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VOOR DE TIENDE KEER
Ing. J. van Geneijgen

Dit is de tiende keer dat een verslag van het onderzoek op de Waiboerhoeve verschijnt in
deze vorm. Het eerste verslag kwam uit in mei 1972. Tot dan toe werd er vanaf de oprichting van de Waiboerhoeve te Millingen aan de Rijn in 1961 hoofdzakelijk verslag gedaan in
de serie ,,Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw” van het Proefstation voor de Akkeren Weidebouw. De Waiboerhoeve kwam in 1970 bij het nieuwe Proefstation voor de
Rundveehouderij en verhuisde in mei 1973 naar Lelystad. Het doel van de Waiboerhoeve
is, praktische vraagstukken op het gebied van de rundveehouderij en nieuwe vindingen en
ontwikkelingen te bestuderen. Daarbij gaat het vooral om de betekenis van de resultaten
voor praktische toepassing in een normaal bedrijf. Daarom wordt het onderzoek en ontwikkelingswerk ook zoveel mogelijk uitgevoerd binnen de samenhang van een normaal bedrijf
en onder praktijkomstandigheden. Mede daardoor heeft het onderzoek een grote demonstratieve waarde.
Werkgroep ,,Onderzoek in bedrijfsverband”
Het op praktische toepassing van de resultaten gerichte onderzoek vereist overleg en samenwerking tussen de onderzoekers op de verschillende vakgebieden. De grote lijnen van
het onderzoek en het onderzoekprogramma worden aangegeven en regelmatig besproken
in de werkgroep ,,Onderzoek in bedrijfsverband”. Deze werkgroep was ten tijde van het tot
stand komen van dit verslag als volgt samengesteld.
Proefstation voor de Rundveehouderij (PR)
Ir. M. P. de Jong (voorzitter), ing. J. van Geneijgen (secretaris), ing. C. van Bruggen, L.
Dees, ing. H. E. Harmsen, ing. A. G. Hengeveld, J. W. F. Hijink, A. R. M. Horstink, ir. P.
J. M. Snijders, T. Ruiter, ing. W. J. Bruins, ir. W. Luten en drs. J. W. Seinhorst.
Instifuut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG)
Ing. J. A. Gels, W. J. Buitink, ing. G. Postma en ing. Tj. Westendorp.
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO)
Ing. J. de Rooij.
Consulentschap voor melkwinning, meikhygiëne en boerenkaasbereiding, afd. onderzoek (CMMB)
Ing. J. Brouwer.
Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
Ir. G. J. Wisselink en ing. M. H. Douna (gedetacheerd bij het PR). De onderzoekverslagen van de Waiboerhoeve in deze serie komen tot stand op initiatief en onder supervisie
van deze werkgroep.
Verslag van het onderzoek
In elk verslag wordt in het kort een overzicht gegeven van ervaringen met en resultaten
van een aantal praktische ontwikkelingen en onderzoekprojecten. Daarbij wordt er naar
gestreefd een zo groot mogelijke variatie in onderwerpen op het gehele terrein van de
rundveehouderij te verkrijgen. De 10 verschenen verslagen beschrijven samen in ca. 1000
pagina’s de gegevens van ruim 150 uiteenlopende onderwerpen, Het eerste verslag infor5

De Waiboerhoeve

.

De Waiboerhoeve is ten behoeve van het onderzoek in bedrijfsverband verdeeld in een
aantal bedrijven. Dat waren in 1981 4 bedrijven voor melkvee, 1 voor vleesvee en 1 voor
centrale jongvee-opfok. Voor onderzoek op het gebied van de schapenhouderij zijn ca.
150 fokooien aanwezig.
De accommodatie wordt voortdurend aan de onderzoekwensen aangepast. Zo werd in
1975 het vierde melkveebedrijf opgezet. Begin 1982 ging het vijfde melkveebedrijf van
start met een bedrijfsopzet gericht op energievraagstukken. Verder is in de loop van de tijd
een grupstal gebouwd als ook een open jongveestal en een stierenstal voor welzijnsonderzoek. Voorts wordt ook de bedrijfsinrichting voortdurend aangepast. Voorbeelden daarvan
zijn aanpassingen voor zomerstalvoedering, zelfvoedering en (kracht)voerdoseersystemen. De bedrijven worden zoveel mogelijk als zelfstandige eenheden geëxploiteerd. Elk
bedrijf heeft een vaste arbeidsbezetting, een bepaalde oppervlakte land, eigen gebouwen,
een eigen veestapel en naast loonwerk ook eigen machines.
Afgezien van het onderzoek is de exploitatie er op gericht onder de gegeven omstandigheden een zo goed mogelijk arbeidsinkomen te verkrijgen. Er wordt gestreefd naar een hoge
arbeidsproduktiviteit waarbij veel aandacht wordt besteed aan éénmans-systemen. Verder
wordt er - voorzover de gekozen systemen dat toelaten - gewerkt met zo eenvoudig mogelijke middelen. De meeste stallen zijn bijvoorbeeld niet geïsoleerd en alle luxe is achterwege gelaten. Dat betekent evenwel niet dat het in de praktijk ook zo moet. Op de Waiboerhoeve wil men laten zien hoe het kan. Deze opzet maakt de Waiboerhoeve aantrekkelijk voor bezoekers en ook voor herhaald bezoek. Sinds de vestiging van de Waiboerhoeve
in Lelystad in 1973 zijn er ruim 100.000 bezoekers geweest.

FQR THE TENTli TIME
ing. J. van Geneijgen

For the tenth time in succession the annual report of the investigations on the experimental
farm Waiboerhoeve appears in the same form. The first report was published in May 1972.
Since 1961, when the Waiboerhoeve was founded at Millingen on the Rhine, until 1972,
research reports have been published in the serial ,,Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw” of the Research Institute for Arable Farming and Pasture.
The Waiboerhoeve became in 1970 a part of the Research and Advisory Institute for Cattle
Husbandry. The station and its experimental farm moved in May 1973 to Lelystad. The aim
of the experimental farm Waiboerhoeve is to study practica1 questions, new discoveries
and developments in cattle husbandry. Especially the applicability of the results to a practical farm situation is considered as very important. For that reason research and development work is as much as possible performed in a general farm situation and under practical circumstances. As a consequente of this, the research on the Waiboerhoeve is also
of importante as an exhibition of the developments in modern dairy farming.
Working-Group “Research on the Farm”
The investigations, directed to practica1 application of the results, requires deliberation and
team-work by the several specialists. The essentials of the research are discussed regularly in the Working-Group “Research on the Farm”. The research programm is also set up
by this group, which consisted in 1981 of the following persons:
- Research and Advisory Institute for Cattle Husbandry (PR)
Ir. M. P. de Jong (chairman), ing. J. van Geneijgen (secretary), ing. C. van Bruggen, ing.
H. E. Harmsen, ing. A. G. Hengeveld, J. W. F. Hijink, A. R. M. Horstink, ir. P. J. M. Snijders, T. Ruiter, ing. W. J. Bruins, ir. W. Luten and drs. J. W. Seinhorst.
- Institute of Agricuttural Engineering (/MAG)
Ing. J. A. Gels, W. J. Buitink, ing. G. Postma and ing. Tj. Westendorp.
- Research institute for Animal Husbandry (1 VO)
ing. J. de Rooij.
- Milk Hygiene Research Centre (CMMB)
Ing. J. Brouwer.
- Agricultural Economics Research tnstitute (L Ei)
Ir. G. J. Wisselink and M. H. Douna (detached with the PR).
The research reports in this serial of experiments on the Waiboerhoeve have been initiated
by the Working-Group and are published under her supervision.
Report of the investigations
Each report gives a brief review of experiences with and results of several practica1 developments and research projects on the farm. Attempted is, to cover a wide variety of topics
of interest to the dairy farmer.

The 10 published reports give the data of more than 150 different research topics described on about 1000 pages. The first report inquired the reader among others about a
mechanized hay-stack, and about the feed intake and production of dairy cattle in a “cow
shack”. In this tenth report are subjects discussed as the development of a manure-injector and three times milking per day.
The sum total of authors involved in the ten reports in 48. From those are 24 of the PR, 16
of the IMAG, 4 of the IVO, 2 of the CMMB, 1 of the LEI and 1 of the CDI (Central Veterinary
Institute). The reports have a wide distribution. They are sent to circa 2800 subscribers.
Many journals refer to the reports or copy sometimes the complete articles. Besides, the
results of the investigations at the Waiboerhoeve are also published otherwise in publications and articles for journals.
The Waiboerhoeve
For research on the farm the Waiboerhoeve has been divided in several units. In 1981
there were four dairy units, one unit with bulls for beef and one unit for rearing young stock.
There are about 150 breeding ewes with lambs for investigations into sheep husbandry.
The Iayout of the experimental farm is continuously adapted to the wishes of the research.
In 1975 the fourth dairy unit was set up. In the beginning of 1982 a fifth dairy unit started,
directed towards energy problems. In the meantime a tying stall, an open stable for rearing
young stock and a bulls shed for animal welfare research have been built. Also the set up
of the buildings has been changed continuously. Examples are accommodations for selffeeding and stall-feeding in summer and dosing systems of concentrates. The farm units
are managed as much as possible as independent units. Each farm has a permanent labour force, a certain area of land, its own buildings, its own livestock and besides contractwork also its own machines.
Apart from research, the exploitation is directed towards obtaining a maximal labour income under the given circumstances. The purpose is a high labour productivity with close
attention to one man systems. Simple methods and materials are used as far as the chosen systems permit. For example, the majority of stalls is not insulated, and all the luxury
has been omitted. This should not be interpreted as a rule for practice, but the Waiboerhoeve only shows that such a set up is possible. This design of the Waiboerhoeve attracts
visitors, also for a repeated visit. Since the settlement of the Waiboerhoeve in Lelystad in
1973, more than 100.000 persons came to visit it.

ENKELE TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE
BEDRIJFSINRICHTING
Ing. J. Visch

Naast de gegevens die voor het onderzoek-programma worden verzameld, komt ook op
het gebied van de bedrijfsexploitatie informatie beschikbaar. Dit hoofdstuk vermeldt een
aantal aspecten van de bedrijfsinrichting die soms nauw verweven zijn met het onderzoek
maar toch een informatieve betekenis hebben voor de praktijk.
Resultaten melkvee
De melkproduktie op alle afdelingen ligt op een goed tot zeer goed niveau. Op alle afdelingen is de produktie gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl het krachtvoerverbruik nauwelijks toegenomen is. Afdeling 2 heeft het beste resultaat verkregen, hier is de
melkproduktie het laatste jaar met 580 kg melk per koe gestegen, terwijl er 60 kg krachtvoer per koe minder gevoerd is. Dit is enerzijds het gevolg van een betere ruwvoerkwaliteit
en anderzijds van een nog betere benutting van vers gras. Ook op afdeling 1 en 3 werd
goed gemolken met een relatief laag krachtvoergebruik. Op afdeling 4 was de melkproduktie zeer goed, maar met een vrij hoog krachtvoerverbruik. Hier is echter sprake van een
herfstkalvende veestapel waardoor veel melk op wintervoer gemolken wordt. Verder is de

Tabel 1

Gegevens van de vier melkveebedrijven over het boekjaar 1980/81
Afdeling
1

Gem. aantal melkkoeien/
Average number of dairy cows
Gem. leeftijd bij afkalven/
Average age at caiving
Melk per koe (kg)/iWkyieid per cow
Vet (%)lfaf
Eiwit (%)lprotein
Gld. per 100 kg melk (excl. BTW)/
Hf/. per 100 kg miik (excl. V.A. 1.)
1 e klas melk ( % )lfirst ciass miik
Totaal melk (kg)ltotai milk
Wintermelk (%)/winter miik
Gve per ha grasland + voedergewassen/
LSU per ha grassland + foddercrops
Krachtvoer per koe (kg)/
Concentrates per cow

2

3

57,9

113,6

184,7

111

3,07

4,05

4,Ol

4,06

5997
3,95
3,31
60,58

6560
3,98
3,35
61,13

6895
4,Ol
3,22
60,63

7118
3,90
3,19
59,35

96
337995
42,8

96
738357
47,l

96
1273446
48,2

90
790047
64,l

2,89
1600

2,51
1377

2,91
1651

3,16
2316

1

2

3

4

Unit
Table 1
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4

Da fa of the four dairy farms of financiai year I980/8 1

veebezetting per ha grasland op dit bedrijf hoog, waardoor de melkgevende koeien eind
september opgestald moeten worden. De vet- en eiwitgehaltes (cijfers van de melkfabriek)
zijn aan de lage kant. Door een doelbewust fokbeleid wordt getracht de gehaltes op een
hoger niveau te brengen.
Arbeidsverbruik
Ten behoeve van de bedrijfseconomische boekhouding vult iedere medewerker een zogenaamd werkbriefje in. Hierop wordt dagelijks vermeld hoeveel uur er besteed is aan bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld melken of voeren). Per afdeling worden deze gegevens verwerkt tot een jaaroverzicht van het arbeidsverbruik. Tabel 2 laat een aantal van
deze gegevens zien.
Voor vervanging van de vaste arbeidsbezetting bij ziekte, verlof en 26 vrije weekeinden
per jaar zijn vaste medewerkers op de Waiboerhoeve. Bij de voederwinning en bij het uitrijden van dunne mest wordt de loonwerker ingeschakeld. Voor alle afdelingen te zamen is
een aparte bedrijfsleiding aanwezig.
Op de melkvee-afdelingen werd 37 tot 55% van de totale tijd besteed aan melken en het
daarbij behorende werk. Op het jongvee- en het vleesveebedrijf werd de meeste tijd besteed aan veeverzorging (voeren) respectievelijk 67% en 75%.

Tabel 2 Arbeidsverbruik per afdeling 1980/81
Afdeling
2

1

Vaste arbeidsbezetting/
usual labour force
Gem. aantal koeien/
average number of cows
Gem. aantal stuks jongvee (gve)/
average young stock (LSU)
Gem. aantal stieren (gve)/
average number of bulls (LSU)
Arbeidsverbruik totaal (m.u.)/
total working hours (manhours)
Arbeidsverbruik per koe of per gve (m.u.)/
working hours per cow or per 1 SU (manhours)
Totaalltotal
Melken plus bijkomend werk/
Veeverzorgingltending of cattle
Stalvoederinglwork for zero grazing
Bemesting/graslandverzorging/
fertilizing/grassland management
Voederwinninglfodder harvesting
Algemeenlgeneral

3

4

3

1

57,9 113,6 184,7

111

1

2

5

6
1

1

uo,7

35

207
2815 4838 7464 4356

49
27
16

43
19
13

1

3

41
15
15
3
1

1
4

2
6

2
5

1

2

39
19
13
1

3

1

5
4

2979 2444

27

12

18
3
1

9
-

2
3

3

5

6

Unit
Table 2 Working hours per unit 1980/8 1
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Voerdoseerwagen met krachtvoerbak
Met deze wagen kunnen verschillende soorten voer verstrekt worden, zoals lang kuilgras,
snijmais, perspulp en krachtvoer, De wagen wordt met een voorlader of kraan laagsgewijs
geladen. Met een bodemketting wordt de lading naar voren geschoven, waar doseerwalsen het voer als het ware affrezen en op de dwarsafvoerband laten vallen, Boven de
dwarsafvoerband is een krachtvoerbak gemonteerd. Voor een goede dosering van het
krachtvoer is aan de onderkant van de krachtvoerbak een doseerrol aangebracht (volume
dosering).
De rol wordt aangedreven door een hydromotor en is onafhankelijk van de ruwvoerstroom
en de rijsnelheid regelbaar. Ruw- en krachtvoer worden echter nauwelijks vermengd, maar
meer gelijktijdig verstrekt. Vooral bij droog ruwvoer (voordroogkuil) zoeken de koeien het
krachtvoer uit het voer. Wanneer als ruwvoer ook snijmais wordt verstrekt wordt er minder
geselecteerd. De ervaring heeft geleerd dat met deze voerdoseerwagen gesneden- of lange voordroogkuil goed verwerkt kan worden. Voor grotere bedrijven is deze doseerwagen
met krachtvoerbak geschikt voor voeren van ruwvoer en krachtvoer. Wanneer met twee
produktiegroepen gewerkt wordt kan met deze voerwagen aan de hoogproduktieve groep
een basishoeveelheid krachtvoer (bijvoorbeeld 6 kg) verstrekt worden, terwijl in de melkstal de rest van het krachtvoer per koe gedoseerd kan worden.
Verregenen van dunne mest
Bij het uitrijden van dunne mest in de winter of het vroege voorjaar wordt vaak schade aan
het grasland toegebracht. Als de mest wordt aangewend in een natte periode als het land
moeilijk berijdbaar is, kan de schade soms erg groot zijn. Wanneer de bewaarruimte vol is,
moet de mest echter ook onder ongunstige omstandigheden worden uitgereden.
De Waiboerhoeve beproeft een systeem waarbij de dunne mest met een regeninstallatie
over het land wordt gebracht. Daarbij wordt schade aan het grasland grotendeels voorkomen
Het gaat om een haspelinstallatie waar de turbine vanaf is gehaald. De haspel wordt aangedreven door een trekker. De mest wordt verdeeld door een grote sproeier. De straalonderbreker van de sproeier is echter verwijderd en er is een eenvoudig mechanisme aangebracht waardoor de straalpijp wordt gestuurd door de voortbeweging van de sproeier over
de grond.
De mest wordt verpompt met een hogedruk-mestpomp die 80 m3 per uur verwerkt bij een
druk van 10 bar. Het principe van deze pomp is dat van ,,de twee draaiende achten”. De
pomp wordt aangedreven door een trekker. In één geval wordt de mest naar de haspelinstallatie gepompt via een ondergrondse leiding van ca. 1000 m lang en met een diameter
van 150 mm. Er is daarbij nog voldoende druk bij de sproeier voor een goede verdeling
van de mest. In andere gevallen wordt er, omdat er geen transportleiding aanwezig is, of
omdat de percelen te ver van de mestopslag af- of verspreid liggen, gewerkt met een bij de
haspelinstallatie op de kopakker opgestelde container.
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De container heeft een inhoud van ca. 40 m3 en is verrijdbaar. De mest wordt door een
vacuümmesttank in de container gebracht nadat hij in de opslag goed gemixt is. Het spuitstuk van de mesttank is vervangen door een schuin omhoogstaande pijp waardoor de
mest gemakkelijk in de container kan worden gebracht. De mest wordt vanuit de container
rechtstreeks via de haspelinstallatie verpompt.

De mest wordt via de schuin omhoog staande pijp aan de mesttank in de container gebracht. Vanuit
de container wordt de mest rechtstreeks met de haspelinstallatie verregend.
Slurty is pumped info the container through a pipe behind the vacuumtank. From there it is directly
spread by a sprinkler installa tion.

Automatische afsluiter
Bij een bovengrondse mestsilo is meestal een aparte pompput aanwezig. Voor het uitrijden van dunne mest wordt de mesttank vanuit deze pompput gevuld. Door een terugloopleiding yvaarin een afsluiter zit, loopt de mest vanuit de mestsilo in deze pompput. Bij het
uitrijden van mest moet dan voor elke vracht de afsluiter eerst open en dan weer dicht gedraaid worden. Het komt nogal eens voor dat men de afsluiter vergeet dicht te draaien met
als gevolg een overstromende pompput. Ook omdat steeds meer loonwerkers een hydraulische zuigarm aan de tank gemonteerd hebben, werd gezocht naar een automatische afsluiter. Een medewerker van de proefboerderij ontwikkelde een systeem waarbij in de
pompput een vlotter (grote drijver) geplaatst wordt (zie figuur 1). Deze vlotter is via een
hefboom verbonden aan de afsluiter. Als het niveau in de pompput zakt, dan zakt ook de
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vlotter en trekt dan met de hefboom de afsluiter open. Als het niveau stijgt, sluiten vlotter
en hefboom de mesttoevoer weer af. Zo hoeft men niet meer van de trekker af om de afsluiter te bedienen, terwijl de kans op een met mest ondergelopen erf is geminimaliseerd.

Figuur 1

Automatische afsluiter voor pompputlautomatically shut-off valve in the return flo w conduct
of a silo for storage of duny

Mestafvoer uit de stal
Op alle afdelingen wordt gewerkt met mestschuiven. De mestschuiven worden voortbewogen door een stalen ketting met een schalmdikte van 13 mm. Een aandrijfstation met een
electromotor brengt de ketting in beweging. De bediening van de schuiven is automatisch
en in de meeste gevallen geschakeld door een tijdklok. De mestgangen worden 7 tot 12
keer per dag schoon geschoven. Twee typen mestschuif worden toegepast: de combischuif en de zwaluwschuif. Vouwschuiven worden niet meer toegepast, omdat dan het begin van de mestgang met de hand gereinigd moet worden. De combischuif en de zwaluwschuif hebben dit nadeel niet en ze volgen de niveauverschillen in de vloer beter. Aandrijving van de schuiven via een schuifstang of vijzel is in het verleden toegepast. Op zich
werkte dit goed, maar er was meer onderhoud nodig doordat er meer bewegende delen
zijn die ook de kans op slijtage vergroten. Onderhoud van het mestafvoersysteem is van
groot belang. De ketting moet 2 keer per maand worden opgespannen want een te slappe
ketting versnelt de slijtage van de nestenschijf. Het onderhoud kost jaarlijks ca. f 400,-500,-.
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Samenvatting
- In het boekjaar 1980/81 werden gemiddeld 467,2 koeien gemolken. De jaarproduktie
was 6750 kg melk. Het krachtvoerverbruik was 1736 kg per koe.
- Het arbeidsverbruik was in het boekjaar 1980/81 op de melkveeafdelingen gemiddeld
43 manuren per koe.
- Met een voerdoseerwagen met krachtvoerbak kan zowel gesneden als lang materiaal al
dan niet gemengd met snijmais vervoederd worden. Wanneer men met produktiegroepen werkt kan een basis hoeveelheid krachtvoer aan het voerhek gegeven worden. In
de melkstal kan voor elke koe individueel gedoseerd worden.
- Verregening van dunne mest op moeilijk berijdbaar land is technisch goed mogelijk.
- Een op de Waiboerhoeve ontwikkelde automatische afsluiter in de terugloopleiding van
een mestsilo werkt goed en is eenvoudig van constructie.
- Op alle afdelingen worden de mestschuiven aangedreven via een stalen ketting. Voor
het onderhoud hiervan is jaarlijks een bedrag van f 400,--f 500,- nodig.
Summary

- An average of 467,2 cows has been milked on the Waiboerhoeve during the financial

-

-

-

year 1980/81. Yearly milkproduction was 6750 kg milk. Per cow 1736 kg of concentrates were consumed.
Use of labour on the dairy farms was on an average 43 man hours per cow.
A feeding dosing wagon with a concentrates-bunker can process shot? cutted material
as well. Maize silage can also be mixed and feeded with this wagon. When the cows are
divided into production-groups, a basic quantitiy of concentrates can be given together
with roughage at the feeding fence. In the milking parlour an individual quantity of concentrates for each cow can be dosed.
Spreading slurry with a sprinkler installation on bad passable land is technically well
possible.
An automatical shut-off valve in the return flow conduct of a silo for storage of slurry
which has been developed on the Waiboerhoeve works well. The construction is simple
and fits for the purpose.
On all units of the Waiboerhoeve the dung scrapers are driven via a steel chain. Maintenance of this system costs yearly an amount of Hfl. 400-500. .
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Ing. Tj. Boxem en ing. A. C. Smits (IMAG)

Sinds 1976 is duidelijk naar voren gekomen dat in een open stal, waar het klimaat nagenoeg gelijk is aan het natuurlijk klimaat, een zeer gezonde en goede kalveropfok mogelijk
is (koude opfok). Verder is gebleken dat uit oogpunt van diergezondheid veel frisse lucht
van zeer grote betekenis is. Hiermee wordt in het geheel van de kalveropfok een belangrijke ziektepreventie ingebouwd.
Om op meerdere plaatsen ervaring op te doen met kalveropfok in open stallen is ook bij
afdeling 2 van de Waiboerhoeve een open-frontstal gebouwd, die begin januari 1980 in
gebruik is genomen.

