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In de twaalf jaar dat de C.R. Waiboerhoeve te Millingen aan de Rijn gevestigd was, zijn
tienduizenden bezoekers ontvangen in hotel ,,Millings Centrum”, waar de excursies als regel
startten en eindigden. Ook werd hier in vele vergaderingen van Commissies en Werkgroepen
het onderzoek op de Waiboerhoeve regelmatig besproken. Nu de proefboerderij wordt overgeplaatst naar 0. Flevoland (1 mei 1973) worden de vele goede uren in dit gastvri,je hotel
hier gaarne met erkentelijkheid gememoreerd.
During the twelve years that the C.R. Waiboerhoeve has been situated at Millingen aan de
Rijn, the “Millings Centrum” Hotel, where the excursions usually started and ended, received
ten thousands of visitors. In many meetings of Commissions and Working Groups, the
e x p e r i m e n t s carried out a t t h e W a i b o e r h o e v e w e r e also discussed there. Now that the
experimental farm wil/ be removed to Eastern Flevoland (1st May 1973), the many good hours
spent in this hospitable hotel wil/ be gladly recalled with gratitude.

1. I N L E I D I N G
Het doei van de C. R. Waiboerhoeve te Millingen aan de Rijn is het bestuderen
van praktische vraagstukken op het gebied van de rundveehouderu, zowel ten
aanzien van alle aspecten afzonderlgk, als van de problematiek als geheel. Dit
betekent dat nieuwe technieken of systemen bij voorkeur worden ontwikkeld en
bestudeerd onder praktische omstandigheden binnen de samenhang van een
compleet bedrijf. In het algemeen dienen daarbij op vrij korte termijn voor de
praktijk bruikbare resultaten te worden geleverd.
De activiteiten op de proefboerderg zijn op de toekomst gericht, maar er wordt
zoveel mogelijk getracht toch aansluiting te houden biLj d e h e d e n d a a g s e o m standigheden in de nederlandse praktijk. Er is een uitgebreid onderzoekprogramma
in uitvoering, waarbij een groot aantal praktische vraagstukken op het gehele terrein van de rundveehouderu worden bestudeerd. Diverse onderzoekinstellingen
nemen aan dit onderzoek deel.
Tussen de onderzoekers is een hechte samenwerking gegroeid in de werkgroep ,,Onderzoek in bedrijfsverband”. Bij het verschijnen van dit verslag was
de samenstelling van deze werkgroep als volgt.
Werkgroep onderzoek in bedrijfsverband
Proefstation voor de Rundveehouder~ (PR)
Ir. P. J. M. Snijders (voorzitter), Ing. J. van Geneijgen (secretaris), G. Bolhuis,
Ing. C. van Brugge?;!. E. Harmsen, Ir. A. B. Meijer, Drs. R. Kommerij en Ir. S.
; <. ‘ti :i ?
Schukking.

Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
Ir. G. J. Wisselink en Ing. M. H. Douna, beiden gestationeerd bij het PR.
Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen (/LB)
Ing. Tj. Westendorp.
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR)
Ir. G. Benders.
hstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO)
Ing. 1. de Rooy.
Melkhygiënisch Onderzoek Centrum (MOC)
1. Brouwer.
Veel dank is de werkgroep verschuldigd aan de heren Ir. A. A. Jongebreur en
Ing. A. $2. Smits van het ILB, de heer Ir. 1. A. Kerkhof van het ILR en de’ heer
J. W. F. Hijink van het PR, die aan dit verslag belangrijke bijdragen leverden.
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Leiding en organisatie van de proefboerderij
De leiding van de proefboerderij is in handen van een bedrijfsingenieur. Met betrekking tot de dagelijkse leiding, specifieke onderzoekwerkzaamheden en administratie wordt hij geassisteerd door vier medewerkers. Voor onderzoekwerkzaamheden met betrekking tot de veefokkery is een medewerker van het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) te Zeist op de proefboerderij gestationeerd.
Op de proefboerderij zijn vijf produktie-afdelingen (bedrijven) en een zgn. loonwerkgroep c.q. bedrijfsverzorgingsdienst gevormd. Op één van deze afdelingen
worden stieren gehouden voor de vleesproduktie: op de vier andere wordt melkvee gehouden.
De afdelingen worden zoveel mogelijk als afzonderluke bedrijven geëxploiteerd.
Elk bedrijf heeft een vaste arbeidsbezetting van één of twee man, een bepaalde
oppervlakte grasland, eigen gebouwen, een eigen veestapel en - afgezien van
de hulp van een loonwerker - ook eigen machines. De loonwerkgroep-bedrijfsverzorgingsdienst heeft een aantal trekkers en machines ter beschikking en verricht werkzaamheden voor de produktie-afdelingen, voor zover dit volgens het
onderzoekprogramma toelaatbaar of noodzakelijk wordt geacht. Tevens vervangen de medewerkers van deze groep de medewerkers van de produktie-afdelingen tijdens de vrije week-einden, vrije dagen en bij vakantie of ziekte.
De arbeidsbezetting, de oppervlakte grasland en de gemiddelde omvang van de
veestapel per afdeling in het boekjaar 1971/1972 is weergegeven in het volgende
overzicht.

Afdlel ing

Arbeidskrachten
Ha grasland
Melkkoeien
Drachtige vaarzen
Pinken en kabveren
Stieren 2,

I

II

III

2
42
78
14
46
_

2
37
72
17
47
-

1
19
38
7
27
-

IV

v

1
1
18
24
69
929
125

loonwerkgroep
3
-

Totaal 1)

10
140
257
47
149
125

1) Exclusief 34 koetien en vaarzen en 15 pinken en kalveren, die gebruikt werden voor een
proef met geperst ruwvoer.
2) Per jaar af te leveren op een leeftijld van ca. 18 maanden; ze worden aangekocht als
kalveren van ca. 1 week ovd.
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Verslag van het onderzoek
In dit tweede verslag’) worden van een aantal vraagstukken die in 1972 op de
proefboerderij in onderzoek waren, de resultaten besproken.
In enkele hoofdstukken wordt, samenhangend met het karakter van het onderzoek, wat dieper ingegaan op zuiver technische aspecten, terwijl andere hoofdstukken meer algemeen van aard zijn.
Veel dank is verschuldigd aan de volgende personen voor hun medewerking en
kritische opmerkingen bij de uitvoering van het onderzoek en het verzamelen
van de gegevens.

C. J. lagtenberg
Ing. G. T. Smits

bedrgfsleider
boekhouding en administratie
assistenten voor
onderzoekwerkzaamheden

A. Th. Mul*)
H. B. S. Bergervoet

monteur

Bedrufsboeren
J. H. B. Eerden
W. P. A. Vrijsen

Overige medewerkers
L. L. C. Broeders
J. L. Schepers

P. W. M. Verschure
G. W. Verkade
J. M. Huybrechts

J. van Ingen
F. Mijer

A. R. M. Horstink
E. G. Bos

Het onderzoek ondervond steeds veel belangstell~ing, zowel in ons eigen land als
in het buitenland. De laatste tijd werden op de proefboerdery jaarlijks 3000 à
10.000 bezoekers ontvangen. Verder werden de resultaten van het onderzoek ook
regelmatig gepubliceerd in rapporten, vakbladen en tijdschriften.

1) Het eerste verslag is verkrijgbaar door overschrijving van f5,- ocp giro 2307421 t.n.v. het
Proefstation voor de Run~dveehou~derij te Wageningen met vermelding: pvblikatie nr. 1.
2) Medewerker van het IVO te Zeist gestationeerd op de Waiboerhoeve.
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2. ERVARINGEN BIJ DE VOEDERWINNING
Ir. S. Schukking.

In 1972 werd ook aan de voederwinning weer aandacht besteed. Het accent l a g
hierbij in eerste instantie op broeibestrijding; in het bijzonder bij hooi, dat met
een te laag droge-stofgehalte werd geoogst (geperst). Maar ook aan broei i n
kuilvoer werd wat onderzoek gedaan, nl. bij een rijkuil die in zelfvoedering w e r d
verstrekt.
De afgelopen winter werd verder met pinken een proef genomen, waarbij d e
invloed van formaline, die biij het inkuilen op de maaikneuzer aan gras was toegevoegd, werd nagegaan op de droge-stofopname van het aldus verkregen kuilvoer.
O p het gebied van de kuilvoerbewaring werd enige ervaring opgedaan met een
nieuw soort plastiek nl. wit polyethyleen met een dikte van 0,20 mm. Tenslotte is
in de afgelopen winter de hakselbrok opgevoerd die het vorig jaar op e e n v o u d i g e
wijze buiten onder plastiek werd opgeslagen.
Broeibestrijding bij hooi
In 1971 zijn reeds twee proeven genomen waarbij een broeibestrijdingsmiddel i.c.
propionzuur, in enkele concentraties op een maaikneuzer aan vochtig hooi werd
t o e g e v o e g d . Hierbij bleek in enkele gevallen hooi met 65 à 70% droge stof m e t
propionzuur inderdaad zodanig te kunnen worden geconserveerd, dat het tot in
de winterperiode koud bleef en geen schimmel vertoonde. In 1972 stonden een
paar prototypen van doseerapparaten voor een hogedrukpers ter beschikking,
zodat direct op de pers kon worden toegevoegd.
Met geperst hooi zijn in totaal vier proeven genomen. Een vyfde proef betrof
hooi waaraan propionzuur werd toegevoegd op een opraapwagen en wel met
b e h u l p v a n e e n s p r o e i b o o m die het zuur vlak vóór de pickup op de wiers
sproeide. Tot nu toe is slechts 200 tot 600 kg hooi per keer behandeld.
Het bleek ook dit jaar weer bijzonder moeilijk te zijn een bepaalde gewenste
d o s i s propionzuur in het hooi te realiseren. Er moesten nogal wat schattingen
worden gemaakt zoals het droge-stofgehalte en de hoeveelheid van het betreffende hooi en de verliezen aan zuur tijdens het toevoegen. Ook de bruto hoeveelheid zuur, die onder veldomstandigheden wordt toegevoegd, varieerde s o m s
nog iets. Speciaal de verliezen aan zuur tijdens het toevoegen bleken vrij sterk
te kunnen variëren, althans bij de gevolgde bepalingsmethodiek. Gemiddeld bedroeg dit verlies aan propionzuur ca. 50%, met een variatie van ca. 30 tot 80%!
Ook dit jaar bleek weer duidelijk, dat propionzuur de broei en het optreden van
schimmel in te nat ingeschuurd hooi onderdrukt. Soms was het effect slechts
tijdelijk en ging het hooi op den duur toch nog broeien en verschimmelen, maar
in andere gevallen bleef het hooi koud en behield het een frisse geur. In de
f i g u r e n 1 en 2 is het temperatuurverloop weergegeven. Hoewel bij de proeven
8

Temp.
“C
70

.-0 onbehandeld
o-onetto 0,17 % propionzuur
x - x netto 0,57 % propionzuu r

I

I

I

I

I

I

9

12345678
Figuur 1.

I

I

I

I

10

I

I

11

1

12 13
Dagen

Temperatuurverloop in hooi met 65% droge stof, dat gedeelteluk met propionzuur
is behandeld.
Temperature leve/ in hay with 65% dry matter, partly treated with propionic acid
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Temperatuurverloop is hooi met ruim 70% droge stof, dat gedeelteluk met propionzuur is behandeld.

Temperature leve/ in hay with more than 70% dry matter, partly treated with
propionic acid.
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steeds twee verschillende doses propionzuur werden toegevoegd was bu geen
van de proeven de ene dosis te laag en de andere voldoende; ze waren of
beide te laag of beide voldoende. Dit was voornamelijk te wijten aan de moeilijkheid een bepaalde gewenste dosis te realiseren. In tabel 1 is weergegeven
w e l k e dosis bij de diverse proeven al of niet voldoende was voor een goede
conservering.
Tabel 1.

Effect van propionzuur alp de conservering van hooi.
The effect of propionic acid on the preservation of hay.

Proef

o/. droge stof
in hooi

1

62-64
70-74
64
65
68

2
3
4
5

dosis propionzuur in resultaat
%
minimaal maximaal

1 ,o

1 ,o
078
096

0,7

niet voldoende
voldoen’de
niet voldoensde
niet voldoende
voldoenlde

Het is uiteraard niet juist deze resultaten zonder meer met elkaar te vergelijken
en aldus te proberen aan te geven welke dosis propionzuur (netto) bij een bepaald droge-stofgehalte ongeveer nodig zou zijn geweest. De proeven hebben
nl. steeds betrekking op andere partijen hooi, terwijl de toevoeging van het zuur
ook op verschillende wijzen heeft plaatsgevonden.
Mede op grond van vroegere proeven op praktijk- en laboratoriumschaal menen
we echter te mogen concluderen dat bij hooi met ca. 70% droge stof toch wel
een netto toe te
Dit is wel wat
het oog op de
hoog voor een

voegen dosis van ca. 1 o/. nodig zal zijn.
hoger dan uit de proefresultaten kan worden afgeleid, maar met
fouten die men maakt bij de diverse schattingen zeker niet te
eventuele praktische toepassing. Bu een verlies van ca. 50% zou

de op de pers toe te voegen hoeveelheid zuur bij hooi met ca. 70% droge stof
dus ca. 2% dienen te bedragen. Bij hooi met lagere droge-stofgehalten zal nog
meer zuur nodig zijn: bij 60% droge stof naar schatting ca. 4% bruto. Dergelijk
materiaal komt ook wanneer het geperst is, met het oog op de aan propionzuurtoevoeging verbonden kosten in eerste instantie voor inkuilen in aanmerking. Bij
hooi dat al bijna droog is (70-75% ds) zou het gebruik van propionzuur in de
toekomst kunnen worden overwogen. De kosten van een toevoeging van 1,5 2,0°h (bruto) bedragen misschien meer dan de kosten van inkuilen, maar aan deze
laatste methode zijn, zeker wanneer het balen betreft, grotere risico’s verbonden.
Wel is het belangrijk, dat er dan voor praktisch gebruik goede apparatuur wordt
ontwikkeld, waarmee propionzuur gemakkelijk kan worden gedoseerd en zo mogelijk met geringere verliezen dan tot nu toe bij de proeven werden vastgesteld.
Verder is het van belang dat de doseerapparatuur niet lekt, aangezien propionzuur een zeer agressieve vloeistof is.
10

Broeibestrijding bij voordroogkuil voor melfvoedering
Een voordroogkuil, die alleen met plastiek werd afgedekt en die was bestemd
om in zelfvoedering aan droogstaande koeien te worden verstrekt, werd tijdens
het inkuilen voor de helft (in de lengterichting gezien) met propionzuur behandeld.
Toevoeging van het propionzuur geschiedde op de maaikneuzer, waarmede het
voorgedroogde materiaal werd geladen.
Monsters uit de beide kuilhelften, gaven onder geconditioneerde omstandigheden
een duidelijk verschil in broeigevoeligheid te zien en dat terwijl het propionzuurgehalte in de kuil slechts 0,3% bedroeg.
De zelfvoedering leverde bij het onbehandelde deel van de kuil al vrij snel problemen op. De zelfvoedering moest worden gestopt en er werd tijdelijk kuilvoer
in voorraad verstrekt. Technisch gezien verliep de zelfvoedering van de kuil
overigens goed. De kuil werd goed recht afgevreten en alleen wanneer de voerafscheiding, in dit geval een stevige buis waaromheen prikkeldraad onder schrikstroom was gewikkeld, te dicht bij de kuil hing, waren er wat te veel morsverliezen.

Zelfvoedering van voordroogkuil uit een alleen met plastiek afgedekte rijkuil.
S e l f - f e e d i n g o f w i l t e d silage from an unwalled clamp only covered w i t h p l a s t i c s h e e t s .
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Aanvankelijk is nog getracht met behulp van plastiekstrippen met aan de uiteinden een zware belasting het plastiek zodanig in te snoeren, dat geen of
weinig lucht in het kuilvoer kon dringen. Op deze wijze bleken echter temperatuurstijgingen, zelfs tot enkele meters achter het vreetvlak, niet te kunnen worden voorkomen. Bij de zelfvoedering van het behandelde deel van de kuil zijn
geen bijzondere maatregelen meer genomen. Zuurstofmetingen op diverse plaatsen in de kuil gaven toen gehalten te zien van tegen de 20%. G e d u r e n d e d e
vier weken waarin bij dit deel zelfvoedering werd toegepast, deden zich echter
geen grote problemen voor. Af en toe werden plaatselijk en wel speciaal onder
in de kuil, geringe temperatuurstijgingen waargenomen.
Vermoedeli,jk betrof dit voer dat voor wat betreft het propionzuurgehalte beneden het gemiddelde lag. Bij het toevoegen van het propionzuur was nl. reeds
g e c o n s t a t e e r d ldat de bruto dosis van wagen tot wagen nog wel iets varieerde.
In de afgelopen zomer is weer een kuil gemaakt van voorgedroogd gras (ca.
50% d s ) w a a r a a n o p d e o p r a a p w a g e n p r o p i o n z u u r w e r d t o e g e v o e g d ( b r u t o
1,14%, netto 0,60%; verlies dus ca. 45%). In de winter 1972/1973 werd bij deze
kuil, die ook weer alleen met plastiek was afgedekt, gedurende een periode van
ca. 2 maanden zelfvoedering toegepast.
Opnameproef met formaline-kuil
Kuilvoer waaraan tijdens het oogsten van stam met de maaikneuzer formaline is
toegevoegd, wijkt voor wat betreft de chemische samenstelling nogal wat af van
maaikneuskuil zonder toevoeging. Kuilvoer waaraan ca. 10 I formaline per ton
gras is toegevoegd, bevat nl. slechts weinig organisch zuur meer. Er hebben als
gevolg van de steriliserende werking van de formaline maar weinig mikrobiële
omzettingen in de kuil plaatsgevonden. Volgens engels onderzoek zou dit laatste
g u n s t i g zijn voor de opname van het voer door het vee. De lage opname, die
normaliter wordt vastgesteld bij natte (maaikneus)kuilen, zou volgens de engelse
onderzoekers een gevolg zgn van de zuurvorming in de kuil. Indien men er nu in
slaagt dit proces te voorkomen, dan zou van de desbetreffende kuil evenveel
worden opgenomen als van het oorspronkelijke gras zelf of van dat gras na
kunstmatig drogen.
Met het voer van één van de inkuilproeven met formaline in 1971 is in de winter
van ‘71-‘72 een opnameproef genomen met 2 x 4 pinken. Aan het einde van een
vóórperiode werden de pinken in 2 (qua droge-stofopname) gelukwaardige groepen ingedeeld. In een wisselproef met 2 perioden werd daarna de opname vastgesteld van een maaikneuskuil zonder toevoeging en één met een toevoeging van
9 I f o r m a l i n e (40%) per ton gras. In de eerste periode kreeg hierbij de ene
groep dieren het behandelde en de andere groep het onbehandelde voer; in de
t w e e d e periode werd het voer van beide groepen gewisseld. De chemische
analyse van beide kuilen is vermeld in tabel 2.
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Tabel 2. Chemische analyse en voedetwaarde van de proefkuilen.

The chemical analysis and the feeding value of the experimental silages.
Soort kuil

zandvrije boter‘ds O/n
zuur o/.

Kuil met formaline
Kuil zonder toevoeging

26,3
25,3

0,26
0,66

azijnzuur o/.

fraktie

0,14
0,58

4
12

NH3

per kg droge stof
g vre
gzw

170
155

580
550

De kuil met formaline blijkt nog niet volledig zuurvrij te zijn. Dit kan een gevolg
zijn van een te lage dosis formaline maar ook van een minder goede verdeling
van de formaline door de kuil. De opname aan organische stof uit beide kuilen
is in tabel 3 weergegeven.
Tabel 3. Gemiddelde opname aan organische stof in kg per dier per dag in de beide proef-

perioden.
Average intake of organic matter in kg per animal per day in both experimental
periods.
Soort kuil

le periode

2e periode

Kuil zonder toevoeging
Kuil met formaline

4,95
4,75

4,87
5,20

In de eerste periode was de organische stof (os)-opname biLj de controlekuil het
hoogst en in de tweede periode bij de kuil met formaline. De verschillen in o p name zijn echter niet signifikant. In Engeland heeft men aanvankelijk wel een
duidelijk positief effect van formaline op de opname vastgesteld. Bij proeven in
de afgelopen winter werd echter ook een enkele keer nauwelijks of geen verschil gevonden. Het opname-niveau is trouwens voor deze (nazomer)kuilen met
een betrekkeluk laag droge-stofgehalte niet laag te noemen. Een os-opname van
bijna 5 kg komt overeen met een opname aan zandvrije droge stof van ca. 5,6
kg. Bij een gewicht van de pinken van ca. 310 kg betekent dit per 100 kg
lichaamsgewicht een opname van ca. 1,8 kg zandvrije droge stof, hetgeen goed
is. De ds-opname van vers gras zou vermoedelijk echter wel wat hoger gelegen
hebben.
Ervaringen met witte polyethyleenzeilen
In 1972 is in ons land voor het eerst een witte polyethyleenfolie aan de markt
gekomen en wel in een dikte van 0,15 tot 0,20 mm. Vooral de folie met een dikte
van 0,20 mm is reeds op grote schaal in de praktijk toegepast bij het afdekken
van voordroogkuil. Een gronddek wordt hierbij doorgaans niet meer aangebracht.
Aangezien deze folie in enkele opzichten verschilde van de voor dit doel meest
gangbare polyethyleenfolie, leek het gewenst eens na te gaan in hoeverre de
nieuwe folie een verbetering betekende.
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Bij het afdekken van kuilen met alleen plastiek werd tot 1972 zowel polyvinylchloride (meestal t 0,20 mm) alsook polyethyleen van 0,15 mm (en dan vaak
twee zeilen) gebruikt. Polyvinylchloride (PVC) leidt bij juiste toepassing doorgaans
wel tot goede resultaten, maar is nogal duur: ca. f 2,- per m*. P o l y e t h y l e e n
(PE) wordt dan ook op veel grotere schaal toegepast, maar is minder sterk
(elastisch) en wordt derhalve gemakkelijk beschadigd vooral door wind. In tabel
4 wordt een overzicht gegeven van enkele veel gebruikte foliën met daarbij de
priijzen.
T’abel 4. Enk’ele gangibare plastiekfoliën met bijbehorende verbruikers,prijzen (bij aankoop
per rol).
A few current plastic sheets with respective consumer prices (on purchase per coil).

Soort folie
Zwarte

polyethyleenfolie
ild esm

dikte in mm
0,lO
0,15

itdem

0,20

Witte polyethyleenfolie
Polyvinylchlorildefo~iie

0,20
0,20

prgs <in cenlten
p e r m*
ca. 25
30-35
45-50
ca. 60
ca. 200

Op de Waiboerhoeve zijn in de afgelopen zomer enkele proefkuilen en diverse
praktijkkuilen met deze witte polyethyleenfolie van 0,20 mm afgedekt.
Van oorsprong komt de witte PE-folie uit Duitsland, waar deze folie is ontwikkeld
op overwegingen van theoretische aard. Zwart plastiek heeft nl. de eigenschap,
dat het bij zonnig weer nogal warm wordt en volgens duitse gegevens kan onder
bepaalde omstandigheden de temperatuur zo hoog oplopen, dat het plastiek zelfs
smelt. Dit laatste is overigens in ons land nog nooit geconstateerd.
Een deel van de door het plastiek geabsorbeerde warmte zou verder aanleiding
geven tot een hogere temperatuur in de bovenlaag van de kuil, hetgeen de kwaliteit van het voer ongunstig zou beïnvloeden en meer condens zou geven. Wit
plastiek zou deze nadelen niet hebben. Bij zonnig weer voelt wit plastiek veel
minder warm aan dan zwart plastiek. Uit temperatuurmetingen op de Waiboerhoeve, verricht bij vergelijkbare kuilen direkt onder het plastiek (dus op het voer)
en op 10 cm diepte in de kuil is gebleken dat de temperaturen onder een zwarte
en witte folie, afhankelijk van de weersomstandigheden, verschillen vertoonden
van ca. 5 tot max. ca. 20°C.
De grootste verschillen tussen wit en zwart plastiek werden direkt onder het
plastiek gemeten; dieper in het voer waren de verschillen kleiner. Bij 2 kuilen
van hetzelfde uitgangsmateriaal, waarvan de één was afgedekt met witte PEfolie van 0,20 mm en de andere met zwarte PE-folie van 0,20 mm werd 6 weken
na het inkuilen van de bovenste 5 à 10 cm het droge-stofgehalte bepaald,
Onder wit en zwart plastiek bedroegen deze gehalten resp. 47,5 en 36,5%. Dit
verschil in ds-gehalte wijst op wat meer condensvorming onder zwart dan onder
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wit plastiek. Het betreft hier echter nog maar één waarneming! Verder is het
nog de vraag in hoeverre wat meer condens nadelig is.
PE-folie van 0,20 mm dik heeft t.o.v. dezelfde folie van 0,15 mm het voordeel,
dat het wat sterker is en dus iets minder gauw wordt beschadigd. Aan de andere
kant is PE-folie van 0,20 mm duidelijk stijver dan PE-folie van 0,15 mm. In het
verleden is bu proeven op de Waiboerhoeve reeds gebleken, dat met deze stijvere
foliën de luchtdichte afsluiting van de kuil wat moeilijker te realiseren was, vooral op die plaatsen waar het plastiekzeil moest worden gevouwen. Verder trad in
de loop van de bewaarperiode soms breuk op in de folie. Ook dit was o.i. een
gevolg van de stugheid van het plastiek. Op grond van deze ervaringen is destijds het gebruik van PE-foliën van ca. 0,20 mm ook niet gepropageerd. Ook bij
de witte PE-foliën is in de afgelopen zomer in enkele gevallen breuk geconstateerd die een gevolg was van de geringere soepelheid van het plastiek. De ervaringen in de winterperiode tijdens het voeren, zowel op de Waiboerhoeve als
in de praktijk, moeten nog worden afgewacht. Het is echter duidelijk dat deze
witte PE-folie van 0,20 mm niet in alle opzichten een verbetering betekent t.o.v.
de zwarte van 0,15 mm, ook al gezien het feit, dat de witte van 0,20 mm bijna
tweemaal zo duur is als de zwarte van 0,15 mm.
Opslag en bewaring van hakselbrok
In 1971 werd een proef aangelegd, waarbij hakselbrok van luzerne, bestemd voor
een proef met kunstmatig gedroogde produkten, op de volgende wijzen met plastiek (polyethyleen 0,15 mm) werd afgedekt:
1. luchtdicht door onder langs de hoop een laagje los zand op het plastiek aan te
brengen.
2. niet luchtdicht; het plastiek werd op zi,in plaats ge,houden met een aantal zakken
met zand.
3. als 2, maar met dit verschil dat tussen brok en plastiek een laag stro werd aangebracht om eventueel condenswater op te vangen.
De hopen waren ongeveer 8 m lang, 4 m breed en in het midden ruim 1,5 m
hoog. IDe afdekking van de objecten 2 en 3 is door muizen en ratten, die zich
in deze hopen hadden genesteld, op enkele plaatsen beschadigd. Dit had tot gevolg dat plaatselijk toch regenwater in de brok is gekomen, hetgeen schimmelvorming en wat afval met zich mee bracht. Verder is gebleken, dat het vastleggen van het plastiek onder langs de hoop met zakken zand nog een nadeel
had. Het plastiekzeil is nl. op deze manier niet strak genoeg over de kuil te
krijgen, waardoor onder invloed van wind de kwaliteit van het plastiek snel minder wordt. Een aanééngesloten rand zand heeft hier beslist voordelen.
Bg de niet luchtdicht afgedekte hopen had de bovenlaag van de brok een hoger
droge-stofgehalte dan die van de brok in de luchtdicht afgedekte hoop. Vermoedelijk is er door ventilatie toch nog waterdamp uit de niet afgesloten hopen afgevoerd. Het effect van de strolaag bij object 3 kwam hierbij niet duideluk tot
uiting, waarschijnlijk mede ten gevolge van het feit, dat ook wat regenwater in
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de bovenlaag
( c a . 74% ds
verder geen
bij dit object

terecht is gekomen. Het lagere droge-stofgehalate in de bovenlaag
in de bovenste 5 cm) bij het luchtdicht afgedekte object heeft
consequenties gehad wat betreft schimmel en afval. Wellicht zou
een laag stro wel een gunstig effect hebben gehad op het droge-

stofgehalte van de bovenste laag brok.
Al met al is gebleken, dat opslag van dergelijke kunstmatig gedroogde produkten buiten op eenvoudige wijze heel goed mogelijk is en dat hierbij luchtdichte
afsluiting de voorkeur verdient.
Samenvatting en conclusies
In een vijftal proeven werd getracht met behulp van propionzuur de broei te bestrijden in hooi dat met een te hoog vochtgehalte was geperst. Conservering van
dergelijk hooi bleek met propionzuur inderdaad mogelijk te zijn. Goede doseerapparatuur voor toepassing van deze methode in de praktuk ontbreekt nog. Bij
hoge vochtgehalten (meer dan 30 ,à 35%) zal deze wuze van conservering verder
ook nogal wat kosten met zich mee brengen. Voor dergelijk materiaal komt inkuilen
eerder in aanmerking.
Propionzuur, toegevoegd aan een voordroogkuil die in zelfvoedering aan melkkoeien werd verstrekt, bleek de broeigevoeligheid van het voer te verminderen.
De opname van maaikneuskuil bleek bu een opnameproef met pinken niet gunstig
te worden beïnvloed door een hoeveelheid formaline, die op de maaikneuzer aan
het in te kuilen gras werd toegevoegd. De aldus verkregen kuil vertoonde wel een
afwijkende analyse: geringe hoeveelheden organische zuren en een lage ammoniakfraktie. De witte polyethyleenfolie van 0,20 mm, die dit jaar voor het eerst in ons
land voor het afdekken van kuilen verkrugbaar was, bleek tot op heden niet in alle
opzichten een verbetering te betekenen t.o.v. de gangbare zwarte PE-foliën. De witte
is wat breukgevoelig. Kunstmatig gedroogde luzerne in de vorm van zogenaamde
hakselbrok werd buiten op eenvoudige wijze onder een plastiekzeil opgeslagen.
Luchtdichte afsluiting gaf hierbij het beste bewaarresultaat.
Summary and conclusions
Five experiments were carried out to examine if heating in hay which had been
baled with too high a moisture content, could be prevented by means of propionic
acid. P r e s e r v a t i o n o f such hay with propionic acid proved to be possible indeed.
Good dosing devices for the practica/ application of this method are stil/ wanting,
however. When the moisture content is high (more than 30 to 35%), this method of
preservation wil/ be rather expensive. Ensilage would b e p r e f e r a b l e f o r such
ma terial.
Propionic acid, added to wilted silage and given to self fed dairy cows, appeared to
decrease the sensitivity of the feed to heating.
A feeding experiment with y o u n g cattle showed that the addition of formalin to
silage on a flail-type forage harvester did not improve the intake of the silage. The
silage thus obtained gave a (deviating analysis: few quantities of organic acids and
a low ammonia fraction.
The white polyethylene sheet of 0.20 mm, which, for the first time this year was
available to cover silage, was obviously not an improvement in every respect when
c o m p a r e d w i t h t h e generally u s e d b l a c k PE-sheets. The white sheet is rather
sensitive to breakage.
Artificially dried lucern, in the form of cobs, was simply s t o r e d u n d e r a plastic
sheet. Airtight sealing gave the best storage result.
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3. STALVOEDERING MET VOORDROOGKUIL IN DE ZOMER
Ir. P. 1. M. Snijders.

