goed
afgegraasd.
De meeste percelen hebben op deze wijze van mei tot half augustus 3 à 4 keer een
gift gehad, zodat gemiddeld 20 à 25 m3 per ha is aangewend.
Brinknippels voor vleesstieren
In de oude stierenstal waren drinkbakjes gemonteerd, die door de stieren vaak als
schuurpaal werden gebruikt, zodat er lekkage onstond in de waterleiding. Ook kwam
het vaak voor dat de stieren erin mestten, waardoor de bakjes 2 keer per dag schoon
gemaakt moesten worden.
Om deze problemen te voorkomen, zijn in de nieuwe stallen (elk voor 150 vleesstieren)
drinknippels gemonteerd, per groep van 6 à 7 stieren 1 nippel. De nippels zijn van Duits
fabrikaat en zwaar van uitvoering. De drinknippels zijn in een hoek van het hok op een
hoogte van ca. 120 cm aangebracht. De constructie is dusdanig stevig dat de stieren
de nippels en de waterleiding niet kunnen beschadigen. De ervaringen zijn tot nu toe
positief. De stieren drinken goed en het veronderstelde probleem van water morsen doordat
de dieren met de nippels spelen, valt erg mee.

In de nieuwe stallen zijn
drinknippels voor de vleesstieren gemonteerd. De stieren drinken goed en het
morsen van water valt erg
mee.
In the new bullhouse drinking nipples are adjusted.
The beef bulls drink wel/ and
there’s only a little /OSS of
water.
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Gruproosters met een rubberinlage
De mestgoot in de grupstal is op standhoogte afgedekt met een gruprooster waarvan
de eerste 6 spijlen aansluitend aan de stand zijn voorzien van een rubberinlage. Voor
een gedeelte van de stal is dat een ronde inlage en voor een ander gedeelte een platte.
De stand in de grupstal is 130 cm lang. Als algemeen voordeel van roosters met een
rubberinlage kan worden genoemd een drogere stand en drogere klauwen die minder
bevuild zijn, waardoor de kans op tussenklauwontsteking veel geringer is.
De voor- en nadelen van de ronde ten opzichte van de platte rubberinlage kunnen op
basis van de ervaringen als volgt worden aangegeven.
Voordelen van de platte rubberinlage ten opzichte van de ronde:
- Koeien blijken aangenamer op de platte rubberinlage te staan. Er is een vlakkere
ondergrond. Verschillende koeien gaan ondanks hun soms grote lichaamslengte niet
op de ronde rubberinlage staan. Hierdoor neemt de koe een onnatuurlijke houding
aan (de standlengte is 130 cm). De koeien (vooral oudere) zetten zich bij het opstaan
wel gemakkelijker af op de ronde rubberinlage.
- De platte rubberinlage trekt veel minder samen in de lengterichting, waardoor er geen
gedeelten van de U-spijlen bloot komen te liggen, die weer voor scherpe randen kunnen
zorgen.
- De platte rubberinlage wordt niet uit de U-spijl gedrukt zoals bij de ronde inlage wel
gebeurt.
- De stand wordt bij de platte rubberinlage ca. 2,5 cm langer, omdat de eerste spijl
direct achter de stand begint. Vooral bij grotere koeien is dat een voordeel.
Nadelen van de platte rubberinlage ten opzichte van de ronde:
- Dikkere mest gaat er minder goed doorheen. Dit komt waarschijnlijk doordat de
spijlafstand kleiner is.
- Na enkele jaren is de rubberinlage op verschillende plekken zover doorgesleten dat
de ijzeren randen van de U-spijlen zichtbaar worden. Er is vrijwel geen vering meer
waardoor de klauwen toch direct op de U-spijlen staan,
Samenvatting
De melkproduktie is weer iets gestegen. Op afdeling 1 was de stijging (met 1000 kg)
het hoogst. Opvallend is de gunstige verhouding melkproduktie - krachtvoerverbruik,
met name op afdeling 5.
De tussenkalftijd op afdeling 1, 2, 3 en 5 ligt gunstig. Op afdeling 4 is de TKT lang,
hetgeen veroorzaakt werd doordat de afkalfperiode 2 maanden verschoven is.
Het gemiddelde drachtigheidspercentage na éénmaal insemineren ligt op 64.
Rondpompen van mest onder de stal op afdeling 3 gaat met veel problemen gepaard,
mixen van de mest in de kelders met een mixer via een mixerput verloopt veel beter.
Het geven van kleine giften drijfmest in de zomer verloopt zeer goed, wel meot de
sproeier aangepast worden om een goede verdeling over het perceel te krijgen.
Drinknippels voor vleesstieren bevallen goed, er is weinig vermorsing. De nippels moeten
wel degelijk van kwaliteit zijn.
Gruproosters op de mestgoot in de grupstal met een standlengte van 130 cm, gedeeltelijk
voorzien van een rubberinlage, hebben het voordeel dat de stand en de klauwen droger
en schoner blijven,
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Some technical aspects of the Waiboerhoeve
- Once again milkyield was somewhat higher than the year before. In unit 1 the yield

-

-

even was 1000 kg higher. It is remarkable that the relation between milk yield and
the intake of concentrates is favourable, especially in unit 5.
The calving interval in the units 1, 2, 3 and 5 was not too long. In unit 4 the calving
interval was long because the calving period started 2 months later than the year
before.
The mean conception rate after one insemination was 64 %.
Mixing slurry under the stable of unit 3 with a pump is not easy and there are many
problems. Mixing slurry with a mixer is much better.
Application of smal/ amounts of slurry in summer is possible very wel/. ft is necessary
to adapt the distributior to get a good distribution of the slurry over the field.
Drinking nipples for beef bulls satisfy very wel/. There is only a little /OSS of water.
It is necessary that the nipples are of a good quality.
The profit of dung grids partly with a rubber inlay in a tying stal1 which has a standing
length of 130 cm is that the standing place and the claws of the cows are dryer
and cleaner.
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