De voorkant van deze jongveestal is over een hoogte van 2-4 m geheel open. Deze open strook is
later voorzien van een fijnmazig gaas om de wind- en sneeuwinval enigszins te breken. De kalveren
worden direct na de geboorte in deze stal ondergebracht.
The front side of this stable for young stock is open between 2 and 4 m from the floor. Later on, the
open side is provided with a smal/-mesh netting for breaking blowing-in of wind and snow. Cakes are
housed in this stable immedia tely after birth.
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Beschrijving open stal
In de open-frontstal wordt het kalf opgefokt tot melkvaars. De open zijde is gericht op het
oosten. Boven een wand van ca. 2 meter kan door een open ruimte van eveneens ca. 2
meter de buitenlucht vrij naar binnen stromen. De dakgoothoogte bedraagt dus ca. 4 meter. De nokhoogte bedraagt ca. 6 meter. De kalveren van 0-10 dagen worden gehuisvest in
twee rijen van elk zeven eenlingboxen in een daarvoor afgeschutte ruimte. De rest van de
melkperiode worden de kalveren ondergebracht in een tweetal met stro ingestrooide
groepshokken (elk maximaal 6 dieren). Na het spenen worden kalveren gedurende een
overgangsperiode van 4 à 6 weken gehuisvest in een groepshok met een ligbed. Daarna
worden ze voor de resterende opfok ondergebracht in een ligboxenstal (65 boxen), met
een roostervloer in de loop/eetruimte.
Afhankelijk van de ruimte verlaten de drachtige dieren 1 à 2 maanden voor het afkalven de
jongveestapel en gaan naar de ligboxenstal voor het melkvee.
Speenvoedering
Direct na de geboorte wordt aan ieder kalf de eerste biest verstrekt. Daarna wordt het vanuit de afkalfstal overgebracht naar de open stal. De eenlingboxen zijn vooraf goed gereinigd en voorzien van een voldoende dik stropakket. Verder wordt gedurende de eerste drie
dagen twee keer per dag biest verstrekt. Dit gebeurt met een speenemmer, waaruit de kalveren gedurende de overige dagen dat ze in de eenlingbox verblijven ook de zure kunstmelk opnemen. In de groepshokken wordt eveneens zure kunstmelk (pH 43 verstrekt.
Vanuit een voorraadvat zuigen de kalveren via een speen met slang de kunstmelk op. De
kunstmelk wordt met behulp van een mixer aangemaakt en van hieruit wordt het voorraadvat zonodig bijgevuld. Het voorraadvat wordt twee keer per week grondig schoongemaakt.
Naast kunstmelk kunnen de kalveren volop krachtvoer, hooi en water opnemen. Bij lage
temperatuur (6 of 8 “C onder nul) wordt boven het voorraadvat een biggelamp gehangen
om de melk dooi te houden. Soms is het nodig het voorraadvat nog verder af te schermen
met stro- of hooibalen.
Zachte winters
De winters van 79/80 en 80/81 waren niet erg koud. In 80/81 waren er in december en
februari enkele dagen met minimumtemperatuur in de stal van ongeveer -8 “C. Van de in
80181 gevallen sneeuw is in het geheel geen hinder ondervonden, omdat de wind meestal
in het noordwesten stond.
Voeropname en groei
De gemiddelde voeropname per kalf tijdens de melkperiode is weergegeven in tabel 1. Tevens zijn een aantal gemiddelde gewichten en de daaruit berekende groeicijfers per kalf
vermeld.
Uit tabel 1 valt op te maken dat in 80/81 de gemiddelde biestopname per dag hoger is geweest dan het jaar ervoor. De opgenomen hoeveelheid kunstmelk per kalf per dag tussen
de twee jaren verschilt slechts weinig. In de verbruikte hoeveelheid kunstmelkpoeder zien
we daarentegen een duidelijk verschil. In 80/81 ligt dit het hoogst, omdat de kalveren dat
jaar gemiddeld 11 dagen later werden gespeend (op 9 weken). Dit resulteert ook in een
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Tabel 1

Voeropname en groei tijdens melkperiode

____ ___.. .~~___. __ .--..---- Aantal kalverenlnumber of calves
Biest (literlkalfldag)lco/ostrum
Kunstmelk (Iiter/kalf/dag)lmi/k replacer
Kunstmel kpoeder (kglkalf)lmilk replacer powder
Krachtvoer (g/kalf/dag)lconcentrates
Leeftijd bij spenen (dgn)/age at weaning
Geboortegewicht (kg)lweight at birth
Gewicht bij spenen (kg)/weight at weaning
Gewicht bij 100 dagen (kg)/weight at 100 days
Groei (g/dier/dag)lgro wth
- geboorte - spenenlbirth - weaning
- spenen - 100 dagen/- weaning - 100 days
- geboorte - 100 dagen/- birth - 100 days

Table 1

--

79180

80/81

35
494
676
39
112
51
38
68
97

49
591
674
48
241
62
37
72
96

588
592
590

564
632
590

Intake of food and growth durhg milkperiod

hoger speengewicht. De gemiddelde krachtvoeropname per kalf tijdens de melkperiode is
in 79/80 van vrij geringe omvang geweest. In de gemiddelde groei zien we tussen de twee
jaren weinig verschillen naar voren komen, De gewichtstoename van geboorte tot spenen
is in beide jaren goed te noemen.
Opmerkelijk is echter dat de groei van spenen tot een leeftijd van 100 dagen slechts weinig hoger is. Normaal mag men van spenen tot 100 dagen een groei van minstens 800
gram per dier per dag verwachten. Dit is te wijten aan de matige kwaliteit van het ruwvoer
en de daarmee gepaard gaande lage opname door de dieren. Een verlaagde ruwvoeropname bemoeilijkt meestal ook een voldoende hoge krachtvoeropname.
De gemiddelde groei van spenen tot aan een leeftijd van 100 dagen ligt dan ook globaal
gezien ongeveer 60 gram per dier per dag te laag.
Geringe uitval, vrij goede gezondheid
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de uitval gedurende de twee jaren van opfok in de
open-frontstal.
De totale uitval was in 80/81 nog ruim 2% lager dan in het jaar ervoor. Het uitvalpercentage in dit jaar was reeds vrij laag. Het landelijk gemiddelde ligt namelijk rond de 13%. Nu
zegt een laag uitvalpercentage nog niet dat er weinig ziekte is. Een hoge uitval kan ook
worden voorkomen als men bij het optreden van ziekten steeds snel weet in te grijpen.
Onder dergelijke omstandigheden gaat de opfok echter wel gepaart met extra moeite, zorg
en kosten, terwijl de groei van de kalveren in de meeste gevallen te wensen over laat. In
het algemeen kan worden opgemerkt dat zich bij de opfok in de open stal met ziekten en
aandoeningen weinig problemen hebben voorgedaan. Vanaf december 1979 tot en met
juni 1981 zijn er van de aanvankelijk 106 aangehouden kalveren 7 stuks behandeld tegen
longaandoeningen, wat neerkomt op 6,6%. In de overeenkomstige periode zijn van het totaal aantal geboren kalveren er 19 vrij regelmatig behandeld tegen navelontstekingen, wat
neerkomt op ca. 7,5%.
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Tabel 2

.

Uitval bij opfok in open stal (79/80 en 80/81)

Aantal geboortenlnumber ofbirth
Dood rond geboorteldied around birth
- Aantallnumber
- %
Dood na 24 uurldied after 24 hours or later
- Aan tallnumber
- %
Totaal uitval in %ltota/ fa// out in %

Table 2

7918 1

8018 1

116

130

5
493

5
398

3
Z6
69

1
038
496

Fa// out with caif rearing in an open stable

Samenvatting
Van 79/80 en 80/81 zijn nu ervaringsgegevens bekend over de opfok van kalveren in een
zogeheten open-frontstal op afdeling 2 van de Waiboerhoeve. Gebleken is dat in een open
stal, waar het klimaat nagenoeg gelijk is aan het natuurlijk klimaat, een gezonde en goede
kalveropfok mogelijk is. Veel frisse lucht is noodzakelijk bij de opfok van jonge dieren.
Vanzelfsprekend is ook bij kalveropfok in open stallen (geheel natuurlijke ventilatie) een
goede voeding en verzorging van groot belang, evenals het betrachten van een goede hy...
grene.
Summary
In the housing periods 79/80 and 80/81 experimental data are collected of calves reared in
a so-called open front stable (unit 2 of the Waiboerhoeve). It appeared to be good possible
to carry out a healthy and good calf rearing in an open front stable, where climatic circumstances are almost equal to the natura1 climate outside. A lot of fresh air is necessary for
rearing young animals.
Of course also a good nutrition and tending is of great importante, even as pursuing a
c good hygiene.
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RINGSCHURFT BIJ KALVEREN
Drs. R. Kommerij

Ringschurft (of trichophytie) is een huidaandoening die vooral bij jonge dieren optreedt.
Ringschurft is geen schurft, schurft wordt veroorzaakt door schurftmijten, terwijl de bedoelde huidaandoening wordt veroorzaakt door een schimmel: Trychophyton verrucosum. De
sporen waarmee deze schimmel zich voortplant zijn moeilijk te bestrijden en éénmaal
voorkomend op een bedrijf zullen zij telkens weer het ziektebeeld oproepen bij gevoelige
dieren. De sporen brengen de zomer door in naden en kieren en op niet goed schoongemaakte stalafscheidingen of hekken.
Besmetting
De sporen van de schimmel zijn moeilijk te bestrijden en besmetting van kalf naar kalf verloopt snel. Ook oudere dieren kunnen aangetast raken. Ringschurft is ook besmettelijk
voor de mens, bijvoorbeeld de armen van de veeverzorger. Bij kinderen komt de aandoening vaak voor op de hoofdhuid. Het veroorzaakt dan haaruitval, jeuk en korsten en is
moeilijk te genezen, Dieren die eenmaal geïnfecteerd zijn geweest zijn op oudere leeftijd
immuun
Beeld van de ziekte
De aandoening komt veelvuldig voor bij kalveren van 2-5 maanden oud. Vaak is het gelocaliseerd rond de ogen en op de oren. Vandaar is de uitbreiding over het lichaam mogelijk.
Bij het begin van de infectie gaan wat haren rechtop staan. Na verloop van 10-14 dagen
valt een plukje haren uit en ontstaat een cirkelvormig grijs schilferig plekje. De schimmel
woekert voort in de haard achter aan de rand van het ronde plekje waardoor uitbreiding
ontstaat. In het midden treedt langzamerhand herstel op, waardoor een ringvormige aandoening ontstaat. Vaak echter vloeien plekken samen, zodat van ringvormige aandoeningen geen sprake meer is en grote grijze plekken ontstaan die jeuk veroorzaken.
Behandeling met gering resultaat
Er zijn diverse middelen in de handel om thrichophytie te bestrijden:
- Antibiotica die met voer ingegeven worden.
- Antibiotica die over de dieren gespoten worden.
- Middelen die op de huid aangebracht worden.
Het resultaat is vaak teleurstellend omdat:
1. Men te laat begint met de bestrijding, de infectie is te ver doorgewoekerd.
2. De behandelingswijze tekort schiet.
3. De dosering niet juist is.
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í’vlet de Russische entstof LTF 130 werd een volledige immuniteit voor ringschurft bij kalveren verkregen.
With a Russian vaccine, L TF 130, a complete immunity against trichophytie is gained.

Nieuwe Russische entstof
In de USSR is men erin geslaagd een entstof tegen de ziekte te produceren, die Ievenslange immuniteit geeft. Het is mogelijk dat deze entstof ook als medicijn gebruikt wordt, dus
aangetaste dieren ermee genezen. In januari 1981 is een groep van 22 kalveren, gehuisvest op afdeling 5 van de Waiboerhoeve, 2 keer geënt met de Russische entstof LTF 130.
De kalveren varieerden in leeftijd van 1-4 maanden. De geënte dieren zijn gevrijwaard van
trichophytie. De niet-geënte dieren zijn voor ca. 50% besmet geweest. Opvallend was dat
ongeveer 10 dagen na de eerste enting een aantal dieren kleine grijze plekjes op de huid
kreeg. Volgens inlichtingen van de producent is dit te wijten aan een bestaande infectie die
zich (nog) niet geopenbaard had. Ook entproeven elders in Nederland leverden een positief resultaat op. De entstof is in Nederland ge’importeerd en verkrijgbaar bij de dierenarts.

- Trichophytie is often seen on young stock.
- Also human beings can be affected.
- LTF 130 (a Russian vaccine) appears to give protection against the disease.
- Other methods of treatment usually fale by several causes.
- LTF 130 has been imported into the Netherlands and is available at the veterinarian’s.
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TOCHTIGHEIDSWAARNEM NG OP DE GRUPSTAL
Drs. J. W. Seinhorst

Voor KI is een goed uitgevoerde tot Itigheidswaarneming noodzakelijk. De veehouder
moet hiervoor precies weten wat de tochtigheidsverschijnselen zijn, op gezette tijden
tochtigheidswaarneming uitvoeren, en een goede administratie bijhouden. Behalve aandacht van de veehouder is het ook nodig dat de koe zich tochtig laat zien. Dit laatste wordt
be’invloed door factoren, waarvan niet veel bekend is.
Op de grupstal’is de tochtigheidswaarneming moeilijker dan in een ligboxenstal. Het is niet
onmogelijk dat behalve het vaststaan van de koeien er nog andere belemmeringen zijn die
een goede tochtigheidswaarneming bemoeilijken.
Een aantal jaren geleden werden de koeien van afdeling 1 van de Waiboerhoeve overgebracht naar een grupstal. De dieren kwamen uit een voerligboxenstal en de afkalfpiek lag
hier in december. Een jaar na de verhuizing kalfde een groot deel van de koeien ca. 2-3
maand later af. De oorzaak was dat er bijna geen tochtigheid was waargenomen en er
daardoor zeer weinig dieren waren gei’nsemineerd in de maanden januari tot en met maart.
Het daaropvolgende stalseizoen werd geprobeerd om via het kunstmatig opwekken van
de tochtigheid de dieren eerder drachtig te krijgen. Bij het onderzoek vooraf viel op dat de
baarmoeder en eierstokken van de dieren niet - of slechts weinig aktief waren. De resultaten van het kunstmatig opwekken van de tochtigheid vielen tegen. In het weideseizoen
bleek echter dat dieren die op stal gelijktijdig behandeld waren in de weide ook gelijktijdig
tochtig werden. Dit deed vermoeden dat de dieren wel gevoelig waren voor behandeling
ondanks het vermoeden dat de eierstokken niet aktief waren.
Melkmonsters
Om na te gaan of de eierstokken inderdaad aktief waren, werden in het stalseizoen 1980‘81 van februari tot en met april van een aantal koeien wekelijks melkmonsters genomen
en onderzocht op het hormoon progesteron. Dit hormoon wordt geproduceerd door het gele lichaampje in de aktieve eierstokken en aanwezigheid van progesteron wijst dus op aktiviteit. Eierstokken en baarmoeder werden eveneens met de hand via de endeldarm onderzocht. Op grond van het aftasten werd bij veel koeien een geringe aktiviteit van de eierstokken verondersteld. Begin april werd een toename van de aktiviteit vastgesteld. Uit de
gegevens van het hormoononderzoek in de melk kwam naar voren dat veel meer dieren
aktieve eierstokken hadden dan op grond van het onderzoek via de endeldarm werd verondersteld. Worden hierbij de gegevens over afkalven, tochtigheid en inseminatie gevoegd dan kan het volgende worden geconcludeerd:
- Koeien (eerste categorie) die in de afgelopen jaren op de grupstal steeds vóór januari
gekalfd hebben, worden wel waarneembaar tochtig en kalven over het algemeen weer
voor januari af. Dit betreft slechts een zeer klein deel van de koeien. Naar verhouding
zijn er veel inseminaties voor nodig om deze dieren drachtig te krijgen.
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- Van de koeien die van januari tot april kalven (tweede categorie) werden er een aa.ntal
als tochtig genoteerd en vervolgens geihsemineerd. Uit het melkonderzoek bleek dat
deze dieren aktieve eierstokken hadden, maar wanneer men de tochtigheidsnotaties
vergelijkt met de hormoonspiegel in de melk dan blijkt ongeveer de helft van deze waarnemingen niet juist te zijn geweest. Soms week de notatie slechts 2-3 dagen van de
tochtigheid af.
- Een derde categorie wordt gevormd door koeien waarbij geen tochtigheidsverschijnselen werden waargenomen in de stalperiode. Uit het melkonderzoek blijkt dat de eierstokken van deze koeien wel aktief zijn, Deze dieren zijn in principe niet afwijkend, ze
vertonen enkel geen tochtigheid.

Het waarnemen van tochtigheid op de grupstal is niet gemakkelijk. De omstandigheden van de grupstal hebben een negatieve invloed op het tonen van tochtigheid.
Heat detection on tying staiis is not very easy. Circumstances of tying staiis have a negative infiuence
on showing heat.
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Wel tochtig in de weide
Eenmaal in de weide gekomen blijken alle koeien binnen ca. 3 weken op een enkele uitzondering na duidelijk tochtig te worden.
De meeste problemen worden veroorzaakt door de koeien uit categorie 2. Het gaat om de
dieren die wel tochtigheidsverschijnselen vertonen maar niet echt tochtig zijn. Inseminatie
van deze dieren leidt uiteraard niet tot drachtigheid maar kan bijvoorbeeld wel baarmoederontsteking geven. De kans dat deze dieren drachtig worden als ze bij een volgende
echte tochtigheid worden gei’nsemineerd, wordt hierdoor kleiner. De koeien die worden afgevoerd omdat ze niet drachtig te krijgen zijn, komen vooral uit deze categorie. Achteraf
bleek dat deze dieren op stal stonden naast dieren die wel tochtig werden, zodat het vermoeden bestaat dat deze werkelijk tochtige dieren een gedragsverandering veroorzaken
bij dieren die hiervoor gevoelig zijn. Deze gedragsverandering wordt door de veehouder
voor tochtigheid aangezien. Vaker en nauwkeuriger op tochtigheid letten, geeft geen beter
resultaat. Wanneer aan tochtigheid getwijfeld wordt, is het beter om het dier niet te laten
insemineren. Omdat de dieren niet afwijkend zijn, zal in het weideseizoen de tochtigheidswaarneming geen problemen opleveren. Het is duidelijk dat met een grupstal een vroeg
begin van het weideseizoen ook een vroeger begin van het inseminatieseizoen betekent.
Dieren die het de afgelopen jaren op de grupstal goed hebben gedaan wat betreft de
vruchtbaarheid, die elk jaar om dezelfde tijd afkalven en vlot weer drachtig zijn, behoren
toch overwegend tot de tweede categorie. De afkalfpiek van deze koeien ligt in februari.
Tijdens de inseminatiepiek in mei zijn weinig inseminaties per koe nodig om de dieren
drachtig te krijgen, zeker voor de koeien die zich op stal al tochtig lieten zien.
De koeien uit de derde categorie komen minder goed naar voren omdat in deze groep een
aantal probleemgevallen zitten. Het gaat om koeien die door omstandigheden het vorige
seizoen laat drachtig zijn geworden en om koeien waarvan de aktiviteit van de eierstokken
gewoon te laat op gang komt. Deze dieren hebben,gemiddeld meer inseminaties nodig om
drachtig te worden dan dieren uit de tweede categorie.

15:2

Figuur 1

welde T

Progesterongehalte in de melk van een koe die op 15 februari afkalfde. Bij een laag progesterongehalte kan tochtigheid optreden. De eerstetochtigheid is pas in de weide waargenomen. Daarvóór is de koe twee keer onopgemerkt tochtig geweest.
Hormone content in milk of a cow which calved down on February 15. Only when the hormone content is low, heat can appear. The first heat has been seen in the grazing period.
Before that the cow had an unnoticed heat twice.
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Figuur 2

Progesterongehalte in de melk van twee koeien die 24 februari en 25 februari tochtig werden gezien en ge’insemineerd. Het progesterongehalte laat zien dat geen van beide dieren
toen tochtig was. Op dat moment was wel een andere koe tochtig die vier plaatsen verder
stond.
Hormone content in miik of two cows which have been seen in heat on respectively February 24 and 25. Both are inseminated. The course of hormone content shows that none of
both cows was in heat at that moment. Another cow, standing four places further in the
tying s talì,, was really in heat.

stal

Figuur 3

1 weide T

Ook in de weide kan het gedrag van koeien zo worden beïnvloed door tochtige dieren, dat
ze ook als tochtig worden genoteerd. Het progesterongehalte in de melk van twee koeien
laat zien dat een van beide dieren wel, maar de andere niet terecht tochtig is gezien.
In the grazing periode behaviour of cows can also be influenced by cows in heat. Gows
which are not can behave being in heat and be noticed so. The course of hormone content
shows that one of both cows in not really in heat.

Samenvatting
Tochtigheid waarnemen op de grupstal valt tegen. Dit komt ondermeer doordat een aantal
koeien geen tochtigheidsverschijnselen laat zien als ze vaststaan, vooral in de periode januari tot en met maart. Op dezelfde stal staan echter ook koeien die dan wel tochtig zijn,
en dit ook tonen. De tochtige dieren kunnen koeien die hier gevoelig voor zijn zodanig
beïnvloeden dat het lijkt of deze dieren ook tochtig zijn. Inseminatie van dergelijke niet echt
tochtige dieren kan bijvoorbeeld tot baarmoederontsteking leiden.
Het val niet mee werkelijke tochtigheid te onderscheiden van schijntochtigheid. Wanneer
getwijfeld wordt is het beter om niet te insemineren. Eenmaal in de weide levert tochtigheidswaarneming geen problemen meer op.
Een andere groep dieren kalft in het najaar af. Gewoonlijk worden deze dieren wel weer
waarneembaar tochtig. Voor deze groep zijn verhoudingsgewijs wel veel inseminaties nodig.
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Tenslotte zijn er koeien die in de winter afkalven en in het geheel geen tochtigheidsverschijnselen laten zien. Eenmaal in de weide worden ze weer tochtig. De aktiviteit van de
eierstokken van alle koeien werd zowel door bepaling van hormoongehalte in de melk als
door aftasten (met de hand via de endeldarm) onderzocht. Hieruit bleek dat de eierstokken
aktiever waren dan werd vermoed. Dit geeft aan dat de koeien niet afwijkend zijn, maar dat
de omstandigheden van de grupstal het tonen van tochtigheid negatief beïnvloeden.
Summary
Observing heat in tying-stalls often gives problems. This among other reasons is caused
by a number of cows less good showing heat if they are tied, especially in the period between January and April. In the same stable some cows give a good sign of their heat.
These animals can have such a strong influence on other cows that these seem to be in
heat while they not really are. Insemination of cows which are not really in heat can cause
ignition ot the womb.
It is not easy to distinguish real heat from false heat. When it is questionable, it is better not
to inseminate. Observing heat will be no problem anymore in the grazing period.
Another category is usually calving down in autumn. These animals are mostly observable
in heat. This group needs proportionally more inseminations.
There are also cows which don? show heat at all. Once in pasture they will show their heat
again.
Activity of ovaries of all cows has been investigated by analysing hormone content of milk
and by exploring the ovaries (by hand via rectum) as well. The ovaries appeared to be
more active than supposed. This shows that there is nothing wrong with the cows. Only the
circumstances of a tying-stal1 are less favourable for showing heat by cows.
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EFFECT VAN KRUISING EN TERUGKRUISING VAN FHMELKVEE MET HF- EN MRIJ-STIEREN
G. W. Lagerweij en ir. J. K. Oldenbroek (IVO)l)

_

In 1973 startte het PR samen met het IVO een proef om het effect van rotatiekruisingen
van HF x FH en MRIJ x FH na te gaan. Hiervoor werden de FH-veestapels van de afdelingen 2 en 3 en gedeeltelijk van afdeling 4 van de Waiboerhoeve gebruikt. De FH melkkoeien werden in de volgende selectierichtingen verdeeld.
3. roterend HF x FH/rotating HF x FH (Holstein Friesian x Dutch Friesian)
4. 100% FH (controlelijn)lFH (Dutch Friesian) pure bred
6. roterend MRIJ x FHlrotating MRIJ x FH (Dutch Red and White x Dutch Friesjan)
Met rotatiekruising wordt bedoeld dat de opeenvolgende generaties om en om worden gekruist met een HF-, een MRIJ- of een FH-stier. Resultaten tot en met 1978 werden al eerder aan de orde gesteld door De Rooy (1978). De nu beschreven resultaten hebben betrekking op kenmerken van vruchtbaarheid, melkproduktie, lichaamsbouw, conditie, voorkomen van ziekten en afvoer tot en met 1981. De vruchtbaarheids- en melkproduktieresultaten zijn gecorrigeerd naar een standaardveestapel met 26% vaarzen, 22%
tweedekalfskoeien en 52% oudere dieren (CMD-jaarverslagen).
Bewerking van de gegevens
Bij de bewerking van de kenmerken met betrekking tot de vruchtbaarheid werden de tweelinggeboorten uitgesloten. Lactaties van minder dan 240 dagen werden bij de melkproduktieresultaten niet betrokken evenals de lijsten die voorafgegaan werden door een droogstand korter dan 30 dagen. Bij de meet- en weeggegevens werd geen restrictie toegepast.
Tabel 1 geeft de aantallen per selectierichting en generatie weer.
Bij de statistische analyse werd rekening gehouden met verschillen tussen bedrijf en seizoenen.