Met het doel meer informatie te krijgen over het ook in de zomer
den van melkvee werd op afdeling 2 van de C. R. Waiboerhoeve
van 1971 en 1972 een proef uitgevoerd waarbij de helft van het
op stal g e v o e r d werd met voordroogkuil en krachtvoer, terwijl de
in de zomer werd geweid.
BiJ de stalgroep werd voordroogkuil als ruwvoer gekozen omdat

op stal houin de zomer
aantal dieren
andere helft
bij voedering

van vers gras de kwaliteit van dag tot dag nogal sterk kan variëren. Uiteraard
is bij voedering van vers gras de droge-stofopname nogal wat hoger waardoor
d e k r a c h t v o e r g i f t l a g e r k a n zun. Belangrijke punten bij stalvoedering in de
zomer zijn de melkproduktie, de voeropname en de gezondheid van het vee.
Van veel betekenis daarbij is de vraag of bij stalvoedering eenzelfde melkproduktie kan worden verkregen als bij weidegang. Het onderzoek had een oriënterend karakter. De verkregen r e s u l t a t e n m o e t e n a l s v o o r l o p i g w o r d e n b e schouwd en de conclusies moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.

Uitvoering van de proef
De koeien van afdeling 2 werden in april 1971 ingedeeld in twee zo veel mogelijk gelijkwaardige groepen van elk ca. 35 melkkoeien. Daarbij werd gelet op
leeftijd, lactatiestadium en melkproduktie, terwijl bij een aantal dieren dat nog
niet gekalfd had de gemiddelde produktie per dag als vaars mede bepalend
was voor de indeling.
Bij de indeling in 1972 werden de dieren van de stalgroep uit 1971 gelijkelijk
o v e r ,beide groepen verdeeld. In 1972 waren de groepen iets kleiner dan in
1971 omdat een aantal slechtere dieren niet bij de proef werd ingedeeld. De
gemiddelde leeftijd van de stalgroep en de weidegroep was op 15 april 1971
resp. 4,2 en 4,2 jaar en in 1972 resp. 4,l en 4,2 jaar. De gemiddelde produktie
per koe (tussen haakjes produktie per standaardkoe) voor stal- en weidegroep
bij indeling was in 1971 resp. 17,5 kg (28,6) en 17,3 kg (28,6) en in 1972 resp.
18,2 kg (29,4) en 18,l kg (29,8).
De weidegroep werd geweid op een oppervlakte van ca. 18 ha die afwisselend
geweid en gemaaid werd (maaipercentage 120-150). Ongeveer de helft van
deze oppervlakte was in augustus 1970 opnieuw ingezaaid. Het streven was er
steeds op gericht de weidegroep van voldoende en kwalitatief goed gras te
voorzien. Aan deze groep werd 1 kg krachtvoer per dier per dag als lokvoer verstrekt.
De stalgroep werd ondergebracht in een voerligboxenstal met een voerband.
De dieren werden gevoerd met voordroogkuil, individueel aangevuld met kracht17

voer in de melkstal. Het doel was de dieren van de stalgroep zo te voeren dat
de produktie gelijk bleef aan die van de weidegroep.
Bij de stalgroep werd wekelijks op twee achtereenvolgende dagen de gemiddelde ruwvoeropname per dier bepaald. Op twee achtereenvolgende dagen per
week werd de produktie per dier voor beide groepen vastgesteld. Het vetgehalte werd bepaald aan de hand van de drieweekse controle v a n d e Fok- en
Controlevereniging. Bei de groepen werden periodiek gewogen.
Ruwvoeropname
In figuur 3 is voor beide jaren voor de stalgroep o.a. de ruwvoeropname in kg
ds per dier per dag weergegeven. In 1971 werd tot 10 juni naast oude voordroogkuil nog hooi gevoerd omdat er nog geen nieuwe voordroogkuil beschikbaar was en van de oude voordroogkuil te weinig was overgebleven. In mei
werden tevens nog wat natte aardappelvezels verstrekt. Op 10 juni werd voor
het eerst gevoerd van de oogst 1971. Z o a l s u i t f i g u u r 3 b l i j k t g i n g o p d a t
moment de ds-opname vrij sterk omhoog hetgeen vermoedelijk samenhangt met
de zeer goede kwaliteit van de kuil (eerste perceel, eerste snede). De relatief
lage ds-opname tot dat moment werd waarschijnldk ook veroorzaakt door de
hoge krachtvoergift en een aantal pas afgekalfde dieren. Gedurende een week
in oktober was de ds-opname erg laag omdat te weinig kuil verstrekt werd. De
gemiddelde ds-opname uit ruwvoer gedurende de proefperiode bedroeg 8,8 kg
per dier per dag (tabel 6).
Tabel 5. Droge-stofgehalte en voederwaarde (gzwjkg) van de verstrelkte voordroogkuil.
Dry matter content and feeding value (St. Elkg DM) of the supplied wilted silage).
1971

fLo ds
1/5-lOJ6
10/6-19/6
19/6-20/7
20/7-1618
16/8-11 /lO
11 /l o-29/10

44,8
66,7
37,0
45,0
48,0
55,0

y0

zw
580’)
570
570
600
500
560

19/4-2815
29152216
22/6-3117
31/7-1618
17/8-27/10

1972
ds zw

78,2
53,9
42,0
44,4
34,6

530
470
570
620
530

1) Van 1/5 tot 10/6 werd tevens hooi gevoerd met een ze,tmeelwaarde van 510.

Figuur 3. Gemiddelde melkproduktie, droge-stofopname uit ruwvoer, krachtvoeropname en
totale ZW-opname.
Average milk yield, dry-matter consumption from roughage, concentrates consumption and total starch equivalent consumption.
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Tabel 6. Gemiddeld,e ds-opname uit ruwvoer en krachtvoer in kg per dier per dag in 1971
en 1972.
Average dry matter consumption from roughage and concentrates in kg per animal
per day in 7971 and 7 972.
kg ds uit ruwvoer
1971
1972
mei
juni
juli

62
93
9,1

a’ugustu~s

8,s

september
oktober
gemiddeld

kg
1971

krachtvoer
1972

8,6
83

7,5
8.5
83
10,4
93
85

64
537
52
436
4,3
3,7

87
98
78
65
5,5
62

68

83

58

7sl:

In 1972 was in het begin van de proefperiode de ds-opname nog iets lager dan
in 1971. De krachtvoergift was hoger dan in 1971. De ruwvoeropname steeg ge-,
leideluk, mogelijk omdat ook de in april en mei afgekalfde dieren hun maximale
opnamecapaciteit bereikten. Door 5 .à 6 keer per dag te voeren was het mogelijk bij de zeer hoge temperaturen in juli een opnamedaling te voorkomen. Toen
eind juli een kuil van het eerste perceel van de eerste snede met een zeer hoge
voerderwaarde gevoerd werd steeg de opname sterk. In 1972 bedroeg de gemiddelde ds-opname uit ruwvoer 8,9 kg per dier per dag (tabel 6). De gemiddelde krachtvoergift was in 1971 en 1972 resp. 5,4 en 7,0 kg per dier per dag.

Melkproduktie en energie-opname
Zoals uit figuur 3 blijkt was het in mei 1971 niet mogelijk de produktie van de
stalgroep geheel gelijk te houden aan die van de weidegroep.
Half juni was bij een sterk verhoogde ruwvoeropname de produktie vrijwel geluk. Omdat op dat moment echter zeer ruim boven de C V B - n o r m e n g e v o e r d
werd, is vrij abrupt de krachtvoergift met 2 kg verlaagd. Dit leidde tot een
aanzienlgke produktiedaling t.o.v. de weidegroep. Daarom werd de krachtvoergift
weer opgevoerd. Achteraf bleek dat het ds-gehalte van de op dat moment gevoerde kuil lager was dan verondersteld werd omdat er water onder de kuil
was gelopen. Van eind juli tot eind augustus was de produktie van beide groepen vrijwel gelijk. Vanaf eind augustus was de produktie van de weidegroep
hoger dan van de stalgroep. Het opmerkelijke is echter dat de produktie van
d e w e i d e g r o e p i n s e p t e m b e r s l e c h t s w e i n i g g e d a a l d i s . Mogeluk hangt dit
samen met een ruim en kwalitatief goed grasaanbod, terwijl ook de weersomstandigheden goed waren. In oktober daalde ook de produktie van de weidegroep sterk en was er nog slechts weinig verschil in produktie. Uit figuur 4
blijkt dat bij de produktie per standaardkoe dezelfde tendenzen te vinden zijn
als biLj de werkeliJke produktie. In tabel 7 is de werkelijke produktie en de produktie per standaardkoe vermeld. Gemiddeld was van stal- en weidegroep de
produktie per koe resp. 13,O en 13,8 kg per dag en de produktie per standaardkoe resp. 27,5 en 28,8 kg per dag.
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Tabel 7. Gemiddebe werkeliJke prodvktie en pro’duktie per standaardkoe in kg per dier per
dag van stalgroeip en weidegroep.

Average real production and production per standard cow in kg per animal per day
of the sta//-fed and grazing group.
pro,duktie per standaardkoe
1972
1971

werkelijke p~rodvktie
1971
1972
stalgroep

weide-

stal-

groep

groep

weidegroep

stalgroep

weidegroep

stalgroep

weitdegroep

mei
juni
juli
augustus
september
oktober

16,3
15,l
: 3,4
12,8
10,8
9,l

17,2
15,6
14,6
13,2
12,o
10,l

19,3
18,O
16,l
15,2
12,8
12,2

19,l
18,l
16,4
14,8
14,l
13,3

29,9
29,9
28,3
27,6
25,5
23,7

30,5
29,7
30,3
28,2
27,9
26,2

33,l
33,4
32,6
32,9
30,l
29,6

33,5
33,8
33,0
31 ,8
32,3
32,5

gemiddeld

13,o

13,8

15,9

16,2

27,5

28,8

32,0

32,8

ln 1972 werd, om te voorkomen dat de produktie van de stalgroep in mei lager Z O U
zijn dan die van de weidegroep, vanaf het begin van de proef meer krachtvoer verstrekt dan in 1971. Uit figuur 3 blijkt dat tot begin juli de produktie van beide
groepen vrijwel gelijk was. Half juli daalde als gevolg van de zeer hoge temperaturen de produktie van de stalgroep even vrij sterk. Bij de hoogproduktieve dieren
was deze daling veel sterker dan bij de laagproduktieve. Toen daarna overgegaan
werd tot het voeren van zeer goede voordroogkuil steeg de produktie sterk. De
dieren hadden de eerste dagen zelfs moeite alle krachtvoer op te nemen. Evenals
in 1971 was in het najaar de produktie van de stalgroep iets lager dan van de
weidegroep. Opmerkelijk is dat dit verschil ook in 1972 optrad doordat de produktie
van de weidegroep zeer constant bleef. De produktie van de stalgroep had een
normaal verloop. Ook nu was er voor de weidegroep ruim en kwalitatief zeer goed
gras beschikbaar. Zoals uit tabel 7 blijkt was de gemiddelde produktie van de stalen weidegroep resp. 15,9 en 16,2 kg per dier per dag en de gemiddelde produktie
per standaardkoe resp. 32,0 en 32,8 kg per dag.
In figuur 4 is de produktie per standaardkoe in 1971 en 1972 voor beide groepen weergegeven. Ook hier blijkt dat het verschil tussen beide groepen in 1971
vooral tot stand gekomen is in juni/juli, waarschijnlijk als gevolg van een te
laag voederniveau, terwijl in september het verschil vooral veroorzaakt werd
door het zeer goed op peil blijven van de produktie van de weidegroep.
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Figuur 4. Melkproduktie per standaardkoe
Milk yield per standard cow.

% vet
5.0

weidegroep 1972
1972
--- - s t a l g r o e p
- weidegroep 1971
----_ stal groep
1971
.

I

I
mei

I
juni

Figuur 5. Vetgehalte van de melk.
Butterfat content of the milk.
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In 1972 werd het geringe verschil vooral veroorzaakt door het opnieuw goed
op peil blijven van de weidegroep. De constante produktie van de weidegroep
in de herfst moet naast de goede grasvoorziening mogelijk ten dele ook worden toegeschreven aan een extra krachtvoergift van 1 kg gedurende enkele
weken in september 1971 en aan het feit dat in 1972 vanaf half september aan
dieren met een produktie van meer dan 15 kg, per 21/2 kg melk extra 1 k g
krachtvoer boven het lokvoer werd verstrekt.
Uit figuur 3 blykt dat de hogere melkproduktie in 1972 is samengegaan met
een hogere opname aan zetmeelwaarde. Er is een tendens dat bij een verhoging
of verlaging van de opname van zetmeelwaarde, vooral wanneer het om sterke
veranderingen gaat, de melkproduktie ook omhoog of omlaag gaat. De g e m i d delde opname aan zetmeelwaarde van de stalgroep per dier per dag was 8,0 kg
in 1971 en 9,5 kg in 1972.
In figuur 5 is het gemiddelde vetgehalte van de melk per 3 weekse controleperiode weergegeven. In beide jaren was in mei en juni het vetgehalte van de
melk van de stalgroep iets lager. Dit hangt mogelijk samen met de hoge krachtvoergiften in die periode. In 1971 werd het lagere vetgehalte in het begin van
de proefperiode gecompenseerd door een hoger vetgehalte later; in 1972 was
het vetgehalte bij de stalgroep in de tweede helft van de proefperiode niet
hoger. Het gemiddelde vetgehalte van stal- en weidegroep was in 1971 resp.
3,89 en 3,86% en in 1972 resp. 3,68 en 3,74%.

Gewichten van de dieren
In tabel 8 is de gewichtsontwikkeling van stal- en weidegroep in 1 9 7 1 e n 1 9 7 2
weergegeven. Tussen beide groepen zijn in de loop van de proefperiode geen
grote verschillen ontstaan. In beide jaren daalde het gewicht van de weidegroep
na het in de weide gaan enigszins. Het iets lagere gewicht van de weidegroep
aan het eind van de proef in 1972 is vermoedelijk ontstaan doordat de dieren
op dat moment nog niet waren opgestald. (verschil in buikvulling). Beide jaren
werden de in de herfst reeds droogstaande dieren niet meegeteld. Zowel in
1971 als in 1972 was er aan het eind van de proefperiode weinig verschil in conditie
tussen beide groepen.

Tabel 8. Gemiddellde gewichten van stal- en weidegroepen in klg per dlier.
Average weights of stal/-fed and grazing group in kg per animal.
1971
stalgroep weidegroep
2114
2316
2018
26110

500
513
523
545

500
515
515
552

1972

714
2316
318
711 1

stalgroep

weidegroep

496
510
522
541

494
479
494
529
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De ,,stalgroep” werd de gehele zomer in een voerligboxenstal met voerband gehouden. Toen
de foto werd gemaakt, was de helft van de dieren naar de melkstal.
Throughout the summer, the “stal/-fed group” was kept in a cubicie shed with fleeding belt.
When the photo was made, half the number of animals had gone into the miiking parlour.

Gezondheid
In beide jaren werden bij de stalgroep meer dieren behandeld voor klauwgebreken dan bij de weidegroep. In 1971 was dit resp. 13 en 2 keer, in 1972 resp.
20 en 7 keer. Hoewel zeker niet gesproken kan worden van grote problemen
bij de stalgroep bestond toch de indruk dat in het algemeen de klauwgezondheid bij de weidegroep beter was dan bij de stalgroep.
Behalve de klauwgezondheid werden geen verschillen tussen stal- en weidegroep vastgesteld.
Samenvattiwg en conclusies
In 1971 en in 1972 werd op de C.R. Waiboerhoeve gedurende de weideperiode
een oriënterende proef genomen waarbij getracht werd de melkproduktie van
een groep van ca. 30 koeien die op stal gevoerd w e r d m e t v o o r d r o o g k u i l e n
krachtvoer gelijk te houden aan een gelukwaardige groep van ca. 30 koeien die
geweid werd en die steeds de beschikking had over ruim en kwalitatief goed gras.
In 1971 was het niet mogelijk de produktie van de stalgroep geheel gelijk te houden
aan die van de weidegroep. In 1972, toen vanaf het begin van de proefperiode
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z e e r ruim werd gevoerd was de produktie tot september vrijwel gelijk. Daarna
daalde de produktie van de stalgroep geleidelijk; de produktie bij de weidegroep
bleef mede als gevolg van een goed grasaanbod en gunstige weersomstandigheden zeer constant.
De gemiddelde ds-opname uit ruwvoer van de stalgroep was in 1971 en 1972 resp.
8,8 en 8,9 kg per dier per dag; de gemiddelde krachtvoergift was resp. 5,4 en 7,0 kg
per dier dag. De gemiddelde produktie voor stal- en weidegroepen was in 1971
resp. 13,0 en 13,8 kg per dier per dag en in 1972 resp. 15,9 en 16,2 kg per dag.
In beide jaren ontstonden geen grote verschillen in gewicht en konditie tussen
beide groepen. Wel bestond de indruk dat er bij de stalgroep meer moeilukheden
waren met de klauwgezondheid dan bij de weidegroep.
Voorzichtig konkluderend kan gesteld worden dat bij stalvoedering in de zomer
een produktie behaald kan worden die gelijk is aan die bij weidegang. Hierbij
dient echter de grootst mogeloke aandacht besteed te worden aan de voeding.
De voorziening met hoogwaardig ruwvoer is daarbij van groot belang om een
voldoende energie-opname te bereiken. Omdat de resultaten zowel bij stalvoedering
als bij weidegang nogal sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden (voeding,
weer etc.) is voor het trekken van definitieve conclusies meer onderzoek nodig. In
het bovenstaande wordt geen uitspraak gedaan met betrekking tot de economische
aspecten van stalvoedering en weidegang.

Summary and conclusions
During the grazing period at the CR. Waiboerhoeve in 1977 and 1972, orientating
experiments were carried out to keep the milk production of a group of about 30
cows, fed indoors on wilted silage and concentrates, on the same leve/ wiih an
equal group of a b o u t 30 cows which grazed and had the disposal of enough and
good-quality grass. In 1971 it was not possible to keep the production of the sta//fed group entirely on a leve/ with that of the grazing group. In 7972, when feeding
had been very liberal from the beginning of the experimental period, the production
r e m a i n e d almost equal up to September. After that, the production of the housefeeding group gradually decreased; the production in the grazing group remained
very stable owing a.o. to a good supply of grass and favourable w e a t h e r conditions.
In the house-feeding group the average dry matter consumption from roughage was
8.8 an’d 8.9 kg per animal per day in 7 971 and 1972 resp. The average dosage of
concentrates was 5.4 and 7.0 kg per animal per day resp. The average production
in the house-feeding and in the grazing group in 1977 was 73.0 and 73.8 kg per
animal resp. and in 1972 75.9 and 16.2 kg per animal per day resp. There w e r e
no big differences in weight and physical condition between the animals of both
groups in either year. The impression, however, was that, compared with the
grazing group, the house-feeding group suffered more from claw-trouble.
The careful conclusion is that, with house-feeding in summer, a production can be
o b t a i n e d equal to that during g r a z i n g . The greatest possible attention should,
however, be given to feeding. In this respect it is of great importante that highg r a d e r o u g h a g e should be supplied to get a sufficient e n e r g y c o n s u m p t i o n .
Because, both in house-feeding and in grazing, the results greatly depend on the
circumstances (feeding, weather etc.), more research work is necessary to come to
a definite conclusion. NO statement is given above concerning the economie aspects
of house-feeding and grazing.
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4. BIJVOEDERING VAN KRACHTVOER AAN MELKVEE IN DE WEIDE
J. W. F. Hijink.

Inleiding
H e t buvoeren van koeien gedurende de weideperiode neemt de laatste jaren
toe. In de eerste plaats is dit een gevolg van een steeds intensievere bedri_ifsvoering met een hoge veebezetting, waarbij de koeien ‘s nachts worden opgestald.
In de tweede plaats wordt getracht door bijvoeding met krachtvoer de melkproduktie per koe op een hoger peil te brengen. Deze tendens zien we de
laatste jaren ook vrij sterk naar voren komen op melkveebedrijven met een
veebezetting van 2 tot 2,5 gve per ha, w a a r d a g e n n a c h t w o r d t g e w e i d . D e
vraag is echter in hoeverre bij dit beweidingssysteem de gemaakte kosten van
buvoedering door een hogere melkproduktie worden goedgemaakt.
In het verleden zijn reeds veel bijvoederingsproeven uitgevoerd. In het algemeen
kwam hierbij naar voren dat indien de koeien de beschikking hebben over voldoende weidegras van goede kwaliteit, buvoedering vooral in de zomermaanden
niet zonder meer is aan te bevelen. Wanneer de graslandexploitatie echter te
wensen overlaat, ziet men dikwijls wel een effect van krachtvoer op de melkproduktie. In de herfst spelen de weersomstandigheden en de smakelijkheid
van het gras een belangrijke rol, maar ook dan worden de gemaakte kosten
lang niet alti,jd goed gemaakt. Daar het bijvoeren met krachtvoer nog steeds
aktueel is, is hierover een vergelgkende proef met twee groepen koeien uitgevoerd op afd. 1 van de C. R. Waiboerhoeve.
Opzet en uitvoering van de proef
Uit de aanwezige koeien werden voor de proef 2 zo gelijkwaardig mogelijke
groepen van elk 16 dieren gebruikt. Deze groepen werden samengesteld uit
koeien, die tudens de stalperiode hadden gekalfd. In de loop van de proefperiode werden enkele koeien drooggezet. Wanneer in een bepaalde groep een
koe moest worden drooggezet, werd ook de partner uit de andere groep verwi,iderd. Het aantal melkgevende koeien is in figuur 6 weergegeven.
Aan de ene groep koeien (controlegroep) werd geen extra bijvoeding verstrekt;
u i t s l u i t e n d 1 kg per dier per dag als lokbrok in de melkstal. Aan de andere
groep koeien (proefgroep) werd de bbvoeding met krachtvoer afgestemd op het
verloop van de produktie. Dit houdt in dat naarmate het weideseizoen verstreek
de hoeveelheid krachtvoer werd verlaagd. Binnen de groep varieerde de krachtvoergift van de individuele dieren, afhankelijk van de produktie per koe.
In tabel 9 wordt de gemiddelde hoeveelheid krachtvoer per dier per dag in de
diverse maanden weergegeven.
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Tabel 9. Gemidldelde hoeveelhmeid krachtvoer in kg Per dier per dag.
Average quantity of concentrates in kg per animal per day.
Groep

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

Controlegroep

1
4

1
4

1
3

1
2

1

1

1,s

1,5

Proefgroep

gem.

1
2,7

Aan het begin van elke maand werd de hoeveelheid krachtvoer aangepast aan
de hoeveelheid die in de desbetreffende maand gemiddeld per dier per dag
volgens schema (tabel 9) verstrekt moest worden. Wanneer het nodig was (afhankeliljk van de individuele melkproduktie) werd binnen een desbetreffende
maand de hoeveelheid krachtvoer van de individuele dieren per groep gecorrigeerd (de gemiddelde hoeveelheid krachtvoer in de betrokken maand bleef gehandhaafd).
De proef- en controlekoeien werden steeds gezamenlijk met de overige koeien
dag en nacht geweid. De koeien hebben de gehele zomerperiode over voldoende
weidegras kunnen beschikken.

Melkproduktie per koe
De melkproduktie per dier is op 3 achtereenvolgende dagen per week bepaald.
In tabel 10 zijn de gemiddelde produkties van beide groepen vermeld. In de voorperiode en de overgangsperiode was de produktie van de controlegroep resp. 19,5
en 18,8 kg en die van de proefgroep resp. 19,4 en 18,9 kg per koe per dag.
Tabel 10. Gemliddelde melkgift in kg per koe per dag.
Average milk yield in kg per cow per day.
Proefperiode
Groep

Controlegroep
Proefgroep

juni

mei

aug.

juli

okt.

sept.