Tabel 1

Aantal bij de berekening betrokken dieren

Selectierichting/
selection direction
Generatie/

4

3

Table 1

Totaal

3

1

291

144

17

320

122

10

278

125

13

1320

361

135

16

336

119

9

287

118

11

1392

203

113

19

216

104

10

200

107

15

987

2

3

1

-~-_
3

2

genera tion
Melkproduktie/
miìk production
Vruchtbaarheid/
ferti/ity
Lichaamsbouw*)/
build

6

1

2

__~ _~_~__

.~

Number of animals of the crossbreeding experiment in rela tion to results

*) Vaarzen en derdekalfs koeienlheifers and third-calf cows.
l) Medewerking bij verwerking van gegevens en verslaggeving door F. Mijnhardt (PR) en ing. J. de
Rooy (NO).
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Melkproduktie
In tabel 2 staan de melkproduktieresultaten per selectierichting en generatie vermeld. Kruisen van FH-koeien met HF-stieren doet de melkproduktie ten opzichte van Nederlandse
zwartbonte toenemen. Door kruising met MRIJ-stieren daalt de produktie. Beide effecten
doen zich ook voor in de tweede generatie terwijl daar de Holstein-invloed nog slechts gering is. Er is gerekend met een netto-vetprijs van f 5,54 per kg en een netto-eiwitprijs van
f 7,18 per kg. Verder kost een kg melk f 0,18 aan verwerkings- en transportkosten. De
voerkosten zijn hierin verrekend op basis van de energie die nodig is voor de vet- en eiwitproduktie en de melkplas.
De kortere lactatie van selectierichting 6 ten opzichte van de andere selectierichtingen in
de eerste generatie kan verklaard worden doordat de 50% MRIJ-koeien eerder in de lactatie werd opgeruimd. Het percentage afgebroken lijsten is hier 1 tot 1,5% hoger dan bij de
andere selectierichtingen.
Opmerkelijk is dat er tussen dieren van selectierichting 3 en 4 in generatie 2 slechts geringe verschillen bestaan, terwijl het verschil tussen selectierichting 4 en 6 groter is dan in de
eerste generatie. Mogelijk kan de verdeling van de dieren van de 2e generatie over de vaders iets verklaren. Voor alle selectierichtingen geldt immers dat de vaders van de 2e generatie FH-stieren zijn. Uit tabel 3 blijkt dat het gewogen gemiddelde van de fokwaarde
Tabel 2

Melkproduktie van twee generaties HF x FH en MRIJ x FH (gecorrigeerd naar een standaardveestapel) ten opzichte van Nederlandse zwartbonten
Verschil

Selectierichting

4

3-4

6-4

Eerste generatielfirst generation
Melkkoeienldairy cows
Melk (kg)lmilk
Vet (%)lfat
Eiwit (%)lprotein
Dagenldays
Netto melkgeld (gld)/
nett return for milk (Hf/)

336
6239
4,17
3,33
305
1810

+ 25
+ 571*)
-0,11*>
-0,03
+ 4
+ 109

- 49
- 225
-0,02
+ 0,02*)
4*)
- 60

Tweede generatielsecond generation
Melkkoeienldairy cows
Melk (kg)lmilk
Vet (%)lfat
Eiwit (%)lprotein
Dagenldays
Netto melkgeld (gld)/
ne tt re turn formilk (Hf/)
~___._ ___

119
6409
4,08
3,30
296
1814

+16
+ 177
+0,06
-0,03
+ 6
+ 14

1
- 267
-0,04
0,oo
+ 5
- 90

Direction of selection

Table 2

6-4
3-4
___.__~____ __~_~_ _ -.-. - ~.
Differente

Milk production of rotating breds HF x FH and MRIJ x FH compared with pure Dutch Friesian black and white corrected to a standard herd)

*) Wezenlijk verschil (P < 0,05)lsignificant differente.
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Tabel 3

Stierindex van de vaders per selectierichting en generatie (gewogen gemiddeld en gecorrigeerd naar 1981)
Selectierichting

Eerste generatie/first generation
Melk (kg)lmilk
Vet (%)lfat
Eiwit (%)lprotein
Vet + eiwit (g)lfat + protein
Tweede generatielsecond generation
Melk (kg )lmilk
Vet (%)lfat
Eiwit (%)lprotein
Vet + eiwit (g)lf& + protein

HF x FH (3)*)

FH (4)

MRIJ x FH (6)

+1239
- 0,40
- 0,ll
+ 210

+ 355
-0,lO
-0,05
+ 62

+ 339

+ 332
- 0,05
+ 60

+ 413
-0,04
-0,04
+ 88

+ 400
-0,09
-0,06
+ 73

HF - FH (3)

FH (4)

MRIJ x FH (6)

- 0,08

-0,09
-0,09
+ 55

Direction of seiection
Table 3

Sireindex (breeding value) of fathers per seiection direction and generation (weighed average, corrected to 7981)

*) Bij de eerste generatie van selectierichting 3 zijn omgerekende DB-cijfers gebruikt.

van de stieren bij de tweede generatie grote afwijkingen vertoont. Dit is in tegenstelling tot
de verwachtingen. De gemiddelde fokwaarde van de vaders van de 2e generatie dieren uit
selectierichting 4 is gunstiger dan bij de andere selectierichtingen. Dit komt doordat twee
stieren niet evenredig vertegenwoordigd zijn bij de melkgevende nakomelingen. Eén stier
is bij de 1 e generatie van selectierichting 4 veel minder gebruikt dan bij de andere selectierichtingen,
Op grond van de gegevens uit tabel 3 kunnen verwachte verschillen in melkproduktiekenmerken bepaald en vergeleken worden met de waargenomen verschillen. De koeien van
generatie 1 van selectierichting 3 produceren ten opzichte van 100% FH-dieren meer veten eiwitgrammen per dag dan verwacht. Dit komt doordat het vetgehalte van selectierichting 3 weinig verschilt van dat van selectierichting 4.
Het verwachte verschil in vet- en eiwitproduktie bij de tweede generatie tussen de selectierichtingen 3 en 4 is veel kleiner dan bij de eerste generatie. Dit kan worden verklaard door
het verschil in gemiddelde fokwaarde van de vaders. Ook de langere lactatie van de tweede generatie kan een rol gespeeld hebben.
Bij vergelijking van selectierichting 6 en 4 geldt hetzelfde. Ook hier zijn de 100% FH-dieren in het voordeel door de niet-evenredige vadervertegenwoordiging en de korte lactatie.
De waargenomen verschillen kunnen hierdoor niet volledig verklaard worden.
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Vruchtbaarheidskenmerken van twee generaties HF x FH en MRIJ x FH vergeleken met
FH (gecorrigeerd naar een standaardveestapel)
~____
Verschil
___________ ___
Selectierichting
4
3-4
6-4

Tabel 4

Tweede generatiel)lsecond generafion
Melkkoeienldairy cows
Inseminatieslinseminations
Draagtijd (dgn)/gestation (days)
Geboortegewicht (kg)/weighf at birth
Normale geboorten (%)lnorma/ birth
Dood geboren (%)ldead born
Binnen 14 dagen dood (%)ldead within 2 weeks
Tussenkalftijd (dgn)2)lcalving interva! (days)
Derde generatiel)lthirdgeneration
Mel kkoeienldairy cows
Inseminatieslinseminations
Draagtijd (dgn)lgestation (days)
Geboortegewicht (kg)/weight at birth
Normale geboorten (%)lnormal birth
Dood geboren (%)ldead born
Binnen 14 dagen dood (%)ldead within 2 weeks
Tussenkalftijd (dgn)3)lca/ving interval (days)

Direction of selection

Table 4

320
1,52
278
37,9
84,2
470
494
368

- 29
-0,03
+ 1
+ 1 IO*)
+ 2,2
- IJ
+ 0,7
+4

- 42
+0,05
0
+ 1,4*)
- l,o
+ 0,5
+ 0,2
2

122

+ 22
+0,02
0
+ 3,3*)
+ 1,8
+ 2,6
+ 1,9
+ 17

+
3
+0,19
0
+ 2,1*)
+ 3,0
+ 0,9
+ 0,2
+
9

1,32
279
38,5
80,5
2,5
096
359

4

3-4

6-4
~-~
Differente

Characteristics of fertNy of rotational breds HF x FH and MRIJ x FH compared with FH
(corrected to a standard herd)

l) van het kalflof calf
2) n = resp. 249,209 en 176
3, n = resp. 56,50 en 58
*) Wezenlijk verschil (P < 0,05)lsignificant differente.

Gebruikseigenschappen
Vruchtbaarheid
In tabel 4 staan de gemiddelden van enkele vruchtbaarheidskenmerken vermeld. Kalveren
van de dieren uit de eerste generatie met een HF- of MRIJ-grootvader zijn 1 tot 1,5 kg
zwaarder dan 100% FH-kalveren. Dit verschil is in de volgende generatie nog groter, maar
desondanks heeft dit geen aantoonbare gevolgen voor het percentage normale geboorten.
Het percentage doodgeboren kalveren wordt in de 3e generatie wel beïnvloed door de selectierichting. Het betreft hier immers naar verhouding zware nakomelingen uit relatief kleine moeders.
Lichaamskenmerken
De resultaten met betrekking tot enkele lichaamsmaten, conditie en gewicht zijn per selectierichting en generatie voor respectievelijk vaarzen en derdekalfskoeien in tabel 5 en 6
vermeld.
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Tabel 5

Lichaamsmaten, conditie en gewicht van vaarzen van twee generaties HF x FH en MRIJ x
FH vergeleken met FH (10 dagen na afkalven)
Verschil

Selectierichting

4

3-4

6-4

Eerste generatieifirst generation
Melkkoeienldairy cows
Kruishoogte (cm)lcroup height
Heupbreedte (cm)lhips width
Vetbedekkingl)lfat deposit
Bevleesdheidl)lmeatiness
Gewicht (kg)lweight

138
128
53
74
618
461

- 21
+ 4*)
- l*)
-0,6
- 1 ,o*)
+ 22

- 13
0
0
+0,2
+l,l
+ 19

Tweede generatielsecond generation
Melkkoeienldairy cows
Kruishoogte (cm)lcroup height
Heupbreedte (cm)lhips wídth
Vetbedekking’)/& deposit
Bevleesdheidl)lmeatiness
Gewicht (kg)lweight

85
129
52
718
65
461

+ 4
+ 2*)
0
-0,4
-0,5
+ 14*)

+ 4
- l*)
0
-0,2
+0,3*)
- 1

4

3-4

6-4

Direction of selection

~~.___________._
Table 5

Differente

Body measurements, conditions and weight of rotational bredi of heifers of HF x FH and
MRIJ x FH compared with FH (measures taken 70 days after calving)

l) Beoordeling op schaal 1-1 Olcarcase classification on scale 7 - 10.
*) Wezenlijk verschil (P < 0,05)lsignificant differente.

Uit de resultaten blijkt dat in de eerste generatie de vaarzen van selectierichting 6 zwaarder en meer volumineus, en die van selectierichting 3 bovendien groter zijn dan FH-vaarzen. Bij de bevleesdheid neemt selectierichting 4 duidelijk een middenpositie in. De verschillen zijn bij de derdekalfsdieren vaak toegenomen. Bij de tweede generatie zijn overeenkomstige verschillen waar te nemen, zij het in mindere mate.
Ziekteregistra tic
Tabel 7 laat zien in hoeverre de selectierichtingen verschillen in het voorkomen van ziekten. Oldenbroek stelde al eerder vast dat de benen van MRIJ-koeien minder mankementen
vertoonden dan die van FH-dieren. Dit werkt duidelijk door bij kruisen. Op dit punt valt selectierichting 3 tegen. Ook de ziektegevoeligheid van de dieren met 50% HF-bloed met
betrekking tot uier en spenen is in vergelijking met de andere selectierichtingen hoger.
Voor een belangrijk deel is dit te wijten aan het optreden van mastitis. In de tweede generatie zijn de verschillen aanmerkelijk kleiner, alleen bij het beenwerk zijn 100% FH-dieren
flink in het nadeel. Ten gevolge van het leeftijdsverschil kan de tweede generatie niet zomaar met de eerste vergeleken worden.
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Tabel 6

Lichaamsmaten, conditie en gewicht van 3e kalfskoeien van twee generaties HF x FH en
MRIJ x FH vergeleken met FH (metingen 10 dagen na afkalven)
- _.__.__ _____
Verschil
4

3-4

6-4

Eerste generatielfirsf generafion
Mel kkoeienldairy cows
Kruishoogte (cm)lcroup height
Heupbreedte (cm)lhips width
Vetbedekkingl)lfat deposit
Bevleesd heidl)/meatiness
Gewicht (kg)lweight

78
130
58
870
72
563

+ 8
+ 4* )
0
090
-0,9* )
+ 43* )

- 3
0
0
+0,8*)

Tweede generatielsecond generation
Melkkoeienldairy cows
Kruis hoogte (cm)lcroup height
Heuphoogte (cm)lhips width
Vetbedekkingl)lfat deposit
Bevleesd heidl )/meatiness
Gewicht (kg)lweight

19
131
58
874
735
564

+ 5
+ 2*)
- 1
+0,2
-0,2
+ 31*)

- 1
- 2
- 2
+0,3
+0,2
+ 4

Selectierichting

4

Direction of selection

Table 6

-_

+ 1,5*)
+ 40*)

3-4
6-4
._. __.
Differente

Body measurements, condition and weight of third calf-cows of rotational breds of HF x FH
and /VRIJ x FH compared with FH (measures taken 10 days after calving)

l) Beoordeling op schaal

1-1 Olcarcase classification on scale 1-10.

*) Wezenlijk verschil (P < 0,05)lsignificanf differente.

Dat in de eerste generatie van selectierichting 6 vaker stoornissen voorkomen aan de geslachtsorganen dan bij de selectierichtingen 3 en 4, is voornamelijk een gevolg van onregelmatige tochtigheid. Bij de eerste generatie komen de meeste beengebreken voor bij selectierichting 3. Bij de tweede generatie is het beenwerk van selectierichting 4 echter het
slechtst. Dit is mogelijk toe te schrijven aan de hogere leeftijd van de tweede generatie
(interactie selectierichting x leeftijd x ziektefrequentie).
Redenen van afvoer
Wanneer tabel 7 wordt vergeleken met tabel 8 dan kan worden opgemerkt dat er niet altijd
verband bestaat tussen de reden van afvoer en de redenen van behandeling door de dierenarts. Betreft het het bewegingsapparaat, dan is dat wel het geval. Dieren van selectierichting 6 worden minder vaak om deze reden afgevoerd dan bij de andere selectierichtingen. Bij selectierichting 3 werd een te lage melkproduktie het minst als reden van afvoer
opgegeven. Lage melkproduktie is evenals een deel van de vruchtbaarheidsgebreken een
reden voor afvoer op jonge leeftijd (tabel 9). Hierdoor is bij selectierichting 6 de kortste en
bij selectierichting 3 de langste gebruiksduur te verwachten als binnen bedrijfsverband
vergeleken wordt,
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Tabel 7

Behandelingen door de dierenarts*) onderverdeeld in categorieën (in % van het aantal aanwezige koeien per selectierichting en generatie)
Verschil

Selectierichting
Eerste generatielfirst generation
Geslachtsorgaanlgenifals
Uier en spenenludder and tests
Beenwerkllegs
Ingewandenlmetabolism
Qveriglother reasons
Tweede generatielsecond generations
Geslachtsorgaanlgenitals
Uier en spenenludder and tests
Beenwerkllegs
Ingewandenlmetabolism
Overiglother reasons

Direction of selection

4

3-4

6-4

45,4
14,5
107,6
20,4
933

- 0,2
+lO,l
+11,5
+26,2
+ 4

+ 7,4
+ 0,7
-18,l
+ 5,2
- 0,5

33,8
597
72,7
299
890

- 0,6
+ 3,3
-20,9
+ 3,6
+ -4,6

- 4,4
+ 2,9
-22,0
+ 2,9
+ 0,l

3-4

6-4

4

Differente
Table 7

Treatments by veterinarian*) divided to categories (% of number of cows per selection
direction and genera tion)

*) Cijfers zijn niet met de praktijk te vergelijken door intensieve begeleiding van de dierenartsen op de
Waiboerhoeve (o.a. veel herhalingsonderzoeken)/not comparable with practica/ farms because of
intensive care by veterinarians on the Waiboerhoeve.
Tabel 8

Reden van afvoer (% van de totale afvoer)
Verschil

Selectierichting

4

3-4

6-4

Eerste generatielfirst generation
Vruchtbaarheidlfertility
Uierludder
BeenwerMlegs
Produktielmilk production
Overiglother reasons

36,3
19,6
778
22,6
13,7

+
+
+
+

1,7
4,4
3,6
9,9
0,2

+5,4
+7,5
-2,6
-1,8
-8,5

Tweede generatielsecond generation
VruchtbaarheidlfertiMy
Uier/udder
Beenwerkllegs
Produktie/milk production
Overiglother reasons

38,9
22,2
28
25,0
11,l

+ll,l
- 1,6
+ 0,l
-10,3
+ 0,7

-2,3
+4,6
-0,4
+4,3
-6,2

3-4

6-4

Direction of selection

4

Differente

Table 8

Reasons for culling (% of total culling)
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Tabel 9 Verdeling van afgevoerde koeien van de eerste generatie naar de redenen van afvoer
selectierichting over de lactaties (in %)
Selectierichting!
direction of selection
Lactatiellacta tion
Vruchtbaarheid/fertility
Uierludder
Beenwerkllegs
Produ ktielmilk production
Overigluther reasons
Selectierichting/
direction of selection
Lactatiellactation
Vruchtbaarheidlferty
Uierludder
Beenwerkllegs
Produ ktielmilk production
Overigluther reasons
Selectierichting/
direction of selection
Lactatie/lactation
Vruchtbaarheidlferty
Uier/udder
Beenwerkllegs
Produktielmilk production
Overigluther reasons
Table 9

HF x FH

~_~~

1

2

3

4

5
en meer

33,3
32,2
250
40,o
27,5

27,8
28,8
25,0
32,0
25,O

21 ,l
ZO,3
250
20,o
20,o

11,l
11,9
13,9
870
17,5

677
698
11,2
090

10,o
~~

FH
1

2

3

4

5
en meer

39,4
34,4
33,3
41,l
28,3

31,9
32,8
ZO,8
28,6
26,7

17,0
18,0
16,7
14,3
25,0

875
11,5
12,5
10,7
13,3

3,2
393
16,7
534
637

MRIJ x FH

1

2

3

4

5
en meer

40,o
34,7
27,8
35,7
50,o

29,0
32,0
22,2
26,8
30,o

21 ,o
17,3
22,2
21,4
20,o

810
10,7
22,2
10,7
070

270
593
576
574
090

Dividing of culled dairy cows of the first generation to reasons of culling and direction of
selection to lactations (%)

De soms grote verschillen tussen de generaties binnen één selectierichting zijn niet alleen
een gevolg van een verschillende bloedvoering. De dieren van de tweede generatie zijn
gemiddeld jonger. Bij afvoerredenen die relatief vroeg optreden (ten dele vruchtbaarheidsgebreken en onvoldoende melkproduktie) zijn daarom hogere percentages te verwachten.
Andersom is het aandeel dat afgevoerd wordt vanwege het beenwerk bij de tweede generatie lager dan bij de eerste.
Financieel resultaat stijgt door Holstein
Voor het berekenen van het economisch effect van de uitgevoerde kruisingen werden de
resultaten van de kruisingsproef in geld omgerekend zodat een mogelijk saldo per koe per
jaar bepaald kon worden. Omdat het afvoertijdstip in hoge mate door een beleidsbeslissing van de boer vastgesteld wordt, is uitgegaan van twee situaties: één waarbij met één
jaar verschil tussen gebruiksduur van een koe van selectierichting 3 en 6 wordt gerekend,
en een andere situatie waarbij met een half jaar verschil in gebruiksduur werd gewerkt. In
beide gevallen lag de gebruiksduur van selectierichting 4 er precies tussen in en wel op
4,3 jaar (bijna 4 jaar en 4 maanden).
34

Tabel 10 Opbrengsten en kostep van twee generaties HF x FH en MRIJ x FH ten opzichte van
opbrengsten en kosten van 100% FH (gld/koe/jaar)
Situatie

1*)

Situatie 2*)

HFx FH MRIJ x FH HFx FH MRIJ x FH
498

398

4,55

Eerste generatielfirst generation
netto melkgeldlnett mílk return
omzet en aanwas/furnover and growth
opbrengsten (a)lreturns
voerkosten**)/feeding cos&
ziektekostenlcosts for illness
inseminatiekostenlcosts for A. 1.
opfokkostenlrearing cos&
totale kosten (b)ltotal cos&
Saldo (a- b)lba/ance

+90
-29
+61
+39
+7
- 0
-67
-21
+82

- 58
+115
+ 57
+ 37
- 10
- 1
+ 87
+113
- 56

+86
- 7
+79
+39
+7
- 0
-36
+lO
+69

+
+
+
+
+
-

Tweede generatielsecond generation
netto melkgeldlnett milk return
omzet en aanwas/Wnoverand growth
opbrengsten (a)lreturns
voerkosten**)lfeeding cos&
ziektekostenlcosts for illness
inseminatiekostenlcosts for A. 1.
opfokkostenlrearing cos&
totale kosten (b)ltotalcosts
Saldo (a-b)lbalance

-14
-25
-39
+26
+7
+ o
-67
-34
- 5

-124
+ 89
- 35
+ 6
- 10
+ 4
+ 87
+ 87
-122

-19
- 4
-23
+27
+7
+ o
-36
- 2
-22

-118
+ 59
- 59
+ 5
- 10
+ 4
+ 43
+ 43
-102

Gebruiksduur (jr)lduration of use

.

4,05

50
83
33
37
10
1
43
69
36

HF x FH MRIJ x FH HF x FH MRIJ x FH
Situation 1*)
Table 10

Situation 2 *)

Return and costs of rotational breds HF x FH and MRIJ x FH compared with return and
costs of 100 % FH (Hfl/cow/year)

*) Verschil in gebruiksduur tussen HF x FH en MRIJ x FH is 1 jaar in situatie 1 en 0,5 jaar in situatie
2. De gebruiksduur van 100% FH ligt er in beide gevallen tussen in op 4,3 jaarldiflerence in duration of use between HF x FH and MRIJ x FH is I year in situation 7 and 0,3 year in situation 2.
Duration of use of 100% FH cows lays in both situations 7 and 2 between on 4,3 year.
**) Exclusief voer voor melkproduktielexcluding feed for milk production.