2

a

2

1

2

1

2

1

2

1

2

17,8
18,3

17,2
17,5

16,7
17,3

15,7
16,O

IS,0
14,9

14,6
1491

13,0
12,9

12,7
12,5

12,3
11,7

12,0
11,2

10,8
10,3

Uit tabel 10 blijkt, dat bij het begin van de proef de groepen praktisch gelijk
w a r e n ( v e r s c h i l 0,l kg melk per dier per dag). Over de gehele proefperiode
bedroeg de gemiddelde produktie van de controlegroep 15,l kg en van de proefgroep 15,0 kg per dier per dag. Het verloop van de melkproduktie wordt! in’
figuur 6 weergegeven. Daaruit blijkt dat tijdens de voorperiode de produktie
van beide groepen praktisch gelijk was en dat reeds tijdens de overgangsperiode de produktie van de proefgroep hoger was dan die van de controlegroep. Tot juli bleef de produktie van de proefgroep hoger, tijdens de maand
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Figuur 6. Melkproduktie en krachtvoergift per koe per dag,

per cow per day.
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juli kwamen de produkties van beide groepen dicht bij elkaar, en vanaf ca.
augustus was de produktie van de proefgroep lager dan die van de controlegroep, ondanks het feit dat de proefgroep in die periode nog gem. 0,5 kg per
dier per dag meer krachtvoer ontving. Wat de proefgroep in het begin van de
proefperiode meer heeft geproduceerd, heeft ze op het eind minder geproduceerd, zodat het uiteindelgke effekt van het krachtvoer nihil is gebleven. Ondanks
het feit dat de koeien steeds goed weidegras ter beschikking hadden, reageerde
de melkproduktie van de proefgroep sterk op het aanpassen van de krachtvoergift (overgang bij gem. 4 kg in juni naar gem. 3 kg in juli). Blijkbaar zgn de
koeien aan een zekere hoeveelheid krachtvoer gewend, zodat ze bij een vermindering dit verlies niet compenseren door meer gras op te nemen. Na 1 7
juli daalde de melkproduktie van beide groepen vrij sterk tengevolge van de
warmte in die periode.
In figuur 7 is het verloop van de produktie per standaardkoe weergegeven.
Daarbij komen de verschillen tussen beide groepen nog wat duidelijker naar
voren. Aanvankelijk was d e p r o d u k t i e p e r s t a n d a a r d k o e v a n d e p r o e f g r o e p
hoger dan die van de controlegroep. In juli trad er een vrij sterke daling op
en in september en oktober was de produktie per standaardkoe van de proefgroep lager dan die van de controlegroep.
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Figuur 7. Melkproduktie per standaardkoe.
Milk yield per standard cow.
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Rllelkproduktie van de hoogst produktieve dieren
Vanwege het feit dat de koeien van afd. 1 vru vroeg afkalven, is de melkproduktie van de koeien, waarmee de buvoedingsproef is uitgevoerd, tijdens de
weideperiode niet erg hoog. De verwachting is dat het effect van krachtvoer bij
dieren met een hogere produktie groter is dan bij dieren met een lagere produktie. Daarom zijn aan de hand van de melkprodukties in de voorperiode 6
dieren van de proefgroep met hun individuele partners van de controlegroep
met de hoogste produktie uitgeselecteerd. Daarbij waren enkele koeien met in
de voorperiode een melkproduktie van 25 à 26 kg per dag.
In tabel 11 zijn de gemiddelde produkties vermeld van de hoogst produktieve dieren
uit proefgroep en controlegroep.
Tabel ll. Gemi’ddelde melkgift van de hoogst proiduktieve dieren in kg per koe per dag.
Average milk yield of the most productive animals in kg per cow per day.
Proefperiode
OverVoorGroep periode gangs- me’
periode
2
Contr.
Proef

23,4
23,6

22,3
22,6

21 ,l
21,8

juni

aug.

juli

sept.

okt.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

20,l
20,8

19,7
20,6

17,8
19,l

17,4
17,8

16,7
16,8

14,9
15,6

14,2
14,5

13,7
13,4

13,l
12,8

1 1,5
11,6

Bij de proef met bijvoedering aan melkvee
in de weide was de produktieverhoging onvoldoende om de kosten van het extra krachtvoer goed te maken.
When experiments were made with supplementary feed for grazing dairy cattle, the production
i n c r e a s e w a s insufficient to compensate the costs of extra concentrates.
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Bilj vergelijking van de gegevens in tabel 11 met die in tabel 10 blijkt dat het
effect van krachtvoer bij de hoogst produktieve dieren wel wat groter is dan
bij de oorspronkelqke g r o e p e n . De verschillen ten gunste van de proefgroep
zijn bij de hoogst produktieve dieren in de eerste maanden groter dan bg de
oorspronkeluke groepen. De produktieverhoging van de hoogst produktieve dieren heeft echter veel geld gekost, gezien de hoeveelheid extra krachtvoer die
verstrekt werd.
De totale hoeveelheid krachtvoer was in mei en juni 5,5 kg, in juli 4,3 kg, in
a u g u s t u s 12,7 en in september en oktober 1,8 kg per dier per dag. De hoogst
produktieve dieren van de controlegroep kregen, evenals de gehele controlegroep 1 kg krachtvoer per dier per dag als lokbrok.

Gewichtsverloop van de koeien
De koeien van beide groepen zijn op vier tijdstippen gewogen. In tabel 12
wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde gewichten van de proef- en
controledieren.
Tabel 12. Gemilddelde gewichten van #de koeien in kg.
Average weights of the cows in kg.
Weegdata

7 april

10 mei

2 augustus

10 november

Controllegroep
Proefgroep

495
496

468
476

503
513

558
563

Aanvankelijk was er geen verschil tussen beide groepen. Op de tweede weegdatum (10 mei) wogen de koeien van de proefgroep gemiddeld 8 kg meer en
op 2 augustus 10 kg m e e r d a n d i e v a n d e c o n t r o l e g r o e p . O p d e l a a t s t e
weegdatum (10 november) is dit verschil weer teruggelopen tot 5 kg. Door het
bijvoeren van krachtvoer is dus vrijwel geen extra gewichtstoename opgetreden.
Discussie
Het blijkt dat, ondanks het extra krachtvoer (gem. 1,7 kg per dier per dag), de
proefdieren niet meer melk hebben geproduceerd dan de controledieren. Dit
komt geheel overeen met de resultaten van de bijvoedingsproef op de proefboerderij Wielzicht. Het effekt op de melkproduktie was hier bij de derde groep,
die in de herfst meer krachtvoer verstrekt kreeg, groter dan bij de groep, die in
het voorjaar meer krachtvoer kreeg toegediend. Toch kon het extra krachtvoer
niet betaald worden uit de produktieverhoging. Bij vergelijking van de melkpro-

dukties van de hoogst produktieve dieren uit de proefgroep met die van hun
partners uit de controlegroep blijken de verschillen wel wat groter te zijn, maar
ook hier worden de kosten van het krachtvoer niet goedgemaakt. Uit het voorgaande zou geconcludeerd kunnen worden dat het krachtvoer een lagere grasop31

name bij de proefkoeien tot gevolg heeft gehad. Een andere mogelijkheid is, dat
het extra krachtvoer is omgezet in Iichaamsvet, hoewel dit in het gewicht vrijwel
niet tot uiting is gekomen. De energie-opname uit weidegras van de controlegroep was blijkbaar voldoende voor een vrijwel maximale produktie. Anders
wordt het, wanneer het grasaanbod voor de koeien te laag is en ze zonder bijvoeding te weinig energie kunnen opnemen.
Het graslandgebruik laat in de praktijk dikwijls te wensen over. Waarschijnlijk is
dat één van de redenen dat de buvoeding in de weide toeneemt. Op bedrijven
waar bewust getracht wordt om door bijvoeding met krachtvoer gras te verdringen
om zodoende meer koeien te houden ligt de zaak natuurlijk anders. Het feit blijft
echter bestaan dat op deze manier goedkoop gras vervangen wordt door duurder krachtvoer. Dit is echter niet de opzet van deze proef geweest. Hier werd n l .
uitgegaan van een goed grasaanbod.
Samenvatting en conclusies
Op afd. 1 is tijdens de weideperiode een bijvoedingsproef met krachtvoer uitgevoerd waarbij de krachtvoergift afhankelijk werd gesteld van de melkproduktie.
Uitgangspunt was dat de koeien steeds de beschikking hadden over goed en
voldoende weidegras. Gedurende de maanden mei en juni werd aan de proefkoeien gemiddeld 4 kg krachtvoer per dier per dag verstrekt, in juli 3 kg, in
augustus 2 kg en in september en oktober 1,5 kg. Aan de koeien in de controlegroep werd steeds 1 kg per dier per dag als lokbrok verstrekt. De koeien van
de proef- en controlegroep w e r d e n t e z a m e n m e t d e overige koeien van het
bedrijf dag en nacht geweid, z o d a t h e t g r a s a a n b o d v o o r p r o e f - e n controlekoeien steeds gelijk was. Het aanvankelijke verschil in melkproduktie tijdens de
voorperiode (0,l kg melk per dier per dag ten gunste van de controlegroep) werd
tijdens de overgangsperiode door de proefkoeien reeds achterhaald. Gedurende
de eerste 2 maanden was de produktie van de proefgroep hoger (ca. 0,4 kg per
dier per dag) dan van de controlegroep, in juli ongeveer gelijk en in de laatste
2 maanden lager. Over de periode mei t/m oktober bedroeg de gemiddelde produktie van de proefgroep 15,0 kg en van de controlegroep 15,l kg per dier per
dag, eenzelfde verschil dus als tijdens de voorperiode. Het verschil in de gemiddelde krachtvoergift over het hele seizoen was 1,7 kg per dier per dag.
Bij vergelgking van de 6 hoogst produktieve dieren uit proef- en controlegroep
kwamen grotere verschillen naar voren. De kosten van het meerdere krachtvoer
werden ook daarbij echter niet goedgemaakt door de hogere produktie. Hoe dit ligt
bij koeien met een produktie van bijv. 30 kg en meer is niet te zeggen. Het h i e r
toegepaste systeem van biljvoeding aan koeien tot ca. 26 kg melk heeft echter
weinig invloed op .de melkproduktie gehad.
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Summary and conclusions
During the grazing period in section 1 a supplementary feeding e x p e r i m e n t h a s
been carrie’d outh with concentrates in which the dosage of concentrates was
regulated by milk production. The basic point was that the cows should continuous/y have the disposal of good and sufficient meadow grass. During the months
of May and lune, an average amount of 4 kg of concentrates per day was given t o
every animal in the experimental group; in luly 3 kg was given, in August 2 kg and
in September and October 7.5 kg. One kg per animal per day was given to the
cows in the control group to get them in the milking parlour. The cows of the
experimental and control group were, together with the other cows on the farm,
grazed day and night so that there was always an equal supply of grass, both for
experimental and control group. The original ,difference in milk production during
the preliminary period (0.1 kg of milk per animal per day in favour of the control
group) was already overtaken by the cows of the experimental group during the
transition period. During the first two months the production of the experimental
group was higher (about 0.4 kg per animal) than that of the control group. In luly it
was about the same and during the last two months it w a s lower. In the period
f r o m May to October incl. the average production of the experimental group
amounted to 15.0 kg and that of the control group 15. I kg per animal per day, so
the same differente as in the p r e l i m i n a r y p e r i o d . The differente in the average
dosage of concentrates was 1.7 kg per animal per day throughout the season.
Lager differences emerged when the six most productive animals of the experimental and control group were compared. /-/ere, too, however, the expenses of the
larger dosages of concentrates were not compensated by higher production. How
this wil/ be with cows with a production of, for instance, 30 kg a day and more,
cannot be said. The system of additional feeding, here applied to cows up to about
26 kg of milk a day had, however, in this group hardly effected milk p r o d u c t i o n .
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5.

VOEROPNAME, PRODUKTIE EN GEDRAG VAN MELKVEE IN EEN KOEIENHUT
MET BUITENVOEDERING EN IN EEN GESLOTEN STAL MET VISGRAATLIGBOXEN
Ir. A. A. Jongebreur, Ing. A. C. Smits en Ir. P. J. M. Snijders.

In de melkveehouderij staat het belang van een rendabele melkproduktie uiteraard op de eerste plaats. Faktoren, die hierbij een rol spelen zijn o.a. de voedering, huisvesting en verzorging van de dieren. Behalve aan de produktie is ook
aan het gedrag van de koeien te constateren wat de reaktie is op o.a. het voer
en de huisvesting.
In ligboxenstallen kunnen de koeien een keuze maken tussen de ruimten waar
ze zich willen ophouden. De verschillende onderdelen van de stal zoals de ligruimte en de vreetruimte moeten voldoende zijn aangepast aan de eisen die de
koe stelt. Het gebruik van de ligboxen en de vreetruimte vormt een aanwijzing
omtrent de praktische toepasbaarheid.
In de winterperiode 1971/1972 zijn op afdeling 1 van de C.R. Waiboerhoeve gedragswaarnemingen uitgevoerd bij in totaal 80 melkkoeien. De helft van deze
groep koeien was gehuisvest in een gesloten stal met visgraatligboxen en de
andere helft in een koeienhut met rechte ligboxen en buitenvoedering. Verdeeld
over de winterperiode is gedurende 8 etmalen het gedrag van de koeien gevolgd.
De waarnemingen werden per koe om de 15 minuten en gedurende 24 uur achter
elkaar gedaan. Zowel in de gesloten stal als bij de stal met buitenvoedering was
een vreetbreedte van 25 cm per koe beschikbaar aan een voerhek met voerboxen.
In de visgraatligboxenstal hadden de koeien boxen tot hun beschikking met een
lengte van 150 cm (recht gemeten) en een breedte van 125 cm. De boxen zijn
onder een hoek van 55” op de wand geplaatst. In een 10 meter brede stal zijn
op deze manier 4 rijen ligboxen aangebracht met daartussen gangen van 2 meter
breed. Aan de voorkant van de stal was over de breedte van de stal het voerhek aangebracht. In deze stal bestond de middenru boxen uit rechtse boxen
d.w.z. de koeien waren wat de ruimte betreft praktisch gedwongen op de rechter
zijde te gaan liggen. Bij deze middenrij konden de koeien niet met de koppen
bij elkaar in de b o x e n k o m e n , maar zij konden elkaar wel zien. T u s s e n d e z e
boxen was een houten plank van 20 cm hoog aangebracht met daarboven op
ca. 60 cm hoogte een ijzeren buis. In de ligboxen die tegen de buitenzijden van
de stal waren geplaatst, waren de koeien gedwongen voor een goede benutting
van de box op de linkerzude te gaan liggen.
Figuur 8 is een situatieschets van de bedrofsgebouwen op afd. 1. Daarin is B
de koeienhut en C de visgraatligboxenstal.
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6.
1. voerhek
2. visgraa tligboxen 7.
8.
3. metkstal
9.
4. m e l k k a m e r
10.
5 af kalfstal

kalverboxen
zoogkoeienstal
voergang
kalverboxen
bezoekersruimte

Figuur 8. Situatieschets van de gebouwen op afd. 1 .
Plan of the buildings in section 7.

Ligtijden
De gemiddelde ligtijd per koe per etmaal varieerde in de visgraatligboxenstal
van 81/2 uur tot ruim lol/* uur en in de koeienhut van 81/2 uur tot 11 uur. Als gemiddelde voor de gehele groep werd een kortere ligtijd gevonden voor de koeien
in de koeienhut dan voor die in de visgraatligboxenstal. Mogelijk dat de wat grotere
loop-eetruimte bij de koeienhut en het vertoeven in de buitenlucht dit verschil kunnen verklaren.
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De ruwvoeropname en de melkproduktie per koe waren in de koeienhut met buitenvoedering
(zei foto) en in de gesloten stal met binnenvoedering vrijwel gelijk. Ook in de vorige stalperiode was er vrijwel geen verschil. Wij moeten echter wel bedenken dat deze resultaten
betrekking hebben op twee zachte winters.
The roughage consumption and milk production of every cow in the cow shed with outdcor
feeding (see photo) was almost equal to that in the closed shed with indoor feeding. Nor was
there hardly any differente in the previous winter-period. We must remember, however, that
these are the results of two mild winters.

In beide stallen is opgevallen dat de eindboxen van een rij het minst vaak wer-

d e n benut. In de koeienhut was dat nog sterker het geval dan in de visgraatligboxenstal. Bij de koeienhut zal het minder beschut liggen van de koeien in de
eindboxen hierbij van betekenis zijn geweest. Omdat een koe in het algemeen
ca. 40-50°/o van een etmaal liggende doorbrengt, zal het duideluk zijn dat de ligbox zodanig moet zijn uitgevoerd dat de koeien comfortabel kunnen liggen. Een
ligbed dat zich gemakkelijk aan de contouren van het lichaam van de koe aanpast, verdient de voorkeur.
Een ander punt is dat de koe in de ligbox zo gemakkelijk mogelijk moet kunnen
gaan liggen en opstaan. Dit verliep bi,j de koeien in de visgraatligboxen niet altijd even soepel en soms moest een koe ook meerdere pogingen doen om op te
staan. Hierbij moet wel gesteld worden dat de koeien zich goed hebben aangepast aan de boxen en dat speenbetrapping niet is voorgekomen.
Bij .het opstaan en gaan liggen is ook de v o r m van de boxafscheiding van belang. Wanneer deze te laag is geplaatst geeft dat vaak aanleiding tot het stoten
van het heupbeen wanneer de koe gaat liggen.
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Als de boxen schuin worden geplaatst is het mogelijk in een stal van 10 m breedte 4 rijen

boxen onder te brengen.
In the form of a herringbone, fout- rows of cubicles can be placed in a shed of 10 m w i d e .

Bij het gebruik van de visgraatligboxen is een duidelijk verschil in benutting gevonden tussen de buitenrijen en de middenrij boxen. Gebleken is dat de koeien
gemiddeld ruim 1 uur langer in de buitenrijen boxen lagen. Daardoor lagen de
koeien ook een langere tijd op de linkerzijde dan op de rechterzijde, in tegenstelling tot de koeienhut waar in dit opzicht geen verschil is gevonden. In de norm a l e ligboxen wisselen de koeien vaak wat betreft de zijde, waarop ze liggen.
Bij visgraatboxen moeten de koeien van box verwisselen, willen ze op de andere
zijde gaan liggen en dit is voor de koeien duideluk een bezwaar.

Vreettijden
Het voer werd in de vorm van voordroogkuil 2 keer per dag in voorraad verstrekt. De vreettijden varieerden in beide stallen van 3.15 tot 4.15 uren per etmaal. In de literatuur worden vreettiljden vermeld van 15 tot 20% van een etmaal.
Gemiddeld was er in vreettijd per koe geen verschil tussen de beide stallen.
Omdat de koeien een beperkte vreetbreedte van 25 cm per koe hadden was
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direkt na het verstrekken van voer geen plaats aan het voerhek onbezet. De
,,brutaalste” koeien zullen bij deze beperkte vreetbreedte het eerst vreten en
daarna komen de andere koeien aan de beurt. Hoewel het verstoten aan het voerhek beperkt werd door de voerboxen kwam dit toch voor, o.a. door het stoten
van elkaar tegen de uier. Een grote variatie in vreettijden tussen de koeien was
aanwezig. Door de voorraadvoedering hadden overigens ook de jongere dieren
ruim gelegenheid voor de opname van het ruwvoer. Een kortere vreettijd betekent
niet altijd een lagere voeropname, omdat in een kortere tijd ook sneller gevreten kan worden. Nader onderzoek naar het verstoten van de koeien aan het
voerhek en het verschil in vreettud tussen jongere en oudere koeien kan uitsluitsel geven over de algemene toepasbaarheid van een kleinere vreetbreedte.
In de visgraatligboxenstal was de belangrgkste vreetperiode tot ca. 3 .à 4 uur na
het voeren, terwijl ‘s nachts praktisch niet meer gevreten werd. Bij de stal met
buitenvoedering was deze periode gemiddeld wat korter en ging een aantal koeien tegen middernacht nog naar het voerhek om te vreten. Dit duurde gemiddeld niet lang en ook werd de indruk verkregen dat er niet veel voer werd o p genomen.
Ruwvoeropname en melkproduktie
Evenals in de winter 1970/1971 werden ook in 1971/1972 zowel van de koeien
in de koeienhut (buitengroep) als van die in de visgraatligboxenstal (binnengroep) de melkproduktie en de voeropname bepaald. De resultaten in 1970/1971
werden reeds gepubliceerd’).
De gemiddelde melkproduktie, de produktie per standaardkoe en de droge-stofopname uit ruwvoer (voordroogkuil) in 1971/1972 zijn in tabel 13 vermeld.
Tabel 13. Gemi~ddelde ds-opname uiit ruwvoer, de mellkprodu’ktie en de produktie per standaard’koe in kg per dixer per dag.
Average dry matter consumption from roughage, milk
per standard cow in kg per animal per d a y .

Periode

Voorperiode
december 2
januari
1
januari
2
februari 1
februari 2
maart
1
maart
2
april
1
Gemiddeld
alpril
2
(beide groepen weidend)

dsopna,me

85
10,2
9,4
9,7
9,6

68

894
91
9,2

1) Pulblikatie nr. 1 van (het PR.
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production and production

Binnengroep
Buitengroep
prod. p e r - dsmelkmelkprod. per
produktie stand.koe opname
produktie stand.koe
12,2
14,6
15,6
15,8
16,O
15,2
15,8
17,4
17,8
16,O

218
26,5
26,7
26,6
26,7
26,l
26,7
29,4
30,l
27,4

17,7

30,6

62
11,8
10,9
10,5
10,6
90
9,o
885
98

12,8
16,3
16,7
17,3
17,7
16,9
17,2
18,4
18,7
17,4

21,5
27,0
26,8
26,8
27,3
27,0
28,0
30,o
30,5
27,9

19,4

32,3

Evenals het voorgaande jaar was de ds-opname uit ruwvoer bij de buitengroep
gemiddels iets hoger dan bij de binnengroep. De melkproduktie van de buitengroep was gemiddeld 1,4 kg hoger dan van de binnengroep. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat ook in de voorperiode reeds een verschil van 0,6 kg
ten gunste van de buitengroep aanwezig was. De lage produktie in de voorperiode werd veroorzaakt door het feit dat deze produktie bepaald is in november toen nog slechts weinig vers afgekalfde dieren aanwezig waren. Wanneer de
melkproduktie uitgedrukt wordt in kg melk per standaardkoe is er gemiddeld nog
slechts een verschil van 0,5 kg, hetgeen van weinig betekenis kan worden geacht. In figuur 9 is de produktie per standaardkoe voor beide groepen grafisch
weergegeven. In het algemeen zijn de verschillen erg gering. De sterke produktiestijging vanaf 10 maart moet vermoedelijk worden toegeschreven aan overwaardering van een vanaf half februari gevoerde kuil. Ook wat de gezondheidstoestand van beide groepen koeien betreft werden weinig of geen verschillen
waargenomen.
Bij de interpretatie van de resultaten moet worden opgemerkt dat de winter
van 1971/1972 evenals die van 1970/1971 erg zacht was. Er waren weinig perioden met harde wind en veel regen (de neerslag was ver beneden normaal), terwijl alleen eind januari een korte periode met matige vorst voorkwam. De resultaten in een strenge winter moeten nog worden afgewacht.

kg melk per standaardkoe
33 -

buitengroep

32 31 -

,/

30 29 -

begin weideperiode

proefperiode

W

4--- binnengroep

28 I’

27 ,

.

26 25 r
1

I

I

L

december

januari

I

I

februari

maart

I

apri

I

Figuur 9. Melkproduktie per standaardkoe.
Milk yield per standard cow.
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Samenvatting en conclusies
In de winterperiode 1971/1972 werd op afd. 1 van de C. R. Waiboerhoeve een
onderzoek uitgevoerd naar het gedrag, de voeropname en de produktie van melkvee gehuisvest in een koeienhut met buitenvoedering en in een visgraatligboxenstal met binnenvoedering.
Bij de koeien in de koeienhut werd gemiddeld een iets kortere ligtijd g e v o n d e n
dan biJ de koeien in de visgraatligboxenstal. In het algemeen kwamen in beide
stallen zowel de ligtijden als de vreettijden goed overeen met wat de literatuur
aangeeft. In de visgraatboxen hadden sommige koeien moeite met het gaan liggen
en opstaan. Wanneer in de visgraatligboxenstal een koe op de andere zude wil
gaan liggen moet ze van box verwisselen. In een dergelijke stal moeten daarom
zowel linkse als rechtse boxen beschikbaar zijn. Over het algemeen hebben de
koeien zich goed aangepast aan het gebruik van de visgraatligboxen. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de dieren geen keuze hadden tussen rechte en schuine
boxen.
Bij een milde winter is het goed mogelijk gebleken bij de koeienhut met een
beperkte vreetbreedte te werken. Bij ongunstige weersomstandigheden is het echter
mogelijk dat een vreetbreedt van 65 cm per dier wel voordelen biedt wat de voeropname betreft.
De droge-stofopname uit voordroogkuil was in de koeienhut gemiddeld 9,8 kg per
koe per dag en in de visgraatligboxenstal gemiddeld 9,2 kg per dier per dag. De
produktie per standaardkoe was in de koeienhut gemiddeld 27,9 kg per dag en
in de visgraatligboxenstal gemiddeld 27,4 kg per dag. Of de resultaten i n e e n
strenge winter slechter zullen zijn moet nog worden afgewacht. Het onderzoek
wordt in de winterperiode 197211973 voortgezet.
Summary and conclusions
In de winter period 1977/7972 investigations were carried out on the C.R. Waiboerhoeve concerning the behaviour, the feed consumption and the production of dairy
cattle, housed in a cow shed with outdoor feeding and in a shed with herringbone
cubicles with indoor feeding.
The lying times of the cows in the cow shed were, on average, some what shorter
than those in the herringbone cubicles. In both cowhouses, the lying times as wel/
as the feeding times quite wel1 corresponded with data in literature. Some cows in
the herringbone cubicles had trouble with lying down and getting up. When, in the
herringbone cubicle, a cow wants to rol/ over on its other side, it has to c h a n g e
cubicles. In such a cow house both left and right cubicles must be available. The
cows have generally we// adapted to the use of herringbone cubicles. In this connection it may be noticed that the animals could not choose between normal an’d
herringbone cubicles.
In mild winters, it appeared quite we// possible to work with a limited feeding space
in the cow shed. In unfavourable weather conditions, however, a feeding space of
65 cm per animal may give advantages for feed consumption.
The dry-matter intake from wilted silage in the cow shed was on average 9.8 kg per
cow per day an’d 9.2 kg per animal per day in the herringbone cubicle shed. The
average production per standard cow in the cow shed was 27.9 kg per day and
27.4 kg per day in the herringbone cubicle shed. The investigations are continued in
the winter period 1972/7 973.
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6. EEN BEDRIJF MET HOGE VEEBEZETTING EN MINIMALE HOEVEELHEDEN RUWVOER IN HET WINTERRANTSOEN
Ir. P. J. M. Snijders en Ing. M. H. Douna.
Nu door de komst van de ligboxenstal en de doorloopmelkstal de mogelijkheid
is ontstaan het aantal koeien per man sterk op te voeren, vormt voor veel bedrijven de oppervlakte grond en de ligging daarvan een beperking. In veel gevallen is het niet mogelijk grond met een redelijke ligging ten opzichte van de
bedrijfsgebouwen te kopen of te pachten terwijl veelal ook de financiële situatie
een beperking vormt, zeker wanneer reeds veel geïnvesteerd is in een nieuwe
stal en de inrichting daarvan. O m d e z e moeiliijkheden t e o v e r b r u g g e n z i j n d e
laatste jaren in de praktijk een aantal bedrijven begonnen het grasland overwegend te beweiden terwgl het voer voor de stalperiode voor het grootste deel
wordt aangekocht.
Om met een dergelijk systeem meer ervaring op te doen is in de herfst van
1970 op de C.R. Waiboerhoeve begonnen met een proef op een bedrijf met een
veebezetting van ca 4 koeien per ha.

Bedrijfsopzet
Bij het bedrijf behoort ca 18 ha blijvend grasland, dat verdeeld is in 10 percelen
van ongeveer 2 ha. De grondsoort varieert van zand tot zavel en is niet vertrappingsgevoelig. Er zijn gemiddeld ca 70 melkkoeien aanwezig. Het j o n g v e e
wordt gedurende de weideperiode uitgeschaard. De verwachting bestaat dat bij
een dergeloke veebezetting met ‘s nachts opstallen nog een maaipercentage van
ca 70% behaald wordt bij een stikstofbemesting van ongeveer 350 kg N/ha.
Juist omdat bij deze hoge veebezetting minder gemaaid wordt, is in principe de
mogelijkheid aanwezig het aantal koeien per man op te voeren. De arbeidspiek
bij de voederwinning in mei/juni vervalt n.l. voor een belangrijk deel, z e k e r a l s
daarbij bovendien nog de loonwerker ingeschakeld wordt.
In 1970 werd een ongeïsoleerde voerligboxenstal gebouwd met 80 ligboxen en
e e n melkstal in het midden (figuur 10). Er is geen melkkamer aanwezig, d e
melktank is buiten geplaatst. Voor de mestafvoer is de stal uitgerust met VOUWschuiven. De mest wordt in verband met een proef wekelijks verregend op een
geringe oppervlakte grond (1). In principe is bij een normale vruchtbaarheidstoestand van de grond en een veebezetting van 4 gve/ha een mestoverschot
aanwezig.
Het is mogelijk aan beide zijden van de melkstal 2 groepen koeien onder te
brengen, zodat 4 produktiegroepen kunnen worden gevormd. Voor de stalperiode
wordt slechts weinig ruwvoer aangekocht omdat volstaan wordt met een rantsoen
van 5 kg ds uit ruwvoer per dier per dag, aangevuld met krachtvoer. Het d o e l
hiervan is meer ervaring op te doen met het verstrekken van minimale h o e v e e l heden ruwvoer aan dieren in groepsverband. In tabel 14 is in het kort het begrote en het uitgevoerde bedrijfsplan voor 1971 /I 972 weergegeven.
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Bedrijfsuitrusting van afdeling 4:
Eenvoudige voerligboxenstal van
metalen golfplaten, voordroogkuil
onder
plastiek,
krachtvoersilo,
melktank buiten.
Farm equipment of section 4:
S i m p l e c u b i c l e s h e d o f metal
c o r r u g a t e d s h e e t s , w i l t e d silage
under plastic, silo for concentrates,
outdoor milking tank.

1. voertigboxenstat
2. m e l k s t a t
3. m e t k t a n k
L. katverboxen en hokken
5 mestkelder voor mestverregening
6 krachtvoersi Lo
7 stroschuur
Figuur

10. Situatieschets van de gebouwen op afd. 4.
Plan of the buildings in section 4.
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Tabel 14. Bedrijfsplannen 1971 /1972.
. Farming plans 1977172.

oppervlakte grasland
aantal gve
aantal melkkoeien
gve per melkkoe
melkkoeien pelt- ha
kg N per ha
maaipercentage
kg melk per koe
vetgehalte, o/.
kg krachtvoer per koe
ZW uit aangekocht ruwvoer per koe
arbeildsverbruik (mu)

begroting
71172

uitgevoerde
plan 71/72

17,50
88,2
75,0
1,18
4,211)
350
80
4500
4,00
2179
196
3000

18,50
86,O
69,0

1,25
3,742 1
379
97
4776
3,69
2196
164
3650

1) Jongvee niet op het eGgen bedrijf geweild, in de stalperiode wel in eigen beheer verzorgd.
2) Jongvee, oudier dan drie maanden ‘het gehele jaar niet op het eigen bedrijf.

Beweiding en voederwinning
O.a. om te voorkomen dat als gevolg van een laag maaipercentage het grasland
in de loop van het seizoen te sterk vervuilt, worden de dieren ‘s nachts op s t a l
gehouden. Uit waarnemingen van o.a. Harmsen (2) op de Werd is gebleken dat
dan ongeveer de helft van de mest op stal blijft. Dit beperkt de beweidingsverliezen.
Voorts zijn er aanwbzingen dat bij een weidegang van 8 uur per dag ca. 10% minder weidegras direkt wordt opgenomen. Het derde voordeel van het ‘s nachts opstallen is dat gemakkelijk bijgevoerd kan worden. Bovendien kan deze bijvoeding
bij eventuele grastekorten (in de herfst en bij droogte) gemakkelijk verhoogd worden.
BiJ 4 koeien per ha is het evenals bij een normale veebezetting nodig zo vroeg
mogelijk in het voorjaar te beginnen met de beweiding om te voorkomen dat bij
een explosieve grasgroei de laatste ,,weidepercelen” van de eerste snede te
oud ,worden. Zowel in 1971 als 1972 werd ca 10 april ingeschaard. Enkele percelen werden in feite voorgeweid en 3 .à 4 weken later opnieuw beweid. Dit
voorweiden leidt er toe dat het risico van inscharen in te lang gras in de tweede
helft van mei geringer wordt. Uiteraard moeten niet alle percelen voorgeweid
worden omdat er dan bij slechte groei-omstandigheden kans bestaat op een
grastekort.
In beide jaren bleek het nodig een of twee percelen op het eind van de eerste
snede te bloten nadat ze beweid waren. Ook in juli en augustus moesten nog
enkele percelen gebloot worden nadat ze twee of drie keer beweid waren. In mei
werd voor beweiding iets minder dan 0,5 are per koe per dag verbruikt. Later
in het seizoen liep dit op. De geringe oppervlakte gras per koe per dag in mei
was mede een gevolg van het feit dat vooral op het laatst van de eerste snede
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op enkele percelen bij een zeer ruim grasaanbod ingeschaard werd. Er bestaat
de indruk dat bij een veebezetting van 4 gve/ha en ‘s nachts opstallen het weiland
schoner wordt afgeweid dan bij een normale veebezetting en dag en nacht weiden.
Mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door de korte beweidingsduur per dag waarbij
de dieren relatief meer grazen en minder liggen. Of dit niet tot een gering produktieverlies leidt is nog een vraag. Aan de beweiding als geheel dient, speciaal in het
voorjaar de grootst mogelijke zorg besteed te worden. Een minder goede grasvoorziening leidt tot produktiedalingen.
Als bijvoeding werd in 1971 ‘s nachts op stal ca. 3 kg krachtvoer verstrekt. In
1972 werd de bijvoeding gevarieerd, afhankelijk van de produktie en het grasaanbod. De hoogproduktieve dieren kregen ruim 2 keer zoveel als de laagproduktieve en aan het eind van de beweiding van een perceel werd meer verstrekt
dan in het begin. Gemiddeld werd bijna 3 kg verstrekt. In 1971 werd als gevolg
van droogte vanaf eind augustus extra bijgevoerd met aardappelen. Vooral om
,,oplopen” te voorkomen werd daarnaast een ‘beetje lang ruwvoer verstrekt. Voor
de bijvoeding kan een eiwitarm produkt (b.v. pulp) gebruikt worden.
Om steeds over weidegras van goede kwaliteit te kunnen beschikken, dienen
tenminste 7 ,à 8 percelen aanwezig te zijn. Bij te kleine percelen, b.v. eendagspercelen, is het moeilijk om het per dag gewenste constante grasaanbod te
realiseren. Bij een proef op De Olde We,ije bleken eendagspercelen niet geheel
te voldoen (2).
Voor voederwinning kon zowel in 1971 als 1972, als gevolg van een ruime grasgroei, nog vrijwel 100% gemaaid worden. In het algemeen waren dit overigens
lichte sneden omdat percelen die te oud waren geworden voor beweiding, vrij
snel werden gemaaid om weer over goed weidegras te kunnen beschikken. Inc l u s i e f ,,bloten” werd een (normaal) maaipercentage bereikt van 130 .à 150. In
vergeluking met een \bedrijf met een veebezetting van 2 ‘à 2,5 gve/ha bleek de
voederwinning op dit bedrijf, speciaal in 1972 toen de voederwinningspiek in een
natte periode viel, iets gemakkelijker te verlopen. Dit komt in hoofdzaak omdat
er iets minder gemaaid wordt en de sneden lichter zijn. Hier staat tegenover
dat het beweidingssysteem nogal kan worden verstoord door moeilijkheden bij
de voederwinning. Wanneer buvoorbeeld door slecht weer de veldperiode op een
bepaald perceel te lang wordt en daardoor de hergroei trager op gang komt, is
dit perceel niet weer op het goede moment voor beweiding beschikbaar.
Stalperiode
In de stalperiode 1970/71 werd ca 5 kg ds per dier per dag uit ruwvoer verstrekt in de vorm van aangekocht grashooi en luzernehooi. Door een algemeen
ruwvoertekort in 1971 was het moeilijk goed ruwvoer te kopen. Alle krachtvoer
werd in de voergoot gegeven. De dieren waren ingedeeld in 3 produktiegroepen
die per groep verschillende hoeveelheden krachtvoer kregen.
Getracht werd individueel nog iets te corrigeren. De dieren werden in de melkstal gelokt met door het ILR ontwikkelde melasserollen. Omdat de constructie
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hiervan nog niet geheel voldeed werd op het laatst van de stalperiode ook in
de melkstal weer krachtvoer gegeven. Het bleek dat vooral de hoogst produktieve ‘dieren in het algemeen minder energie opnamen dan nodig was volgens de
CVB-normen. Wanneer getracht werd de dieren zoveel krachtvoer te geven dat
de norm bereikt werd, ging de ruwvoeropname omlaag tot gemiddeld 3 à 4 kg
ds. Waarschijnlijk als gevolg van een te grote krachtvoeropname en een te l a g e
ruwvoeropname traden bij enkele dieren hierna voederstoringen op wat soms
gepaard ging met sterke produktiedalingen. Hierbij dient vermeld te worden dat
de voorkeur voor krachtvoer mogelijk mede bepaald werd door de zeer matige
kwaliteit van het ruwvoer.
T e v e n s z a l b i j d e i n d i v i d u e l e d i e r e n de ruwvoer/krachtvoerverhouding gevarieerd hebben zodat een aantal dieren minder dan 3 kg ds uit ruwvoer opnam.
Als minder krachtvoer gegeven werd ging de ruwvoeropname weer wat omhoog.
Hierbij moet vermeld worden dat in de stalperiode 1970/71 de dieren moesten
wennen aan een nieuwe stal terwijl de veestapel tevens sterk werd vergroot.
In de stalperiode 1971/1972 werden de melkgevende dieren verdeeld in 4 produktiegroepen. Afhankelijk van het aantal nieuw afgekalfde dieren werd elke 2
à 3 weken een herindeling doorgevoerd. Elke groep kreeg een basisrantsoen
krachtvoer in de voergoot terwijl dit in de melkstal per dier afhankelijk van de
produktie aangevuld w e r d . Aan de hoogst produktieve dieren werd 6 kg ds uit
goede voordroogkuil verstrekt, aan de laagst produktieve groep 4 kg. Wanneer
de hoogst produktieve groep minder dan 5 kg ds uit ruwvoer opnam werd iets
minder krachtvoer gegeven. In het algemeen bleek het bij deze groep niet mogelijk
meer dan 1 2 k g k r a c h t v o e r per dier per dag te geven zonder de ruwvoeropname te sterk te drukken. De ervaringen waren dit jaar veel gunstiger dan het
voorgaande, ook de produktie bleef goed op peil. In het algemeen kan gesteld
worden dat de kwaliteit van het ruwvoer bij dit systeem van groot belang is.
Vooral bij de pas afgekalfde koeien dient er op toegezien te worden dat nog
voldoende ruwvoer opgenomen wordt.
Melkproduktie
In figuur 11 is het verloop van de produktie per standaardkoe van december 1970
tot november 1972 weergegeven. Daaruit bliLjkt duidelijk de lage produktie in de
stalperiode 1970/71. Deze werd veroorzaakt door aanpassingsmoeilijkheden in
de nieuwe stal, een sterke uitbreiding van de veestapel en vooral o o k d o o r
moeilijkheden met het gevoerde rantsoen. Bij het in de weide gaan waren de
meeste dieren matig tot slecht in conditie. Vanaf het begin van de weideperiode
steeg de produktie per standaardkoe geleidelijk tot juli/augustus. Daarna trad
weer een sterke daling op die in hoofdzaak veroorzaakt werd door een grastekort als gevolg van droogte. Ondanks een vrij sterke extra bijvoeding met
aardappelen en stro was de produktie niet op peil te houden. In de derde week
van oktober werd een tiental nieuwmelkte dieren opgestald. De p r o d u k t i e v a n
deze dieren steeg toen aanmerkelijk.
45

kg melk per
standaardkoe
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
I

1

dec.

jan.

I

febr.

I

m rt.

I

a pr.

I

mei

I

juni

I

juli

I

aug.

I

I

sept.

okt.

nov.

J

Figuur ll. Melkproduktie per standaardkoe in 1971 en 1972.
Milk yield per standard cow in 7971 and 1972.
B e g i n november

werden ook de oudmelkte dieren opgestald. In de stalperiode
1971/72 waren er, zoals ook uit de produktie blijkt, weinig moeilgkheden met het
verstrekte rantsoen. In deze stalperiode was de kwaliteit van het verstrekte ruwvoer veel beter tet-wiijl bovendien een deel van het krachtvoer in de melkstal gegeven werd. Tevens werd er zorg voor gedragen dat ook de nieuwmelkte dieren
gemiddeld steeds minimaal 5 kg ds uit ruwvoer opnamen. Aan het begin van
de weideperiode waren de dieren in een veel betere conditie dan het voorgaande
jaar. Mede als gevolg van de zeer goede grasgroei beschikten de dieren vrijwel de
gehele weideperiode over goed weidegras. De produktie per standaardkoe bleef de
gehele zomer goed op peil.
Het vetgehalte van de melk bedroeg over de periode mei 1971 tot mei 1972
gemiddeld 3,69% bij een gemiddelde produktie van ruim 4750 kg melk per koe.
Het is heel goed mogelijk dat het lage vetgehalte een gevolg is van het voeren
van slechts 5 kg ds uit ruwvoer per dier per dag in de stalperiode. Ook in de
literatuur zijn veel aanwgzingen dat biLj een lage ruwvoeropname het vetgehalte
v a n d e m e l k d a a l t , terwuI bij e r g g e r i n g e r u w v o e r o p n a m e o o k gezondheidsstoringen optreden. Uiteraard zou in de praktijk het ruwvoerrantsoen door aankoop van b.v. snijmais aangevuld kunnen worden tot 9 .à 10 kg ds uit ruwvoer
per dier per dag.
Bij een dergeluk gemengd rantsoen van voordroogkuil en snijmais behoeven
geen verlaagde vetgehalten verwacht te worden. Bovendien is de prijs per ZW biLj
aankoop van snijmais lager dan bij krachtvoer.
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Bedrijfseconomische resultaten in 1971 /1972
Om de bedrijfsuitkomsten te kunnen beoordelen zijn de verschillen tussen de
gerealiseerde opbrengsten en kosten en die van de begroting geanalyseerd. Bij
de begroting is uitgegaan van genormaliseerde omstandigheden terwijl t.a.v. de
prijzen bepaalde verwachtingen zijn ingecalculeerd.
Verschillen tussen de begroting en de in werkelijkheid behaalde resultaten kunnen worden veroorzaakt door prijsverschillen, jaarinvloeden en verschillen die
samenhangen met het bedrufssysteem en bij de uitvoering daarvan aan het licht
komen.
De prijsverschillen kunnen voor het bedrijfsresultaat van grote betekenis zijn,
maar zijn voor een analyse minder interessant omdat de prijzen buiten de invloedsfeer van het bedrufsbeleid liggen. Hetzelfde geldt voor de weersomstandigheden.
In tabel 15 zijn de opbrengsten en kosten zowel van de begroting als van het
boekjaar 1971 /I 972 opgenomen.
Tabel 15. Opbrengsten en kostten van begroting en uitgevoerde bedrijfslplan 1971/1972 in
guldens.
R e t u r n s a n d costs of the calculated and executed f a r m i n g plans 7977/7972 in
guilders.
begroting (a)

Opbrengsten:
melk
omzet en aanwas
overige opbrengsten
Totaal

uitgevoerde plan (b)

pG
koe

per
bedciJf

133313
30000
163313

1778
400
2178

132445
24260
2921
159626

54900

per
beldrijf

per
koe

b ten opzichte van a
per
beldrijf

per
koe

1913
351
42
2306

-868
-5740
+ 2921
-3687

+135
- 4 9
+42
+128

-9629

Variabele kosten:
krachtvoer
melkprodukten
ruwvoer en strooisel
weidegeld, centr. opfok
kunstmest
loonwerk
rente veestapel
veearts, fokver., enz.
Totaal

3750
8100
3525
6125
2000
9375
6750
94525

732
50
108
47
82
27
126
90
1262

45271
2346
6539
9812
6413
4629
9161
6549
90720

654
34
94
142
93
67
132
95
1311

-1404
-1561
+ 6287
+ 288
+ 2629
-214
-201
-3805

- 7 8
- 1 6
- 1 4
+95
+11
+40
+6
f5
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Vaste kosten
werktuigkosten
mestverwerking
grond
gebouwen
algemene kosten
Totaal

11550
3000
5057
11907
4500
36014

154
40
67
159
60
480

14558
2000
5655
10654
5570
38437

210
29
82
154
80
555

+ 3008
-1000
+ 598
-1253
+1070
+ 2423

+56
-11
+15
- 5
+20
+75

Arbeidsinkomen:
aantal melkkoeien

32774
75

437

30469

440

-2305

f3

69,2
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Het arbeidsinkomen per koe blijkt voor de begroting en het gerealiseerde
resultaat gelijk te zijn maar het is op verschillende wijze tot stand gekomen.
Dat er per bedrijf wel een verschil in arbeidsinkomen is, wordt veroorzaakt door
het feit dat er in werkelukheid minder koeien zun gehouden dan in de begroting was aangegeven. De meest opvallende verschillen worden nader bespro-

ken.
Opbrengsten
Dat de opbrengst aan melkgeld per koe bij het gerealiseerde bedrijfsresultaat
f 135,- hoger is dan in de begroting, wordt vooral door de hogere melkproduktie van 276 kg per koe veroorzaakt. De melkproduktie is bg dit systeem met
een geringe hoeveelheid ruwvoer in het winterrantsoen niet beneden de verwachting gebleven.
Was er in de begroting een vetgehalte aangenomen van 4%, in werkelijkheid
bleek het vetgehalte maar 3,69% te zijn geweest. Bij de bespreking van de technische resultaten is reeds opgemerkt dat dit zou kunnen samenhangen met de hoge
krachtvoergiften die bij dit systeem worden toegepast.
D e g e r e a l i s e e r d e m e l k p r i j s v a n f 40,08 per 100 kg bij een wintermelkpercentage van 50 zou ca. 2 cent per kg hoger kunnen zijn geweest omdat de nabetaling, de consumptiemelktoeslag en de uitkering ledenkapitaal nog betrekking hadden op een lagere melkproduktie per bedrijf, door de omschakeling van
ca 35 melkkoeien naar een bedrijf met 75 melkkoeien.

De in de begroting aangenomen melkprijs was f 39,50 bij 4% vet. O p het uitb e t a l i n g s n i v e a u 1971/1972 zou deze prus ca f 4,50 per 100 kg hoger moeten
zijn, of een bedrag van ca f 200,- per koe.

De omzet en aanwas per koe is in het boekjaar 1971/1972 laag berekend, als
gevolg van de sterke uitbreiding van de veestapel en door verkopen beneden
de balanswaarde.
Bij een aantal gve van 1,25 (normale vervanging) per melkkoe mag zeker een
omzet en aanwas van f 500,- per koe worden verwacht zodat de omzet en
aanwas met f 149,- per koe zou moeten stugen. Per bedrijf betekent dit een

bedrag van f 10.310. Dat in de begroting maar een bedrag van f 400,- aan
omzet en aanwas is opgenomen houdt verband met een geringer aantal gve p e r
melkkoe, nl. 1,18 en lagere prijzen.
De overige opbrengsten in 197111972 hebben betrekking op verkopen van voer
en werk voor derden. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.
Hoewel de opbrengsten in het uitgevoerde plan f 128,- per koe hoger zijn,
zijn toch de totale opbrengsten per bedrijf f 3687,- lager omdat er geen 75
maar gemiddeld 69,2 melkkoeien op het bedrijf waren. Dit moet op rekening van
de omschakeling worden geschreven.
Wanneer in een volgend boekjaar ca 6 melkkoeien meer worden gehouden dan
kan de totale opbrengst daardoor met ca f 15,000,- stijgen bij dezelfde melkprijs en melkproduktie per koe als in 197111972, maar met een omzet en aanwas van f 500,- per koe.
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Interieur van de voerligboxenstal op afdeling 4. De koeien in deze stal kregen gemiddeld
5 kg droge stof uit ruwvoer en verder krachtvoer. In het boekjaar 1971/1972 werd met dit
rantsoen een redelijke melkproduktie bereikt (4750 kg per koe), maar het vetgehalte was
laag (3,69%).
Interior of the cubicle shed in section 4. The cows in this shed received an average of 5 kilos
of dry matter from roughage and further concentrates. In accounting year 7971/1972 this ration
gave a reasonable milk production (4,750 kg per cow), through the butterfat content was low
(3.69%).

Variabele kosten
Het k r a c h t v o e r v e r b r u i k p e r koe is zowel in de begroting als in het boekjaar
1971/1972 ongeveer 2 1 8 0 kg per koe. In de begroting is hierin ook krachtvoer
voor het jongvee begrepen; bij het uitgevoerde plan niet. Bij het uitgevoerde
plan zijn de pinken uitgeschaard, terwuI de kalveren na de melkperiode centraal
zijn opgefokt.
D e t o t a l e voerkosten’) z i j n i n d e b e g r o t i n g e n h e t u i t g e v o e r d e p l a n r e s p .
f 937,- e n 924,- per koe, dus vrijwel gelijk. Doordat in de begroting is gerekend met een krachtvoerprijs van f 34,- per 100 kg en deze in werkelijkheid maar f 30,- per 100 kg bedroeg blijkt het voerverbruik bu het uitgevoerde plan wat hoger te zijn.
1) Krachtvoer + melkprodukten + ruwvoer en strooisel + centrale opfok.
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De kosten voor loonwerk zijn in werkelijkheid f 40, -per koe hoger geweest
dan in de begroting. De gemaaide oppervlakte is 18,5 ha geweest en in de begroting maar 14,0 ha. Dit kan het totale verschil van ruim f 2600,- niet verklaren. De tarieven zijn in 1971/1972 hoger berekend, terwijl ook de tijd per
ha aan de voederwinning door de loonwerker besteed hoger kan zijn geweest.
Dat er meer gemaaid is houdt verband met de weersomstandigheden. Aangenomen mag worden dat een maaipercentage van 70 .à 80 normaal is voor deze grond
en dit beweidingssysteem.
Dat ondanks het feit dat de totale variabele kosten f 49,- per koe hoger zijn
in het boekjaar 1971/1972 dan in de begroting, de totale variabele kosten per
bedrijf f 3805,- lager zijn, moet worden toegeschreven aan het geringere aantal melkkoeien dat in 1971/1972 gemiddeld is gehouden.
Nemen we aan dat de veestapel met 6 koeien wordt uitgebreid tegen dezelfde
variabele kosten per koe als in boekjaar 1972/1972 dan zouden de variabele
kosten stijgen met een bedrag van f 7866,-.
Vaste kosten
De vaste kosten waren in het boekjaar f 75,- per koe hoger dan in de begroting. Dit is hoofdzakelgk een gevolg van het feit dat in de begroting geen
tankhuur is berekend. De overige verschillen in de onderdelen van de vaste
kosten zijn betrekkeluk klein en heffen elkaar voor een groot deel op. De grond
is ingecalculeerd op pachtbasis voor f 290,- per ha (betaalde pacht).
Een apart vraagstuk vormt de arbeid. In de begroting was aangenomen dat het
bedrijfsplan met 75 melkkoeien, een zware veebezetting en beperkte voederwinning, waarbij de loonwerker kon worden ingeschakeld, met een aanbod van
3000 uren zou zijn rond te zetten. In boekjaar 1971/1972 bleek echter dat er 3650
uren nodig waren terwijl het aantal koeien 69,2 was.
Op de hoogte van het arbeidsinkomen heeft het aantal gewerkte uren geen invloed, wel op het netto-overschot. In de berekeningen zijn de arbeidskosten
niet bepaald, omdat door het proefbedrijf-karakter de waardering van de arbeid
sterk afwijkt van de waardering op het normale landbouwbedrijf. Ook het aantal
uren dat de ondernemer heeft gewerkt n.l. 2308 uren wijkt sterk af van wat in
de praktijk gebruikelijk is.
Samenvatting en konklusies
In 1971 werd op de C. R. Waiboerhoeve begonnen met een proef met een eenmansbedrijf met ca 70 melkkoeien en een veebezetting van ongeveer 4 gvejha
en ‘s nachts opstallen. Het doel van de proef is het zoeken naar verbetering van
de inkomensmogelijkheden op bedrijven met een beperkte oppervlakte grond.
Tijdens de stalperiode waren de dieren ingedeeld in produktiegroepen. Per dier
per dag werd 5 kg ds uit voordroogkuil verstrekt. Het rantsoen werd aangevuld
met krachtvoer om meer ervaring op te doen met het voeren van mininale hoeveelheden ruwvoer bij dieren in groepsverband. In een praktijksituatie kan dit ruwvoerrantsoen uiteraard ook verruimd worden door aankoop van b.v. snijmais hetgeen ook nog goedkoper is.
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De ervaringen die met dit bedrijfssysteem tot dusver zijn opgedaan wyzen er op
dat in het algemeen voor een goede weidegrasvoorziening kan worden gezorgd
als aan de beweiding voldoende zorg wordt besteed. Percelen die niet worden
gemaaid en die bossig worden, dienen wei te worden gebloot. In dit opzicht is
een beweiding met 4 gve/ha zeker niet gemakkelijker dan bij een veebezetting
van 2 à 2,5 gve per ha. In de stalperiode is het van groot belang dat de dieren
over goed ruwvoer beschikken om te voorkomen dat ze te weinig ruwvoer opnemen. Vooral bij nieuwmelkte dieren dient er ook dan nog goed op gelet te
worden dat de ruwvoer/krachtvoerverhouding niet te laag wordt. Na aanloopmoeilijkheden is de melkproduktie op een redelijk peil gekomen. Verwacht wordt
dat deze nog verder stijgt. Wel dient bij verstrekking van slechts 5 kg ds per dag
uit ruwvoer rekening te worden gehouden met een iets verlaagd vetgehalte. In
bedrijfseconomisch opzicht lijkt het systeem een uitweg te kunnen bieden voor
bedrijven met een relatief kleine oppervlakte. Doordat biJ dit systeem veel voer
wordt aangekocht, kunnen de bedrijfsresultaten nogal beïnvloed worden door de
prijzen van ruwvoer en krachtvoer. In dit opzicht komt thans bijv. sniljmais gunstig
naar voren.
Bij vergeluking van de begroting en het gerealiseerde bedrgfsplan in het b o e k jaar 1971/1972 kwam de melkproduktie boven de verwachting en bleek zowel i n
de zomer als in de winter op een redelijk niveau te liggen. Ook de voerkosten
bleken niet sterk van de verwachting af te wijken, hoewel het voerverbruik hoger
was. Wel is er relatief nog veel gemaaid, ca 100%. In een normaal jaar zal dit niet
meer dan 70 à 80% bedragen.
Het arbeidsverbruik en het loonwerk was hoger dan de verwachting. Dit zal nader
moeten worden doorgelicht.
Als gevolg van omschakeling op een ander bedrijfssysteem bleef het gemiddeld
aantal koeien 6 stuks lager dan was begroot.
Aangenomen mag worden dat de laag berekende omzet en aanwas van f 351,per koe bij normale vervanging ca. f500,- per koe zal bedragen. Het arbeidsinkomen zal bij een aantal melkkoeien van 69,2 (boekjaar 1971/1972) d a a r d o o r
stijgen met ca. f 10.000,-.
Kunnen er bovendien 6 melkkoeien meer worden gehouden dan kan het arbeidsinkomen totaal stijgen met ca. f 17.000,- van ca. f 30.000,- tot ca. f 47.000,-.