Tabel 10 geeft de economische verschillen per generatie en situatie van selectierichting 3
en 6 ten opzichte van 100% FH-dieren weer. Daarin wordt duidelijk dat kruisen met HF- of
MRIJ-stieren zowel nadelen als voordelen heeft. Vijftig procent HF-bloed zorgt voor meer
netto melkgeld maar minder omzet en aanwas. De voerkosten stijgen (de onderhoudsbehoefte is groter door het hogere lichaamsgewicht) doch de kosten voor opfok dalen (langere gebruiksduur). De voordelen zijn groter, wat een hoger saldo per koe per jaar oplevert.
Bij terugkruising naar Ft+vee (tweede generatie) worden de verschillen kleiner. De tweede
generatie bij 100% FH (selectierichting 4) bestond gemiddeld uit goede produktiedieren
zodat het voordeel van een hogere melkgeldopbrengst wegviel. Dit had een lager saldo
voor de dieren met 25% HF-bloed tot gevolg.
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Gebruik maken van MRIJ-stieren bij FH-vee levert een hogere post omzet en aanwas op.
Dit weegt echter niet op tegen de verlaagde melkgeldopbrengst en meer voer- en opfokkosten dan bij selectierichting 4. De saldo-derving is in de tweede generatie zelfs nog flink
toegenomen doordat de FH-dieren van deze generatie juist goed produceren.
Verlenging van de gebruiksduur doet niet alleen de inkomsten uit omzet en aanwas sterk
dalen, doch ook de opfokkosten per koe per jaar nemen flink af.
Nabeschouwing
Bij de aanvang van de rotatiekruisingsproef was de keuze in de HF-stieren erg beperkt. De
laatste jaren is gebleken dat de variatie binnen de HF-populatie voldoende groot is om te
kunnen selecteren voor Nederlandse omstandigheden. De gehaltevererving kan bijvoorbeeld concurrerend zijn met die van FH-stieren.
Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van de rotatiekruising met FH- of MRIJstieren als foksysteem, zal gewacht moeten worden op meer gegevens. Verwacht wordt
dat dat medio 1986 het geval zal zijn (Verboon, 1981).
Samenvatting
Op de Waiboerhoeve werden rotatiekruisingen uitgevoerd (HF x FH en MRIJ x FH) en
vergeleken met zuivere Nederlandse zwartbonte (100% FH) runderen. Ten opzichte van
100% FH levert de kruising met HF-stieren zwaardere maar meer doodgeboren kalveren
(3e generatie). HF x FH-koeien produceren meer vet- en eiwitgrammen (1 e generatie) en
zijn zwaarder, groter en minder bevleesd.
Een aandeel MRIJ-bloed veroorzaakt in vergelijking met FH-dieren een hoger geboortegewicht, minder vet- en eiwitopbrengst (2e generatie), ondanks de kleinere maat een hoger
lichaamsgewicht en een betere bevleesdheid. De lagere produktie heeft een snellere vervanging tot gevolg.
Het saldo per koe per jaar stijgt door kruisen met Holstein stieren. De post nettomelkgeld
per jaar stijgt door deze kruising, de post omzet en aanwas daalt. Dit in tegenstelling tot de
kruising MRIJ x FH die omzet en aanwas doet stijgen maar die door een verlaagde melkgeldopbrengst en hogere kosten per saldo minder goed uitkomt dan de zuivere FH-koeien.
Summary
On the Waiboerhoeve rotational crossbreds (Holstein Friesians = HF x FH and Dutch
Red and white = MRIJ x FH) have been compared with pure Dutch Friesians (100% FH)
cattle. W ith regard to 100% FH, crossbreeding with an HF-sire gives heavier but also more
calves born dead (3rd generation). HF x FH-cows produce more grammes of fat and protein (1st generation) and are heavier, taller and have a lower score for meatiness. The
crossbreds with MRIJ-blood give in comparison with FH an higher weight of calves at birth,
and a lower fat and protein yield (2nd generation), notwithstanding a smaller size a higher
body weight and have a higher score for meatiness. Production leve1 gives a quicker replacement. Nett return per cow rises by cross breeding with HF sires. Nett return for milk
rises, turnover and growth goes down with crossbreeding HF and FH. This is in contrast to
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the crossbred MRIJ x FH which rises turnover and growth. Balance of MRIJ x FH cows is
less good than pure FH cows because of a smaller return from milk and higher feeding and
rearing costs.
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Ir. P. J. M. Snijders

Voor een goed graslandgebruik is behalve de brutoproduktie ook de benutting van het gegroeide gras van belang. Hierbij gaat het enerzijds om een zo hoog mogelijke opname van
goed gras door de koeien en aan de andere kant om zo laag mogelijke beweidingsverliezen. Zoals uit onderzoek van het IVVO (Meijs) blijkt, komt een ruim grasaanbod een hoge
opname ten goede. Om de beweidingsverliezen zo laag mogelijk te houden moet het grasland echter kort Worden afgeweid.
Het naweiden van een perceel met droge koeien en jongvee is evenals het weiden van
melkvee in produktiegroepen mogelijk een oplossing.
In produktiegroepen dag en nacht weiden betekent dat twee keer per dag twee koppels
koeien van en naar huis moeten worden gebracht. Door de dieren beperkt te weiden, 1
koppel overdag en de andere ‘s nachts, kan dit bezwaar worden verminderd. Het is bekend dat het vooral bij zeer hoge temperaturen een voordeel kan zijn de dieren ‘s nachts te
weiden. Voor normale omstandigheden zijn er echter nog enige vragen over nachtelijke
weidegang. Daarom is in 1980 en 1981 het ‘s nachts en overdag weiden vergeleken.
Proefopzet
De proef werd uitgevoerd met 2 vergelijkbare koppels koeien van elk ca. 20 dieren in de
periode vanaf begin mei tot begin juli. Er werd in deze proef niet uitgegaan van produktiegroepen, maar van vergelijkbare koppels koeien om een eventueel nadelig effect van
‘s nachts weiden vast te kunnen stellen. Voor de praktijk is het de bedoeling om de hoogst
produktieve groep de toppen te laten vreten op het gunstigste deel van de dag. De ,,daggroep” had 8 uur weidegang per dag, vanaf half acht ‘s morgens tot half vier ‘s middags.
De ,,nachtgroep” weidde vanaf vijf uur ‘s middags tot zes uur de volgende ochtend, totaal
ca. 13 uur.
De daggroep werd ‘s morgens het eerst gemolken en ‘s avonds het laatst zodat deze
groep een iets gunstiger melkinterval had. Aan de op stal staande dieren werd dagelijks 2
kg droge stof uit snijmais per dier bijgevoerd. In de melkstal kregen alle dieren lokbrok. In
1980 werd aangenomen dat dit rantsoen voldoende was voor een melkproduktie van 20 kg
(vaarzen 18 kg). In 1981 was het rantsoen voldoende voor een produktie van 22 kg melk.
Dit is vergelijkbaar met de normen voor dag en nacht weidegang. Hoogproduktieve koeien
kregen per 2 kg meer melk 1 kg krachtvoer extra tot een maximum van 6 kg per dag. De
gemiddelde krachtvoergift (inclusief lokbrok) voor de dag- en nachtgroep was in 1980
resp. 2,5 en 2,4 kg per dier per dag en in 1981 in beide groepen 2,4 kg per dier per dag. In
1980 was het in het eerste deel van de proefperiode zonnig en droog, in 1981 viel daarentegen tijdens de proef nogal wat regen.
Resultaten
Het produktieverloop van beide groepen is in figuur 1 weergegeven. De gemiddelde produktie in de proefperiode is vermeld in tabel 1.
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Meetmelk per koe per daglFCM per cowper day
(kg)
28

1981
26

24

22

20

- ‘s nachts weidenlnight-grazing

-___

overdag weidenlday-grazing

18

10

20

3'0

10

Figuur 1

Tabel 1

1980
1981

Table 1

20

30

10

20

3'0

juni

mei

april

Melkproduktieverloop van ‘s nachts en overdag weidende koeienlcourse of milkproduction
of nigh t-grazing and day-grazing dairyCO ws
Gemiddelde produktie bij overdag en bij ‘s nachts weiden

Melk (kg)lmilk
Meetmel k (kg)IFCM
Melk (kg)lmilk
Meetmelk (kg)IFCM

‘s Nachts
weiden

Overdag
weiden

20,3
20,5
23,8
23,4

20,l
20,6
22,5
22,5

Nigh t-grazing

Day-grazing

Average milkyield with day grazing and night grazing

De tabel laat in 1980 geen verschil in melkproduktie zien, terwijl in 1981 de produktie van
de groep die ‘s nachts weidde iets hoger was. Omgerekend naar meetmelkproduktie (4%
vet) bleek dit verschil in produktie echter niet meer betrouwbaar. Het verloop van de melkproduktie is in 1980 normaal. In 1981 blijft de groep die overdag weidt tijdelijk wat achter
zonder dat daarvoor een duidelijke reden is. Er zijn geen aanwijzigingen dat het bijvoeren
van een geringe hoeveelheid snijmais (2 kg ds) zonder krachtvoeraanvulling in 1981 tot
een belangrijke produktiedaling geleid heeft.
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Groepswisseling
Om na te gaan of groepswisseling (dus ook een overgang van dag naar nacht weiden of
omgekeerd) invloed heeft op de melkproduktie werden beide jaren op het eind van de
proefperiode een aantal dieren gewisseld. De gemiddelde produktie van twee melkcontroles vóór en na de wisseling zijn vermeld in tabel 2.
Zoals uit tabel 2 blijkt heeft wisseling van groep weinig effect op de melkproduktie. In 1980
was de daling in melkproduktie van de dieren die in plaats van overdag ‘s nachts gingen
weiden 0,4 kg hoger dan bij de dieren die overdag bleven weiden. In 1981 was de daling
bij de dieren die ‘s nachts gingen weiden echter 1,3 kg minder. Bij de overgang van
‘s nachts weiden naar overdag weiden in 1981 was het verschil slechts 0,l kg.
Andere aspecten
Omdat er geen vergelijkbare groep volgens een normaal omweidingssysteem geweid is
kan er weinig gezegd worden over de graslandbenutting en de melkproduktie ten opzichte
van normaal omweiden. Wel kan in de praktijk bij inscharen in te lang gras vermoedelijk
wat ,,scherper” worden geweid als met een laagproduktieve groep wordt nageweid. Het is
nog de vraag of door een eventuele betere afstemming van de graskwaliteit op de melkproduktie van de hoogproduktieve groep met minder krachtvoer kan worden volstaan.
Vooral in perioden met een kwalitatief minder grasaanbod zou dit mogelijk het geval kunnen zijn. Omdat de dieren in produktiegroepen ingedeeld zijn is het dan minder bezwaarlijk
om ook in de zomer de hoogproduktieve groep krachtvoer aan het voerhek te geven en
geen krachtvoer meer te verstrekken in de melkstal. De extra tijd, die nodig is voor het ophalen van een tweede koppel koeien, wordt ten dele gecompenseerd doordat de groepen
kleiner zijn. Dit geldt ook voor het wisselen van groepen tijdens het melken, omdat de
koeien nu ongeveer gelijktijdig uit zullen zijn. Omdat ‘s zomers steeds slechts de helft van
de stal benut wordt, is er wat minder strooisel nodig. Bij ‘s nachts opstallen, in vergelijking
met dag en nacht weidegang, wordt normaal extra krachtvoer gegeven wat leidt tot iets
hogere voerkosten. Wanneer als compensatie van de kortere beweidingsduur een geringe
hoeveelheid snijmais wordt verstrekt, valt het soms niet mee het voer broeivrij te houden.
Tabel 2 Gemiddelde produktie vóór en na groepswisseling van een aantal koeien
Produktie

Weiden
voor wisseling

na wisseling

daling

1980 (kg melklmilk)
dag-dag
day-day
dag-nacht
day-night
1981 (kg meetmelk/FCM)
n a c h t - n a c h t n i g h t - n i g ht
nacht-dag
nigh
t-day
dag-dag
day-day
dag-nacht
day-night

19,2
18,2

18,3
16,9

079
133

23,2
17,9
16,5
21 ,o

21,2
15,8
14,4
20,2

270
2J
291
078

Grazing

before change

after change

decline

Production

Table 2 Average production before and after change of group of a number of dairy COWS.
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Bij het beperkt weiden met produktiegroepen kan één groep overdag en één groep ‘s nachts worden
geweid. Er hoeft dan telkens maar één groep koeien opgehaald te worden.
With restricted grazing in production groups it is possible to give day grazing to one group and night
grazing to the other. On!y one group of cows has to be brought home for each milking time.

Samenvatting
Hoewel het weiden in produktiegroepen mogelijk wat voordelen biedt ten opzichte van weiden in één groep is de extra benodigde arbeid een groot bezwaar. Dit bezwaar is gedeeltelijk te ondervangen door één produktiegroep overdag te weiden en de andere ‘s nachts. in
twee proeven op de Waiboerhoeve werd weidegang overdag (8 uur) en ‘s nachts (13 uur)
in de periode april-juli vergeleken. De melkproduktie bleek bij ‘s nachts weidegang niet lager te zijn. Het is niet bekend of dit bij een kortere beweidingsduur ‘s nachts en onder
slechtere weersomstandigheden in de herfst ook zo zal zijn.
Summary
Though grazing in production groups possibly gives advantages with regard to grazing in
one group, extra labour which is necessary is a great difficulty. An improvement might be
day-grazing for one group and night-grazing for the other group. Day-grazing (8 hours) and
night-grazing (13 hours) have been compared on the Waiboerhoeve in two experiments
from April until July. Milk production appeared not to be reduced by night-grazing. It is uncertain if milk production will be on the same leve1 with less hours night-grazing or with
cold and wet weather in autumn.
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DRIE KEER PER DAG MELKEN
Ing. W. J. Bruins

De praktijk begint enige belangstelling te tonen voor 3 keer per etmaal melken. Men verwacht een hogere melkproduktie en daardoor een beter financieel resultaat. Om het effect
van drie keer melken op de melkproduktie na te gaan, is in het winterseizoen 1980-1981
op de Waiboerhoeve een groep nieuwmelkte koeien 3 keer per etmaal gemolken.
Doel van de proef
Behalve het effect van drie keer melken op de produktie werd onderzocht of de verwachte
hogere produktie bleef voortduren als na verloop van tijd werd overgestapt naar 2 keer
melken. De gedachte daarachter is, dat het niveau van de lactatiecurve van koeien met
een hogere top in de lactatiecurve in z’n geheel hoger ligt. Voor de vergelijking 3 keer tegen 2 keer melken waren 38 oudere nieuwmelkte koeien en 18 nieuwmelkte vaarzen beschikbaar. De dieren waren ingedeeld in twee zoveel mogelijk gelijkwaardige groepen.
Eén groep werd 2 keer gemolken, en wel ‘s morgens om 7 uur en ‘s avonds om 7 uur. De
andere groep werd 3 keer gemolken: om 6 uur ‘s morgens, om 1 uur ‘s middags en 8 uur ‘s
avonds. De proef begon eind september en eindigde begin februari.
Huisvesting en voeding
De koeien waren gestald in een voerligboxenstal met een gemeenschappelijke voergoot,
zodat alle dieren evenveel voer konden opnemen. Het rantsoen bestond (op droge-stof basis) uit 45% ruwvoer en 55% krachtvoer in de vorm van meel. Er werd per dier per dag
gemiddeld 10 kg ds krachtvoer in de voergoot verstrekt. Daarnaast werd per keer melken
0,5 kg krachtvoer als lokbrok in de melkstal gegeven. De dieren werden gemolken in een
12-stands draaimelkstal met schuine standen.
Tabel 1

Gemiddelde dagelijkse produktie tijdens proefperiode (111 dagen)

Oudere koeienloldercows
2 x melken
3 x melken
Vaarzenlheifers
2 x melken
3 x melken

Table 1
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Meetmelk
(kg)

Melk
(kg)

29,8
31,7

Eiwit

Vet
%

g

%

g

31,6
33,4

3,66
3,66

1157
1222

3,31
3,26

968
994

21,3
23,6

21,2
24,2

4,04
3,84

857
929

3,32
3,22

659
683

FCM
(kg)

Milk
(kg)

%

g

%

g

Fat

Average (daily) production dwing experimental period (117 days)

Pro tein

Resultaten
Tabel 1 vermeldt de gemiddelde produktie van beide groepen oudere koeien (19 paren) en
vaarzen (9 paren). De proefperiode duurde 111 dagen.
Uit deze gegevens blijkt dat de gehaltes bij de oudere dieren door 3 keer te melken nauwelijks beïnvloed zijn. Bij de vaarzen daarentegen is zowel vet- als het eiwitgehalte bij de drie
keer melken groep lager
Het na-effect
Eén van de doelstellingen van de proef was na te gaan of de (verwachte) hogere produktie
bij de 3 keer melken groep gehandhaafd bleef als werd overgegaan op 2 keer melken. De
resultaten van de 2 groepen in de 105 dagen na beëindiging van de proef zijn vermeld in
tabel 2.
Tabel 2 Gemiddelde dagelijkse produktie na proefperiode (105 dagen)

Oudere koeienlolder cows
2 x melken
3 x melken
Vaarzenlheifers
2 x melken
3 x melken

Meetmelk
(kg)

Melk
(kg)

23,9
23,2
18,3
19,6

Eiwit

Vet
%’

g

%

g

24,7
24,0

3,77
3,78

932
907

3,31
3,26

817
783

17,4
20

4,36
3,87

759
774

3,32
3,22

577
644

%

g

%

g

__ ~~ ~__~~
FCM
(kg)

Milk
(kg)

Fat

Pro tein

Ta ble 2 Average daily production after experimental period (7 05 days)

Uit deze cijfers blijkt dat alleen de vaarzen aan de verwachting van een blijvend hogere
melkproduktie hebben voldaan. Bij de oudere koeien kon de groep die voorheen 3 keer
gemolken werd, de groep van 2 keer melken noch in de produktie noch in de gehaltes helemaal volgen.
Voorlopige conclusies
- Vaarzen reageren beter op 3 keer melken dan oudere koeien.
- Op basis van meetmelk lag de produktie van de 3 keer gemolken vaarzen en oudere
koeien in de proefperiode 7,8% hoger.
- In de periode na beëindiging van het 3 keer melken kon geen na-effect berekend worden voor de hele groep. Afzonderlijk bekeken vertonen de oudere dieren een gering negatief (-2,8%) na-effect en de vaarzen een positief na-effect (+7,1%).
- De indruk bestaat dat de hoogte van de top van de lactatiecurve meer bepaald wordt
door de kwaliteit van het voer en de vooropnamecapaciteit van de koe dan door het aantal keren per etmaal dat de koe gemolken wordt.
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Het maximale effect van 3 keer melken kan verwacht worden als:
1. Gedurende de hele lactatie 3 keer gemolken wordt.
2. De voeding afgestemd wordt op de produktie.
3. Het melkinterval regelmatig over het etmaal is verdeeld.
Tentative conclusions
Heifers have a better reaction on three times milking a day than older cows.
On base of FCM the production of 3 times milked heifers and older cows was 7,8%
hig her.
After the experimental period no higher production was found for the whole group of 3
times milked cows. Separately seen the older cows showed a smal1 negative effect
(-2,8%). The heifers showed a smal1 positive effect (+7,1%).
The height of the top of the lactation curve is mainly resulted by the quality of food and
food intake capacity of the cow. How often a cow is milked during a day is of less importante.
The best results of three times milking a day can be expected when:
1. Three times milking a day is continued during the whole lactation.
2. Feeding is connected to production.
3. The milking-interval is regularly divided during the day.
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Ing. J. Brouwer (WlMB)

Het celgetal van de melk wordt gezien als een goede graadmeter van de uiergezondheid
van melkvee. Bij een uierontsteking worden de aanwezige ziektekiemen door het lichaam
bestreden. Het celgetal neemt daarom bij een dreigende of uitgebroken ontsteking sterk
toe. De zuivelindustrie controleert regelmatig het celgetal van de geleverde melk. Het celgetal maakt trouwens ook deel uit van het uitbetalingssysteem. Een hoog celgetal kan de
melk voor bepaalde zuivelprodukten minder aantrekkelijk of zelfs ongeschikt maken. Een
te hoog celgetal leidt bovendien tot een lagere melkproduktie.
Volgens de normen wordt melk met een celgetal boven 500.000 aangemerkt als melk van
mastitis koeien.
De melkmachine

c

Om de koeien goed en vlot te kunnen melken moet de melkmachine optimaal functioneren. Het is gebleken dat vooral vacuümschommelingen onder de speen funest kunnen zijn.
Voldoende capaciteit van de vacuümpomp en -regulateur, goede afstelling van de vacuümregulateur en een goed werkend pulsatiesysteem zijn belangrijk. Daarom is het van
belang een onderhoudsabonnement op de melkmachine-installatie te nemen. Daarnaast is
een goede melktechniek noodzakelijk.

Niet alleen in de melkstal, maar ook in de
grupstal kan een goede melktechniek en
een goed onderhoud van de melkmachine-installatie een belangrijke bijdrage leveren aan het laag houden van het celgetal van de melk.
Nat only in the milking parlour, but also in
a tying sta// a good milking ski// and good
maintenance of the milking machine installa tion con tributes to keeping the cel1
number on a low leve/.

Hygiëne
Zowel in de stal (de ligplaats) als bij het melken (voorbehandeling, controle van de eerste
stralen) moet een goede hygiëne nagestreefd worden. Na het melken kunnen de spenen
ontsmet worden. Zieke koeien, vooral met uierontsteking bij voorkeur het laatst melken en
apart opstallen.
Speenbetrappen
Speenbetrappen komt op veel bedrijven nog te vaak voor. Met name op grupstallen, maar
ook ligboxenstallen kennen dit probleem. Naast problemen bij het melken leidt speenbetrappen vaak tot een uierontsteking.
Het celgetal op de Waiboerhoeve
Om een inzicht te geven in het celgetal van de melk op de Waiboerhoeve zijn de gegevens
per meikafdeling gerangschikt. Het gaat hier om tankmelk van meerder melkmalen. Bedrijfsomvang, huisvestings- en melksysteem kunnen een rol spelen bij het celgetal van de
melk. Een celgetal boven 1 .OOO.OOO is tot nu toe op de Waiboerhoeve niet gevonden. Alle
afdelingen hebben een onderhoudsabonnement op de melkmachine-installatie.
Grupstal en voerligboxenstal van afdeling 1
Tot december 1978 werden de ca. 60 koeien van de voerligboxenstal gemolken in een
zesstands melkstal met laaggemonteerde melkleiding. Er waren melkstroomindicators met
automatische afneemapparatuur in opgenomen. In december 1978 zijn de koeien overgeplaatst naar een grupstal met hoogliggende, rondgaande melkleiding van ca. 70 m, 0 38
mm, tweezijdig aangesloten op het melkopvangglas. In maart 1981 is de melkleiding vervangen door een wijdere met 0 50 mm. Een overzicht van de celgetallen is weergegeven
in tabel 1.
Uit tabel 1 zou afgeleid kunnen worden dat het celgetal van de melk in de grupstal beter
was dan in de voerligboxenstal. Dit bedrijf kreeg echter voorheen nogal eens uitgeselecteerde koeien van andere afdelingen toegewezen. Hierbij waren meerdere dieren met uiergebreken, wat het hoge celgetal in de voerligboxenstal verklaart. Vanaf 1979 kon weer
een eigen selectie op het bedrijf toegepast worden. In het eerste jaar op de grupstal kwamen door onwennigheid nogal wat speenbetrappingen voor. Daarna is een duidelijke verTabel 1

Celgetal en aantal waarnemingen bij afdeling 1

Celgetal/ce// number
(X 1000per
ml meetmelk)/
(x IOOOper
ml FCM)
tol 250 (laag)/(low)
250-500 (iets verhoogd)
500-750 (verhoogd)
meer dan 750 (hoog)l(high)
Table 1
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Aantal waarnemingenlnumber ofobservations
Voerligboxenstallshed with

Grupstal/

al/ cubicles along ra&

tying stal/

1977

1978

1979

1980

1981

4

11
34
0
0

6
25
3
1

30
19
0
0

18
26
0
0

29
10
4

Ce// number and number of observations on unit 1

betering van het celgetal opgetreden. Ook in de winter 1980/81 was het celgetal laag tot
iets verhoogd waarbij de verhoging zeer waarschijnlijk een gevolg was van een getest
vastzetsysteem in die periode. In deze periode zijn er meer speenbetrappingen gemeld.
De categorie iets verhoogd kwam meestal verspreid over het hele jaar voor.
Laagliggende melkleiding (afdeling 2)
Op deze afdeling worden de ca. 100 koeien gemolken in een 12-stands visgraatmelkstal
met laagliggende melkleiding, melkstroomindicators met lichtsignalering en vanaf 1978
met Tru Test melkmeters in vaste opstelling die in 1980 vervangen zijn door Enfarm melkmeters. Wanneer de lichtsignalering aangeeft dat een koe uit is, wordt het melkstel binnen
een minuut afgenomen. De resultaten van dit bedrijf zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2

Celgetal en aantal waarnemingen bij afdeling 2

CelgetaVcell number

c

Aantal waarnemingenlnumber ofobservations

( x 1000 per ml meetmelk)/
(x 1000 per ml FCM)

1977

1978

1979

1980

1981

tot 250 (laag)/(low)
250-500 (iets verhoogd)
500-750 (verhoogd)
meer dan 750 (hoog)l(high)

2
42
2
1

12
36
0
0

7
23
0
1

29
20

17
27
1
0

Table 2

1
0

Cel/ number and number of observations on unit 2

Melkmeetgiazen met iaagiiggende meikafvoerieiding (afdeling 3)
Op deze afdeling worden de ca. 180 koeien gemolken in een 16-stands visgraatmelkstal
met melkmeetglazen op ooghoogte, en laaggelegen melkafvoerleiding en melkstroomindicators met automatische afneemapparatuur. Op dit bedrijf wordt zomerstalvoedering toegepast. De resultaten van dit bedrijf zijn weergegeven in tabel 3.
We zien bij deze afdeling slechts 1 keer een overschrijding van de 500.000. Na 1977 was
het celgetal overwegend zeer laag.
Tabel 3

Celgetal en aantal waarnemingen bij afdeling 3

Celgetallcell number

Aantal waarnemingenlnumber of observations

( x 1000 per ml meetmelk)/
(x IOOOper ml FCM}

1977

1978

1979

1980

1981

tot 250 (laag)/(low)
250-500 (iets verhoogd)
500-750 (verhoogd)
meer dan 750 (hoog)l(high)

23
24
0
0

41
3
0
0

34
9
0
0

38
12
1
0

32
14
0
0

Table 3

Cel1 number and number of observations on unit 3
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Melkmeetglazen met hoogliggende meikafvoerleiding (afdeling 4)
Op deze afdeling worden de ca. 120 koeien gemolken in een 12-stands draaimelkstal met
melkmeetglazen (met afsluiters), melkstroomindicators met automatische afneemapparatuur. De resultaten van deze herfstkalvende veestapel zijn weergegeven in tabel 4.
In 1977 is dit bedrijf gestart met overwegend vaarzen. Oudere koeien kwamen hier toen
niet voor. De categorie iets verhoogd werd voornamelijk gevonden in de oudmelkse periode bij deze veestapel.
Tabel 4

Celgetal en aantal waarnemingen bij afdeling 4

CelgetaVcell number

(x 1000 per ml meetmelk)/

Aantal waarnemingenlnumber of obsen/ations
~_ ~--~
1977
1978
1979
1980
1981

(x 1000 per ml FCM)
tot 250 (laag)/@)
250-500 (iets verhoogd)
500-750 (verhoogd)

meer dan 750 (hoog)l(high)

40
6
3

44
2
0

28
8
1

29
15
1

0

0

0

0

18
24
0

0
_ __._ _

Table 4

Cel/ number and number of observations on unit 4

Samenvatting
Over het algemeen kan gesteld worden dat het celgetal in de melk van de Waiboerhoeve
een gunstig beeld te zien geeft. Een overschrijding van 500.000 kwam in 1977 nog op enkele afdelingen voor, daarna slechts incidenteel. Het iets verhoogde celgetal komt overwegend verspreid over het jaar voor, soms verhoudingsgewijze iets meer in de zomermaanden. Dit laatste komt met name voor op afdeling 4, waar in de zomermaanden de gehele
veestapel oudmelks is. Naast een goed onderhoud van de melkmachine-installaties kan
gesteld worden dat de melktechniek goed is. De voorbehandeling vindt normaliter plaats
als een droge voorbehandeling met papieren uierdoeken van een rol. Lichtsignalering
en/of automatisch afnemen van het melkstel hebben het blind melken sterk beperkt. Naast
een goede stalhygiëne zijn maatregelen ter voorkoming van speenbetrappen wenselijk.
Summary
The cell number is a measure for presence of an inflammation in the udder. Milk with a cell
number higher than 500.000 is considered as milk of a cow with mastitis. Such milk is less
fit for some dairy products. A too high cel1 number leads to reduced milk production and
gives reduction on milk price.
In general the cell number of milk of the Waiboerhoeve gives a favourable impression. A
few units crossed a cell number of 500.000 in 1977 after that year only occasionally. A
slightly raised cell number (250.000-500.000) is showed now and than, distributed over
the whole year, sometimes relatively more in the summer months. This happens especially
on unit 4, where the whole herd is at the end of the active lactation period in summer. Next
to a good maintainance of the milking machine installations, milking skill on the Waiboerhoeve is good. Pre-treatment and stimulation of the udder is done with dry paper cloth from
a role. Light signals or automatie removal of the clusters restrict strongly milking blind, or
prevent it totally.
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MELKPRODUKTIE EN VOERVERBRUIK OP DE
WAIBOERHOEVE
Ing. M. H. Douna (LEI)

Op de Waiboerhoeve blijken zowel de melkproduktie als de bijkomende voerkosten al een
aantal jaren gunstig af te steken bij de gemiddelde resultaten van een groep LEl-studiebedrijven in Noord-Nederland.
Gemiddeld over 4 jaar - 77/78 tot en met 80/81 - was de melkproduktie per koe met 6447
kg op de Waiboerhoeve ca. 500 kg hoger dan op de studiebedrijven, terwijl het krachtvoerverbruik op de Waiboerhoeve ca. 400 kg per koe lager lag.
Het hoge saldo opbrengsten minus voerkosten is op de Waiboerhoeve dan ook een belangrij ke pij Ier van de bedrijfsvoering.
Ontwikkeling van de melkproduktie en het voerverbruik
Uit tabel 1 blijkt dat de melkproduktie op de Waiboerhoeve vanaf boekjaar 77/78 met 568
kg is gestegen naar 6755 kg per koe in boekjaar 80/8V). In dezelfde periode steeg de gemiddelde melkproduktie op de 20 studiebedrijven in Noord-Nederland met 131 kg per koe
van 5791 kg naar 5982 kg.
In boekjaar 80/81 ligt de produktie per koe op de Waiboerhoeve 773 kg hoger dan het gemiddelde van de studiebedrijven. Maar niet alleen het verschil in melkproduktie valt op,
ook het krachtvoerverbruik per koe lijkt op de Waiboerhoeve gunstig. In boekjaar 80/81 is
op de Waiboerhoeve 1879 kg per koe verstrekt, terwijl in hetzelfde jaar op de studiebedrijven gemiddeld 2143 kg per koe werd verstrekt. Bovendien is vooral op de Waiboerhoeve
de stijging van de krachtvoergift gering geweest. Ook de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve zijn niet gestegen, daarentegen wel op de studiebedrijven. Gemiddeld over 4 jaar
zijn de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve f 50,- per koe lager geweest dan op de studiebedrijven (tabel 2). Het verschil zou waarschijnlijk nog groter zijn geweest bij gelijke
jongveebezetting. Op de Waiboerhoeve was de jongveebezetting aanmerkelijk ruimer dan
op de studiebedrijven.
Tabel 1

Melkproduktie en krachtvoerverbruik per koe
77178

78179

79180

8018 1

gem. 4 jaar/
4 years average

6187
1816

6471
1812

6375
2019

6755
1879

6447
1882

L El * studiebedrijven N- Ned/Modern farms of northern part of the Netherlands
Melk (kg/1
5791
5980
5934
5982
Krachtvoer (kg)/2
2176
2297
2468
2143

5922
2271

Waiboerhoeve:
Melk (kg)lMilk
Krachtvoer (kg)/Concenfrates

Table 1 Milkproduction and concentrate use per cow.
*) LE/ = Agricultural Economie Research Institute.
l) de bedrijfseconomische melkproduktie per koe is gelijk aan de totale melkproduktie per bedrijf
deeld door het gemiddelde aanwezige aantal melkkoeien.
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Tabel 2

Ruwvoerkosten’) en de kosten van melkprodukten per koe
77178

78179

79/80

80181

gem. 4 jaar/
4 years average

.~~~
Waiboerhoeve:
gve per melkkoe/
LSUper cow
ruwvoerkosten (gld)/
purchased roughage
melkprodukten (gld)/
milkproducts
L El studiebedrijven Noord-PAw’erLmd:
gve per melkkoe/
LSU per cow
ruwvoerkosten (gld)/
purchased roughage
melkprodukten (gld)/
milk produc ts

1,35

1,35

1,35

1,30

1,33

253

289

242

199

247

80

73

78

71

76

1,27

1,26

1,26

1,28

1,27

230

255

353

351

297

51

55

60

59

56

~~_~~. _. ~~ ~_ ________Table 2

Purchased roughage’) and the costs of milk products per cow

‘1 Bij de beoordeling van de ruwvoerkosten moet worden bedacht dat zowel de hoeveelheid als de
prijs een rol kan speIen/~~her? judging costs of purchased roughage, bear in mind that both quantity
and price can have influence.

In boekjaar 80/81 zijn de ruwvoerkosten op de Waiboerhoeve f 152,- per koe lager dan
op de studiebedrijven, terwijl het krachtvoerverbruik 264 kg per koe lager was en de melkproduktie 773 kg hoger.
De hoge melkproduktie en het lage voerverbruik hebben er toe geleid, dat het saldo opbrengsten minus voerkosten op de Waiboerhoeve gemiddeld over de laatste 4 jaar
f 600,- per koe hoger was dan op de studiebedrijven.
Saldo-opbrengsten mirw~ voerkosten
Bij de beoordeling van het saldo per koe spelen prijsverschillen zeker een rol. De gunstige
resultaten van de Waiboerhoeve ten opzichte van de studiebedrijven moeten echter vooral
worden toegeschreven aan verschillen in kilo’s melkproduktie en krachtvoerverbruik. Een
geringer deel is afkomstig van het verschil in omzet en aanwas, waaraan vooral de hogere
jongveebezetting per melkkoe op de Waiboerhoeve debet is.
Het saldo opbrengsten minus voerkosten per koe is van 77/78 tot en met 80/81 gemiddeld
f 681,- hoger geweest dan op de studiebedrijven. Dit verschil is ontstaan uit f 452,- hogere opbrengsten per koe en f 229,- lagere voerkosten per koe. De krachtvoerkosten waren f 198,- lager (tabel 3).
De post omzet en aanwas wordt naast de verhouding melkvee/jongvee ook door het afkalfpatroon en de opbrengstprijzen bepaald. De voeraankoopprijzen bepalen mede de voerkosten. Vooral door een wat lager vetgehalte was de uitbetaalde melkprijs op de Waiboerhoeve f 1,36 per 100 kg lager dan gemiddeld op de studiebedrijven. De aankoopprijs van
het krachtvoer was gemiddeld op de Waiboerhoeve f 1,57 per 100 kg lager.
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Tabel 3

Saldo-(opbrengsten minus voerkosten) per koe, gemiddeld van 77/78 tot en met 80/81 (gld)
Waiboerhoeve

Studiebedrijven

Verschil

Opbrengs ten/re turns:
Melkgeldlreturn for milk
Omzet en aanwas/turnover and growth
Overigelother
Totaalltotal

4030
838
66
4934

3782
677
23
4482

+248
+161
+ 43
+452

Voerkosten/costs for feed:
Krachtvoer/concentrates
Kunstmelklmilk replacer
Ruwvoerlroughage
Totaalltotal

790
76
246
1112

988
56
297
1341

-198
+ 20
- 51
-229

3822

3141

+681

Waiboerhoeve

Modern
farms

Differente

Saldo (opbrengsten minus voerkostenl
margin (returns minus feed costs)

Table 3

Margin (return minus feed costs) per cow, average of the period 77/78-80/8 1 (Hf/.)

Werkwijze van de Waiboerhoeve
Om exact aan te geven hoe de gunstige verhouding tussen melkproduktie en aangekocht
voer op de Waiboerhoeve tot stand komt, is niet eenvoudig. Dat de graslandproduktie, het
graslandgebruik en de benutting van de graslandprodukten door het melkvee er een rol bij
spelen mag worden aangenomen.
De goede bruto graslandproduktie op de jonge kleigrond en de geringe verliezen bij beweiding en zomerstalvoedering zijn op de Waiboerhoeve natuurlijk van grote invloed. Ook de
kwaliteit van de voederwinning kan een rol spelen. Waarnemingen wijzen uit dat de drogestofopname uit gras en kuilvoer gunstig is en de voederverliezen gering. Daarnaast vindt
een efficiënte verdeling van het voer over melkgevende en droge koeien plaats.
Dit complex van factoren heeft er toe geleid dat op de Waiboerhoeve meer melk uit eigen
ruwvoer (weidegras, voordroogkuil en snijmaiskuil) werd geproduceerd dan gemiddeld op
de studiebedrijven. Het is moeilijk de verschillen terug te brengen tot verschillen in de kwaliteit van de bedrijfsvoering en factoren zoals grondsoort, ontwatering en verkaveling, waar
op korte termijn weinig aan te veranderen is. Enige aanwijzingen kunnen wellicht worden
verkregen door vergelijking van het werkelijke en het normatieve voerverbruik.
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Vergelijking normatief en werkelijk voerverbruik
Het. normatieve voerverbruik wordt vastgesteld op basis van normen. Op basis van de beschikbare oppervlakte grasland, de verkaveling, het N-verbruik, de melkproduktie en het
graslandgebruikssysteem wordt berekend hoeveel voer uitgedrukt in kVEM naast weidegras en geconserveerde graslandprodukten onder normale omstandigheden gevoerd zou
moeten worden. Door het werkelijke voerverbruik, dat om allerlei redenen van het normatieve voerverbruik kan afwijken, uit te drukken in een percentage van het normatieve voerverbruik krijgt men een indruk van de efficiency van het graslandgebruik. Afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld abnormale weersomstandigheden, verliezen
door slechte bewaring en verliezen bij het voeren.
Nu blijkt in boekjaar 80/81 op de studiebedrijven het werkelijke voerverbruik goed overeen
te stemmen met het normatieve voerverbruik, op de Waiboerhoeve evenwel is het werkelijk voerverbruik ca. 20% lager dan het normatieve voerverbruik. Een aanwijzing voor een
efficiënte graslandbenutting mag hierin wel worden gezien. Het saldo opbrengsten minus
voerkosten wordt er gunstig door beïnvloed.
Conclusie
Het hoge saldo opbrengsten minus bijkomende voerkosten op de Waiboerhoeve is een
belangrijke pijler van de bedrijfsvoering. De hoge melkproduktie en de lage voerkosten
(krachtvoer) wijzen op een efficiënte benutting van het beschikbare grasland en op efficiënte voedermethoden.
Conclusion
A high margin of returns feed costs on the Waiboerhoeve is an important part of farm management. High milkproduction and low feed costs (concentrates) indicate an efficient utilize of grassland and efficient feeding practice.

52

GEPROGRAMMEERDE KRACHTVOERVERSTREKKING BIJ
ZELFVOEDERING
J. W. F. Hijink

Bij zelfvoedering moet meestal al het krachtvoer in de melkstal worden verstrekt. De ervaring leert dat met name de hoogproduktieve dieren niet al het krachtvoer tijdens het melken
opnemen. Ook wanneer deze dieren langer in de melkstal blijven, zijn de resten toch nog
aanzienlijk.
Een en ander heeft tot gevolg dat een aantal bedrijven met zelfvoedering inmiddels is
overgegaan op geprogrammeerd verstrekken van krachtvoer. Een eenvoudig en betrekkelijk goedkoop voersysteem voor ruwvoer wordt dan gecombineerd met een vrij duur systeem voor verstrekken van krachtvoer.
Op afdeling 2 van de Waiboerhoeve is onderzocht of bij zelfvoedering van goed ruwvoer
en een voldoende (20 cm) vreetbreedte de krachtvoerhoeveelheid enigszins beperkt kan
worden zonder dat dit grote gevolgen voor de produktie heeft. Dit onderzoek is gedaan in
de stalperiode van 1979-1980 en 19804 981.
Vergelijking van beperkt krachtvoer met krachtvoer volgens norm
De koeien zijn in beide stalperioden in 2 produktiegroepen ingedeeld. De nieuwmelkte dieren werden gevoerd uit de sleufsilo met de beste kwaliteit voordroogkuil en de laagproduktieve dieren (oudmelkt en droog) uit de sleufsilo met de minder goede voordroogkuil. De
beschikbare vreetbreedte was ca. 20 cm per dier. De produktiegroepen waren gescheiden
in de ligboxenstal gehuisvest. Er werd nagegaan in hoeverre de produktie wordt beïnvloed
door beperking van de krachtvoergift tot maximaal 9 kg per dier per dag. Daarbij wordt voldoende mogelijkheid gegeven voor het in zelfvoedering opnemen van goed ruwvoer. Binnen de produktiegroepen werden de twee proefbehandelingen toegepast. De koeien werden ingedeeld volgens het schema van een blokkenproef.
Groep Norm:
krachtvoeraanvulling tot de norm, te verstrekken via geprogrammeerde
krachtvoerapparatuur (maximaal 15 kg);
Groep Beperkt: krachtvoerverstrekking tot de norm met een maximum van 9 kg (vaarzen
Omdat de krachtvoeropname in de melkstal moeilijk is vast te stellen kregen ook de
koeien van Groep Beperkt het krachtvoer via de geprogrammeerde krachtvoerapparatuur
(dus niet geheel vergelijkbaar met krachtvoer in de melkstal).
De beperking van de krachtvoergift vond nagenoeg alleen plaats bij de hoogproduktieve
dieren in Groep Beperkt. Dieren van Groep Beperkt met hoge produkties werden sterker
en veelal ook langer beperkt dan dieren met lagere produkties van dezelfde groep. Zodra
de dieren op een krachtvoerniveau van 9 kg of lager kwamen was de behandeling van
Groep Norm en Groep Beperkt gelijk. De gekorte hoeveelheid krachtvoer van de periode
waarin onder de norm is gevoerd werd later niet alsnog gegeven.
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Goede ruwvoeropname
Tabel 1 geeft een indruk van de kwaliteit van het ruwvoer. Telkens zijn gemiddelde analyseresultaten van het aan beide produktiegroepen verstrekte ruwvoer vermeld.
Zoals uit tabel 1 valt af te leiden werd de beste graskuil verstrekt aan de hoogproduktieve
groep. In de eerste proef werd enkele keren van sleufsilo gewisseld vanwege de variatie in
kwaliteit van de graskuil in eenzelfde sleufsilo. Tot 20 februari 1980 waren de produktiegroepen gescheiden, vanaf die datum hadden beide produktiegroepen gezamenlijk toegang tot twee silo’s; één met graskuil en één met snijmaiskuil. In de tweede proef had de
hoogproduktieve groep graskuil 4 uit silo 2 (tot 1 april 1981) ter beschikking en de laagproduktieve groep graskuil 5 uit silo 1 (tot 1 januari 1981) en daarna graskuil 6 uit silo 3. Vanaf
april 1981 hadden beide produktiegroepen gezamenlijk toegang tot graskuil 6 en de snijmaiskuil. Om een indruk te krijgen van de ruwvoeropname zijn in tabel 2 de gemiddelde
opnamen aan droge stof vermeld.
In beide proeven was de ruwvoeropname van de hoogproduktieve groep hoger dan die
van de laagproduktieve groep. De hoogproduktieve groep had ook de beschikking over beter ruwvoer. Omdat de koeien van Groep Norm en van Groep Beperkt thuishoorden in beide produktiegroepen, kan er niets gezegd worden over de opname van hoog- of laagproduktieve dieren afzonderlijk.
Tabel 1

Analyse van het ruwvoer

soort

Produktie
groep

ruwvoer

Proef 1 (‘79~‘80)lExperiment 1
Graskuil 1/
hooglhigh
wilted silage 1
Graskuil
2/
laag/low
wilted silage 2
Graskuil 3/
hoog
+
laag/
wilted silage 3
high + low
Snijmaiskuill hoog + laag/
high + low
maize silage
Proef 2 (‘80~‘81 )lExperiment 2
Graskuil 4/
hooglhigh
wilted silage 4
Graskuil
51
laag//ow
wilted silage 5
Graskuil
6/
laag/low
wilted silage 6
Snijmaiskuill hoog + laag/
maize silage
high + low
Roughage

Produc tion
group

Ds
%

NH,fractie

45,8

In zandhoudende droge stof
ras

re

vre

rc

VEM

13

122

175

123

265

796

42,0

17

139

192

129

267

743

38,4

10

144

160

112

270

770

27,3

-

50

74

34

225

926

49,5

7

108

195

141

237

898

40,2

14

119

174

118

288

758

39,7

21

152

164

107

271

693

25,6

-

59

79

39

206

933

DM
%

NU,fraction

ash

CP

D C P crude VEM*)
fibre

Con ten ts in DM (incl. sand)
Table 1

Analysis of roughage.

*) VEM = feeding unit milk.
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Tabel 2 Opname aan droge stof (gemiddeld per dier per dag)
mp__ _ - _~~___
--.Maand
Proef1
___~__. ___~
November
December
Januari
Februari
Maart
GemiddeldlAverage

Proef 2

~_ _

hoog

laag

hoog

laag

10,9
10,o
970
894

992
876
870
875

4 0,o

972
971
991

1 o,o*)

979
974
9’7

977

879

839
976

high

low

high

731
9,4*
898
low

-___.Month

Experiment
Table 2

1 -_ __ _-

Experiment 2

Intake of dry matter (average per cow per day).

*) Eenderde snijmaislone third maize silage.

Produktiegegevens
De produktiegegevens van de proefperiode en de naperiode (waarin beide groepen weer
naar de norm werden gevoerd) zijn vermeld in tabel 3. Sij de Groep Beperkt zijn dat zowel
gegevens van koeien die lang (tot 120 dagen) als van koeien die slechts kort (20 dagen)
beperkt zijn in de krachtvoerverstrekking.
Uit tabel 3 blijkt dat in de eerste proef de beperkte groep 0,6 kg melk per dier per dag minder produceerde dan de norm groep. In de tweede proef gaf de beperkte groep echter 0,6
kg melk meer. De krachtvoergift van de beperkte groep was in beide proeven ca. 2 kg lager dan die van de norm groep. Wellicht hebben de beperkt gevoerde koeien de lagere
Tabel 3

Produktiegegevens van alle koeien met een beperkte krachtvoeropname en die van hun
naar de norm gevoerde partners

Proefperiodelexperimental period
Melk (kg)lmi/k
Vet (%)lfat
Meetmelk (kg)IFCM
Krachtvoer (kg)lconcentrates
Naperiodelafter experimentalperiod
Melk (kg)lmi/k
Vet (%)lfat
Meetmel k (kg)IFCM

Proef 1 (n =34; ‘79/‘80)

Proef 2 (n=25; ‘80/‘81)

Beperkt -

Beperkt

Norm

(5 wekenlweeks)
24,0
24,6
4,03
3,96
24,l
24,5
790
970
(6 wekenlweeks)
21,9
22,9
3,88
3,91
21,5
22,6

.__.~

Norm

(9 wekenlweeks)
27,5
26,9
4,04
4,ll
27,6
27,3
871
10,4
(7 wekenlweeks)
23,3
24,5
3,98
4,Ol
23,2
24,5

Res tric ted
Standard
Standard
~--- Experiment 2
Experiment 1
(n =25; ‘80/‘8 7)
(n = 34; ‘79/‘80)

Res tric ted

Table 3

Production data of al/ cows with a restricted quantity of concen tra fes and of their standard
feeded partners.

55

krachtvoergift in proef 2 beter gecompenseerd met meer ruwvoer dan in proef 1. In proet 2
was de ruwvoerkwaliteit voor de koeien (hoogproduktief) duidelijk beter dan in proef 1. In
de naperiode blijkt dat de melkgift van de beperkt gevoerde groep in zowel proef 1 als in
proef 2 ca. 1 kg lager is dan die van de naar de norm gevoerde groep. Het verschil in melkgift is dus groter geworden: in proef 1 van -0,6 naar -1,O en in proef 2 van +0,6 naar
-1,2 kg ten nadele van de beperkt gevoerde groep. De verschillen in melkvetgehalte waren slechts klein waardoor de meetmelkprodukties ongeveer overeenkwamen met de
melkgiften.
Produktiegegevens van langer beperkt gevoerde koeien
In het voorgaande waren ook dieren betrokken die slechts een korte tijd werden beperkt in
krachtvoergift: Van deze dieren is niet te verwachten dat hun produkties daardoor sterk
negatief worden beïnvloed. Daarentegen zouden dieren die lange tijd in krachtvoer werden
beperkt een grotere negatieve invloed op hun produktie kunnen laten zien. In tabel 4 worden daarom koeien die 6 weken of langer beperkt zijn gevoerd vergeleken met hun partners uit de naar de norm gevoerde groep.
Tabel 4

Produktiegegevens van de langer beperkt gevoerde koeien en hun partners uit de naar de
norm gevoerde groep
Proef 1 (n =

_
Proefperiodelexperimental period
Melk (kg)lmilk
Vet (%)lfat
Meetmelk (kg)IFCM
Krachtvoer (kg)lconcentrates
Naperiodelafter experimental period
Melk (kg)lmilk
Vet (%)lfat
Meetmel k (kg)IFCM

Beperkt

18; ‘79/‘80)
Norm

(7 wekenlweeks)
23,4
24,8
4,lO
4,02
23,7
24,9
791
994
(6 wekenlweeks)
20,o
22,3
4,03
4,02
20,l
22,4
Restricted

Standard

Experiment 1
(n = 16; ‘79/‘80)
Table 4

Proef 2 (n = 20; ‘80/‘81)
Beperkt

Norm

(11 wekenlweeks)
27,5
26,9
4,02
4,08
27,6
27,3
891
10,4
(6 wekenlweeks)
22,9
24,7
3,97
4,02
22,8
24,8
Res tricted

Standard

Experiment 2
(n =20; ‘80/‘8 7)

Production data of cows which got a longer period a restricted quan tity of concentra tes and
of their standard feeded partners.