Summary and conclusions

In 1971 an experiment was started at tbe CR. Waihoerboeve with a one-man farm
witb about 7 0 d a i r y cows and a total stocking rate of a b o u t 4 cows per ba. The
cows are stafled during the nigbt. The experiment was made to find methods to
i m p r o v e the income possibilities on farms with a limited area of land. During tbe
winter period tbe animals were divided into production groups. Five kg’s of dry
matter from wilted silage were daily fed per animal. Tbe ration was supplemented
w i t b concentrates to get more experience witb feeding m i n i m a / q u a n t i t i e s o f
rougbage to animals in groups. In practice, this rougbage ration can, as a matter of
fact, also be increased by tbe purchase of, for instance, maize silage, wbich is also
cbeaper.
Tbe experiences bitherto gained witb this farming system reveal tbat good grass for
g r a z i n g can generally be obtained if sufficient attention is paid to tbe grazing
system. Plots of grassland wbich have not been cut and have been badly grazed
shoul,d be tborougbly topped. In tbis respect grazing witb 4 cows per ba is by no
means easier than witb a dairy berd of 2 to 2.5 cows per ba. In tbe winter period it
is of great importante tbat tbe animals sbould have tbe disposal of good rougbage
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thus

to prevent them to consume too little. Especially where recently calved animals

are concerned, good attention should be paid to keep the roughage/concentrates
ratio not too low. After initial difficulties, the production of milk has come on a
reasonable leve/. It is expected that this production wil/ increase even further. When
on/y 5 kg of dry matter from roughage is supplied per animal per day, a somewhat
lower fat content wil/ have to be consi’dered. From the point of view of economics
the system could be a solution for farms with a relatively smal/ area. Because much
feed is purchased with this system, the farming results can rather be influenced by
the prices of roughage and concentrates. In this respect maize silage, for instance,
seems quite attractive.
When comparing the calculations with the realized farming plan in the accounting
year 1971/72, the production of milk was higher than was expected and appeared
to lie on a reasonable leve/ both in winter and in summer. The feeding costs, too,
did not differ appreciably from the expectations. About 100% of the farming area
has stil/ been cut for silage. This wil/ not be more than 70 to 80% in a normal year.
The labour use and the work done by a contractor was higher than would have
been expected. This wil/ further have to be investigated.
Because of the change-over to a different farming system, the average number of
cows remained 6 lower than had been planned.
It may be taken that, the net returns on cattle of Dfl. 357,- per cow could b e
Dfl. 500,- per cow in the case of normal replacement in a stabilized herd. With a
number of 69.2 dairy cows (accounting year 1971/1972) the l a b o u r income wil/
consequently increase by about Dfl. 70.000,-. If, besides, that six dairy cows more
can be kept, the total labour income can increase by about Dfl. 17.000,- from about
Dfl. 30.000,- to Dfl. 47.000,-.
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7. ARBEIDSVERBRUIK OP EEN EENMANSBEDRIJF MET HOGE VEEBEZETTING
Ing. 1. van Geneijgen

Op afdeling 4 van de C.R. Waiboerhoeve was een bedrgfssysteem in uitvoering
waarbij in 1971/1972 door 1 man gemiddeld 69,2 m e l k k o e i e n w e r d e n g e h o u d e n
op ca 18 ha grasland. De registratie van het arbeidsverbruik vond plaats door
middel van tijdschruving. Daarbij werd nauwkeurig aantekening gehouden van
het arbeidsverbruik per onderdeel.
In maart 1972 werden op 2 achtereenvolgende dagen exacte tijdmetingen v e r richt waarbij het arbeidsverbruik per onderdeel verder werd geanalyseerd dan
via de tijdschrijving mogelijk was.
Voor het verrichten van loonwerk en voor vervanging van de bedrijfsboer bij
vakantie, ziekte en in de weekeinden is een loonwerkgroep aanwezig.
D e bedrdfsboer w e r k t e v o l g e n s e e n w e r k r o o s t e r w a a r i n e e n g e m i d d e l d e arb e i d s t i j d v a n 421/2 uur per week was opgenomen. In het voorjaar en in de
zomer was de voorgeschreven arbeidstijd per week langer dan in de winter.
In drukke perioden konden overuren worden gemaakt.

Bedrijfssituatie
De koeien en de aan te houden vaarzen waren in de stalperiode ondergebracht
in een voerligboxenstal met voergang. De melkstal bevond zich in het midden
van de stal evenals de kalveropfokruimte. De melktank was buiten opgesteld.
Melkpomp en verdere melkapparatuur waren in de melkstal gemonteerd. Er werd
gemolken in een dubbele vierstands visgraatmelkstal met 8 apparaten. De kalveren werden de eerste 10 dagen opgefokt in eenlingboxen. Daarna gingen ze in
groepsboxen, waar ze tot een leeftijd van ca 2 maanden kunstmelk kregen d o o r
middel van een bus met speen. Op een leeftod van ca 3 maanden werden de
dieren ondergebracht in een ander gebouw van de Waiboerhoeve, waar ze
overwegend door derden werden verzorgd. Gemiddeld over het gehele jaar waren er 18,3 kalveren op het bedrijf aanwezig. Bij het begin van de stalperiode
werd de melkveestapel aangevuld met 16 drachtige vaarzen. Het totaal aantal
grootvee-eenheden op het bedrijf was gemiddeld 76,7.
De koeien waren ingedeeld in produktiegroepen en kregen het grootste deel
van het krachtvoer in de voergoot. Het ruwvoerrantsoen bestond uit gemiddeld
5 kg droge stof per dier per dag. De mest werd met een vouwschuif afgevoerd
naar een mestput van ca 30 m3 en een keer per week verregend. In de zomerperiode werden de koeien ‘s nachts op stal gehouden en bijgevoerd met krachtvoer. Het jongvee werd uitgeschaard.
Hooi en stro werd in pakken opgeslagen in een aparte stroschuur.
Voordroogkuil werd hoofdzakelijk in de vorm van balen opgeslagen onder plastiek bij de stal. De ruwvoerwinning werd voor het merendeel door de loonwer53

ker verzorgd. In figuur 10 (zie vorige hoofdstuk) is een situatieschets van de
gebouwen gegeven.

Tijdmetingen
Op donderdag 23 en vijdag 24 maart 1972 werden gedurende de gehele dag
exacte tijdmetingen verricht. De resultaten zijn in tabel 16 vermeld.
Tabel 16, Arbeidsverbruik in manminuten per halve dag.
Labour use in man-minutes during half a day.
Omschrijving werkzaamheden

23-3-1972
v.m.
n.m.

Algemene controle
Voorbereidend werk melken
Koeien in en uit melkstal laten en krachtvoer geven
Voorbehandelen, apparaten
aansluiten en afhalen, wachttijd
Koeien ophalen
Reiniging melkstal en melkapparatuur
Reiniging melktank
Verzorging kalveren
Verzorging pinken (op andere afdeling)
Voergoot reinigen
Krachtvoer in voergoot verstreIkken
Hooi en kuilvoer verstrekken
Voergang bijvegen en ruwvoer naverdelen

19

69
8
29

24-3-1972
v.m.
n.m.

-

2

-

3
12

16

12

79

64
8
16

17

67
7
17
-

38
11
10

8
19
8

20
5

21
4

9

2
22

8
32

-

-

31
9
9
11
12

4
10
19
4

Mestafvoer
Mest verregenen
Zaagsel in boxen strooien

-

-

5
17

Onderhoud gebouw en machine
Werkzaamheden t.b.v. het onderzoek
Diversen

31
16
14

3
21
14

67
5
23

46
46

334

235

334

255

Totaal manminuten
Totaal manuren
Totaal manuren per dag

24

39

5,6
95

18

-

4,3

56
99

De mest werd dagelijks met elektrisch aangedreven vouwschuiven afgevoerd naar een kleine
mestput achter de stal. Van daar uit werd de mest als proef eens per week met een pompinstallatie (zie foto onder) via een buisleiding met sproeier (zie foto boven) verregend; steeds
op dezelfde oppervlakte van 25 are.
With an electrically cfriven scraper, the dung was daily removed to a smal/ manure pit behind
the shed. From there the dung was sprinkled, as an experiment, once a week with a pumping
set (see photo below) through a pipe line with a sprinkler (see photo above); always on the
same area covering 25 ares.
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Het ophalen van de koeien houdt verband met het feit dat de dieren in produktiegroepen zijn ingedeeld. Op het moment van de tijdmetingen waren er 75
melkkoeien en 3 drachtige vaarzen in de stal aanwezig.
Er werden 61 koeien gemolken met een produktie van gemiddeld 184 kg melk
per ‘koe per dag (‘s morgens gemiddeld 10,6 en ‘s middags 7,8 kg per koe).
A a n h e t m e l k e n w e r d ‘s m o r g e n s g e m i d d e l d r u i m 9 9 m i n u t e n b e s t e e d e n
‘s middags gemiddeld 87 minuten. ‘s Morgens werden gemiddeld 37 koeien per
uur gemolken en ‘s middags gemiddeld 43 koeien per uur. Aan het reinigen
v a n melkstal e n m e l k a p p a r a t u u r w e r d ‘s morgens bijna twee keer zoveel tijd
besteed als ‘s middags.
Het verzorgen van 11 kalveren in groepsboxen die een keer per dag kunstmelk
kregen via een bus met speen kostte ca 1/2 uur per dag. Daarbg is inbegrepen
de benodigde tijd voor het aanmaken van de kunstmelk en het schoonmaken
van de bussen. Behalve 24 maart ‘s middags werd bovendien per halve dag
ca 8 minuten besteed aan het verzorgen van een kalf in een eenlingbox dat volle
melk via een emmer kreeg toegediend.
Het verstrekken van voer en het verzorgen van 10 pinken op een andere afdeling kostte ca 10 minuten per dag. Op 23 maart ‘s middags waren 19 minuten
nodig voor transport van hooi en stro naar de pinken.
Het toedienen van gemiddeld 5 kg droge stof per dier per dag via hooi en
voordroogkuil aan 78 dieren kostte gemiddeld 36 minuten -per dag. ‘s Morgens
werd hooi verstrekt dat in de stroschuur moest worden opgehaald. Dit ophalen
gebeurde echter op 23 maart ‘s morgens voor twee dagen tegelijk. ‘s M i d d a g s
werd voordroogkuil toegediend vanaf een b u i t e n d e s t a l s t a a n d e voorraadwagen. Het toedienen van pakjes voordroogkuil vroeg iets meer tijd dan van
pakjes hooi. De mest werd met een vouwschuif uit de stal verwijderd en daarvoor
was ca 12 minuten per dag nodig.
Aan het verregenen van ca 30 m3 mest op een oppervlakte van ca. 25 are
werd 46 minuten besteed. Het verregenen van de mest vond plaats met een
trekkerpomp.
Het bijvullen van de boxen met zaagsel kostte 35 minuten per keer. De onderhoudswerkzaamheden bestonden uit onderhoud aan boxen en melkmachine. Op
de dagen van de tijdmetingen werd daaraan 34 tot 67 minuten per dag besteed.
De werkzaamheden ten behoeve van het onderzoek omvatten het meten en noteren van de hoeveelheid tankmelk, noteren van het strooiselverbruik, wegen van
hooi en kuilvoer, wegen van de voerresten en het opnieuw indelen van de produktiegroepen. Daaraan werd per dag 37 tot 51 minuten besteed.
De post diversen bestaat hoofdzakelijk uit besprekingen met bedrufsleider en
bezoekers. In totaal kostte dat 28 tot 69 minuten per dag.
Voor de totale werkzaamheden waren 9,5 tot 9,9 manuren per dag nodig. De
werkti,jd was gemiddeld van 5.30 uur tot 8.30 uur, van 9.30 uur tot 12.00 uur
en van 14.00 uur tot 17.30 à 18.00 uur.
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In tabel 17 is een procentuele verdeling gemaakt van de dagtaak over de verschillende werkzaamheden. Daarbij is tevens een splitsing gemaakt tussen de
dagelijks en de periodiek terugkerende werkzaamheden.
Tabel 17. Procentuele verdelinlg van de dagtaak orver de verschlillende werkzaamheden.
Different activities spread over the day (in percentages).
Omschrijving werkzaamheden

Dagelijks
terugkerend
werk

Periodiek
terugkerencd
werk

Algehele controle
Voorbereiding melken
Melken
Reiniginlg mellkstal e n melkapparatuur
Reiniging voergoot
Krachtvoer in voergoot
Hooi/kuilvoer verstrekken
Mestafvoer
Voergang bijvegen en ruwvoer naverdelen
Verzorginlg kalveren
Verzorging pinken (op ande’t-e afd,eIinlg)
Werkzaalmlheden t.b.v. het onderzoek
sub. totaal
Reiniging melktank
Zaagsel in lboxen
Onderhoujd
Mest verregenen
Verzorging pinken (op andere afdelling)
Werkzaamheden t!b.v. het onderzoek
Diversen
sub. totaal

Bespreking met bezoekers, rust etc.
Totaal
Totaal aantal manuren per dag

23-3-1972

24-3-1972

0,7

0,3
098
31,7
8,1
2,2
3,6
5,3
2,O

1,1

31,9
881
32
25
72

13
1,6
871
13
25

70,8
3,o
-

1,4
5,4

1,5
078
63,l
59
1 1,4
-

6,O
8,l
3,4
39
0,4
24,8

7,8
1,2
26,3

4,4

10,6

100
9s

100
9,9

D e dagelijks terugkerende werkzaamheden namen 63 tot 71% van de totale
werktijd in beslag. Aan besprekingen met bedrufsleider en bezoekers en aan
rust etc. werd 4,4 tot 10,6% van de dagtaak besteed. De resterende tijd (ca
25%) was beschikbaar voor periodiek terugkerend werk. Bij een werkdag van
ca 91/* uur was er ca 21/* uur beschikbaar voor periodieke werkzaamheden. Bij
deze periodieke werkzaamheden behoort ook het drie keer per week uithalen
van kuilvoer. Dit vraagt vrij veel tijd. Een gemiddelde tijd voor periodieke werkz a a m h e d e n v a n c a 21/* uur per dag is daarom zeker niet aan de ruime k a n t .
Tijdschrijving
H e t via de tijdschrijving geregistreerde totale arbeidsverbruik over de periode
mei 1971 tot en met april 1972 is in tabel 18 vermeld.
De weideperiode is gerekend van 25 april tot 21 november en de stalperiode
van 21 november tot 25 april. Bu de tijdschrijving zgn d e w e r k z a a m h e d e n t e n
behoeve van het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Van het totale arbeids57

Tabel 18. Arbeidsverbruik in manuren in 1971/1972.
Labour use in man-hours in 1971172.

Melken
Bijkomend werk melken
Voedering en veeverzorging
Bemesting
Graslandverzorging
Voederwinning
Algemeen
Totaal

manuren
240

El
m
Os
0
- - -

220
200

Weideperiode

Stalperiode

Totaal

691
422
637
38
33
144
135

490
219
735
13
93

1181
641
1372
51
33
144
228

2100

1550

3650

loonwerk
losse hulp
vervanger
bedrijfsboer
aanbod volgens r o o s t e r
(incl. vervanging)

180
160
140
120
100
80
60
40

apr. mei juni juli aug.

sept. okt. nov. dec. jan.

Figuur 12. Arbeidsverbruik per arbeidskracht in 1971/1972

(mu per twee weken).

Productivity per worker in 7 971 f 72 (man-hours in two weeks).
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febr. mrt. apr.

verbruik werd 32% besteed aan melken, 18% aan bijkomend werk bij het melken en 38% aan voedering en veeverzorging.
Het arbeidsverbruik was in totaal ca 53 manuren per koe en ca 48 manuren
per grootvee-eenheid per jaar. Daarbij werden in totaal 117 uren loonwerk verricht. Omdat de koeien in de stalperiode een ruwvoerrantsoen kregen van slechts
5 kg droge stof per dier per dag, moesten er grote hoeveelheden krachtvoer
worden verstrekt. Omdat dit in de melkstal bezwaren opleverde in verband met
de verblufsduur van de koeien in de melkstal werd het grootste deel van het
krachtvoer in de voergoot gegeven. De koeien waren daartoe ingedeeld in produktiegroepen.
In de zomerperiode bleven de koeien ‘s nachts op stal; ze werden bijgevoerd met
krachtvoer. In figuur 12 blijkt dat in de volgens het rooster beschikbare tijd niet alle
werk kon worden uitgevoerd en dat er nogal wat extra vervangende arbeid is verricht. In sommige perioden is bovendien nog vrij vetei losse hulp geleverd. Deze was
dan als tweede man op het bedrijf.
Samenvatting en conclusies
Op afdeling 4 van de C. R. Waiboerhoeve werden in 1971/1972 door een man gemiddeld 69,2 koeien gehouden op ca. 18 ha grasland.
Uit de op 23 en 24 maart 1972 verrichte tijdmetingen blijkt dat 63 tot 71% van de
totale werktijd besteed werd aan dagelijks terugkerend werk. Voor periodiek
terugkerende werkzaamheden was 25% of ca. 21,12 uur per dag beschikbaar. Dit is
zeker niet aan de ruime kant. Voor de totale werkzaamheden waren 9,5 tot 9,9 manuren per dag nodig.
Uit de tudschrijving blijkt dat het arbeidsverbruik in 1971/1972 in totaal 3650
manuren bedroeg ofwel ca. 53 manuren per koe. Bovendien werden nog 117 uren
loonwerk verricht. Verder is er in sommige perioden nogal wat losse hulp geleverd.
Gerekend met een werkweek volgens rooster van 421/2 uur en een vacantie van 3
weken kan, het totale arbeidsaanbod worden gesteld op ca. 2100 manuren per
jaar. Naar deze maatstaf gerekend was het aantal volwaardige arbeidskrachten,
exclusief loonwerk 1,7.
Het verzorgen van gemiddeld ca. 70 koeien door een man binnen een redelijke
tiJd is biJ de desbetreffende bedrijfsuitrusting geen gemakkelijke opgave gebleken.
Summary and conclusions
In section 4 of the C.R. Waiboerhoeve one man kept an average of 69.2 cows on
about 18 ha under grass in 1971/1972.
Time measurements carried out on 23rd and 24th March 1972 proved that from 63 to
77% of the total working time was spent on daily recurring activities. 25% or about
two hours and a half was available for periodically recurring activities. This is not
too much. From 9.5 to 9.9 man-hours per ,day were needed for al/ activities.
Records made of the time worked show that the total amount of employment in
1971/1972 was 3650 man-hours or about 53 man-hours per cow. Besides, 7 i 7 hours
were worked on contract. In some periods part-time work was done. Considering a
working week according to a working-time table of 421/z hours and a three weeks’
holiday, the total hours of work per man can be put at about 2100 man-hours per
year. According to this yardstick the number of skilled workers, excluding contract
workers, can be put at 1.7.
In view of the farm equipment in question it has not yet proved an easy task for
one man to see to about 70 cows in a reasonable time.
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8. KALVEROPFOK MET GECONSERVEERDE KUNSTMELK
J. W. F. Hgink

Tijdens de opfokperiode vraagt het voeren van de kalveren en het schoonmaken van
het benodigde materiaal relatief veel werk. Automatisering van het verstrekken van
kunstmelk is wel mogelijk, maar is gezien het geringe aantal kalveren dat per
bedrijf tegelijk wordt opgefokt meestal zeer kostbaar. Er is daarom de laatste
jaren gezocht naar nieuwe methoden, die minder tijd vragen, gemakkelijk uitvoerbaar zijn en weinig risiko’s voor de gezondheid van de kalveren opleveren.
Daarbij mag de investering in hulpmiddelen niet te hoog zon.
Conserveringsmiddelen
Omdat het reinigen van het gebruikte materiaal en het dagelijks verstrekken
van kunstmelk nogal wat tijd vraagt is getracht door toevoeging van conserveringsmiddelen de benodigde arbeid te verminderen. Op de proefboerderij De
Vlierd zijn in 1970 en 1971 voor het conserveren van kunstmelk verschillende
middelen beproefd (diverse organische zuren e n w a t e r s t o f p e r o x y d e ) . V a n a l
deze middelen bleek mierenzuur de beste conserverende werking te hebben.
De kosten van deze toevoeging komen op ca f 1,25 per kalf voor de gehele
opfok. Doordat kunstmelk met mierenzuur langer houdbaar is, kan de reinigingsarbeid beperkt worden. Het verstrekken en aanmaken van kunstmelk kan n.l.
teruggebracht worden tot bijv. driemaal per week. Om na te gaan in hoeverre
het toegevoegde mierenzuur de opname en de groei van het kalf beïnvloedt, is dit
opfoksysteem op afd. 4 van de C.R. Waiboerhoeve beproefd.
Methode van opfok
De eerste tien dagen waren de kalveren ondergebracht in eenlingboxen. Daarin
werden ze individueel gevoerd uit een emmer waaraan een kunstspeen was bevestigd. De eerste drie dagen kregen de kalfjes ad libitum biest en van de 4e
t/m de 10e dag eenmaal daags 5 liter kunstmelk waaraan 2,5 C.C. m i e r e n z u u r
per liter was toegevoegd. Van de 1 le dag tot het spenen kregen de kalveren
in een groepsbox kunstmelk met mierenzuur uit een voorraadbus die via een
slang in verbinding stond met de speen. Deze zure kunstmelk werd 3 maal per
week aangemaakt en wel naar ca 7 liter per kalf per dag. De zuurtoevoeging
heeft waarschijnlijk ook een regelmatige opname van de kunstmelk tot gevolg.
Het vullen van de voorraadbus gebeurde als regel op maandag, woensdag en
vrijdag. Eens per week werd het materiaal, waarin en waarmee de zure melk
werd verstrekt, gereinigd. TiJdens de groepsboxperiode werd aan de kalveren
naar behoefte krachtvoer en hooi verstrekt, terwijl de dieren ook de beschikking
hadden over water. De kalveren werden zonder overgangsperiode gespeend bij
een gewicht van 60 ,à 65 kg en overgeplaatst in een andere groepsbox. Bij het
spenen werd verder een minimumleeftijd van 6 weken aangehouden.
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Apparatuur voor kalveropfok met
kunstspeen en geconserveerde
kunstmelk: Emmer met speen voor
de eerste tien dagen (eenlingbox),
groot kunstmelkvat met slang en
speen voor verdere opfok tot bijv.
zes à acht weken (groepsbox),
plastiekfles mierenzuur met maatglas.
A p p a r a t u s for calf rearing w i t h
artificial teat and preserved milkreplacer: Bucket with teat for the
first ten days (single box), large
barre/ with milkreplacer with hose
and teat for further rearing until,
e.g. six to eight weeks old, plastic
b o t t l e w i t h formic acid w i t h
measuring glass.

D e wegingen vonden plaats bu de geboorte, op een leeftijd van 10 dagen, bij
het spenen, 8 dagen na het spenen en op een leeftijd van 100 dagen.
Voeding
In de winterperiode 1971/1972 w e r d e n in totaal 26 kalveren volgens de hierboven
vermelde methode opgefokt. De opgenomen hoeveelheden biest en kunstmelk
en de gemiddelde leeftijd bij het spenen zgn in tabel 19 vermeld.
Tabel 19. Opname van Ibiest en kunstmelk en de IeeftQd van de kalveren bij het slpenen.
C o n s u m p t i o n o f colostrum and artificial milk and the age of calves at weaning.
Omschrijving
Totaal liters biest per kalf (0-3 dagen)
Totaal liters kunstmelk per kalf
Liters kunstmelk per kalf per dag
(10 dagen tot spenen)
Leeftijd bij het spenen in dagen

Gemidideld
17,7
316,5
7,2
49

Spreiding

11

,O-26,5

42-7 1

Zoals uit tabel 19 blijkt, werden de eerste dagen soms grote hoeveelheden biest
opgenomen. Voor de gezondheid van de dieren gaf dit geen moeilijkheden. Wel
was daarbij de mest soms wat dunner en geelachtig van kleur, maar spijsverteringsstoornissen kwamen niet voor.
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Bij de overgang naar de groepsbox is het soms wenseluk het kalf de eerste
dag enkele keren aan de speen te brengen. Er kan dan gecontroleerd worden
of het kalf werkeluk drinkt. Het drinken aan de ,,groepsspeen” is wat moeilijker
omdat het kalf de melk over een zekere hoogte moet opzuigen. Dit is te ondervangen door de eerste paar dagen de bus wat hoger te plaatsen, waardoor de
zuighoogte verkleind wordt. Een kunstspeen is voldoende voor ca 5 kalveren.
Bij meer kalveren is het verstandig de kalveren te huisvesten in groepen van
5 met één kunstspeen. Er kan dan bij de groepsindeling tevens rekening worden (gehouden met de grootte en de leeftijd van de kalveren. De kans dat de
kleine kalveren geen kunstmelk op kunnen nemen is klein, omdat de hele dag
kunstmelk in voorraad aanwezig is.
Gemiddeld hebben de kalveren tijdens de groepsboxperiode veel kunstmelk opg e n o m e n ( g e m . 7,2 liter per dier per dag). Dit komt omdat de kalveren tegen
verzadiging aan werden gevoerd. Er werd op de dag dat de kunstmelk werd
klaargemaakt zoveel kunstmelk in de voorraadbus gedaan, dat dit voldoende was
voor 2 <dagen (in de weekeinden voor 3 dagen). Dit had tot gevolg dat tijdens
de melkperiode niet zoveel krachtvoer werd opgenomen (gem. 268 gram per
dier per dag). Bij dit systeem van kunstmelktoediening vervalt een aantal handelingen. Bij de groepskalveren worden geen emmers gebruikt en wordt maar 3
keer per week kunstmelk verstrekt. Daar tegenover staat dat er nu mierenzuur
afgemeten en toegevoegd moet worden. Het reinigen van de voorraadbussen
(1 keer per week) kan vervallen wanneer een mengketel aanwezig is, waaruit
direct via een slang en speen de melk wordt opgenomen. Omdat dit kalveropfoksysteem niet gebonden is aan vaste tijden past het goed in het gehele bedrijfssysteem. De kunstmelk kan onafhankelijk van melk- en voertijden worden
toegediend.
Groei
Het verloop van de #gewichten van de kalveren en de g r o e i i s in tabel 20 vermeld.
Tabel 20. Gewichten en groei van de klaveren.
Weights and growth of the calves.
Gewichten

Bij geboorte
Op een leeftiijd van 10 dagen
Bij het spenen
8 dagen na het spenen
Op een leeftijd van 100 dagen
Groei per dag

Tot een leeftijid van 10 dagen
Van 10 dcagen tot het spenen
Van het spenen tot een leeftud van 100 dagen
Gemiddeld tot een leeftijd van 100 dagen

62

Gemiddeld
kg
37,l
40,2
66,7
70,5
98,l
Gemiddeld
grammen
303
691
624
611

Spreiding
29
31
60
62
82

-

47
50
74
78
115

Spreiding

0
492
347
400

- 800
- 943
-1023
- 849

Uit tabel 20 blijkt dat er een opvallend verschil was in de groei van de kalveren
gedurende de eerste 10 levensdagen. Misschien speelt het tijdstip van wegen en
het meer of minder gevuld zijn van de maag daarbiJ een rol. Ook in de volgende
perioden was er een grote variatie in groei. De gemiddelde groei van de kalveren
lag echter in alle perioden op een goed niveau.
In tabel 21 is een frequentieverdeling van de groei gegeven.
Tabel 21. Frequentieverdeling van de totale groei van de kalveren tot een leeftijd van 100
dagen.
Variation of the total growth of the calves up to an age of 100 days.
Groei in grammen
per dier per dag
400
501
601
701
801

-

Aantal
kalveren

500
600
700
800
900

3
9
11
2

1

Kalf aan een kunstspeen. Het vat met kunstmelk staat achter het schot.
Calf at artificial teat. The barre/ with milkreplacer stands behind the partition
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De meeste kalveren hadden een gemiddelde groei over de gehele periode tot een
leeftijd van 100 dagen van 500 tot 700 gram per dier per dag.
Door de vrij abrupte overgang bij het spenen kwam het bij sommige k a l v e r e n
voor dat ze enkele dagen daarna wat hongerden, omdat ze dan alleen aangewezen waren op hooi, krachtvoer en water. Dit heeft echter in de meeste gevallen
geen stilstand in de groei veroorzaakt. Voor de drie kalveren met een gemiddelde
groei over de gehele periode van 400 - 500 gram per dier per dag is de overgang
bij het spenen blijkbaar te groot geweest. Vanaf het spenen tot een leeftijd van
100 dagen was de gemiddelde groei van deze 3 kalveren 347, 368 en 392 gram
per dier per dag, terwijl de gemiddelde groei tot het spenen 512, 697 en 675
gram per dier per dag was. Ook bij andere opfokmethoden zullen er echter
grote variaties in groei voorkomen.
De kalveren zijn gespeend bij een gewicht tussen de 60 en 74 kg en op een leeftijd tussen 42 en 71 dagen. Het gemiddelde gewicht bij het spenen was 66,7 kg
en de gemiddelde leeftijd 49 dagen. Er blijkt echter geen verband te bestaan
tussen het gewicht bij het spenen en de groei. Kalveren die bij ca 70 kg gespeend
waren hadden lang niet altijd een betere groei dan kalveren die bij ca 62 kg gespeend werden.