Uit tabel 4 blijkt dat de verschillen in melkgift hier groter zijn dan die in tabel 3. In proef 1
was de melkgift van de langer beperkt gevoerde koeien 1,4 kg lager dan die van de vergelijkbare naar de norm gevoerde koeien; in proef 2 was de melkgift van de beperkt gevoerde
groep echter 0,6 kg hoger. De krachtvoergift van de beperkt gevoerde groep was in beide
proeven gemiddeld 2,3 kg lager dan die van de naar de norm gevoerde groep. In de naperiode blijken de verschillen duidelijk groter te worden ten nadele van de beperkt gevoerde groep; in de eerste proef -2,3 kg en in de tweede proef -1,8 kg.
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Koeien die langere tijd beperkt zijn gevoerd laten dus daarna een grotere produktiedaling
zien (tabel 4) dan wanneer ook de koeien die een kortere tijd beperkt zijn gevoerd in de
vergelijking worden betrokken (tabel 3). Wellicht worden de lichaamsreserves van de beperkt gevoerde koeien in de proefperiode dusdanig aangesproken dat de verschillen in de
proefperiode niet zo groot zijn. In proef 2 was een beperkte krachtvoergift zelfs positief,
wellicht door het betere ruwvoer, maar in de naperiode worden de gevolgen daarvan toch
duidelijk zichtbaar. De koeien kunnen een lagere krachtvoergift in de ,,beperkte” periode
blijkbaar niet volledig compenseren door meer ruwvoer op te nemen.
Kosten - baten analyse
Om te kunnen bepalen of een beperking in krachtvoergift economisch verantwoord is,
geeft tabel 5 een overzicht van de kosten en de baten. Omdat in de proeven de ruwvoeropname van de beperkt en naar de norm gevoerde dieren binnen de hoog- en laagproduktieve groep onbekend is, is in de berekening aangenomen dat een lagere krachtvoeropname in 1 kg resulteert in een hogere ruwvoeropname van 05 kg droge stof.
Voor de berekeningen zijn de gegevens van tabel 3 gebruikt. Er is uitgegaan van de volgende prijzen: 1 kg meetmelk = f 0,65; 1 kg ds krachtvoer = f 055; 1 kg ds ruwvoer =
f 0,40.
Tabel 5 Kosten - baten analyse van een beperkte krachtvoergift vergeleken met voeren naar de
norm, gemiddeld per koe
Per dag
(kg)
Proef 1 /experiment 1
Meetmelk (kg) proefperiode/
FCM experimental period
Meetmelk (kg) naperiode/
FCM after exp. period
Besparing krachtvoer/
saved concentrates
Extra ruwvoer (ds)/
extra roughage (DM)
Saldolbalance
Proef 2lexperiment 2
Meetmelk (kg) proefperiode/
FCM experimental period
Meetmelk (kg) naperiode/
FCM ailer exp. period
Besparing krachtvoer/
saved concentrates
Extra ruwvoer (ds)/
Extra roughage (DM)

Aantal
weken

Totaal
(kg)

Bedrag
(gld)

-0,4

- 14

- 9,lO

--IJ

- 46

-29,90

zo

+ 70

+38,50

1 ,o

- 35

-14,oo

-._ ____-.----14,50

+0,3

+

19

+12,35

-1,3

- 64

-41,60

z3

+145

+79,75

172

- 76

-30,40
+20,10

Saldolbalance
Daily

0
Table 5

Number of
weeks

Total
(kg)

Amoun t
(Hf0

Costs and profit analysis of restricted concentrates rations compared with standard concentra tes ra tions, a verage per CO w.
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Uit tabel 5 blij kt dat in proef 1 de beperkt gevoerde koe in vergelijking tot de naa r d e norm
gevoerde koe een negatieve opbrengst had van ca. f 1% over totaal 11 weken. In proef 2
gaf de beperkt gevoerde koe een positieve opbrengst van ca. f 20,- over totaal 16 weken.
Het is aannemelijk dat er ook nog een produktieverschil is in de rest van de lactatie. Het
totale produktieverlies wordt geschat op respectievelijk 106 en 109 kg per koe per lactatie.
De opbrengstverschillen worden dan respectievelijk f 44,40 en f 2150 per dier ten nadele van de beperkt gevoerde koeien. Daar staat dan wel tegenover dat niet in electronische
krachtvoerdoseerapparatuur geïnvesteerd behoeft te worden.
Samenvatting
Op afdeling 2 werd bij zelfvoedering van goed ruwvoer de krachtvoergift beperkt tot maximaal 9 kg per koe per dag. Dit gebeurde omdat bij zelfvoedering geen krachtvoer meer
aan het voerhek kan worden gegeven. De koeien moeten dan al het krachtvoer opnemen
in de melkstal, waar vooral de hoogproduktieve dieren niet voldoende tijd voor hebben.
Er werden twee proeven gedaan waarbij voldoende mogelijkheid voor het opnemen van
ruwvoer werd gegeven. De resultaten laten zien dat bij een goede ruwvoerkwaliteit een
beperkte krachtvoergift tijdens de proefperiode niet tot produktiedaling leidt. Minder goed
ruwvoer gaf wel direct produktiedaling. In beide gevallen trad een sterke produktiedaling in
de naperiode op. Deze verlaagde melkgift was het grootst bij de dieren die langere tijd in
krachtvoerhoeveelheid waren beperkt.

Een eenvoudig systeem van zelfvoedering van ruwvoer. . .
A simple system of selffeeding of roughage. . .
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. ..is hier gecombineerd met het verstrekken van krachtvoer via geprogrammeerde doseerapparatuur
in buitengeplaatste boxen. Het is de vraag of het eenvoudig voersysteem voor ruwvoer gecombineerd
kan worden met een eveneens eenvoudig systeem voor het verstrekken van krachtvoer.
. . .is combined with automatically dosing of concentrates in outsideplaced cubicles. It is a question if a
simple feeding system for roughage can be combined with an so simple system for feeding concen trates.

Summary
On unit 2 with a self-feeding system on the Waiboerhoeve, quantity of concentrates has
been restricted to maximum 9 kg per cow per day. This, because there was no possibility
for using a feeding fence for feeding extra concentrates. In this situation the cows have to
eat their whole concentrates ration in the milking parlour, wherefor especially high productive cows have too less time.
Two experiments have been done with sufficient possibilities for intake of roughage. Results showed that a restricted ration of concentrates, together with roughage of good quality gives no descent of milk production. Roughage of less good quality resulted however in
an immediate decline of milk production. Both cases showed a strong decline of milk production in the after experimental period. Milk yield declined most with cows which had
been restricted in their ration of concentrates during a longer period.
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v
KRUISLINGSTI
Ing. H. E. Harmsen

Uit proeven met Piemontese kruislingstieren is gebleken dat de kruislingen voor het verkrijgen van een optimale slachtrijpheid op een hoger eindgewicht kunnen worden afgeleverd dan de stieren van Nederlandse rassen. Bij eenzelfde voedingsniveau is de dagelijkse gewichtstoename van de stieren van kruislingen en van de Nederlandse rassen
praktisch gelijk. Wel is het karkasgewicht van kruislingen 6% hoger door het hogere aanhoudingspercentage bij het slachten, uitgaande van eenzelfde levend gewicht.
Voor de totale energieopname van vleesstieren wordt een gedeelte gebruikt als onderhoudsvoer en een gedeelte voor aanzet van vlees. Hoe beter de groei (dus hoe sneller de
vleesaanzet) hoe eerder het afleveringsgewicht is bereikt en zoveel te lager zal het voederverbruik per kg groei zijn. Gezien de ervaringen met de Piemontese kruislingstieren
moet het mogelijk zijn om bij een hoge groeisnelheid een slachtgewicht boven de 300 kg
te bereiken, zonder dat de stieren te vet zijn. De vraag was echter in hoeverre een (duurder) rantsoen met een hogere energiewaarde door meer krachtvoer nog kan worden omgezet in een rendabele opbrengst voor de kruislingstieren.

De voederkosten voor de Piemontesekruislingstieren met een lage krachtvoergift waren lager dan met een hoge krachtvoergift. De algemene kosten waren echter zodanig hoger dat de kosten per kg
groei nauwelijks meer verschilden.
Feeding costs for Piemon tese crossbreds
on a ration with little concentrates were
less than feeding costs with a ra tion with
more concentrates. Genera1 costs for animal on a low concentrates leve/ in their
ra tion were higher, so costs per kg grow
showed nearly no differente.
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Proefopzet
Aanvankelijk was het de bedoeling om vanaf de opfok aan de ene groep kruislingstieren
naast onbeperkt snijmaiskuil meer kunstmelkpoeder en meer krachtvoer te verstrekken.
Dit was niet mogelijk door een te zeer gespreide aanvoer. De kruislingstieren (Pi x FH)
hadden bij de start van de proef een gemiddeld gewicht van ruim 200 kg. Elke groep stieren met meer of minder krachtvoer is weer onderverdeeld in twee groepen stieren met een
gewicht van ca. 170 en 260 kg. Tot de aanvang van de proef is aan alle stieren onbeperkt
snijmaiskuil en 2 kg eiwitrijk krachtvoer verstrekt.
Krachtvoerhoeveelheden
Vanaf het begin van de proef tot de aflevering als slachtrijpe stier zijn de in tabel 1 genoemde hoeveelheden krachtvoer per dier per dag verstrekt. Het gaat om stierenbrok
18%. Een gedeelte van de stierenbrok bevatte 90 mg Romensin per kg krachtvoer (2 kg
tot een leeftijd van een jaar en 3 kg boven een jaar). Het blijkt dat de stieren met het hogere krachtvoerniveau 24 en 22 dagen eerder zijn afgeleverd dan de stieren met het lage
krachtvoerniveau. Ook waren de stieren met de hogere krachtvoergift 11 en 16 kg zwaarder bij aflevering dan de stieren uit de andere groepen.
Groei en slachtkwaliteit
De resultaten worden weergegeven als gemiddelde per groep. Gewichten, groei, aanhoudingspercentage en slachtkwaliteit zijn in tabel 2 weergegeven. Het btijkt dat bij de stieren
Tabel 1

Hoeveelheid krachtvoer (kg) per dier per dag

Krachtvoerniveau//eve/ ofconcentrafes quantity
Aantal stierenlnumber of bulls
Begingewicht (kg)lweight at sfati
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
AfleveringsgewichWeighf at delivery
Aantal dagenlnumber of days
Krachtvoer (kg per stier)/
concen tra tes (kg perbul)
Krachtvoer (kg per stier per dag)/
concen tra tes (kg perbul/ per day)

~ .~. ___
Table 1

Hooglhigh Laagllow Hooglhigh Laagllow
18
263
3
4
4
4
5
5
5
5
5

20
262
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

-

-

588
278
1216

577
302
778

n 494

-

276

18
170
2,5
3
395
395
4
4
4
4
4
5
5
559
320
1217

33

19
167
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
543
340
869
236

.~__. ___

Daily quantity of concen trates (kg) per bul
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Tabel 2 Gewicht, groei en slachtkwaliteit
~~
Krachtvoerniveau/
leve/ of concentra tes quan tity
Proefperiode (dagen)/
experimen tal period (days)

Begingewicht (kg)lweight at start
Afleveringsgewicht/weight at delivery
Karkasgewicht (kg)l)/weight of carcase
Aanhoudingspercentage/
killing ou t percentage
Groei per dag (g)ldai/y growth
Slachtkwaliteit2)lcarcase quality
Bevleesd heidlmeatiness
Bedekkend vetlfat deposit
Inwendig vetlinterior fat

Table 2

Hooglhigh

Laag/&

Hooqlhigh

Laagllow

278

302

320

340

263
588
353
60,O

262
577
354
61,4

170
559
340
60,8

~~

1144

__~

474
391
394

1060
474
393
394
~___

1216

4,3
3,2
3,3

167
543
330
60,8
1106

494
331
393
- ~-~~

Weight, growth and quality of carcase

‘i “~erdi:r7g to method of
l) Slachtgewicht volgens de methode ,,schoon slachten”lweight of carcase L,
,, clean slaugh tering “.
*) Kwaliteitsbeoordeling volgens IVO-methodelgraduating according to IVO-method.

die zwaarder en ouder waren bij het begin van de proef, het slachtgewicht van zowel de
groep stieren met het hoge als de stieren met het lage krachtvoerniveau gelijk is. De groei
van de stieren met het lagere krachtvoerniveau is, omgerekend met eenzelfde aanhoudingspercentage, 84 gram per stier per dag lager. Van de jongere stieren bleek het slachtgewicht van het hogere krachtvoerniveau 10 kg hoger te zijn. De groei van deze stieren is
ook 110 gram per stier per dag hoger.
Het krachtvoerniveau was voor de oudere stieren naast onbeperkt snijmaia resp. voor
hoog en laag krachtvoer 4,4 en 2,6 kg en voor de jongere stieren 3,8 WI 2,6 kg krachtvoer
per stier per dag. Bij de beoordeling op slachtkwaliteit bleken er praktisch geen verschillen
te zijn tussen de twee verschillende krachtvoerniveaus en de oudere en jmgere stieren.
Volgens deze beoordeling mag worden uitgegaan van eenzelfde grijs ;:juí- O;g slachtgewicht. Het blijkt dus goed mogelijk Piemontese-kruislingen met een vlij tr~~9:: y!‘oei toch o p
een behoorlijk hoog slachtgewicht af te zetten zonder dat te veel ververllrq q+xed t .
hergieopname en -verbruik per kg groei
De voederopname aan snijmaiskuil en krachtvoer en het voederverbi-uik k&jcrden vermeld
in tabel 3.
Door het verschillend krachtvoerniveau is door het onbeperkt verstrekken van sni4 maiskuil
een groot verschil ontstaan in de droge-stofopname van de snijmaiskuil. ln de totale energieopname gedurende de proefperiode zijn de verschillen klein. Dat de stieren op een laag
krachtvoerniveau 20 dagen langer zijn aangehouden heeft niet geleid tot een hoger voedergebruik per kg groei. De dagelijkse energieopname is voor de stieren met de hogere
krachtvoergift respectievelijk 660 en 720 VEVI per stier per dag hoger. Met deze hogere
energieopname, zou volgens de huidige normen voor vleesstieren! de groei per stier per
dag hoger moeten zijn dan welke in deze proef is bereikt. Deze in verhouding te lage groei
in verband met de hogere energieopname is ook waargenomen bij proeven met vleesstieren op de proefboerderij ,,De Vlierd”, Evenals toen zijn er nu aanwijzingen dat de voederwaardering voor snijmaiskuil minder gunstig is als voor de stierenbrok.
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Tabel 3

De voederopname per stier

Krachtvoerniveaul
leve/ of concen tra tes quantity
Proefperiode (dagen)/
experimen tal period (days)
Snijmais (kg ds)lmaire silage (kg DM)
Krachtvoer (kg)lconcentrates (ks)
Totaal (kg ds)ltota/ (kg DM)
vreldcp
VEVllfeeding unit growth
Groei (kg)l)/growth (ks)
kVEVI per
kg groeilfeeding units
growth x 7 000 per kg growth
Table 3

Hooglhigh

Laagllcw H o o g l h i g h Laagliow
302

278
1197
1216
2292
293
2405
318
7,56

1646
778
2346
241
2412
320
7,53

320
1259
1217
2354
295
2467
389
6,34

340
1517
869
2302
248
2376
376
6,32

Intake of feed per bul/

j) Aanhoudingspercentage 60,8/ki//ing out percentagehsO,B

Kosten
Voor de berekening van de voederkosten is aangenomen dat de eiwitbehoefte van de stieren met een hoog krachtvoerniveau voldaan wordt met stierenbrok 12% vre, en dat voor
stieren met een laag krachtvoerniveau stierenbrok 18% vre voldoende is voor de eiwitvoorziening. De aangenomen kosten zijn:
Snijmaiskuil
f 0,35 per kVEVI;
Stierenbrok 12%
f 50,- per 100 kg;
Stierenbrok 18%
f 55,- per 100 kg.
Voor algemene kosten zoals huisvesting, rente, uitvalrisico en arbeid is f 1,25 per stier per
dag gerekend. De diverse kosten zijn vermeld in tabel 4.
Tabel 4

Voederkosten, algemene kosten en kosten per kg groei (gld)

Krachtvoerniveau/
leve/ of concentrates quantity
Proefperiode (dagen)/
experimen tal period (days)
Kostenlcosts
Snijmaiskuillmaize silage
Krat h tvoer/concentra tes
Totaal voer/ total for feeding
Algemene kosten (f 1,25/dier/dag)/
genera1 costs (Hf/ 1,25/bull/day)
Totale kostenltotal costs
Groei stier in proefperiode (kg)/
gro wth bul1 in experimen tal period (kg)
K o s t eper
n k g groeilcosts
k g growth
per

Hooglhigh

Laagllow Hooglhigh Laagllow

278

302

320

340

416
608
~._ _1024
348

572
428

438
609

527
478

1000
378

1047
1005
400
425
__~ __~ - . _ .--- ~-

1372
318

1378
320

1447
389

4,31

4,31

1430
376

3,72

3,80

-__- ______ _ __~ ~__. ~______ ..~__ ___~ -____ ~~----- --~---~ __.~._.II_
Table 4

Feeding costs, general costs and costs per kg growth (Hf/.)

63

De verschillen in voerkosten voor hoog en laag krachtvoerniveau blijken vrij groot te zijn
wanneer wordt uitgegaan van de genoemde prijzen voor krachtvoer en snijmaiskuil. De
laagste totale voederkosten zijn behaald met de stieren met het lage krachtvoerniveau,
niettegenstaande een proefperiode van gemiddeld 22 dagen langer dan die van de stieren
met meer krachtvoer in het rantsoen. De algemene kosten, bestaande uit een vast bedrag
per dier per dag hangen af van de lengte van de proefperiode. De kosten per kg groei zijn
voor de oudere stieren belangrijk hoger dan voor de jonge stieren doordat de onderhoudsbehoefte van de laatsten lager is. Voor de oudere stieren blijkt een verschil in krachtvoergift niet van invloed te zijn op de kosten per kg groei. Voor de jongere stieren met een
krachtvoergift van respectievelijk 3,8 en 2,6 kg per dier per dag, zijn de kosten per kg groei
bij de stieren met de hoge krachtvoergift iets lager. Deze gunstiger kostprijs per kg groei is
vooral ontstaan door de betere groei van de stieren met het hoge krachtvoerniveau.
Het blijkt dus mogelijk Pi x FH kruislingen tot een hoger eindgewicht af te mesten met behoud van de optimale slachtrijpheid. Een hogere krachtvoergift verbetert de groei van de
stieren, waardoor ze in een kortere periode slachtrijp worden. De hogere kosten voor het
extra krachtvoer worden opgeheven door de lagere algemene kosten, zodat de kosten per
kg groei voor de stieren met een hoog en laag krachtvoerniveau praktisch gelijk zijn.
Samenvatting
Op de Waiboerhoeve is een proef uitgevoerd met Pi x FH kruislingstieren die naast onbeperkt snijmaiskuil een normale of grotere hoeveelheid krachtvoer kregen. Als criterium
voor aflevering is steeds gestreefd naar de optimale slachtrijpheid. Uit deze eerste proef
kwam het volgende naar voren.
- De groei van alle kruislingstieren was gemiddeld 1132 gram per stier per dag. De proefperiode telde 278 en 340 dagen.
- Door een extra hoeveelheid krachtvoer in het rantsoen op te nemen (1,8 kg per dag voor
de oudere stieren en 1,2 kg voor de jongere stieren), is een groeitoename vastgesteld
van respectievelijk 84 en 110 gram per stier per dag.
- De stieren zijn afgeleverd op een gemiddeld slachtgewicht van 345 kg. Bij een aanhoudingspercentage van 60,8 komt dit overeen met een levend gewicht van 567 kg.
- Bij de karkasbeoordeling bleken de kruislingstieren bij deze vrij hoge groei en hoog
eindgewicht nog wel optimaal slachtrijp te zijn. Tussen de groepen stieren werd praktisch geen verschil vastgesteld in bevleesdheid, vetbedekking en inwendig vet.
- De stieren met minder krachtvoer in het rantsoen zijn gemiddeld 22 dagen langer aangehouden. De algemene kosten stegen hierdoor met ca. f 2750 per stier.
- Ondanks de langere mestperiode van de stieren met de lagere krachtvoergift was de
voederopname en de voederconversie zeker niet ongunstiger.
- De voederkosten voor de stieren met de lage krachtvoergift zijn lager, maar de algemene kosten zijn hoger zodat de kosten per kg groei praktisch gelijk zijn wanneer wordt
uitgegaan van de aangenomen prijzen.
- Voor de oudere stieren (meer onderhoudsvoer) bleken de kosten per kg groei belangrijk
hoger te zijn dan voor de jonge stieren.
- Het bleek goed mogelijk om kruislingstieren (Pi x FH) slachtrijp af te leveren op een
slachtgewicht van 345 kg. De behaalde groei was afhankelijk van het krachtvoerniveau
1050-1200 gram per stier per dag.
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Summary
On the Waiboerhoeve an experiment has been carried out with crossbred bulls (Piemontese x Dutch Friesian) on a ration of ad lib maize silage and a normal or a bigger quantity
of concentrates. As criterion for date of delivery an optimal slaughtering weight has been
pursued. This experiment showed the following results.
- Average daily growth of all crossbred bulls was 1132 grammes per buil. The experimental period counted respectively 278 and 340 days.
- W ith an extra quantity of concentrates in the ration (1,8 kg daily for the older bulls, 1,2
kg daily for younger bulls) an increase of growth of respectively 84 and 110 grammes
per bull per day has been found.
- The bulls have been delivered on an average slaughtered weight of 345 kg. This results
in a live weight of 567 kg (counting with a killing out percentage of 60,8).
- When judging carcase quality, it appeared that crossbred bulls do not pass an optimal
fitness for slaughtering with this quick growth and high weight at delivery.
- Between the groups of bulls nearly no differente has been seen in meatiness, fat deposit and interior fat.
- Bulls with less concentrates in their ration have been kept 22 days more in average.
General costs raise in consequente of this about Hfl. 2750 per buil.
- Despite a longer fattening period of the bulls with less concentrates in their ration, the
total feed intake and food conversion was certainly not more unfavourable.
- Feeding costs for bulls on a smaller quantity of concentrates are less, but general costs
are higher. Costs per kg growth are about the same.
- For elder bulls (more food for maintainance) costs per kg growth appeared to be much
higher than for young bulls.
- It appeared to be well possible to deliver crossbred bulls (Pi x FH) on a slaughtering
weight of 345 kg. The reached growth depended on the leve1 of the concentrates ration
and was about 1050-1200 grammes per bull per day.
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KRACHTVOERBAK OP HOOG NIVEAU
W. J. Buitink, IMAG

Het verstrekken van krachtvoer in stallen met een voergang kan plaatsvinden met eenvoudige middelen zoals bijvoorbeeld een met handkracht bediende krachtvoerdoseerkar. Een
voorwaarde hierbij is, dat er langs de voergoot een zijstrook van ongeveer 1,20 m breed
vrij moet blijven. In de praktijk betekent dit soms dat de voergang dan niet meer kan worden gebruikt voor het in voorraad zetten van kuilvoerblokken. Om de doseerkar gemakkelijk te kunnen verplaatsen moet iedere keer eerst het ruwvoer worden aangeveegd.
Stalhoogte beter benutten
Het verstrekken van krachtvoer kan volledig onafhankelijk zijn van het gebruik van de
voergang als hiervoor de hoger gelegen vrije ruimte boven de voergang wordt gebruikt, In
de Hollandse stal van afdeling 1 op de Waiboerhoeve is hiertoe in de nok een rail aangelegd. De krachtvoerkar, met een inhoud van 17’5 kg brokjes 0 6 mm, waarvan de loopwielen zijn gedemonteerd, hangt met vier kunststoffen wieltjes aan deze rail.
De doseeropening is voorzien van een lange pijp, die met een verschuifbaar eindstuk kort
boven de voergoot uitmondt. De hendel voor het bedienen van de doseerschijf is zodanig
aangebracht, dat met één slaglengte een volledige portie krachtvoer vrijkomt.
De vulopening bevindt zich ook in de nok. Meteen na het doseren wordt de bak weer gevuld. De bak kan meer of minder vol worden gemaakt door de pijplengte van de vulopening
bij te stellen.
Technische uitvoering
Bij de uitvoering is uitgegaan van een maximale belasting van 250 kg totaal. De rail bestaat uit wee kokerbalken van 60 x 50 x 3 mm. Via dwarsgeplaatste stukken platstaal
zijn ze met de metalen spanten verbonden. De spantafstand bedraagt 3,30 m. De kunststoffen wieltjes met een doorsnede van 100 mm zijn voorzien van een 10 mm hoge flens.
Voor het krachtvoer verstrekken aan beide kanten van de voergang moet het geheel draaibaar zijn. Dit is eenvoudig uit te voeren met een schamel tussen de wieltjes en de bak. Als
rail kan men ook één enkele buis gebruiken. Een rail van één buis heeft het voordeel dat
deze gemakkelijker is aan te leggen. Een rail van twee kokerbalken moet zuiver evenwijdig lopen. Een nadeel van één buis is, dat het gewicht per strekkende meter globaal tweemaal zo zwaar is als van de hiermee corresponderende kokerbalken per stuk. Dit kan alleen hinderlijk zijn bij de montage. Het geheel hangt minder star dan bij een dubbele rail,
maar dat hoeft geen nadeel te zijn.
Bij aanleg van een hangende krachtvoerbak moet rekening worden gehouden met de
draagkracht van de dakspanten. Ook het te gebruiken materiaal moet in overeenstemming
zijn met de maximale belasting.
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Doseren
Voor het verplaatsen van de volle bak is een druk van ca. 8 kg tegen de valpijp voldoende.
Het vanuit stilstand in beweging brengen kost wat extra kracht. Tot een portie van 5 kg per
dier hoeft de bak niet tussentijds te stoppen.
Het verstrekken van krachtvoerbrokjes 0 6 mm aan 21 koeien uit een rij van 27 kostte
1,38 min,
Hierbij kregen 7 koeien elk 2 kg; 10 koeien elk 3 kg en 4 koeien elk 4 kg. Het terugrijden
naar de vulleiding en het inschakelen van de aanvoervijzel (spiraal) kwam op 0,37 min.,
zodat de totale arbeidstijd voor het verstrekken van 60 kg krachtvoer 13/4 min. bedroeg. De
afgelegde afstand was, inclusief het terugrijden, bijna 60 m. Tijdens deze waarnemingen
was de voergang bezet met kuilvoerblokken.
Het vullen, dat behalve het inschakelen van de aanvoervijzel volledig automatisch verloopt
gebeurt met een capaciteit van 280 kg per uur. Dit komt neer op ruim 35 min. per bak van
175 kg. Het automatisch uitschakelen van de toevoer als de bak vol is geschiedt thermisch.

Krachtvoerdoseerbak in de nok van de stal. De doseeropening is voorzien van een lange pijp die met

een verschuifbaar eindstuk kort boven de voergoot uitmondt.
Dosing tart for concentrates in the ridge of the stable. The dosing mouth is supplied with a long pipe
with a propelling endpipe which ends just above the feeding gutter.
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Samenvatting
Met een aan rails opgehangen doseerbak kan men individueel krachtvoer verstrekken
zonder afhankelijk te zijn van de ruimte op de voergang. Het verplaatsen van de bak met
175 kg krachtvoer vraagt gemiddeld een kracht van 8 kg. Het doseren van krachtvoer aan
21 koeien uit een rij van 27 komt op nauwelijks 2 minuten per keer. Het vullen van de bak
gaat, nadat de toevoervijzel is ingeschakeld, geheel automatisch. In een stal met 63 dieren
komen de materiaalkosten op ongeveer f 35,- per dier (excl. BTW en silo).
Summary
A dosing tart on a rail in the ridge of a stable is a possibility for individual concentrates
supply, independent of usage of the feeding passage. On the Waiboerhoeve such a construction is made in the tying stal1 (unit 1).
For moving the tart with a content of 175 kg concentrates a force of about 8 kg is needed.
Dosing concentrates for 21 cows in one row takes nearly 2 minutes. After switching on, the
tart is automatically refilled.
The costs of the equipment were about Hfl. 35 per cow in a stable with 63 cows (excl.
V.A.T. and silo for concentrates).
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EEN GOEDE CYCLOON KAN DE WIND DE BAAS
W. J. Buitink (IMAG)

Voor het pneumatisch transport van voer is veel lucht nodig. De snelheid van de lucht
moet hoger zijn naarmate het soortelijk gewicht van de voerdeeltjes hoger is. Op de plaats
van bestemming moeten voer en lucht weer worden gescheiden. Dit gebeurt in een cycloon. Tot op heden is bij de gangbare installaties in de veehouderij deze scheiding onvolledig. De belangrijkste oorzaak hiervan is, dat de snelheid waarmee de lucht de cycloon
verlaat te hoog is. Hierdoor krijgen veel voerdeeltjes niet de kans naar beneden te ontwijken maar worden zo in de luchtstroom meegevoerd naar buiten. Naast voerverlies betekent dit ook vervuiling van de direkte omgeving. In een gezamenlijk onderzoek van IMAG
en PR is een cycloon ontwikkeld die lucht en materiaal voldoende scheidt.
Werking
De werking van een cycloon berust op het afscheiden van vaste stoffen door centrifugale
krachten. Deze krachten ontstaan door het luchtvoermengsel in rotatie te brengen. Hiertoe
leidt men het mengsel tangentiaal boven in de cycloon waar een centrifugale werking ontstaat. Het vaste materiaal wordt als het ware uit de luchtstroom geslingerd en moet roterend, spiraalsgewijs langs de wand naar beneden zakken en de cycloon aan de onderkant
verlaten. De lucht die, evenals de voerdeeltjes, door de wrijving met de wand wordt afgeremd, moet na de scheiding de cycloon aan de bovenkant verlaten. Een volledige scheiding is alleen mogelijk als de snelheid voldoende is afgenomen.
Nieuw type
Bij het ontwikkelen van een nieuwe cycloon diende als uitgangspunt dat het lucht-voermengsel zo lang mogelijk moet bloot staan aan een zo groot mogelijke centrifugale kracht
en dat de lucht een zo laag mogelijke snelheid heeft bij het verlaten van de cycloon.
Op de meeste bedrijven kiest men voor transport een luchtsnelheid in de pijpen van circa
30 m per sec. vanwege de hoge verstoppingsgrens.
De gangbare cycloons hebben een doorsnede van 1,40 m, wat voor deze hoge luchtsnelheid zeker te klein is.
Voor het onderzoek is gekozen voor een cycloon met een doorsnede van 2 m. Het cilindrische gedeelte is 1 m hoog. In een kleinere cycloon zijn de centrifugaalkrachten weliswaar
groter, maar het is erg moeilijk bij een hoge luchtsnelheid de gewenste eindsnelheid te bereiken waarmee lucht en voerdeeltjes de cycloon verlaten.
Een doorsnede van 2 m opent de mogelijkheid van een lange conus (2 m), zodat door de
kleiner wordende doorsnede ook bij lagere luchtsnelheden de centrifugale kracht en dus
het afscheidend vermogen maximaal blijft. Bij deze maatvoering is behalve een soepele
overgang van het cilindrische gedeelte naar de conus (159”) een ruime uitloop mogelijk
0 60 cm).
De bovenkant van de cycloon wordt afgedekt met een geperforeerde plaat. De openingen
hebben een doorsnede van 10 mm.
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Het materiaal moet tangentiaal binnen komen om een geleidelijke overgang op de wand te
verkrijgen. Op deze wijze voorkomt men ongewenste wervelingen die worden veroorzaakt
door botsingen van voerdelen tegen de wand. In dit opzicht is ook een vloeiend verloop
van de voorlaatste aanvoerpijp belangrijk. De ronde aanvoerpijp is rechtstreeks met de cycloon verbonden, omdat een rechthoekig tussenstuk wervelingen rond deze opening veroorzaakt.
De wand is glad en vrij van spleten, profileringen, geleideplaten en andere obstakels omdat dit behalve ongewenste wervelingen ook het mengsel teveel zou afremmen. Om ook
de lichtste voerdeeltjes af te scheiden moet volgens IMAG publikatie 118 de eindsnelheid
lager zijn dan 1 m per sec. Dit wordt met deze cycloon niet gehaald. Als compensatie hiervoor is de u,itloop voorzien van fijnmazig kunststofdoek zoals dat in de champignonteelt
wordt gebruikt. De lucht kan ontwijken en de vaste deeltjes worden tegengehouden. De
maaswijdte van deze kunststofdoek is zo klein, dat voerdeeltjes zich hierin niet kunnen
vastzetten.
Resulaten
Gewerkt is met gesneden voordroogkuil (20 messen) waarvan het droge-stofgehalte varieerde van 35 tot ruim 70%. Met het lage droge-stofgehalte en dus met soortelijk zware
deeltjes deden zich uiteraard geen problemen voor. In een later stadium werd zeer droog
materiaal eveneens met een luchtsnelheid van ruim 30 m per sec. aangevoerd. Zowel bij
een capaciteit van 2800 kg ds per uur als met 1050 kg ds per uur werd keurig werk verkregen. Bij laatstgenoemde capaciteit kwam in het begin een zeer geringe hoeveelheid stof
uit de bovenkant. Dit duurde slechts totdat de afdekplaat aan de omtrek over een breedte
van 20 cm was afgedicht met voerdelen. Hierna werd niets meer gemorst. Men kan het
morsen voorkomen door de perforatie te laten beginnen op circa 20 cm vanaf de omtrek
van de plaat.
Het voordrooggras hield ongeacht het droge-stofgehalte en de capaciteit over de gehele
hoogte van de cycloon contact met de wand. Het materiaal ging volgens een regelmatig
spiraalvormig patroon naar onderen.
Extra ring
Om na te gaan of vergroting van het cilindrische gedeelte mogelijk een positief effect zou
hebben werd een extra ring van 50 cm hoogte op de cycloon geplaatst. De bovenkant
werd hierbij ook afgedekt met dezelfde geperforeerde plaat. Bij alle hoeveelheden ontstonden in deze bovenste ruimte wervelingen doordat het binnenkomende mengsel naar boven kon ontwijken, en na één rondgang min of meer in botsing kwam met nieuw materiaal.
Dit effect zette zich zich ook wat naar onderen voort zodat met deze uitvoering de regelmatige spiraalvormige verplaatsing werd verstoord.
In de uitloop deden zich geen verstoppingen voor. De iets hoge eindsnelheid voorkwam
dat het materiaal in de uitgang bleef hangen. De wat ,,slaande” beweging van de lucht veroorzaakte een zelfschonend effect van het kunststofdoek.
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Samenvatting
Het scheiden van het voer/luchtmengsel bij pneumatisch transport gebeurt in een cycloon.
De werking berust op het afzonderen van de vaste delen onder invloed van centrifugale
krachten. Om deze krachten zo groot mogelijk te maken is een cycloon nodig met een
gladde wand waarmee het mengsel zo lang mogelijk in contact blijft. Dit is mogelijk met
een cycloon voorzien van een lange conus. Als compensatie van een iets te hoge eindsnelheid wordt de uitloop voorzien van fijnmazig kunststofdoek.
Summary
Separating a mixture of air and fodder after pneumatic transport is done by a cyclone. The
effect is based on disjoining fodder particles by centrifugal forces.
To enlarge these forces, a smooth inside of the cyclone is preferable, so that fodder particles stay as long as possible in contact with it.
Good results are obtained with a cyclone with a long tone.
For compensating a slightly too high final velocity, the end of the tone is provided with a
small-mesh synthetic cloth.

Voor een goede luchtafscheiding bij
het pneumatisch transport van ruwvoer met een hoge luchtsnelheid is
een aangepaste cycloon nodig. Deze
cycloon heeft een diameter van 2 m
en een conus met een lengte van 2 m.
For separating air and fodder after
pneumatic transport with a high velocity an adapted cyclone is used. This
cyclone has a diameter of 2 m and a
tone with a length of 2 m.
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INJECTEUR VOOR DUNNE MEST IN GRASLAND
W. J. Buitink (IMAG)

Mestinjectie onderscheidt zich op een aantal punten van bovengronds uitbrengen van
mest. De belangrijkste verschillen zijn:
- een betere benutting van de stikstof
- geen invloed op de smaak van het gewas
- geen verstikken of verbranden van het gras
- geen stankverspreiding
- om de 50 cm een gleuf in de grasmat.
Uit detailonderzoek is een aantal gegevens bekend zoals de gunstige vorm van de opening in de grond, de stand van de injectietanden en het verband tussen grootte van de drijfmestgift en de bijbehorende diepte. In opdracht van het IMAG en het PR is een machine
gebouwd waarin deze resultaten zijn opgenomen. Het onderzoek richt zich op het geschikt
maken van de machine voor gebruik op praktijkschaal. Een aantal facetten dat hierbij duidelijk naar voren komt:
- het signaleren en eventueel voorkomen van verstoppingen
- de controle op de tankinhoud
- de breedteverdeling en de afstelling van de dosering.
Beschrijving van de machine
De mestinjecteur bestaat uit een stalen mesttank, die met een chassis op een tweewielig
onderstel rust en een scharnierend bevestigde injecteur. De tank heeft een inhoud van 6
m3. De wielen zijn voorzien van Trelleborgbanden LP 600~263 8PR. Onder de tank is in
de lengeterichting een wormpomp gemonteerd. Deze pomp met een capaciteit van ongeveer 1600 I per minuut kan de tank vullen, de tankinhoud roeren en de mest via een buis in
de verdeelkokerbalk van de injecteur pompen.
De kokerbalk met een doorsnede van 12 x 12 cm en een lengte van 275 cm is door 6
kunststofslangen verbonden met de injectiepijpen. Deze pijpen zijn bevestigd achter de
injectietanden. De doorsnede van 40 mm is aan de onderkant wat afgeplat om een
vloeiend verloop met de tand te krijgen. De tand is voorzien van een ganzevoet van 20 cm
breedte voor het maken van een horizontale opening in de grond.
De tanden staan onder een hoek van 70” met het maaiveld. De bevestiging van injecteur
aan het chassis vindt plaats met twee scharnierende armen onderaan en twee draadspindels aan de bovenkant. Het heffen geschiedt hydraulisch met twee enkelwerkende cilinders.
Vullen
Het vullen gebeurt met een aparte mestpomp. Dit werd gedaan om het oppompen van materialen die verstoppingen kunnen veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen. De aanzuigopening van deze pomp was voorzien van hardstalen messen voor het snijden van het
materiaal.
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Om op elk tijdstip te kunnen zien hoeveel mest erin de tank zit is een vlotter gemonteerd.
Via een lange pijp door de bovenkant van de tank kan men de vullingsgraad controleren.
Injecteren
Zandgrond
Er is begonnen op het ROC Bosma Zathe bij een werkbreedte van 3 m. De trekker met
vierwielaandrijving had een aftakasvermogen van 62 kW bij 540 toeren per minuut. Er deden zich al meteen problemen voor met het inzetten van de pijpen. Deze werkten eerst niet
in de schaduw van de tand zodat ze bij het inzetten grond schepten en verstopten. Dit
werd verholpen met een paar tussenstukken, die aan het bevestigingspunt van de draadspindels werden gelast. De rijsnelheid bedroeg gemiddeld 3,5 km per uur.
Diepte insiellen
De diepte wordt ingesteld met de aandrukrollen waarna de vlakstelling werd aangepast
met de draadspindels. De schijfkouters moesten vrij diep staan om snijden met de mesvormige voorkant van de tanden te voorkomen. Deze maakten geen glad snijvlak waardoor
de grond omhoog werd gedrukt. De schijfkouters moesten zuiver in één lijn staan met de
tanden om te voorkomen dat de tand een plakje uit de zijkant van de gleuf sneed. Deze
grond werd naar boven gewerkt en door de aandrukrollen plat gedrukt. De schijfkouters
(doorsnede 40 cm) waren te klein als voor grote giften dieper dan 17 cm moest worden
gewerkt. De stelen van de schijfkouters hadden een doorsnede van 35 mm. De meeste
waren na een bepaalde tijd verdraaid, terwijl één steel was gebroken. De bevestiging
d.m.v. één klembout was onvoldoende. (vrij geregeld moest de stand van de stelen worden gecorrigeerd).
Hierna zijn schijfkouters gemonteerd met een doorsnede van 50 cm, een dikkere steel
(40 mm), een beter klemstuk en de mogelijkheid de stand van de schijf nauwkeurig met
een sleutel in te stellen.
Dosering
De regeling van de dosering berustte op het wijzigen van het aftakas-toerental en de rijsnelheid. Het benodigde vermogen lag echter te dicht bij het beschikbare vermogen zodat
het toerental van de pomp niet verlaagd en de rijsnelheid niet voldoende verhoogd kon
worden. Dit hield in dat de doseringen tussen 70 en 100 ton per ha lagen. Om nauwkeuriger en minder te kunnen doseren is een reductiebak gemonteerd waarvan de vijf vertragingen varieerden van 1 tot 6,34. Op deze wijze kon de dosering worden teruggebracht tot
ongeveer 25 ton per ha.
Verdeling
De totale doorlaat naar de injectietanden was zo groot dat bij het toedienen van kleinere
hoeveelheden de mest vrijwel zonder druk werd verwerkt. Hierdoor liep op ongelijk land
(ronde akkers) de mest in de verdeelkokerbak naar één kant en werd via te weinig pijpen
afgevoerd. Uit deze pijpen kwam dus meer mest als waarop de diepte was afgestemd, zodat de overtollige hoeveelheid uit de gleuven liep. Dit gaf mede door de aandrukrollen een

73

brede met mest besmeurende strook. Ook op vlak land gaat de mest bij lage giften door de
laagst geplaatste slangen, waarbij een hoogteverschil van 1 cm al een grote rol speelt. Bij
grote hoeveelheden, waarbij een lichte overdruk in de slangen heerst, komt dit niet voor.
Verstoppingen
Tijdens het injecteren werd veel last ondervonden van verstoppingen veroorzaakt door
klauwbekapsel, plastic, draad en touw. Meestal was dit in samenhang met voerresten. Het
constant roeren van de mest in de put en dus het vaker snijden van het materiaal door de
aparte pomp nam dit bezwaar niet helemaal weg. De meeste verstoppingen deden zich
voor in de kokerbalk vóór de horizontale aansluitingen van de slangen. Verder kwamen
enkele verstoppingen voor in het afgeplatte deel van de injectiepijpen.
Verbeteringen
De bezwaren van de kokerbalk zijn grotendeels weggenomen door deze te vervangen
door een rond vat met een doorsnede van 45 cm. De aanvoer gebeurt centraal aan de onderkant via een pijp, die 10 cm in het vat loopt. De zes slangaansluitingen bevinden zich in
de bovendeksel, zodat eventuele proppen voor de openingen gemakkelijk kunnen terugvallen in de ruimte naast de uitmonding van de aanvoerpijp.
Om verstoppingen tegen te gaan is in een later stadium halverwege het vat een plaat met
gaten van 35 mm doorsnede gemonteerd. De totale doorlaat van deze plaat is 75 maal zo
groot als de totale afvoeropening in de pijpen.
De doorlaat in de pijpen is 5 mm groter dan de gaten in de plaat, zodat men mag verwachten dat alles wat de plaat kan passeren ook door de pijpen kan. In het gebruik bleek deze
uitvoering goed te functioneren. Ook de slangaansluitingen in de deksel blevengoed open.
Bij controle na vier tankvullingen lagen 4 proppen kuilvoer, die door de plaat waren tegengehouden, in de daarvoor bestemde ruimte onderin het vat.
Signaleringssys teem
Al spoedig was er behoefte aan een signaleringssysteem voor de verstoppingen. De trekkerchauffeur merkte niets van storingen met de injecteur. Omdat het systeem vrijwel zonder druk werkt, verviel hiermee tevens de mogelijkheid verstoppingen via drukverschillen
te registreren. Als oplossing hiervoor is in elke slang een indicator opgenomen. Deze bestaat uit een ca. 15 cm lange kokerbalk van 60 x 50 mm met een scharnierend klepje die
de doorgang afsluit. Als er mest passeert ontwijkt dit klepje. Zodra de meststroom stopt
vanwege een verstopping vóór of achter deze indicator valt de klep weer dicht. Door een
hendeltje aan de buitenkant kan men de bewegingen van het klepje volgen. Met een magneetschakelaar op dit hendeltje en het huis wordt de beweging van de klep electronisch
overgebracht op een tableau met zes lampjes in de trekkercabine. Op deze wijze is de
chauffeur geïnformeerd of er verstoppingen zijn en waar. Bovendien kan hij aan de lampjes zien wanneer de tank leeg is, zodat de wormpomp tijdig kan worden uitgeschakeld om
droogdraaien te voorkomen. Dit systeem werkte heel betrouwbaar.
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Prototype van de mestinjecteur als praktijkmachine. Inmiddels zijn enkele veranderingen aangebracht
terwijl er wordt gewerkt aan een mechanisme om verstoppingen van de pijpen te voorkomen.
A prototype of slurry injector for practica/ use. Meanwhile, some changes are made. There is alo worked on a mechanism to prevent obstructions.

Veengrond
Het injecteren op veengrond was niet uitvoerbaar omdat de grond voor deze tweewielige
uivoering te weinig draagkracht had. Onder de meeste omtandigheden zal het nodig zijn
dat zowel de trekker als de wagen voorzien is van dubbellucht. Het snijden van de grond
en het weer sluiten van de injectiegleuf verliepen overigens goed. Door het insporen was
de vrije ruimte onder de achterste steunen van de wagen te klein waardoor de graszode
beschadigd werd.
Kleigrond
Met injecteren op kleigrond is nog maar nauwelijks ervaring opgedaan. Het bleek, dat zelfs
onder erg droge omstandigheden op grond met 38% afslibbare delen een werkbreedte
van 3 m mogelijk was. De hierbij gebruikte trekker met vierwielaandrijving had een vermogen van 75 kW. De wat minder scherpe gleuf werd hierbij niet volledig gesloten door de
aandrukrollen. Injecteren op wat vochtiger land leverde aanzienlijk beter werk op.
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Verder onderzoek
Het onderzoek wordt op zand- en kleigrond voortgezet. Hierbij zullen percelen met 30, 60
en eventueel 90 ton per ha injectie worden aangelegd naast percelen met 30 ton per ha
bovengrondse aanwending. Verder zullen vermogensmetingen worden uitgevoerd.
Samenvattingen
Mestinjectie heeft een aantal positieve kanten in de vergelijking met bovengronds aanwenden van dunne mest. Het onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een machine
waarmee injecteren op praktijkschaal is uit te voeren. Een aantal bevindingen zijn:
Om de injecteurs achter de tank te kunnen bevestigen is een chassis onder de tank nodig.
Verstoppingen kunnen worden verminderd door de mest in de opslagruimte intensief te
roeren. Voor het signaleren van verstoppingen is een indicator ontwikkeld die storingen
meldt op een lampentableau in de trekkercabine.
Voor een betere verdeling van de mest op hellend land is de lange verdeelkoker vervangen door een vat met een doorsnede vàn 45 cm. In dit vat is tevens een plaat met gaten
geplaatst om verstoppingen tegen te gaan.
- Voor veengrond moeten trekker en wagen voorzien zijn van dubbellucht. Op kleigrond kan men een werkbreedte van 3 m aanhouden mits een trekker van minstens 75
kW wordt gebruikt.
Summary
Injecting slurry in grassland has advantages in comparison with spreading over grassland.
Experiments were carried out for developing a machine to realise surry injection on practical farms.
A number of experiences is mentioned.
- For fastening the injection unit to the slurry tank a chassis under the tank is necessary.
- Obstruction can be decreased by intensively stirring of slurry in storage. For signalizing
obstructions an indication system has been developed, which reports disturbances on a
lamp panel in the tractor cabin.
- For a better dividing of slurry while working on slope land the horizontal dividing tube
has been replaced by a barrel with a diameter of 45 cm. In this barrel a strainer has
been placed to avoid obstructions.
- On peat-soil both tractor and injector have to be provided with dual wheels. On clay a
working width of 3 m is possible if a tractor with a capacity of at least 75 kWh is used.
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MESTAFVOERSYSTEMEN IN SLEUFSILO’S WJ
ZELFVOEDERING
Ing. J. A. Gels (MAG)

In 1976 werd op de Waiboerhoeve de ligboxenstal met buitenvoedering langs het voerhek
gewijzigd in een situatie met zelfvoedering uit sleufsilo’s. Dit gebeurde voor een onderzoekprogramma naar zelfvoedering van melkvee (zie publ. nr. 16). Hiervoor werden toen
drie sleufsilo’s gebouwd. Bij zelfvoedering is aandacht geschonken aan een doelmatige
methode voor het verwijderen van mest uit de silo’s.
Op de meeste zelfvoederingsbedrijven wordt gebruik gemaakt van een trekkerschuif voor
het uitmesten. Een bezwaar van deze methode is, dat voor een vlotte werkwijze geen
koeien in de silo mogen verblijven.
Bij de overschakeling naar zelfvoedering op afdeling 2 werd besloten enkele nieuwe mestafvoersystemen toe te passen, waarbij de koeien tijdens het uitmesten in de silo’s kunnen
blijven. Twee van de drie silo’s werden uitgerust met electrisch aangedreven kantelschuiven en de andere silo werd voorzien van een centraal drijfmestkanaal met roosters.