Samenvatting en conclusies
O p afd. 4 van de C.R. Waiboerhoeve is bij de kalveren een vereenvoudigde
methode van opfok beproefd met behulp van een kunstspeen. De eerste 10 dagen
werden de kalveren individueel en daarna in groepsboxen gehuisvest. De eerste
3 dagen kregen de kalveren 2 keer per dag ad libitum biestmelk en van de derde
t/m de tiende dag 1 keer per dag kunstmelk. Van de elfde dag tot het spenen werd
groepsvoedering met kunstmelk toegepast met behulp van kunstspeen, slang en
voorraadbus. Om de kunstmelk te conserveren werd 2,5 cc mierenzuur per liter
toegevoegd. Zodoende kon het bereiden van de kunstmelk en het vullen van de
voorraadbussen teruggebracht worden tot driemaal per week. Het reinigen van
het materiaal behoefde nu maar 1 maal per week te geschieden. Een ‘nevenvoordeel van deze toevoeging is, dat de kunstmelkopname wat regelmatiger verloopt. De toevoeging van mierenzuur is echter nog niet altijd mogelijk, omdat de
kunstmelk van bepaalde merken door toevoeging dik wordt.
Als criterium voor het spenen gold een gewicht van 60 à 65 kg en een minimumleeftijd van 6 weken. De kalveren hebben gemiddeld veel biest opgenomen
(ca. 6 liter per kalf per dag) en daarna ook vru veel kunstmelk (7,2 liter per kalf
per dag). Daardoor namen ze tijdens de melkperiode weinig krachtvoer op (gemiddeld 268 gram per dier per dag). De gemiddelde groei over de periode tot een
leeftijd van 100 dagen bedroeg 611 gram per dier per dag. Van de 26 kalveren
waren er 9 met een groei tussen 500 en 600 gram per dier per dag en 11 met een
groei van 6 0 0 t/m 700 gram per dier per dag. Door het abrupt spenen bg een
bepaald lichaamsgewicht is in de week daarna geen stilstand in groei geconstateerd. Enkele voorjaarskalveren hadden echter na het spenen wei wat extra aandacht nodig. Het voordeel van deze kalveropfok is dat het voeren niet gebonden
is aan vaste tijden. Daarom past deze opfokmethode goed in het gehele bedrijfssysteem.

64

Summary and conclusions
In section 4 of the CR. Waiboerhoeve, a simplified t-earing method was tried for
calves by means of an artificial teat. The first ten days the calves were housed
individually and afterwards in group boxes. During the first three days the calves
were twice a day fed ad libitum on colostral milk and from the third to the tenth day
incl. on artificial milk once a day, From the eleventh day until w e a n i n g , g r o u p
feeding with artificial milk was applied by means of an artificial teat, h o s e a n d
s t o r a g e can. To preserve artificial milk, 2.5 cc formic acid per liter was added. In
this way the preparation of artificial milk and the filling of the storage can could be
reduced to three times a week. The cleaning of the material w a s n o w n e c e s s a r y
oniy once a week. A n additional advantage of this method is the more regular
c o n s u m p t i o n o f a r t i f i c i a l milk. Formic acid c a n n o t always be added, however,
because the adldition of certain brands thickens artificial milk.
The criterion for weaning was a weight of 60 to 65 kg and a minimum age of 6
weeks. On average, the calves consumed quite much colostral milk (about 6 liters
per calf per day) and afterwards also quite a lot of artificial milk (7.2 liters per calf
per day). They therefore consumed few concentrates during the milking period (an
average of 268 gr. per animal per day). The average growth in a period until the age
of 100 days was 67 I gr. per animal per day. The rate of growth of nine of the 26
calves was between 500 and 600 gr. per animal per day and of eleven of them
between 600 to 700 gr. incl. per animal per day. By weaning abruptly at a certain
bordy weight, no stagnation in growth was stated in the week afterwards. A few
spring calves, however, needed extra attention after weaning. The advantage of
rearing calves is that feeding is not tied to fixed times. This rearing method for
calves therefore fits wel/ into the entire farming system.
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9. MELKWINNING EN HYGIËNE
J. Brouwer.

Het melkhygiënisch onderzoek op de C.R. Waiboerhoeve werd in 1972 op de gebruikelijke wijze door het MOC voortgezet. Daarnaast ging ook de officiële beproeving van gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddelen normaal door. Over
laatstgenoemd onderzoek wordt door het MOC afzonderlijk gerapporteerd.
Kwaliteit van de melk
Van de afdelingen met melkvee werd wekelijks een monster melk genomen voor
bepaling van het kiemgetal (bacteriologische kwaliteit). Bij het vrij frequente gebruik van Milko-scopen tijdens het melken op verschillende afdelingen werd
slechts enkele malen een verhoogd kiemgetal van de melk gevonden. Dit wijst
op een overwegend goede reiniging van deze apparatuur. Om geen risico’s te
lopen is voorgesteld om, zeker nadat de Milko-scopen enkele dagen niet zijn gebruikt, deze bij het weer in gebruik nemen vóór te spoelen met een chloorbleekloogoplossing van normale sterkte (150 - 200 d.p.m. actief chloor). Daarmee zijn
goede resultaten bereikt.
De resultaten van de bepaling van het gehalte aan vrije vetzuren en het celgetal
van de melk zijn, aansluitend op de gegevens van voorgaande jaren, weergegeven in figuur 13. De gegevens van afd. 3 hebben betrekking op verse morgenmelk, die van de andere afdelingen op melk uit de koeltank.
Het gehalte aan vrije vetzuren
Wat het gehalte aan vrije vetzuren (v.v.z.) betreft moet worden opgemerkt dat bij
veranderingen aan de melkwinningsapparatuur het stromingspatroon van de melk
kan veranderen en dat dit, soms op langere termijn, van invloed kan zij op het
gehalte aan V.V.Z.
Uit figuur 13 blukt dat op afd. 1 het gehalte aan V.V.Z. iets gestegen is. O p 2 7
april 1972 zijn Ruakura-melkstroommeters in gebruik genomen. Op drie monsterdata werd gemolken met Milko-scopen waarvan éénmaal met een duidelijke verhoging van de vrije vetzuren.
Op afd. 2 is sedert 13 januari 1972 het Duovac-systeem ingevoerd; op 8 juni is
de opvoerhoogte van de melk bij dit systeem verlaagd en op gelijke hoogte met
de laagliggende melkleiding gebracht, terwijl tegelijkertgd het vacuüm iets hoger
werd afgesteld. Ook hier is het gehalte aan V.V.Z. nogal omhoog gegaan, soms
tot ver boven de (voorlopig) gestelde grens van 1,O meq/l. Een normaal gehalte
a a n V.V.Z. is ongeveer 0,5-0,7 meq/l; een waarde boven 1 ,O meq/l wordt als te
hoog beschouwd, omdat dan bij vetrijke zuivelprodukten smaakafwijkingen merkbaar worden.
Vanaf het begin van het weideseizoen werd op de dag van monstername steeds
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Figuur 13. Vrije vetzuren en celgetal in de melk per afdeling.
Free fatty acids and cel1 count in the milk per section.

gemolken met Milko-scopen. MogeliJk is dit mede van invloed geweest op het
verhoogde gehalte aan V.V.Z.
Op afd. 3 is het gehalte aan V.V.Z. dicht bij de grens van 1,0 meq) gekomen en
vanaf september zelfs er boven. Hierbij moet worden opgemerkt dat steeds verse
ochtendmelk werd bemonsterd. Normaal heeft ochtendmelk vrijwel altijd een lager
gehalte aan V.V.Z. dan avondmelk. Op deze afdeling zijn Alfa-Laval vacuümstabilisators in gebruik, waarvan inmiddels ook uit andere proeven gebleken is dat ze
verhogend kunnen werken op het gehalte aan V.V.Z.
O p (afd. 4 zijn de lage waarden van voorgaande jaren niet gehaald, maar het
beeld is niet verontrustend.
In het algemeen kan gesteld worden dat het gehalte aan vrije vetzuren op drie
bedrijven nogal is gestegen en dat de verdere ontwikkeling nauwlettend gevolgd
zal worden. Het veelvuldig gebruik van Milko-scopen kan van
weest op het gestegen gehalte aan V.V.Z.

i n v l o e d ziJ g e -
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Het celgetal van de melk
Op alle (afdelingen was het celgetal van de melk laag. Het zijn vooral afd. 3 en
afd. 4 die een zeer laag celgetal van de melk wisten te bereiken. Op afd. 1 is het
celgetal van de melk gestegen boven dat van de andere afdelingen. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de 30 koeien van afd. 7 die sinds half augustus aan afd.
1 zijn toegevoegd, waarschijnli_jk geen invloed hebben gehad op het v e r h o o g d e
celgetal van de melk; dit was nl. bg deze koeien niet hoog. Ook op afd. 2 is het
celgetal van de melk iets gestegen.

De reinigingsautomaat op afd. 4
Op afd. 4 is een Mueller Matic reinigingsautomaat in gebruik waarmee zowel de
melktank als de melkleidinginstallatie, inclusief 8 meetglazen, gereinigd worden.
In overleg met de leverancier is in de programmering voor het reinigen van de
melkleidinginstallatie een wijziging aangebracht. Aanvankelijk werd bij de start
van de automaat de vloeistof tijdens het instromen in de wasbak, waarbij de klep
op waterdruk werkte, meteen in circulatie gebracht doordat de melkleidinginstallatie constant onder vacuüm stond. De reinigingsoplossing kwam daardoor in een
zeer sterke concentratie meteen in circulatie en werd gedurende de reinigingsfase door het instromende water verdund tot de normale concentratie. Reeds betrekkelijk kort na vernieuwing werd een sterke aantasting van de rubberonderdelen gevonden. Hoewel hiervoor verschillende oorzaken zi,in aan te wiLjzen, zou
ook de sterke concentratie van de reinigingsvloeistof in de beginfase van de reiniging er debet aan kunnen zijn.
De programmering kon op eenzoudige wijze identiek aan de reiniging van (de
tank worden gewijzigd. Het vacuümaggregaat wordt nu ingeschakeld na circa 4
min. toevoer van water, zodat een zekere hoeveelheid vloeistof in de spoelbak
aanwezig is bij de start van de circulatie. Daarna wordt nog 6 min. bijgevuld en
gecirculeerd.
In figuur 14 zijn de werking van de automaat, de verbruikte hoeveelheid water
voor respectievelijk voorspoelen, reinigingsfase en naspoelen en het temperatuurverloop van het water weergegeven.
Om vermenging van de restvloeistof uit voorgaande reinigingsfasen zoveel mogelijk te voorkomen, werd in de rustfase tussen de programma’s, de melkpomp 0,4
min. in werking gesteld om de luchtafscheider leeg te pompen (draineren). D e
aangepaste programmering van de reinigingsautomaat wordt nu als standaarduitvoering in de handel gebracht.
Bij gebruik van meetglazen blijft in de luchtafscheider nog wel wat restwater achter. Bij twee metingen werden na het volledig afwerken van de reiniging r e s p e c tievelijk 9 en 13 liter afgetapt uit de installatie. Bij onzorgvuldig werken kan dit
water in de melk terecht komen.
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Schema Mlueller Matic reinigingsautomlaat voor melkle~idinginstallaties.
P l a n Mueller Matic automatie clear;er for pipeline milking installations.

Melkmeetglazen

Zowel op afd. 1 als op afd. 4 zgn meetglazen in de stal aangebracht. Deze zijn
echter niet representatief voor de ontwikkeling zoals deze zich momenteel in de
praktijk voordoet. Op afd. 1 is een verouderd type aanwezig; de meetglazen worden uitsluitend gebruikt voor interne produktiecontrole in verband met proeven.
Op afd. 4 zijn de meetgazen beneden de koestand geplaatst om ervaringen op te
doen bij een laaggeplaatste opstelling. Door de lage opstelling zijn ze moeilijk
nauwkeurig afleesbaar. Een verbetering van de afleesbaarheid bij deze opstelling is echter nauwelijks te realiseren.
In de praktijk komt steeds meer belangstelling voor meetglazen in doorloopmelkstallen. De commissie Melkcontrole bij melkleidingen heeft reeds verschillende
opstellingen laten testen en advies uitgebracht aan de Centrale Melkcontrole
Dienst. De CMD geeft een voorlopige goedkeuring voor de officiële melkproduktiecontrole met meetglazen als aan bepaalde voorwaarden zoals plaats, stand, bevestiging en afstelling van de meetglazen voldaan wordt. Verder worden er ook
nauwkeurigheidseisen t.a.v. hoeveelheid melk en vetgehalte gesteld.
Steeds meer veehouders willen tussen de peildata van de officiële produktiecontrole door geïnformeerd zijn over de melkgift van hun koeien en de mogelijkheid hebben om afwijkende melk apart op te vangen.
Vooral bij penicilline bevattende melk is het van belang dat deze zo volledig
mogelijk kan worden afgetapt.
Voor een goede benutting van de meetglazen bij de interne produktiecontrole is
het noodzakelok dat de melker de koeien kent, zodat hij op eventuele afwijkende
produkties direkt kan reageren. Verder wordt bij het gebruik van meetglazen met
een constanter vacuüm in de melkklauw gemolken dan bij dezelfde melkleidinginstallatie zonder meetglazen.

69

Voldoende warm water, doelmatige spoelbakken en een goed
werkende reinigingsautomaat in
een hygiënische omgeving vormen
de basis voor het winnen van
melk van prima kwaliteit.

Sufficient h o t w a t e r , efficient
r i n s i n g t u b s a n d a n effective
cleaner i n h y g i e n i c
automatie
environment form the b a s i s f o r
the production of milk of excellent
quality.

Waikato-melkmeter
Voor het meten van de melk per koe zijn verschillende melkmeters op de markt.
Een beschrijving van deze melkmeters is opgenomen in Veeteelt- en Zuivelberichten 12 (1969) 4 (april) van ir. Tj. de Vries en J. Brouwer.
Voor afd. 7 werd gezocht naar een betrouwbare melkmeter voor vaste opstelling
in de doorloopmelkstal, die tevens in de circulatiereiniging met de melkleidinginstallatie voldoende effectief kon worden gereinigd. Bovendien mochten de arbeidsroutine en het ritme tijdens het melken niet teveel nadelig beïnvloed worden.
Op deze afdeling werd een proefopstelling met 4 Waikato-melkmeters gemaakt
in de gesloten dubbele tweestandsmelkstal met laagliggende melkleiding en eenzijdige afvoer. De meters werden ongeveer op uierhoogte aan de vertikale buizen
van de melkstalafscheidingen bevestigd.
Het onderzoek had betrekking op:
a. de nauwkeurigheid van de meters t.a.v. de hoeveelheid en het vetgehalte van
de melk;
b. het effect van de circulatiereiniging (bacteriologisch onderzoek van melk- en
spoelmonsters en visuele waarnemingen);
c. de gebruikseigenschappenen eventuele andere praktische ervaringen.
De onderzoekresultaten zijn in een intern rapport vastgelegd. Daaruit valt te concluderen dat de Waikato-melkmeters ook bij deze vaste opstelling in een doorloopmelkstal niet aan de nauwkeurigheidseisen voor officiële melkproduktiecontrole kunnen voldoen zowel t.a.v. de hoeveelheid melk als het vetgehalte.
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Voorbeeld van een goede opstelling van melkmeetglazen.
Example of a good arran gement
of milk measuring glasses.

Het effect van de reiniging van deze apparaten in het circulatiesysteem van de
melkleidinginstallatie bleek onvoldoende te zijn. Eens per week demonteren en
extra met de hand reinigen van deze apparatuur gaf ook nog geen voldoende
resultaten.
Buiten de officiële melkproduktiecontrole kan de Waikato-melkmeter de veehouder wel een redelijke informatie geven over de individuele produktie van zijn dieren. Het werken met deze apparaten werd door de melker gunstig beoordeeld, er
blijft evenwel het bezwaar van de slechte mechanische reiniging.
Buitengeplaatste melktank
Er hebben zich bij de buitengeplaatste melktank op afd. 4 geen bgzonderheden
voorgedaan. Het stroomverbruik per 100 kg gekoelde melk was in de zomermaanden ongeveer twee keer zo hoog als in de winter. In de 2e helft van juli met
zeer warm weer was dit bijna twee en een half keer zo hoog. Deze verschillen
zijn groter dan bij normale opstelling van de tank in een melklokaal. De instralingswarmte zal hierbi_j mede een rol hebben gespeeld. Bij warm en zonnig weer
werd overdag 6 ,à 7 keer bijgekoeld om de melk op een voldoende lage temperatuur te houden. Tijdens de korte vorstperiode moesten enkele extra voorzieningen
worden getroffen, zoals het afschermen van de aftapkraan. Ook moest direkt na
de reiniging van de melkleidinginstallatie het restwater uit de afvoerleiding buiten
de stal worden afgetapt. In een warme periode in de zomer sloeg het koelaggregaat ‘s avonds enkele keren uit op zijn thermische beveiliging, waardoor het koelen van de melk tot 4°C uitliep tot boven de gestelde norm van drie uur. Overigens moet worden opgemerkt dat de winter vrij zacht was en de zomer matig
warm.
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Samenvatting en conclusies
In het verslagjaar werd op de Waiboerhoeve melk gewonnen die bacteriologisch
overwegend van zeer goede kwaliteit was. Het bleek raadzaam te zijn de Milkoscopen, ook na een goede reiniging, voor het gebruik te spoelen met een chloorbleekoplossing van normale sterkte, vooral wanneer ze enkele dagen niet waren
gebruikt.
Het gehalte aan vrije vetzuren in de melk is op enkele afdelingen nogal gestegen.
Naast veranderingen in de melkwinningsapparatuur kunnen ook andere factoren
hierop van invloed zijn geweest. Het celgetal van de melk was laag; op afd. 1 en 2
kwam een lichte stijging voor.
De melkleidinginstallatie met meetglazen op afd. 4 bleek met de Mueller Maticreinigingsautomaat goed gereinigd te worden. Na aanpassing van het reinigingsprogramma was de aantasting van rubberonderdelen veel minder sterk. Vóór het
melken moet het restwater uit de installaties worden verwijderd. De belangstelling voor melkmeetglazen in doorloopmelkstallen neemt sterk toe. Kennelijk voorzien ze in een behoefte en willen de veehouders hiervoor wel wat investeren.
Voor de officiële melkproduktiecontrole moeten de meetglazen aan diverse voorwaarden voldoen. Bij de interne produktiecontrole is het noodzakelijk dat de melker de koeien kent, zodat hij direkt op eventuele afwijkende produkties kan reageren.
De Waikato-melkmeter blijkt in een vaste opstelling in een melkstal niet aan de
nauwkeurigheidseisen te voldoen. De reiniging van dit apparaat vraagt extra zorg.
Ondanks de matige warme zomer was het stroomverbruik van de buitengeplaatste melkkoeltank op afd. 4 ongeveer twee keer zo hoog als in de winter.

Summary and conclusions
In the y e a r under review the milk produced on the CR. Waiboerhoeve was bacteriologically mainly of a very good quality. It proved advisab!e to rinse the Milkoscopes, - also after t h e y h a d b e e n t h o r o u g h l y cleaned, - with a chlorinebleaching solution of normal strength, especially when they had not been used for
a few days.
In some sections the content of free fatty acids in the milk rather increased. Besides
changes in milk production equipment, other factors may also have influenced this.
The cel/ count of the milk was low; there was a slight increase in section I and 2.
The pipeline milking unit with measuring glasses in section 4 could thoroughly be
cleaned w i t h t h e Mueller Matic automatie cleaner. After a d a p t i n g t h e cleaning
programme, the rubber parts were less easily effected. Before milking, the remainder water was removed outof the instellations. There is a growing interest in milk
measuring glasses in milking parlours. They apparantly fill a need and the livestock
f a r m e r s a r e willing to invest something in this. for officia/ milk recording, the
measuring glasses have to meet several requirements. In internal milk recording it
is essential that the milker k n o w s h i s cows, so that he can immediatelyreact o n
any deviating productions.
The Waikato lactometer, when permanently fixed in a milking parlour, does not meet
the requirements where accuracy is concern&. The cleaning of this apparatus
requires extra care.
In spite of the moderately hot summer, the power consumption of the outtdoor milkcooling tank in section 4 was about twice as high as in winter.
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10. ERVARINGEN MET DE DUOVAC-MELKMACHINE
Ir.

J .A. Kerkhof

In het verslagjaar manifesteerde zich een verrassende ontwikkeling op het gebied van de automatische melkmachine-apparatuur. Op de markt verschenen melkmachines met vacuümregulatie en automatische afneemapparatuur, die in beide
gevallen automatisch reageren op de melkstroom. Deze ontwikkeling is gericht op
het wegnemen van de beslissing van de melker tot het op tijd afnemen van de
tepelhouders. De melker wordt daardoor ontlast van een hoge geestelijke belasting. De resterende handelingen in de melkstal kunnen daardoor zeer systematisch
worden uitgevoerd, waardoor een prestatieverhoging kan worden verkregen. Hoewel moeilijker aantoonbaar, moet er ook een gunstig effect op de kwaliteit van
het werk uit voortvloeien. Een belangrijke voorwaarde is echter dat de geestelijke
belasting zich niet verplaatst naar controle op de automatiek. De vrees voor
technische storingen kan voor de melker al een zware belasting betekenen en
hem weer regelmatig tot vele overbodige handelingen brengen. Het begin van de
automatiseringsperiode bij het melken zal daarom voor de leveranciers niet zonder
een intensieve begeleiding kunnen worden overbrugd.
In 1972 werd op de C.R. Waiboerhoeve met de Duovac-installatie van Alfa-Laval
een proef op praktijkschaal genomen. De eerste ervaringen met deze machine op
technisch gebied worden in dit verslag besproken. Het Duovac-systeem werkt
met een wisselend vacuüm. Wanneer de koe is uitgemolken wordt automatisch
overgeschakeld op een laag vacuüm en hoeven de tepelhouders niet direkt te
worden afgenomen. In eerste instantie lijkt het wel aantrekkeluk dat de melker bij
dit systeem nog op de vertrouwde manier zelf de tepelhouders moet afnemen,
maar dit kan doen wanneer hem dit het beste past.

Werking van de Duovac
Het principe van de werking is zeer eenvoudig: er heerst tijdens het aansluiten
een laag vacuüm van 25 cm Hg dat automatisch wordt verhoogd tot 38 cm Hg
als de melkstroom op gang is gekomen en weer naar beneden gaat als de koe
is uitgemolken. Het vacuüm van 25 cm Hg gaat gepaard met een tegengestelde
zuigpersslagverhouding van 1 : 21/* i.p.v. normaal 21/* : 1.
Hieraan wordt een stimulerende invloed op de melkafgifte toegeschreven. Bij het
lage vacuüm blijven de eventuele schadelijke gevolgen van blindmelken uit zonder dat de melkstroom geheel ophoudt. In vele gevallen komt de melkstroom zelfs
weer zodanig op gang dat nogmaals wordt overgeschakeld op het hoge vacuüm.
Dit laatste kan waarschijnlijk geheel worden verklaard d o o r het algemene verschijnsel dat de tepelhouders aan het eind van het melken zgn. ,,opkruipen” en
de verdere doorstroming van melk naar de tepel wordt belemmerd. Wordt het
vacuüm verlaagd dan zullen de tepelhouders enigszins zakken waardoor de
laatste melk weer beter kan toestromen. Dit kan tevens een verklaring zijn voor
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Duovac -apparatuur met wisselend
vacuüm i n d e 14 standsvisgraatmelksta I van afdeling 2.
Duovac apparatus with varying
vacuum in the 14-stal/ herringbone
milking parlour of section 2.

het feit dat de koeien goed uitgemolken blijken te zijn, hetgeen echter niet betekent dat het effect op de totale melksecretie te hoog mag worden aangeslagen.
Technische ontwikkeling
In de dubbele visgraatmelkstal op afdeling 2 zijn 14 apparaten uit de 0-serie van
de fabriek ingezet waarbij zich, begrijpelijkerwijs, ,,kinderziekten” hebben geopenbaard. De tussentijds aangebrachte verbeteringen hebben echter binnen het jaar
tot een alleszins bevredigende situatie geleid. De verbeteringen hadden resp. betrekking op de indicator (het meest vitale onderdeel), de vacuümvoorziening en
de elektrische schakeling.
Indicator
De indicator berust op het vlotter-principe. Het standpupje dat tevens voor geleiding van de vlotter dient is onderin voorzien van een gaatje, gecalibreerd over74

eenkomstig de melksnelheid waarbij moet worden omgeschakeld. De definitieve
uitvoering heeft een verrassend korte ontwikkelingsperiode doorgemaakt waarin
het euvel van lekke vlotters, het verstoppen van gaatjes en het in ongerede
raken van het contact tussen reedrelais en magneetje in de vlotter afdoende is
verholpen. Nog tijdens de aanleg arriveerde de laatste gepatenteerde vinding van
het losstaande pijpje dat door de vlotter van zijn zitting kan worden gelicht opdat
eventuele vuildeeltjes ten allen tijde door de vloeistofstroom worden meegevoerd
en geen kans krijgen het gaatje te verstoppen.
Vacuümvoorziening
Het lage vacuümniveau werd aanvankeluk onderhouden door een in de vacuümleiding laangebrachte regulateur. Deze hield een constant verschil in stand met
het hoge vacuüm dat door een normale regulateur op peil wordt gehouden. Omdat
de ingebouwde regulateur moeilijkheden opleverde, is overgegaan tot twee volledig gescheiden circuits met elk een eigen vacuümaggregaat en regulateur. De
eigenschap van de vacuümstabilisator, die het vacuüm van de melkleiding slechts
kan reduceren tot het in de melkklauw verlangde vacuüm van 38 cm Hg, bracht
met zich mee dat in de melkleiding op zijn minst een vacuüm van eveneens 38
cm Hg gegarandeerd moest zijn. In verband met mogelijke stromingsverliezen is
zekerheidshalve het vacuüm in de melkleiding daarom op enkele cm Hg hoger
ingesteld.
Schakelapparatuur
De indicator commandeert via een schakelkast zowel de stabilisator als de bij het
lage en het hoge vacuüm behorende afzonderlbke pulsators. Het overschakelen
van laag op hoog vacuüm of omgekeerd geschiedt d.m.v. acht magneetkleppen
zodra de indicator daartoe het signaal geeft. Opdat de melker desgewenst (b.v.
bij vaarzen met kleine speentjes) met hoog vacuüm kan aansluiten bevindt zich
op de kast een drukknop. Als d.m.v. deze knop het hoge vacuüm was ingeschakeld bleef dit aanvankelgk ca 90 seconden in stand. Was intussen de melkstroom
op gang gekomen dan werd gewoon doorgemolken. Was de melkstroom na het
verstrijken van de 90 sec. niet op gang gekomen dan werd weer het lage vacuüm
ingeschakeld. De bedrijfszekerheid van het tijdrelais liet te wensen over. De
eigenschappen van het systeem leenden zich echter voor een alternatieve oplossing. Na zorgvuldige overweging van de consequenties is de schakeling zodanig
gewijzigd dat het indrukken van de knop het vacuüm verhoogt, terwijl het signaal
van het op gang komen van de melkstroom deze schakeling weer teniet doet.
Uiteraard blijft op dit moment het hoge vacuüm ingeschakeld met dit verschil dat
weer normaal op laag vacuüm wordt teruggeschakeld als de koe uit is. Als aan
het eind van het melken de knop wordt ingedrukt om een namelkeffect te forceren, maar de melkstroom niet meer op gang komt, blijft het hoge vacuüm ingeschakeld. Afgezien van het feit dat dan ten onrechte een handeling is verricht
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heeft dit ook tot consequentie dat de volgende koe met hoog vacuüm wordt aangesloten. In vele gevallen echter zal luchtinlaat bij het afnemen tot gevolg hebben
dat de schakeling die door het indrukken van de knop teweeg is gebracht, alsnog teniet wordt gedaan. De ervaring heeft overigens geleerd dat de nieuwe
schakeling de bedrijfszekerheid in hoge mate heeft bevorderd.

Discussie
Met de Duovac is buna de ideale melkmachine bereikt waarmee een melker, die
onbekend is met de eigenschappen van de koeien, kan melken. De drukknop is
noodgedwongen aanwezig omdat niet alle koeien met het lage vacuüm kunnen
worden aangesloten. Betreft het een vaars met kleine spenen dan zal de melker
vanzelfsprekend de knop indrukken, doch op afdeling 2 kwamen ook enkele koeien voor waarbij de melkstroom onvoldoende op gang kwam om aan het hoge
vacuüm toe te komen. Deze koeien zouden met het oog op een vreemde melker
gemerkt kunnen worden, doch zo’n melker zal in de praktuk zijn toevlucht nemen
tot het consequent indrukken van de knop. Op de C.R. Waiboerhoeve is het bedienen van de drukknop niet als een bezwaar onderkend, maar mogelijk zou dat
in de praktijk wel het geval kunnen zijn. Daarom zou een automatisch mechanisme, dat de drukknop overbodig maakt, aantrekkelijk kunnen zijn. Pogingen om in
deze richting een oplossing te vinden worden door het ILR ondernomen.

Samenvatting en conclusies
In 1972 werd op de C.R. Waiboerhoeve een proef genomen met de Duovac-melkmachine van Alfa-Laval. De Duovac werd geplaatst in een dubbele 7-stands visgraatmelkstal met 14 apparaten. De machine werkt met een wisselend vacuüm en
een wisselende zuigpersslagverhouding.
Direkt na het aansluiten wordt gemolken met een vacuüm van 25 cm Hg. Als de
melkstroom op gang komt, wordt automatisch overgeschakeld op een vacuüm van
38 cm Hg. Wanneer de koe is uitgemolken wordt weer automatisch overgeschakeld naar het lage vacuüm. De zuigpersslagverhouding verandert van 1 : 21/2 bij
het lage vacuüm naar 21/2 : 1 bij het hoge vacuüm.
De optredende ,,kinderziekten” konden op bevredigende wijze worden opgelost:
- Het vaste standpupje in de indicator werd door een losstaand pijpje vervangen. Dit pijpje kan door de vlotter van zijn zitting worden gelicht, zodat verstoppingen niet meer mogelijk zijn.
- De bezwaren van de ingebouwde regulateur voor het onderhouden van de
vacuümverschillen werden ondervangen door twee volledig gescheiden circuits
met elk een eigen regulateur en vacuümpomp.
- Desgewenst kan door het indrukken van een knop op een hoog vacuüm worden aangesloten. Aanvankelijk bleef dit hoge vacuüm 90 seconden in stand.
Was de melkstroom dan nog niet op gang gekomen dan werd weer automatisch
teruggeschakeld naar het lage vacuüm. Hierbij kwamen echter wat technische
problemen voor. De schakeling is nu zodanig gewijzigd dat het indrukken van de
knop het vacuüm verhoogt, terwijl deze schakeling alleen wordt opgeheven door
het signaal van het op gang komen van de melkstroom. Een consequentie van
deze verandering is, dat als op het eind van het melken de knop wordt ingedrukt
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om een namelkeffect te forceren, het hoge vacuüm blijft ingeschakeld zolang de
melkstroom niet weer op gang komt.
Nadat de verbeteringen waren aangebracht bleek de machine aan hoge eisen betreffende bedrufszekerheid te voldoen. D e Duovac maakt het mogelijk bij een
zeer eenvoudige en systematische werkwijze een capaciteit van 75 koeien per
manuur te halen. Met de Duovac is bijna de ideale machine bereikt waarmee een
melker, die onbekend is met de eigenschappen van de koeien, kan melken.
Summary and conclusions
In 1972 an experiment was carried out on the CR. Waiboerhoeve with the Duovac
milking machine of Alfa Lava/. The Duovac was placed in a double seven sta//
herringbone milking parlour with 14 apparatuses. The machine works with an
alternating vacuum and an alternating suction stroke ratio.
Immediately after the machine is connected, the cow is milked with a v a c u u m o f
25 cm Hg. When the milk starts flowing, the apparatus changes over automatically
to a vacuum of 38 cm Hg. When the cow has been stripped, the machine automatically changes over again to the low vacuum. The suction stroke ratio changes
from 1: 2% at low vacuum to 2% : 1 at high vacuum.
The attendant “children’s diseases” could be solved satisfactorily:
The fixed stand pipe in the indicator was replaced by a loose pipe. This pipe can
be lifted off its seat by the flost so that choking is no longer possible.
The objections towards the built-in regulator to maintain the differences i n
v a c u u m were overcome by two completely separated circuits, each with a regulator and a vacuum pump of its own.
If desired, it is possible to connect to a high vacuum by pressing a button.
Originally this high vacuum remained on this leve/ for 90 seconds.
If, by that time, the milk had not yet started flowing, the machine changed down
to the low v a c u u m automatically. This gave a few technical problems, however.
The switch mechanism has now been altered in such a way that the pressing of
the button raises the vacuum, while this connection is on/y lifted by the signal,
in,dicating that the milk flow has started. A consequente of this change is that,
when, - towards the end of milking, - the button is pressed to force the stripping effect, the high vacuum remains switched on so long as the milk has not
started flowing again.
After making improvements, the machine appeared to meet the high requirements
as to reliability. The Duovac makes it possible to get a capacity of 75 cows per
man-hour because of its very simple and systematic working method. In the
Duovac we have almost got the perfect machine with which a milker who is
unacquainted with the qualities of cows, can milk.
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11.

STIERENVLEESPRODUKTIE MET VOORDROOGKUIL EN GOEDKOPE
KRACHTVOEDERS
H. E. Harmsen

OP één van de afdelingen van de C.R. Waiboerhoeve werd de mogelijkheid van
rundvleesproduktie met stieren op een zuiver weidebedrijf met intensief graslandgebruik bestudeerd. Op weidebedrijven in de praktijk gebruikte men tot nu toe
voor ‘de produktie van rundvlees in het algemeen geen stieren, maar ossen of
vaarzen. Dit kan als een extensief systeem worden beschouwd. De meer intensieve stierenvleesproduktie vond men meestal op akkerbouwbedriljven.
Ook voor een weidebedrijf kan de vleesproduktie met stieren echter wel eens
aantrekkeluker zijn dan die met ossen en vaarzen. Aan stieren moet veel krachtvoer worden verstrekt, maar dit geeft vaak de mogelukheid per man een groot
aantal dieren op een beperkte oppervlakte grasland te houden. Een snelle groei
geeft een besparing op onderhoudsvoer en een gunstige voederconversie. Bovendien is de voederconversie van stieren nogal wat gunstiger dan van ossen en vaarzen. Met kwalitatief goed ruwvoer wordt reeds veel energie verstrekt, wat kostenbesparend werkt omdat daarbij minder krachtvoer nodig is. Ook komt daarbij de
mogelijkheid van goedkopere enkelvoudige krachtvoeders eerder in aanmerking.
Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van enkele goedkope krachtvoeders
voor vleesproduktie met stieren is een vergelijkende proef uitgevoerd, waarbij
naast voordroogkuil en maisglutenvoerpellets in het ene geval gedroogde pulp en
in het andere geval gedroogde aardappelvezel werd gevoerd.

Opzet van de proef
in de proef werden 50 stieren opgenomen, in leeftijd variërend van 12 tot 14
maanden. Hierbij waren zowel zwartbonten (FH) als roodbonten (MRIJ). Bij het
begin van de proef waren de gemiddelde gewichten als volgt: 30 FH-stieren, geboren november 1970, gem. gewicht 346 kg; 20 MRIJ-stieren, geboren januari 1971,
gem. gewicht 330 kg.
De voeding in de zomerperiode, voorafgaande aan de proefperiode (winter 1971/
72), bestond uit weidegang met een bijvoeding van 2 kg A brok. Op dit voederniveau werd een groei verkregen van 925 gram per dier per dag.
D e @ieren zijn begin november gestald op een grupstal met roosters over de
grup. Als gevolg van de gewenning van de stieren op de grupstal en het uitvoeren
van de weging na 12 uur vasten, bleken de stieren twee weken na opstallen circa
30 kg in gewicht te zijn afgenomen.
Met de vergelijking van de verschillende krachtvoeders kon door allerlei omstandigheden niet eerder dan op 15 januari 1972 worden begonnen. Op 26 juni werden de laatste stieren afgeleverd.
De 50 beschikbare stieren zijn aan de hand van de gewichten en het ras zo goed
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mogeliJk over twee geloke groepen verdeeld. Naast voordroogkuil en maisglutenvoerpellets kreeg groep A gedroogde pulp en groep B aardappelvezels. Helaas
zijn van groep B (aardappelvezels) twee dieren uitgevallen. Een stier is door
steeds terugkerende longontsteking vroegtudig afgezet en een stier is verongelukt.
Rantsoenen
De verstrekte rantsoenen zijn in tabel 22 vermeld.
Tabel 22. Verstrekte ran’tsoenen in Idle winterperiode, in ,kg per dier per dag.

Rations supplied during the winter period in kg per animal per day.
Periode

8/11-23/12

24/12-14/1

15/1-30/1

ad lib.

ad lib.

ad Iilb.

Voordrooglkuil

Maisglutenvoerpellets Pulp 04 aalrdappelvezelsl)
A brok

3

-

Z5

4

25
-

3 1 /l -29/2 1/3-31/3
ad lib.
3
3
-

ad lib.
3,5
3,5
-

114-2616

ad lib.
2,5
4,O
-

l) Groep A kreeg geldroogde pulp en groep B aardappelvezels.
Door het verstrekken van ad libitum voordroogkuil (resten minder dan 5%) en de
wat minder goede opname van de maisglutenvoerpellets was het niet mogelijk
een grotere opname dan 7 kg krachtvoer per dier te verkrijgen.
Voedetwaarde en prijs van het verstrekte voer
Van elk krachtvoermiddel zijn twee monsters genomen voor bepaling van de voederwaarde. De gem. voederwaarde en de prijs van het krachtvoer zijn in tabel 23
vermeld.
Tabel 23. Voedewaarde in grammen per kg produkt en prijs van het krachtvoer (franco

bedrijf, excl. BTW) in guldens per 100 kg.
The feeding value in grammes per kg product and the price of concentrates (free
farm, VAT excluded) in guilders per 700 kg.
Voedermiddel

vre

zw

prijs

Maisglutenvoerpel~lets
Gefdlroogde pulp
Geldroolgde aardappelvezels

200
69
49

672
675
660

29,60
23,lO
20,oo

De gemiddelde droge-stofgehalten en voederwaarde in het verstrekte kuilvoer
zijn in tabel 24 vermeld. Daaruit blijkt dat steeds voordroogkuil is verstrekt van
goede tot zeer goede kwaliteit. De zw/vre-verhouding was erg nauw met het gevolg dat het totale rantsoen voor de stieren ook een nauwe zw/vre-verhouding
had.
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Tabel 24. Droge-stofgehalte en voedelrwaarde van het verstrekte kuilvo,er.

Dry matter content and feeding value of the supplied silage.
Kuil nr.

% ds

11
9
5
12
8
1
13

62,7
52,4
58,5
63,2
52,3
62,0
59,6

In grammen per k,g ds
ZW
vre
155
178
143
174
139
160
186

520
550
500
560
530
520
570

Resultaten van de proef
De eigenlijke proef is gestart op 18 januari 1972 (weging van de stieren) en geeindigd bu de laatste aflevering op 26 juni. De stieren zijn aan de hand van de
optimale slachtrijpheid op verschillende data afgezet. In verband met de betrekkelijk kleine verschillen tussen de groepen zijn per aflevering eenzelfde aantal
en stieren van hetzelfde ras per groep afgeleverd.
In tabel 25 wordt een overzicht gegeven van de gewichten (levend en geslacht),
klassering, opbrengst en groei van de twee groepen en de twee rassen.
Tabel 25. Gewichten en groei, lengte van #de proefperiode, klassering en opbrengst van de
stie’t-en.

Weights and growth, length of the experimental period, classification and returns
of the bulk.
Groepen/rassen

Aantal stineren
Gem. lengte proefperiode in dagen
Gewichmt bij het begin van de proef
in kg per dier
Gewicht bij het einde van de proef
in kg per ‘dier
Geslachtgewicht in kg per dier
Aanhoudingspercentage
Klassering Coveco (levend)
Groei in grammen per dier per dbag bij
een gelijk aanhoud,ingspelrcentage van
57,5 (gew. gem.)
Standaardafwijking van het gem.
Opbrengst in guldens’)
Beoordeling, geslacht
Bevleesdheid
Vetbedekkinmg
Inwendig vet

A (pulp)

B (aardappelvezels)

25
124

23
122

369
529
308
58,0
A 5

1323
41
1871
3,72
3,08
3,29

1) Verkoopprus minus pro,visie, vracht en verzekering.
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FH

MRIJ

29
106

19
140

366

378

351

525
297
56,8
A 6

511
291
57,0
B l

552
320
58,0
A 3

1230
42
1801
3,62
3,41
3,36

1206
42
1737

1335
33
1991

3,49

3,95

3,36
3,38

3,05
3,25

Het geslachtgewicht van alle afgeleverde stieren bedroeg genTiddeld 303 kg per stier.
The average slaughter weight of
al/ the delivered bulk was 303 kg
per buil.

Door het verschil in aanhoudingspercentage bij het slachten van de stieren is het
levendgewicht bij aflevering geen goede maatstaf voor vergelyking van de groepen. De groei is daarom berekend bij eenzelfde aanhoudingspercentage van 57,5.

waren eerder slachtrijp (2 maanden ouder) dan de MRIJ-dieren. De duur van de
proefperiode is voor de twee proefgroepen dan ook praktisch gelijk, maar de
proefperiode van de MRII-stieren was wel belangrijk langer dan die van de FHstieren.
De levendgewichten van beide groepen stieren waren praktisch gelijk. Alleen zijn
door een lager aanhoudingspercentage de geslachtgewichten van groep B (ve81

zels) nogal wat lager. Ook de dagelijkse gewichtstoename komt hierdoor voor
groep B 93 gram per dier per dag lager uit. Door de lagere geslachtgewichten
en de iets lagere klassering (uitbetalingsklasse) bleef de opbrengst van groep B
(vezels) f 70,-- lager dan van groep A (pulp).
Bij vergeluking van de rassen blijkt dat de MRIJ-stieren op een hoger eindgewicht
slachtrijp werden gemaakt dan de FH-stieren, zonder dat de dieren te rijp werden.
Ook bij de klassering van de levende dieren werd de voorkeur gegeven aan
MRIJ-stieren door een hogere uitbetalingsklasse van circa f0,20 per kg geslachtgewicht boven die van de FH-stieren. Bij de geslachte beoordeling bleek dat de
stieren van groep A (pulp) een iets betere bevleesdheid hadden en wat minder
vetbedekking en inwendig vet in het karkas vertoonden. De verschillen tussen
de FH- en MRIJ-stieren waren belangrijk groter, waarbij kwalitatief de MRIJ-stieren gunstig voor de dag kwamen.
Ten aanzien van de standaardafwijking van de gemiddelde groei is er bijna geen
verschil tussen de beide proefgroepen. Bij de MRIJ-stieren is de standaardafwuking kleiner dan bij de FH-stieren.
Voederopname en voederconversie
Om inzicht te krijgen in de voederopname van de twee groepen stieren is de
hoeveelheid krachtvoer dagelijks per groep afgewogen. De opname aan voordroogkuil is gecontroleerd door steeds op twee achtereenvolgende dagen per
week de hoeveelheid te wegen.
In figuur 15 wordt een overzicht gegeven van de voederopname in de stalperiode
1971/1972. Het blijkt dat de opname aan ds, vre en zw belangrijk stijgt bij het
zwaarder ‘worden van de stieren. Om per kg groei zo weinig mogelijk voeder
Tabel

26.

Gemiddelde opname aan ds, vre en zw per voedermimddel in grammen per dier
per dag in de periolde 13/1-26/6.
Average consumption of dry matter, digestible crude protein and energy (as starch

equivalent) of the different feedstuffs in grammes per animal per day in the period
from 13th lanuary to 26th lune.
Groep B (vezels)

Groep A (pulp)

Voordroogkuil
Maisglutenvoerpellets
Gtedroogde pulp groep A resp.
aardappelvezels groep B
Totale opname
Verhouding vre : zw
Groei in grammen
ZW perkg
groei

dis

vre

ZW

ds

vre

2790
2650

470

1600

2950

500

595

1980

2650

595

1700
1980

3040

225

2280

3040

155

2220

1290
5860
1 : 4,5

8640

1250

5900

8480

1323

4,43

ZW

1 :

4,7
1230
4,80

1) Er werd alleen ‘s avonds hooi verstrekt en wel zoveel dat ‘s morgens de voerbak weer leeg
was om terugtrekken van hooi in de stal te voorkomen.
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ds
10.000 Begin proefperiode

8.000 -

--groep

A

(pulp)

+---+groep 6 (vezels)

1100

6.000

I

I

nov.

I

dec.

I

jan.

!

febr.

I

I

1

mrt.

apr.

mei

Figuur 1 5. Voederopname per dier per dag in grammen droge stof (ds), voedernorm
eiwit (vre) en zetmeelwaarde (zw).

ruw

Feed consumption per animal per day in grammes of dry matter, feeding standard
crude protein and Starch equivalent.
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nodig te hebben moet worden getracht in een zo kort mogelijk tijdsbestek slachtrijpe stieren te produceren.
Uiteraard speelt daarbij de kostenverhouding tussen ruwvoer en krachtvoer een
rol. De verhouding ruwvoer/krachtvoer kan bij oudere dieren ruimer zijn, te meer
omdat de dagelijkse groei ook lager is. De ZW-opname lag voor beide groepen
dicht bu elkaar en vertoonde steeds eenzelfde verloop.
De stieren van groep B blijken iets meer voordroogkuil te hebben opgenomen
dan die van groep A. Niettegenstaande de iets lagere voederwaarde van de gedroogde aardappelvezels, was de totale opname aan voederwaarde voor beide
groepen praktisch gelijk. De verhouding zw : vre was door de prima voordroogkuil en het flinke aandeel maisglutenvoerpellets in dit rantsoen vrij nauw.
De groei van de stieren, gevoerd met gedroogde aardappelvezels, bleef echter
wat achter met als gevolg een wat hoger voederverbruik. Het voederverbruik voor
stieren van 12 tot 16 maanden, met in het rantsoen vrij veel krachtvoer, kan als
normaal worden beschouwd. De lagere opbrengst van de stieren van de aardappelvezelgroep werd niet goed gemaakt door de lagere prijs van de aardappelvezels.
Samenvatting en conclusies
Op het vleesveebedruf van de C.R.Waiboerhoeve zijn in de winterperiode 1971/
1972 twee rantsoenen voor vleesstieren vergeleken. Naast voordroogkuil en maisglutenvoerpellets werd aan groep A gedroogde pulp en aan groep B g e d r o o g d e
aardappelvezels verstrekt. De prijzen van maisglutenvoerpellets, gedroogde pulp
en gedroogde aardappelvezels waren resp. f 29,60, f 23,lO en f 20,OO per 100
kg produkt.
Elke groep bestond uit 15 PH-stieren en 10 MRIJ-stieren, die bij het begin van de
proef een leeftijd hadden van resp. 14 en 12 maanden. In verband met de leeftijd en het ras zijn de stieren bu gelijke aantallen per groep in meerdere keren,
afhankelijk van de slachtrijpheid, afgezet.
Bij deze proef, die van 15 januari tot 26 juni duurde, werden de volgende resultaten verkregen:
De krachtvoeropname bedroeg, n a a s t v o o r d r o o g k u i l (1/3 deel van het rantsoen), maximaal 7 kg per dier per dag.
De gedroogde pulp en aardappelvezels zijn steeds goed opgenomen. Wanneer
3 kg per dier per dag of meer maisglutenvoerpellets werd verstrekt, werd deze
minder goed opgenomen.
De groei van de stieren was bij de rantsoenen met pulp en aardappelvezels
resp. 1323 :en 1230 gram per dier per dag. Van de FH- en MRIJ-stieren was
dit resp. 1206 en 1335 gram per dier per dag.
De gemiddelde geldopbrengst per stier van de pulpgroep bedroeg f 1871 en
van de vezelgroep f 1801. Voor de FH- en MRIJ-stieren was dat resp. f 1737
en f 1991. De MRIJ-stieren hadden een langere proefperiode van ca 30 dagen
en waren bij aflevering ca 30 dagen jonger dan de FH-stieren.
Overeenkomstig de klassering van de levende dieren (Coveco) was bij de
karkasbeoordeling t.a.v. de bevleesdheid, de vetbedekking en het inwendig vet
van de stieren van de pulpgroep iets gunstiger dan die van de vezelgroep.
De bevleesdheid, vetbedekking en inwendig vet waren bij de MRIJ-stieren belangrijk gunstiger dan bij de FH-stieren.
De totale opname aan voederwaarde was van beide groepen stieren praktisch
gelijk.

- Als gevolg van betere groeiresultaten was het voederverbruik uitgedrukt in ZW
per kg groei, van de stieren van de pulpgroep het gunstigst.
- De lagere geldelijke opbrengst van de stieren van de vezelgroep werd niet
goed gemaakt door de lagere prijs van de aardappelvezels.

Summary and conclusions
During the winter period ? 971 /I 972 two rations for fattening bulfs were compared
on the beef cattle farm of the C.R. Waiboerhoeve. Besides wilted silage and maize
gluten pellets, dried sugar beet pulp was fed to group A and <dried potato pulp to
group B. The prices of maize gluten pellets, dried sugar beet pulp and dried potato
pulp were Dfl. 29.60, Dfl. 23.70 and Dfl. 20.00 per 700 kg of product.
Every group consisted of 15 Dutch-Friesian and 70 Meuse-Rhine-llsselbulls, which,
when the experiment started, were 14 and 12 months old resp. Depending on age
and breed and whether they were ready for slaugher, the bulk were, for several
times, delivered in equal numbers per group.
In this experiment, which lasted from 15th lanuary tot 26th lune the following results
were obtained:
Besides wilted silage (‘/3 of the ration), the consumption of concentrates was a
maximum of 7 kg per animal per day.
The consumption of the dried sugar beet pulp and potato pulp was always good.
When 3 kg per animal per day or more maize gluten pellets were supplied,
consumption was less favourable.
With the sugar beet pulp and potato pulp rations the bulk grew 1,323 and 1,230
gr. per animal per day resp. The Dutch-Friesian and Meuse-Rhine-IJssel bulk
grew 7,206 and 7,335 gr. resp. per animal per day.
The average gross returns per bul/ in the sugar beet pulp group amounted to
Dfl. 7,877 and in the potato pulp group Dfl. 1,807. This was Dfl. 7,737 and Dfl.
7,997 for Dutch-Friesian and Meuse-Rhine-llsselbulk resp. The Meuse-RhineIJssel bulls had a longer experimental period, namely, about 30 days; when being
delivered they were about 30 days younger than the Dutch-Friesian bulls.
In agreement with the clasification of live animals (Coveco), the meatiness, the
surface fat and the internal fat of the bulk of the sugar beet pulp group were,
when judging the carcass quality, a little more favourable than those of the
potato pulp group.
Concerning meatiness, surface fat and internal fat the Meuse-Rhine-llsselbulk
were far more favourable as compared with Dutch-Friesian bulk.
The total energy consumption was practically the same in both groups of bulls.
Because of the better growing results, the feed consumption expressed in St. E.
per kg growth, was most favourable in bulk of the sugar beet pulp group.
The lower returns of the bulk in the potato pulp group was not compensated by
the lower price of the potato pulp.
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12. STALLING VAN STIERKALVEREN VOOR RUNDVLEESPRODUKTIE
ir. A. A. Jongebreur en H. E. Harmsen

Door de hoge prijzen van jonge kalveren gedurende de laatste jaren is het nog
meer dan voorheen noodzakelijk door een goede verzorging en stalling de uitval
tot een minimum te beperken. In de opfokperiode is de kans op uitval en ziekte
het grootst. In deze periode wordt dan ook van de ondernemer veel arbeid gevraagd voor de voeding, verzorging en controle van de kalveren.
Een doelmatige inrichting van de kalverstal kan het risico van uitval beperken en
tevens de voor de opfok benodigde arbeid verlagen. In de melkveehouderij wordt
met succes gebruik gemaakt van individuele boxen voor de opvang van pasgeboren kalveren. Na enige weken gaan ze meestal in groepsboxen of ligboxen.
Jonge stierkalveren voor de vleesproduktie worden meestal in groepsboxen opgefokt.

Kalveren in eenlingboxen in oude grupstal. De drinkbakjes op de voorgrond worden niet
gebruikt. Boven de voerbak van de kalveren zgn nieuwe (vierkante) drinkbakjes gemaakt.
Calves in g r o u p boxes. New drinkers have been made above the feeding trought of the
New (square) drinkers have been made above the feeding trought of the calves.
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Individuele stalling van deze stierkalveren tot een leeftijd van ca 3 maanden kan
zowel de verzorging in de opfokperiode als de inrichting van de kalverstal vereenvoudigen. Om de praktijk over de consequenties hiervan te kunnen informeren
Waiboerhoeve een vergelijkende proef uitgevoerd, met de volgende
is op de C.R.
stalvormen voor stierkalveren:
a. Eerste 10-14 dagen na aankomst in eenlingenboxen, daarna tot 3 maanden in
groepsboxen met stro.
b. Tot 3 maanden in eenlingboxen.
Eenlingboxen en groepsboxen
Voor de proef werden 40 FH-stierkalveren aangekocht die de eerste 10 dagen in
eenlingboxen werden ondergebracht. Na deze periode werden de kalveren in 2
gelijkwaardige groepen verdeeld. Een groep werd ondergebracht in groepsboxen
en één groep bleef in de eenlingboxen. De groepshokken werden opgebouwd uit
de eenlingboxen door de tussenwanden van deze boxen te verplaatsen en te gebruiken als zijwanden voor de groepsboxen (zie figuren 16 en 17). Per groepsbox
van 2,50 x 2,65 meter werden 5 kalveren gehouden. De bodem van de groepsbox
bestond uit een houten roostervloer met een spleetbreedte van 2 cm. Het voordeel van een groepsbox met gebruik van stro is de warmte-isolerende werking
van het stro. De strokosten en het noodzakelijke uitmesten zijn nadelen van deze
manier van stalling. Ook het veranderen van de individuele boxen in groepsboxen
is een bezwaar.
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De eenlingboxen waren 125 cm lang en 53 cm breed. In deze boxen werd geen
stro gebruikt. De bodem bestond uit een latterooster met een spleetbreedte van
2,5 cm. De mest werd door het rooster getrapt en kon met water #worden w e g gespoeld. De latbreedte achter in de box dient niet meer dan 5 à 6 cm te bedragen. De steunbalken van het rooster liepen door tot voor de box, zodat de
krachtvoerbak gemakkelijk kon worden gemplaatst. De drinkwatervoorziening bestond uit een centrale vlotterbak met per 2 boxen 1 drinkbakje van 20 x 20 cm
en 15 cm diep. Bij de groepsboxen was 1 drinkbakje per box aanwezig. Dit systeem van drinkwatervoorziening heeft goed voldaan. De kalveren konden uit deze
bakjes gemakkeli,jk water opnemen. Wanneer krachtvoer werd gevoerd, moesten
de bakjes wel regelmatig worden schoongemaakt. Om verstopping van de leiding
te voorkomen werd de opening in het bakje voorzien van een pijpje dat in de

Figuur 16. Plattegrond kalverboxen en doorsnede kalverbox.
Plan of calf-boxes and cross-section calf-box.
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aanvoerleiding werd geplaatst en ca 5 cm boven de opening uitstak. Het is ook
mogelijk verstopping te voorkomen door een piJpje met daarop een koperen gaasje in de aanvoerleiding te plaatsen.
Voeding
De kalveren kregen in de eenlingboxen kunstmelk verstrekt via een emmer. Hoewel het niet noodzakelijk was, werd daarbij toch gebruik gemaakt van een speen.
In verband %met de individuele melkverstrekking in de eenlingboxen en om arbeidstechnische redenen werd aan de kalveren in de groepsboxen de kunstmelk
verstrekt via een bus met speen en werd bij de kalveren in de eenlingboxen na
3 weken tevens overgegaan tot het een keer per dag verstrekken van kunstmelk.
Omdat de ervaringen met hooi voeren in combinatie met eenlingboxen niet gunstig
zijn, werd aan de helft van het aantal kalveren in de eenlingboxen en de groepsboxen geen hooi verstrekt. Vooral bij de individuele stalling van de kalveren kan
een teveel aan hooiresten in de boxen moeilijkheden geven bij het schoonhouden
van de kalveren en het wegspoelen van de mest. In de vergelgking zijn de volgende objekten opgenomen:
Groepaboxen
met hooi
m e t ligstro

zonder hooi
m e t ligstro

Eenlingboxen
met hooi’)
zonder ligstro

zonder hooi
zonder ligstro

1) Er werd alleen ‘s avonds hooi verstrekt en wel zoveel dat ‘s morgens de voerbak weer leeg
was om terugtrekken van hooi in de stal te voorkomen.
t--- -

Figuur 17.