Drie tegen elkaar geplaatste sleufsilos voor zelfvoedering. De linker silo is voorzien van een centraal
drijfmestkanaal waar de mest met een handschuif wordt ingeschoven. In de twee rechter silo’s wordt
de mest mechanisch verwijderd door mestschuiven.
Three walled clamp silo’s placed against each other for selffeeding. The silo left is provided with a
central dung Channel with a sla tted floor. Slurty is collected in it with a hand shovel. In both silo’s at the
right, slurry is removed with delta dung scrapers.
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Mestschuiven
In twee naast elkaar gelegen sleufsilo’s van elk ca. 10 m breed zijn kantelschuiven aangebracht met een even grote werkbreedte. De beide schuiven worden via een rondgaande
ketting aangedreven door een electromotor met een vermogen van ca. 4 kW. Het aandrijfstation met de motor is in dit geval achter de eindwand van één van de silo’s geplaatst. In
het midden van de betonnen silovloer is een gootje aangelegd (een stalen U-profiel) waarin de aandrijfketting kan schuiven. Onder het kuilvoer is het gootje afgedekt met stalen
plaatjes die aan de onderzijde zijn voorzien van pennen die in gaten in de betonvloer passen. Het geheel is weer afgedekt met een strook plasticfolie om luchttoetreding te voorkomen. De kantelschuiven brengen de mest op een met betonroosters afgedekt mestkanaal
aan de voorkant van de silo’s. De silovloer heeft van achter naar voren een afschot van 1,5
cm/m.
Centraal drijfmestkanaal
In het midden van de derde silo werd een drijfmestkanaal gemaakt van 1 m breed en 1,50
m diep. Dit kanaal ligt in de lengte van de silo en sluit aan op een kanaal aan de voorzijde
van de silo. Beide kanalen zijn afgedekt met betonroosters met een lengte van 120 m. De
roosters liggen ca. 2 cm lager dan de silovloer. Onder het kuilvoer zijn de betonroosters
afgedekt met platen hechthout van 80x 120x 1,9 cm en een strook plasticfolie. De silovloer heeft naar het kanaal toe een afschot van 1 cm/m en van achter naar voren van 1,5
cmlm.
Ervaringen
Bij het systeem met centraal drijfmestkanaal wordt de mest met een handschuif op de betonroosters geschoven. De koeien trappen de mest door de roosters. Bij nat weer gaat het
schuiven gemakkelijker dan bij drogend weer.
Ook de mechanische mestafvoer heeft in het algemeen goed voldaan. In de silo behoefde
geen handwerk te worden verricht. De vrij zware stalen schuif heeft als nadeel dat hiermee
de betonnen sleufsilovloer wat eerder beschadigd kan worden dan bij gebruik van een
handschuif.
Het uitmesten met de electrisch aangedreven schuiven vergt vrijwel geen arbeid. Wel
moest regelmatig een blokje op de ketting worden verzet om de afstand tussen de kantelschuif en het kuilvoer te regelen. Op de Waiboerhoeve gebeurde dit één keer per week.
Verder moet van tijd tot tijd de aandrijfketting worden gespannen. Een enkele keer gaat de
schuif wringen of loopt de ketting van de rol. Al met al is gemiddeld vier keer per voederseizoen een kleine ingreep nodig.
In het begin van de stalperiode moet er enige ruimte in de silo ontstaan voor de schuiven
kunnen worden geplaatst. De silovloer moet dus eerst in handwerk worden gereinigd. Een
ander ongerief is dat één van beide schuiven vrijwel steeds achter het voerhek ligt tussen
de voor- en achterpoten van de koeien, die aan het voerhek staan te vreten. Bij vorst vriezen de schuiven vrij snel vast en bij aanhoudend vriezend weer zal zich achter het voerhek
veel dunne mest ophopen, vooral bij de silo waar de mestschuif vlak achter het voerhek
ligt. Onder dergelijke omstandigheden is het nodig gebleken dat de dunne mest moet worden weggeschept om te voorkomen dat het onder het kuilvoer loopt. In de silo met centraal
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drijfmestkanaal komt dit probleem niet voor. Ook bij vriezend weer wordt hier de dunne
mest goed afgevoerd. Overigens is het in een vorstperiode bij temperaturen rond het vriespunt vaak wel mogelijk mest te schuiven ais er wat zout wordt gestrooid.
Vergelijking met standaardsituatie: arbeid, investering en jaarkosten
Bij beide systemen van mestafvoer op de Waiboerhoeve zijn door het IMAG arbeidsstudies verricht. Het is echter moeilijk om op basis van de omstandigheden op de Waiboerhoeve de uitmestsystemen te vergelijken wat arbeidsbehoefte en investering betreft. Daarom zijn beide systemen vergeleken met een standaardsituatie.
De situatie voor de aanwezige systemen is niet geheel optimaal. Zoals vermeld zijn twee
van de drie silo’s voorzien van kantelschuiven aangedreven door een rondgaande ketting.
Slechts één silo is voorzien van een drijfmestkanaal. Gebruikelijk is echter dat twee naast
elkaar gelegen silo’s worden voorzien van drijfmestkanalen die met elkaar zijn verbonden.
De mest kan dan op een eenvoudige manier gemixt of rondgepompt worden. Op de Waiboerhoeve was dit niet mogelijk, daarom werd langs het drijfmestkanaal een rondpompleiding aangelegd die helaas wel eens verstopt raakte.
Ook de ligging van de silo’s naast elkaar met gezamenlijke tussenwanden is achteraf bezien geen succes. De ligging geeft extra problemen bij de afvoer van het regenwater vanaf
het gevulde deel van de silo. Het grootste deel van deze neerslag komt bovendien in de
mestopslag terecht. Ruimte tussen de silo’s is gewenst om te voorkomen dat tijdens het
stalseizoen de neerslag via de silo moet worden afgevoerd. Zou men een licht gronddek
op het kuilvoer willen toepassen dan is zelfs een ruimte van 3,5 m tussen de silo’s nodig
om met een graafschop grond op de silo’s te kunnen brengen. De standaardsituatie is een
ligboxenstal voor 100 koeien waarbij twee sleufsilo’s naast de stal zijn geplaatst; elke silo
is 10 m breed en 32 m lang. De arbeidsbehoefte voor de reiniging is bepaald voor het geval de silo’s voor 50% zijn gevuld. Bij alle drie mestafvoersystemen (drijfmestkanaal met
handschuif, trekkerschuif en electrisch aangedreven kantelschuif) is uitgegaan van een
met betonroosters afgedekt drijfmestkanaal aan de voorzijde van beide silo’s. In tabel 1
zijn voor de verschillende mestafvoersystemen, de arbeidsbehoefte, de investeringen en
de jaarlijkse kosten vermeld.
Tabel 1 Arbeidsbehoefte (manuren per stalperiode), investering en jaarlijkse kosten van de drie
mestafvoersystemen in sleufsilo’s voor zelfvoedering
Centraal
mestkanaal
Arbeidsbehoefte/
Need of labour
investering (gld.)/
Investment (Hf/.)
Jaarlijkse kosten (gld.)/
Yearly cos ts (Hf/.)
-____ .-.. __.._ __

Kantelschuiven

Trekkerschuif

58

10

26.000

18.000

1.500

3.250

3.700

790

_--._
__. _ _ . _~_ _. _

37 + 8

--

Tractor
Delta
-~~_
dung scraper
dung scraper
__ _ _ .- ------ ____~._ _ _ ._ _ _
Need of labour (manhours per housing period), investments and yearly costs of three different slurry handling systems for self feed silo 3
Sla tted cen tral
dung Channel

--Table 1

-_
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De silovloeren bij beide systemen werden dagelijks gereinigd. In verband met de hygiëne
is dat bij een geheel dichte vloer ook noodzakelijk. Bij een centraal drijfmestkanaal is dit
minder nodig. In de praktijk kan men bij silo’s met een centraal drijfmestkanaal volstaan
met slechts twee à drie keer per week de silovloeren te reinigen, bij voorkeur onder natte
weersomstandigheden. Zou men gemiddeld 2% keer per week schuiven, dan daalt de arbeidsbehoefte tot ca. 21 mu per stalperiode. De benodigde arbeid bij een handschuif in
combinatie met een drijfmestkanaal ligt dan tussen de arbeidsbehoefte bij kantelschuiven
en een trekkerschuif in. Wat de investering betreft is het mestafvoersysteem met centraal
drijfmestkanaal het duurst en met een trekkerschuif het goedkoopst. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het centrale drijfmestkanaal echter extra mestopslagruimte betekent. Zou
men deze extra opslag gaan waarderen, bijv. tegen f 50,- à f 60,- per m3, dan kan de
investering ca. f 5.000,- lager worden gesteld. Dit laatste heeft dan tot gevolg dat ook de
jaarlijkse kosten dalen. Wat de jaarlijkse kosten betreft is het systeem met trekkerschuif
het laagst en met kantelschuiven het hoogst.
Samenvatting en conclusies
Op afd. 2 van de Waiboerhoeve is 5 jaar gewerkt met twee mestafvoersystemen in sleufsi10’s van 10 m breed bij zelfvoedering. Het ene systeem bestaat uit kantelschuiven met een
werkbreedte van 10 m, die electrisch worden aangedreven via een rondgaande ketting.
Het andere systeem bestaat uit een centraal drijfmestkanaal in de silo, afgedekt met betonroosters, waar met een handschuif de mest vanaf het dichte gedeelte van de vloer op
wordt geschoven. Beide systemen bleken in de praktijk goed bruikbaar. Ondanks de hogere arbeidsbehoefte bleek er op het bedrijf een voorkeur te bestaan voor het centrale mestkanaal. De reden hiervoor is, dat bij de kantelschuiven soms wat problemen voorkomen
zoals een minder snelle afvoer van gier en mest bij vorst. Ook ervaart men de kantelschuiven in de silo min of meer als obstakels, zowel tijdens het schuiven als in stilstand.
In de praktijk komen veel trekkerschuiven voor. Centrale drijfmestkanalen in sleufsilo’s bij
zelfvoedering vinden echter in toenemende mate ingang.
Summary and conclusions
Unit 2 of the Waiboerhoeve has been working 5 years with two different systems for cleaning up 10 m wide self feed silos for dairy cattle.
One system consisted of a delta scraper with a working width of 10 m. The scraper was
driven by an electromotor and a continuous chain.
The other system consisted of a slatted dung Channel. Dung of both sides had to be shoven by hand to the middle of the silo. Both slurry handling systems appeared to be good
usable in a practica1 situation.
Notwithstanding the great need of labour the workers of unit 2 prefered the central slatted
Channel. Reasons for this preferente are some problems with the dung scraper system
such as a less good removal of dung in frosty circumstances. The scrapers in the silo are
also felt as obstacles, during work and in rest as well.
In practica1 circumstances tractor mounted scrapers are mostly used. Yet the interest in a
slatted Channel for self feed silos is growing.
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MESTPERSPOMP EN MESTSCHEIDERS
Ing. H. R. Poelma (IMAG)

In de praktijk hebben veel ligboxenstallen roostervloeren. De Waiboerhoeve heeft echter
vlakke vloeren en slaat de dunne mest op in de naast de stal geplaatste betonnen of stalen
silo’s. De mest wordt met schuiven uit de stal getrokken en afgestort in een dwarskanaal
van waaruit hij wordt overgepompt naar de silo’s.
Voor het overpompen van de mest is een mestperspomp gebruikt waarbij de mest via een
ondergrondse leiding in de opslagsilo werd geperst.
Er is ook gewerkt met mestscheiders voor dunne mest. Bij dit systeem kan het afgescheiden vaste materiaal op een betonplaat worden gestort en eventueel gemakkelijk van het
bedrijf worden afgevoerd. De vloeistof kan in een grondput worden opgeslagen en gemakkelijk worden verregend. Er vormt zich geen drijflaag op de mestvloeistof.
Mestperspomp
Er is gewerkt met een mestperspomp met een electromotor van 7l/2 kW. De mengperspomp was opgesteld naast het dwarskanaal waarin de dunne mest door de mestschuiven
werd afgestort. De mest uit het mestkanaal vloeide vanzelf in de stortbak van de mestperspomp. In het mestkanaal lag een rondpompleiding maar rondpompen van de mest voor
een vlotte toestroming was eigenlijk nooit nodig. Vanuit de stortbak werd de mest met een
heen- en weergaande zuiger weggeperst. De zuiger bestond uit een holle buis met afsluitklep die bij de werkslag werd gesloten. Door een buis van 0 30 cm werd de mest ondergronds in de opslagsilo geperst. Bij de pomp en in de silo waren terugslagkleppen aangebracht om teruglopen van de mest te voorkomen. Het geïnstalleerd vermogen was 7X kW,
doch bij een pompcapaciteit van 9 m3 per uur werd slechts 2,4 kW afgenomen. Afgezien
van de vrij hoge onderhoudskosten aan krukassen en tandwielen bleek de mestperspomp
bruikbaar voor het verpompen van dunne mest met weinig voerresten. De mestperspomp
is minder geschikt voor het verwerken van te dunne mest (droge-stofgehalte lager dan
4%) en vooral bij de zuigerklep raakt ze verstopt door stro en voerresten in de mest.
Mest scheiden
Het scheiden van dunne mest heeft het voordeel dat de dunne vloeistof zonder kans op
verstopping kan worden verregend, terwijl de vaste mest kan worden verkocht aan een
mestdrogerij of een tuin- of akkerbouwbedrijf. Op de Waiboerhoeve zijn twee mestscheiders beproefd namelijk een scheider met een trommelfilter en een vijzelscheider. De trommelfilter bestaat uit een draaiende trommel van 80 cm diameter en met perforaties van 2l/2
mm. Boven de trommel bevinden zich twee rubber drukrollen voor het uitpersen van de
dunne mest die vanuit een voorraadbakje door de trommel wordt meegenomen, De mest
wordt door een afzonderlijke pomp in het voorraadbakje gepompt. De vloeistof wordt door
de perforatiegaatjes geperst, terwijl de vaste mest van de trommel wordt geschraapt. Afhankelijk van het droge-stofgehalte ligt de verwerkingscapaciteit tussen de 5 en 15 m3 per
uur. Het gemiddelde scheidingsresultaat is vermeld in tabel 1.
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Het scheidingssysteem van deze machine is eenvoudig, maar de met lucht gevulde drukrollen raakten vaak lek. Het droge-stofgehalte van de vaste mest was aan de lage kant,
wat minder gunstig is voor verdere compostering. Verbetering lijkt mogelijk met instelbare
drukrollen van massief rubber. Hiermee zullen in 1982 proeven worden gedaan.
De vijzelscheider werkt met een halfronde zeeftrog, met een diameter van 50 cm en een
lengte van 200 cm. De scheider wordt opgesteld onder een helling van 15”, terwijl de dunne mest onder in een voorraadbakje wordt aangevoerd door een afzonderlijke pomp. Vanuit het voorraadbakje neemt een vijzel de mest mee over de gebogen zeef met gaten van 2
mm. De bovenste 80 cm van de vijzel bestaat uit segmenten waartussen 2 drukrollen van
massief rubber zijn aangebracht. De vaste mest wordt tenslotte van boven uit de machine
afgevoerd, terwijl de vloeistof, die door de openingen wordt geperst, wordt afgevoerd naar
een grondput. De capaciteit van de machine is mede afhankelijk van het droge-stofgehalte
van de aangevoerde dunne mest. De scheidingsresultaten staan in tabel 1 vermeld.
Scheidingsresultaten van twee typen mestscheiders

Tabel 1

Dunne mest
% ds

kg/uur

Vloeistof
~___ __..
kg/uur
% ds

Trommelscheiderldrum separator
4,3
594
10791
Vijzelscheiderljack-screw separator
971
2785
11,8
972
5000
11,l
3240
896
10,6
771
7650
796
477
6480
575
493
9326
574
%DM

kg/h
Slurry

Table 1

Vaste mest

Verwijderde ds

% ds

kg/uur

%

10050

14,8

741

19

2045
3800
2520
7338
6075
8330

19,2
17,2
21,6
18,l
17,5
14,6

740
1200
720
312
405
996

43
37
45
10
20
29

%DM

kg/h

%

%DM
kg/h
~__~ ___._
Liquid

Solid

Removed DM

Results of separating slurry with two different mechanica/ siurry separators

Summary
In cubicle houses without slatted floors the slurry which is daily shoven together has to be
pumped over into a storage silo. The Waiboerhoeve used a slurry press pump for this aim.
A backwards and forwards going cylinder presses the slurry away. The cylinder has a
valve which is closed during the working stroke.
However the maintenance costs were quite high, the pump appeared suitable for pumping
slurry with little fodder rests. Fodder rests sometimes obstructed the piston valve.
By separating slurry 30% of the dry matter can be removed. The liquid part can be brought
on grassland with a sprinkler installation. Two different mechanica1 slurry separators have
been tried, a drum separator and a jack-screw separator.
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NIEUWE ROERSYST

IN MESTSIbQ’S
Ing. W. Kroodsma, IMAG

Bij de opslag van dunne mest in silo’s is het zonder meer vereist dat er een roersysteem
aanwezig is. Gedurende de opslag gaat een groot deel van de vaste bestanddelen boven
drijven en vormt zo een korst op de dunnere mest. Indien niet geroerd wordt zal hoofdzakelijk het vloeibare gedeelte worden uitgereden. Behalve dat de silo slechts gedeeltelijk
leeggereden wordt, is bovendien geen optimaal effect van de bemesting te verwachten.
Hoewel er al goede roerapparatuur in de handel is ontstaat er steeds vraag naar nieuwe
systemen. Dit wordt veroorzaakt door de bouw van grotere silo’s, maar ook doordat men
belangstelling heeft voor roersystemen die minder arbeid en energie kosten.
Drie roerders
In een silo van 35 m hoge betonelementen en een diameter van ruim 20 m (inhoud 1100
m3) is tegen de wand een speciale roerpomp gebouwd. De pomp wordt - via een dwars
door de wand gemonteerde aandrijfgas - door een trekker aangedreven. De aangezogen
mest wordt rechtstreeks onder druk in de mest teruggespoten. Voor een zo groot mogelijk
bereik kan de pomp tijdens het roeren vanaf de buitenzijde van de silo in verschillende
richtingen worden gedraaid.
Verder is in een stalen silo van 35 m hoog en 16 m diameter (inhoud 700 m3) met twee
roersystemen gewerkt. Geprobeerd is, om met gering vermogen en dagelijks roeren het
ontstaan van een drijflaag te voorkomen.
Het eerste systeem in de stalen silo berustte op een ,,Biojet” roerder van 2,2 kW. Met een
tijdschakelaar werd de pomp iedere dag een bepaalde periode ingeschakeld. De op de bodem geplaatste roerder zuigt door onderdruk via een slang van 25 mm diameter lucht aan.
De aangezogen lucht verdeelt zich in de dunne mest, waarbij door de opstijgende luchtbellen een roerende werking wordt verkregen.
Het tweede systeem was een ,,Gronfa” doorstroommenger van ca. 1,5 m lengte die in een
glijbaan van 2 U-profielen op en neer werd bewogen. Deze mixer van 3 kW heeft rondom
de schoepen een speciale geleidingsconstructie. De mest wordt door de snel ronddraaiende schoepen aangezogen en met grote snelheid door de geleidingsbuis geperst. Met een
tijdklok was het mogelijk iedere dag te roeren. omdat het peil in de silo door mesttoevoer
geleidelijk steeg, moest de menger regelmatig in hoogte worden versteld.
Resultaten
De door de wand aangedreven pomp
De eerst toegepaste pomp in de betonnen mestsilo vroeg een hoog aandrijfvermogen en is
daarom voor de praktijk niet bruikbaar. Een 100 pk trekker was namelijk niet in staat om de
pomp het gewenste toerental te laten draaien. Deze pomp is vervangen door één met een
geringer aandrijfvermogen. Deze pomp bleek de silo-inhoud voldoende te roeren bij een
opgenomen vermogen van 30-35 kW.
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De roerpomp is vast opgesteld tegen de binnenwand van de silo. Hij wordt aangedreven
door een
trekker, via een door de wand gemonteerde drijfas.
The slurry mixer is piaced agáins t the inner side of the silo. It is driven by a tractor via a shaft which is
adjusted through the wal/.

Door de verschillende spuitrichtingen was de drijflaag goed te breken. Regelmatig roeren
verdient de voorkeur omdat het veel tijd vraagt een drijflaag overal in beroering te krijgen.
Biojet roerder
Deze roerder werd ingesteld op 5 draai-uren verdeeld over de gehele dag. Vooral in een
straal van 3 m rondom de roerder was de werking zichtbaar door de opstijgende luchtbellen
Door de geringe luchthoeveelheid (40 mYuur) en de slechte verdeling van de lucht in de
mest, was in silo’s van 16 m doorsnee de vorming van een drijflaag niet te voorkomen.
Gronfa doors troommenger
Deze roerder heeft eerst gedraaid in een silo met al ontmengde dunne mest. Na enkele
dagen continu roeren bleek er geen of weinig roereffect te zijn.
In een silo met mest zonder drijflaag werd een zichtbare stroming over een kwart van het
oppervlak verkregen. Vanwege de beperkte doorgang in de geleidebuis bestaat kans op
verstopping met kuilvoerresten.
Deze roerder met gering vermogen is vanwege de beperkte roerwerking in grote silo’s met
dunne mest niet bruikbaar.
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Summary
Stirring of stored slurry is absolutely necessary to avoid incrustation. If that happens, a
powerfull pump or mixer is needed for mixing to a homogeneous mass. The Waiboerhoeve
tried three different slurry mixers in two storage silos with a diameter of 16 m and 20 m.
Daily stirring showed to prevent incrustation. A motor with a power of 10 kW was already
suitable.
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Zonder een goede identificatie is stamboek, fokkerij, administratie, ziektebestrijding en in
ons geval onderzoek met schapen niet mogelijk. Schetsen zoals bij rundvee, behoort bij
schapen niet tot de mogelijkheden.
Ongeveer 15% van de Nederlandse schapenhouders is lid van het schapenstamboek. De
ingeschreven schapen worden voorzien van een tatoeeernummer in het oor.
Buiten het stamboek wordt er bijna niet getatoeëerd, maar gewerkt met allerlei soorten
nekplaatjes en oormerken. Helaas blijven vooral de oornummers, die aan de achterkant
van de oorschelp zijn aangebracht, gemakkelijk achter gaas haken.
Het voordeel van een tatoeëernummer is dat het niet verloren kan gaan, een nadeel is dat
men in het oor moet kijken en soms moet vegen om het nummer te zien. Een tatoeëernummer in het oor met daarnaast een voldoende groot oor- of halsnummer, dat op afstand is af
te lezen, is de oplossing. Na enkele jaren experimenteren wordt op de Waiboerhoeve als
volgt genummerd:
- Direct na de geboorte wordt bij het lam een plastic oornummer (Rototag), aan de voorkant van het oor dicht bij de kop aangebracht. Het plaatje is 3,5 cm lang, de cijfergrootte
is 0,5 cm.

Zonder goede nummering en registratie
is gerichte fokkerij en georganiseerde
ziektebestrijding niet mogelijk.
Good regis tra tion and sheep iden tification is necessary for directed breeding
and organized disease con trol.

- Vlak voor het spenen worden de lammeren getatoeëerd. De cijfers zijn 10 mm hoog en
worden in spiegelbeeld in de tang gezet. Voor controle wordt het merk eerst geprobeerd
op een stuk papier. Het nummer wordt aan de binnenkant van het oor in het midden op
het onbehaarde gedeelte ingedrukt. Vervolgens wordt het op de plaats waar het nummer is geknipt goed ingesmeerd met een daarvoor bestemde pasta. Let op dat ook het
cijfer bij de punt van het oor goed wordt ingewreven. De beste tijd van tatoeëren is vóór
het spenen zodat eventueel nummerloze lammeren via de ooi herkend kunnen worden.
Als met tatoeëren wordt begonnen, worden de lammeren, die het plastic nummertje verloren hebben eerst apart gezet. Nadat alle wel genummerde lammeren zijn getatoeëerd,
is aan de hand van de geboortelijst na te gaan van welke ooien de lammeren het plastic
nummer verloren hebben. Bij dit groepje ooien worden de ,,nummerloze” lammeren één
voor één toegelaten. De lammeren hebben ondertussen dorst gekregen en zoeken
meestal direct de moeder op, worden herkend en vervolgens getatoeëerd.
- Wat de slachtlammeren betreft blijft het hierbij, dus een Rototag oornummer en een tatoeëernummer. De ooilammeren die worden aangehouden voor de fokkerij, worden op
een leeftijd van ca. 7 maanden (vóór de dekperiode) van een groot - dus op afstand
aan beide kanten goed leesbaar - nummer voorzien. Al enkele jaren, bijna zonder verlies, worden Riese-oormerken van Dalton gebruikt. Deze oormerken zijn in 3 kleuren
bedrukt met cijfers of onbedrukt met pen en inkt leverbaar. Deze nummers worden ook
bij melkvee gebruikt, de cijfers zijn 2 cm hoog. Ook zijn goede ervaringen opgedaan
met nekplaatjes aan nylonkoord met aan beide kanten een nummer van 2 cm hoog. Een
platte knoop in nylonkoord houdt niet. Een goede manier is het leggen van een vaste lus
aan één kant, daar het andere eind doorsteken en eindigen met een halve steek. Niet te
strak maar ook niet te los om de nek hangen, zodanig dat bijvoorbeeld met scheren het
koord net over de kop gehaald kan worden.
- Wolverfnummer. Met speciale uitwasbare verf kan tijdelijk bijvoorbeeld in de dekperiode
een op afstand goed leesbaar nummer op de wol worden aangebracht.
Algemeen
Door het nummer te beginnen met een bepaald cijfer b.v. 0304 (1980) of 1304 (1981) kan
het geboortejaar worden aangegeven. Door het gebruik van verschillende kleuren kan ras
of kruising worden aangeduid. Op de Waiboerhoeve worden voor de kruisingen de volgende kleuren gebruikt:
Plastic oorplaatjes (oormerken)
kleur

generatie

soort kruising

Fokdieren

blauw
geel

Fl
Fl

Vlaming x Texelaar
Ile de France x Fins Landras

Slachtlammeren

wit
rood

F2
F2

Texelaar x (Vlaming x Texelaar)
Texelaar x (íle de France x Fins Landras)

Zonder goede nummering en registratie is fokkerij en georganiseerde ziektebestrijding, en
in ons geval onderzoek, niet mogelijk.
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Summary
Sheep identification is absolutely necessary for herdbook, breeding, administration, disease control, and research. Experiences with different identification systems are given,
varying between tattooing and plastic ear or neck numbers. Colours and number systems
give possibilities to distinguish race and age.
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