@q

t ~- - - -. 126 ~. .- - - ~~ ._ 1 ---~ ~ 125s .---- ~ _

1 _

Doorsnede kalverboxuitbreiding tot groepshok.

Cross section calf-box enlarged as group-box.
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Ter compensatie voor de kalveren die geen of weinig hooi kregen werd, om toch
zoveel mogelijk structuurvoer te verstrekken, krachtvoer gegeven bestaande uit
2 delen gedroogde bierbostel en 1 deel gedroogde pulp (krulletjes), aangevuld
met 21/20/o rundveemineralen. Dit krachtvoer werd ad libitum verstrekt tot een
maximum van 2 kg per dier per dag. Ook aan de kalveren die meer hooi kregen
werd dit krachtvoer verstrekt. Zodra de kalveren meer krachtvoer gingemn opnemen werd aangevuld met A-brok.
In tabel 27 wordt een overzicht gegeven van de totale voederopname per kalf gedurende de eerste 92 dagen.
Tabel 27. Opgenomen hoeveelheid voer en verbruilkt ligstro gemiddeld in kg per kalf gedurende eerste 92 dagen.
Quantity of feed consumed and litter used in kg per calf during the first 92 days.
Voer en strooisel

kunstmestpoeder
gedroogde bostel + pulp
A-brok
hooi
ligstro

groepsboxen

eenlinglboxen
zonder hooi

met hooi

zonder hooi

met hooi

30
90
10
23
70

30
88
10
70

30
93
10
17
-

30
93
10
-

De verschillen in krachtvoeropname waren gering. Er was een tendens aanwezig
dat de totale krachtvoeropname in de eenlingboxen iets hoger was dan in de
groepsboxen.
Doordat in de eenlingboxen alleen ‘s avonds hooi werd verstrekt was de totale
hooiopname lager dan in de groepsboxen waar ook overdag hooi beschikbaar
was. Door het verstrekken van hooi werd de totale energie-opname iets hoger,
waarbij in de proefperiode ook een iets grotere gewichtstoename van de kalveren
werd bereikt. Uit een oogpunt van gezondheid van de kalveren en de mogelijkheid tot controle op de melkvoeding hebben de eenlingboxen een goede indruk
gemaakt.
Ook de arbeidsbehoefte lijkt bij de’ individuele stalling, mits goed aangepast, niet
hoger te zijn dan bij stalling in groepsboxen.
Groei
Om na te gaan in hoeverre de geconstateerde gewichtsverschillen in de proefperiode ook later bleven bestaan, werden na de proefperiode van 3 maanden alle
kalveren in groepen van 9 à 10 stuks gestald op een volledige betonroostervloer.
Daarbij was de voeding van alle kalveren gelijk nl. krachtvoer, hooi en water. O p
een leeftijd van ca 5 maanden werden de dieren weer gewogen.
De gemiddelde groei per dag en het gemiddelde gewicht van de kalveren op verschillende tijdstippen zijn in tabel 28 vermeld.
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Tabel 28. Gemidldeld’e gewichten en groeli per kalf.
Average weights and growth per calf.
Omschrijving

groepsboxen

lagere groei
in eenlmingboxen in %

eenlingboxen

Aantal kalveren

18

19

Gemiddelfd begingewicht in kg

43,6

43,4

Gem. gewicht in kg bij het spenen
(leeftijd ca. 9 weken)

84,7

84,0

Gem. groei in gr. per dag tot een
leeftijd van ca. 9 weken

632

624

Gem. gewicht op een leeftijd van ca. 3 mnd.

104,l

101,4

Gem. groei in gr. per dag tot
een leeftijd van ca. 3 mnd.

657

630

G e m . gewichet op een IeeAud van ca. 5 mnd.

169,7

166,O

Gem. groei in gr. per dag tot
een leeftijd van ca. 5 mnd.

788

766

1,2

4,1

298

In beide groepen is een kalf wegens ziekte buiten de proef gehouden. Bij de kalveren in de groepsboxen is een kalf dood gegaan. Verder is de proef zonder
storingen verlopen. De verschillen in de gemiddelde groei per dag tussen beide
proefgroepen zijn, gezien de variatie binnen elke groep, niet betrouwbaar. Op het
eind van de proefperiode was het gewichtsverschil gemiddeld 2,7 kg per dier ten
gunste van de groepshuisvesting en 2 maanden later was het gemiddeld 3,7 kg
per dier.

De binnen de twee stalsystemen verkregen resultaten met en zonder hooi zijn vermeld in tabel 29.
Tabel 29. Gemiddelde groei ‘per kalf Ibij wel en geen hooiverstrekking.
Average growth per calf with and without hay supplies.
groepsboxen

met hooi

Aantal kalveren

zonder
hooi

9

9

Gem. groei in gr. per
dag tot een leeftijd van
ca. 9 weken

653

610

Gem. groei in gr. per
dag tot een IeeftiLjd van
ca. 3 mnld.

680

Glem. groei in gr. per
dag tot een leeftijd van
ca. 5 mnd.

807

eenlingboxen
lagere
groei
zonder
hooi in
‘%

met hooi

zonder
hooi

lagere
groei
zonder
hooi in
%

9

10

W3

665

588

1 1,6

634

6,8

662

602

9,1

769

4,7

797

739

7,3
91

Uit tabel 29 blijkt dat tussen de stalsystemen het grootste verschil in groei bij de
kalveren optrad, wanneer geen hooi werd bijgevoerd. Het groeiverschil tussen
,,hooi en geen hooi” was in de eenlingboxen het grootst. Bij de hooivoeding in
de eenlingboxen is gebleken dat dit zonder gevaar voor verstopping van de roosters mogelijk is mits de kalveren op ongeveer dezelfde hoogte als de krachtvoerbak het hooi kunnen opnemen. Na 5 maanden is gebleken dat de gezondheid van
het beenwerk van de kalveren, door ze tot een leeftijd van 3 maanden in eenlingboxen te houden, niet benadeeld was.
Samenvatting en conclusies
In een proef op de C.R. Waiboerhoeve werd met stierkalveren voor de rundvleesproduktie gedurende de eerste 3 maanden de opfok in eenlingboxen vergeleken
met die in groepsboxen. In beide groepen werd aan de helft van het aantal dieren
geen hooi verstrekt. De proef werd uitgevoerd met 40 kalveren. Na afloop van de
proef werden de dieren op gelijke wijze gestald en gevoerd. Op een leeftijd van
5 maanden werden ze nogmaals gewogen. De resultaten kunnen als volgt worden
samengevat:
- Hoewel de groei per dag in de individuele boxen iets lager was dan in de
groepsboxen heeft de eerstgenoemde stalvorm een gunstige indruk gemaakt.
Ook uit een oogpunt van gezondheid van de kalveren en de mogelijkheid tot
controle op de melkvoeding hebben de individuele boxen goed voldaan.
- Op een leeftijd van 5 maanden hadden de dieren uit de eenlingboxen de in de
proefperiode opgelopen achterstand in groei niet ingehaald.
- Als gevolg van een hogere totale energie-opname werden bij hooivoedering
hogere groeicijfers verkregen dan zonder hooi. De groeiverschillen bij ,,wel
en geen hooi” waren in de groepsboxen kleiner dan in de individuele boxen.
Verder waren de groeiverschillen tussen beide stalsyste,men bij hooivoedering
kleiner dan wanneer geen hooi werd verstrekt.
- Vooral in eenlingboxen is het wenselijk toch een kleine hoeveelheid hooi te
verstrekken. Dit is ook in eenlingboxen met roosters zonder gevaar voor verstoppingen mogelijk als de kalveren het hooi ter hoogte van de krachtvoerbak kunnen opnemen.
- De proef zal nog enkele keren worden herhaald om meer definitieve conclusies
te kunnen trekken.
Summary and conclusions

In an experiment at the C.R. Waiboerhoeve with bul/ calves for beef production, a
comparison was made during the first three months, between rearing in single boxes
with slats and in group boxes. In both groups, only half the number of animals was
fed on hay. The experiment was carried out with 40 calves. When the experiment
had come to an end, the animals were stabled and fed in the same way. When they
were five months old, they were weighed again. The results can be summarized as
fellows:
- Though, in the individual boxes, the daily growth was a little lower than in group
boxes, the first-mentioned shape of boxes has made a favourable impression.
Also where the health of the calves is concerned and the possibility to control
milk feeding, the individual boxes satisfied.
- When five months old, the animals from the single boxes had not made up the
backlog in growth developed in the experimental period.
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- Because of a higher total energy consumption with hay feeding, higher rates of
growth were obtained than when no hay had been fed. The differences in growth
“with” and “without” hay were, in group boxes smaller than in the i n d i v i d u a l
boxes. Besides, the differences in growth between the two housing systems
were, with hay-feeding, smaller than when no hay had been given.
Especially in single boxes it is desirable that smal/ quantities of hay should be
supplied. This is also possible in single boxes with slats without any risk of
chocking, when the calves can take in the hay on a leve/ with the feed-bin for
concentrates.
The experiment wil/ be repeated a few times to draw more definite conclusions.
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13. INVESTERINGEN IN OP DE C.R. WAIBOERHOEVE BEPROEFDE STALTYPEN
Ing. Tj. Westendorp.

In de loop der jaren zijn op de C.R. Waiboerhoeve diverse staltypen beproefd.
Zo’n twaalf jaar geleden werd gestart met grupstallen in enkele en dubbele uitvoering en verder waren er loopstallen met ingestrooide ligruimte aanwezig. Het
bleek al spoedig dat de loopstallen met ingestrooide ligruimte o.a. vanwege het
hoge stroverbruik om de dieren schoon te houden geen grote toekomst was beschoren. Het stroverbruik lag nl. in de buurt van 5 kg per dier per dag. De arbeid
voor het instrooien was bovendien niet gering. Daarbij komt nog de noodzaak van
een grote opslagruimte om het stro droog te houden. Samen met de grupstallen
verdwenen ze op de C.R. Waiboerhoeve dan ook van het toneel om plaats te
maken voor ligboxenstallen en stallen met voerligboxen. Naast de gebouwen die
van het begin af aan aanwezig waren werden er nieuwe gesticht als het onderzoek dit noodzakelijk maakte. Vaak hebben experimenten zodanige ingrepen in de
gebouwen gevraagd dat nog wel een stalsysteem kon worden beproefd, maar dat
van een juiste vergelijking van de kosten geen sprake meer kon zijn. Toch is het
van belang de diverse typen stallen zoals ze in principe op de C.R. Waiboerhoeve
aanwezig zijn en bruikbaar zijn gebleken, eens naast elkaar te zetten om de
(begrote) bouwkosten te vergelijken (tabel 30).

Uitgangspunten bij de raming van de kosten
Bij de raming van de kosten is uitgegaan van bepaalde uitgangspunten. Deze
wi_jken in vele opzichten af van wat er op de Waiboerhoeve is te zien. Alleen de
principes komen met de begrote stallen overeen.
Van de volgende staltypen worden in dit hoofdstuk de bouwkosten met elkaar
vergeleken.
a. Vierrijige ligboxenstal met voergang (figuur 18)
b. Tweerijige ligboxenstal met een gecombineerde voergang-loop-eetruimte (figuur
c. Voerligboxenstal met voergang (figuur 20)
d. Voerligboxenstal met voerband (figuur 21)
e. Vierrijige ligboxenstal met buitenvoedering (figuur 22).
Bij de ligboxenstallen is uitgegaan van 65 cm vreetbreedte per koe. Alleen de
vierrijige ligboxenstal met binnenvoedering vormt hierop een uitzondering. Daarbij
is maar ruim 63 cm per dier aan het voerhek beschikbaar. Zou de vreetbreedte
in deze stal ook op 65 cm per dier worden gebracht dan zou dit drie koeplaatsen
kosten wat uiteraard, gezien de opzet van het gebouw, een vrij grote kostenverhoging zou betekenen.
Uitgegaan is van tweemansbedrijven elk met 132 stuks melkvee. Alleen de vierrijige ligboxenstal met binnenvoedering biedt plaats aan 135 stuks melkvee, om
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Tabel 30. Begrote investeringen bij verschille&e staltypen in guldens.
Estimated investments for different types of cow houses in guildens.
plannen

4-rijïge
ligboxenstal met
voergang

figuurnummer

2-rijïge
voerligvoerligligboxenligiboxen- b,oxenstal b o x e n s t a l
stal met
met
met
buitenstal
voergang voerband v o e d e r i n g

15

16

17

1.358
135

1.211
132

86.000
7.400

18

19

1.214
132

996
132

833
132

82.000
6.400

72.300
6.400

61.100
4.900

62.000’)
6.100

43.100
2.100
1 .ooo

43.100
2.100
1 .ooo

43.100
2.100
1.000

43.100
2.100
1 .ooo

43.100
2.100
1 .ooo

-

-

-

12.900

-

21.500

20.000

16.200

19.300

20.200

2.700
3.500

2.900
3.500

2.500
3.500

3.400
3.500

5.000
3.500

mest: vouwschuif
mestkanaal
retourlieiding + mes,tpomp
opslagsilo incl. vloer

12.400
9.200
5.600
15.200

8.200
5.300
5.400
15.200

8.200
5.900
5.400
15.200

8.000
5.300
5.300
15.200

12.600
8.100
5.600
15.200

melkstalinric’hting +
voedera’utomaten
bulksilo
melkmachine-apparatuur

7.900
6.200
18.000

7.900
6.200
18.000

7.900
6.200
18.000

7.900
6.200
18.000

7.900
6.200
18.000

227.200
1.721

231.900

217.200
1.645

216.600
1.641

oppervl. in m2 (incl. bijgeibouw)
aantal koeien

stalgebouw incl vloer
stalgebouw-grondwerk
bijgebouw incl. vloer
en binnenbouw
bugebouw-grondwerk
riolerinlg
inrichting: voerbanld
ligboxenafscheiding
en voer;hek
kalverhokken en
eenlingboxen
waterleiding
elektra stal- + bijgeboluw

Totaal
bedrag/koe

241.800
1.7912)

1.620

1) In dit bedrag is de buitenuitloolp ‘begrepen.
2, bedsrag/koe bij 135 koeien.
Bij toepassing van spanten met ondersteuning, wat op dit moment het meest toegepast
wordt, is het bedrag per koe f 1.702.

de eerder genoemde reden. Het jongvee is buiten de plannen gehouden; dit brengt
de vergelgkbaarheidvan de plannen niet in gevaar.
De uitgangspunten zijn wat de bouwkundige en technische voorzieningen betreft
geluk gehouden. Gerekend is dat de gebouwen op staal zijn gefundeerd en dat
de fundamenten uitgevoerd zijn in beton. De overspanning is vrij. Er zijn gelijmde
houten spanten toegepast. Ook de gordingen zijn van hout. De dakbedekking bestaat uit a.b.c.-golfplaten. De zijwanden en de eindgevels hebben een raamwerk
en bekleding van hout. De vloeren in de stallen en bijgebouwen ziJn gemaakt van
beton, 10 cm dik en gewapend (5-200-200 m m ) .
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De ijzeren boxafscheidingen zijn gegalvaniseerd en van het Engelse type voorzover het de ligboxenstallen betreft. In de voerligboxenstallen zun de gebruikelijke afscheidingen gerekend, voorzien van hulpstukken voor bevestiging van de
schoftbomen. Alle boxen zijn van schoftbomen voorzien. Het voerhek in de stallen
met ligboxen is van een eenvoudige uitvoering met rechte buis. Bij de stal met
de gecombineerde voergang-loop-eetruimte is een speciaal voor dit type stal ontwikkeld voerhek berekend.
De melkstallen zijn voorzien van het nodige ijzerwerk, voederbakken en automaten voor de krachtvoederdosering.
De drinkbakken zijn, ook bij de voerligboxenstallen, in de gangen aangebracht.
De melkstallen zijn voorzien van twee stuks dubbele TL-buizen. In de melkkamer
is er één aangebracht. De overige, ruimten zijn van de gebruikeluke verlichting en
stopcontacten voorzien, inclusief een aansluiting voor krachtstroom.
Het uitmesten vindt plaats met behulp van vouwschuiven. De mest wordt geschoven in een dwarskanaal van 100 x 150 cm, afgedekt met mestroosters bij de afstort en verder met houten balke,n. De mestopslag, groot genoeg voor 3 maanden,
is gedacht in bovengrondse betonnen silo’s, voorzien van een bodem.
De diverse typen
Een uitgebouwde melkstal is niet in alle gevallen noodzakelijk maar ter wille van
de vergelijkbaarheid is biJ alle staltypen uitgegaan van een uitgebouwd gedeelte
waarin zijn ondergebracht een twaalfstands visgraatdoorloopmelkstal, een’ ziekenof afkalfbox, een melkkamer, een voederberging, kalverboxen en een wachtruimte.
De wachtruimte is groot genoeg om de helft van het aantal in de stal gehuisveste koeien te kunnen bevatten. De koeien worden dus in twee afzonderlijke
groepen gehouden. In deze opstelling leent de voerligboxenstal zich er gemakkeIiJk toe zelfs met bijv. vier produktiegroepen te werken. Bij de vierrijige ligboxenstallen is dit ook te realiseren door het melkstalgebouw niet aan het eind met de
stal te verbinden maar in het midden. In de ligboxenstal met de gecombineerde
voergang- loop-eetruimte kan slechts met twee groepen worden gewerkt.
De werkwijze in de vierruige ligboxenstal met binnenvoedering en in de stal met
buitenvoedering, die overigens ook vierrijig is, is praktisch gelijk, zij het dat de
omstandigheden veel kunnen verschillen bu de diverse weersomstandigheden.
Vooral harde wind kan het buitenvoederen tot een minder aangename bezigheid
maken. De voerligboxenstal met voergang verschilt in zoverre van de vierruige
ligboxenstal, dat het voer over een grotere lengte moet worden verdeeld. Er zal
ook meer lengte aan de voergoot moeten worden schoongemaakt.
De grotere lengte van de voerligboxenstal en het kleinere oppervlak waarop de
dieren lopen maken het gewenst de mestschuif in een voerligboxenstal vaker te
laten werken dan in de vierrijige ligboxenstal met binnen- of buitenvoedering. Dit
geldt overigens ook voor de stal met de gecombineerde voergang- loop-eetruimte.
De werkwijze biJ de loopstal met gecombineerde voergang -loop-eetruimte verdient wellicht enige uitleg. Wanneer het voer praktisch op is, dus tegen de tijd
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Figuur 18. Vierrijïge ligboxenstal met voergang.
Fout--row cubicle shed with feeding passage.

Figuur 19. Tweerijïge ligboxenstal met gecombineerde voergang-loop-eetruimte.
Two-row cubicle shed with combined feeding passage, - exercise area and feed
area.
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dat er weer gevoerd moet worden, verblijven er volgens de ervaringen slechts
enkele of vaak zelfs helemaal geen dieren in de loop-eetruimte. Alle koeien worden dan opgesloten in de ruimte waar ze zijn nl. in de ligruimte, door de toegangen tot de loop-eetruimte af te sluiten. Dit kan op een eenvoudige wijze worden
gedaan. Met een zelflossende voerwagen met zij-afvoer kan de goot, die langs
één wand ligt, worden gevuld. De loop-eetruimte is dan voergang. Als dit gebeurd
is kunnen de dieren weer tot de loop-eetruimte worden toegelaten.
Op de C.R. Waiboerhoeve waar dit systeem op afdeling 3 wordt toegepast moet
ook nog met een trekkerschuif worden uitgemest. Dat kan in deze stalvorm gemakkelijk omdat de koeien, wanneer het uitmesten beperkt blijft tot de voertijden,
ofwel in de ligruimte ofwel in de loop-eetruimte kunnen worden opgesloten. De
kosten van de vouwschuif, in dit geval f 8.200,- kunnen dan worden bespaard.
Dit systeem van uitmesten met behulp van een trekker met schuif wordt op genoemde afdeling nu al enkele jaren toegepast. De bedrijfsboer, die eerder met
het systeem van buitenvoedering heeft gewerkt, zou niet graag de hier beschreven wijze van werken weer ruilen met het voeren buiten. Gedurende de winter is
het werken binnen in het algemeen aangenamer dan het werken buiten.
Voor het vullen van de voergoot met behulp van een loswagen is voor dergelijke
gevallen een speciaal voerhek ontworpen dat door omstandigheden nog niet beproefd kon worden. Op de Waiboerhoeve wordt de voergoot nog in handkracht
gevuld, wat goed uitvoerbaar bleek te ziJn bu niet al te veel dieren.
In de voerligboxenstal met voergang wordt op dezelfde manier gevoerd als in de
ligboxenstallen met voergang, bijv. met behulp van een loswagen. In de voerligboxenstal kan zonder bezwaar een hoeveelheid krachtvoer als basisrantsoen in
de voergoot worden gegeven. Wanneer met vier produktiegroepen wordt gewerkt,
kan er een vrij grote verscheidenheid in de toegediende hoeveelheid per groep
bestaan, zonder dat dit aanleiding geeft tot onrust of elkaar bevreten. Op afdeling 4 van de Waiboerhoeve met een voerligboxenstal voor 80 koeien, onderverdeeld in vier produktiegroepen, bleek dat wel 6 kg krachtvoer per dier in de
voergoot gegeven kon worden, zonder dat daarbi,j bezwaren naar voren kwamen.
By de andere stalvormen is deze mogelijkheid minder goed aanwezig, tenminste
met de simpele uitvoering van het voerhek, zoals eerder is beschrevemn. Bij toepassing van een zelfsluitend voerhek zUn deze mogelukheden wel aanwezig, maar
dan worden de kosten per koe voor de ligboxenstallen hoger; zeer zeker die van
de vierrijige stal met binnenvoedering, waar dan drie koeien minder gehuisvest
kunnen worden omdat geen vreetplaats aanwezig is. Alleen al door de prijs van
de stal dan op 132 koeien te laten drukken i.p.v. op 135 zou de prijs per koe in die
stal met ruim f 40,- stijgen. Daarbij komen dan de extra kosten van het zelfsluitend voerhek ‘à f 21,- per koe.
De voerligboxenstal met een voerband heeft, met de stal met gecombineerde
voergang - loop-eetruimte, de minste mogelijkheden wat de indeling in groepen
betreft, althans wanneer de voerband laag is aangebracht. Een hoogliggend voermechanisme met afstort in een goot, biedt wat dit punt betreft meer mogeluk98

h e d e n . Zolang er evenwel nog geen mengsel van ruwvoer en krachtvoer als volledig voer wordt verstrekt, biedt deze gemechaniseerde stal geen voordelen, hoewel de stal weinig ruimte vraagt, zodat deze in bestaande gebouwen van 8 à 8,5
m breedte te realiseren is. De kosten van een voerligboxenstal met voerbandziljn
in de besproken uitvoering f 25,- per koe hoger dan van de voerligboxenstal
met voergang. Uit een overweging van kostenbesparing behoeft dus niet gekozen
te worden voor een voerligboxenstal met voerband. Wel is de gemechaniseerde
voerligboxenstal goedkoper dan de ligboxenstal. De voerligboxenstal met voerband heeft, op de stal met buitenvoedering na, het kleinste oppervlak. Het verschil in oppervlak tussen de voerligboxenstal met voergang en die met een voerband bedraagt 218 m 2. Wanneer dit verschil niet met een lagere prijs gehonoreerd wordt is het bij de gebruikelijke voedermiddelen van weinig betekenis.
Wat het schoon blijven van de dieren betreft kan van geen verschil in de diverse
systemen worden gesproken, mits de uitvoering natuurlijk juist is. Op de Waiboerhoeve kon ook ten aanzien van het strooiselverbruik geen verschil worden vastgesteld tussen een ligboxenstal en een voerligboxenstal.

Figuur 20. Voerligboxenstal met voergang.
Cubicle shed with feeding passage.

Figuur 21.

Voerligboxenstal met voerband.
Cubicle shed with feeding bek.
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Figuur 22. Vierryïge ligboxenstal met buitenvoedering.
Four-row cubicle shed with outdoor feeding.
Opvallend is verder dat niet de stal met buitenvoedering de laagste investering
vraagt, maar de voerligboxenstal met voergang. Het verschil bedraagt slechts
f 21,--- per koe, maar in het geval met 132 stuks vee is dat toch nog f 2.700,-.
Het verschil in investering tussen de vierrijige ligboxenstal en de voerligboxenstal
met voergang bedraagt in dit geval, dus bij gelijke uitgangspunten f 27.000,- ten
gunste van de voerligboxenstal met voergang. In de ligboxenstal kunnen dan wel,
bij een iets kleinere vreetruimte, drie koeien meer worden geplaatst. Dit geldt
niet bij toepassing van een zelfsluitend voerhek, waarvan de maten op 65 cm

t
In twaalf jaar ontwikkelingswerk is op de C.R. Waiboerhoeve de grupstal geheel van het
toneel verdwenen. De aanvankelgk beproefde (open) loopstal met ingestrooide ligruimte (foto
boven) heeft plaats gemaakt voor de ligboxenstal (foto onder), waarvan er de laatste jaren
in ons land reeds enkele duizenden in verschillende vormen zijn gebouwd.
During the twelve years’ development work at the CR. Waiboerhoeve, the stanchion stal/
has entirely disappeared from the scene. The originally tried open loose-house system with
bedded area (photo abov,e) has given way for the cubicle shed (photo below), of which a
few thousands in different forms have been built in this country during the last few years.
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vreetbreedte berekend zijn. Omgerekend per koeplaats bluft er dan toch nog een
besparing over ten gunste van de voerligboxenstal met- voergang van f 27.900
minus 3 x 1791 = f 22.527. Op de Waiboerhoeve bleek de bruikbaarheid van de
voerligboxenstal met voergang niet minder te zijn dan die van de ligboxenstallen.

Samenvatting en conclusies
Op de CR. Waiboerhoeve zijn stalsystemen in beproeving die stuk voor stuk als
bruikbaar kunnen worden aangemerkt. Wel zal om verschillende redenen, die voor
een deel van persoonluke aard kunnen zijn, de voorkeur worden gegeven aan een
bepaald type. Vaak zullen de stichtingskosten, na het afwegen van voor- en nadelen, mede bepalend zijn bij de keuze.
Bij de berekening van de stichtingskosten van de diverse typen werd uitgegaan van
vrij grote stallen o.a. om de uitgebouwde melkstal met toebehoren voor alle systemen te rechtvaardigen. Voor de vergelijkbaarheid van de kosten was dat ook noodzakelijk. Dat wil niet zeggen dat dit in alle gevallen ook de beste manier en de
goedkoopste oplossing zou betekenen. Voor de stal met buitenvoedering is dit wel
min of meer het geval. Het meest opvallende in de vergelijking is dat niet de stal
met buitenvoedering, maar de voerligboxenstal met voergang de laagste investering
vraagt.
Gezien dit feit en de gebleken geschiktheid van de voerligboxenstal verdient dit
staltype in de praktijk meer aandacht dan het op het ogenblik krijgt.

Summary and conclusions
Different housing systems are being investigated at the C.R. Waiboerhoeve, al/ of
which can be charactet-ized as suitable. For different reasons, which may partiy be
p e r s o n a / r e a s o n s , preferente can be given to a certain type. After weighing the
pros and cons, the costs of construction wil/ also be decisive for the choise.
The calculation of the construction costs for the different types was based on rather
large cowhouses, amongst others, to justify the special building for the miking
parlour with equipment, for al/ systems. This was essential to compare the costs.
This does not mean that this would also be the best method and the cheapest
solution in al/ cases. This more or less applies to cowhouses with outdoor feeding.
The most remarkable fact in the comparison is that it is not the cowhouse with
o u t d o o r feeding, but the shed with “feed” cubicles (the cow lies and eats while
staying in the cubicle) and feeding passage which requires the lowest investment.
C o n s i d e r i n g t h i s fact and the fact that the suitability of this shed with feeding
passage has been proved, this type of cowhouse deserves more attention than it
is getting at this moment.
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