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Voorwoord
In 1994 is begonnen met het beschrijven van het praktijkonderzoek voor rundvee, schapen en paarden in
20 onderzoekprogramma's. De bundel van 1994 bevat programmabeschrijvingen van al deze programma's
voor een periode van 4 jaar. Vanaf 1995 zijn alleen de nieuwe programma's beschreven en zijn van alle
programma's een voortgangsrapportage gemaakt. De nieuwe programma's in 1997 zijn:
•

bedrijfsvoering veehouderij en milieu (nr. 1, 2e fase De Marke)

•

bedrijfsvoering geïntegreerde en biologische veehouderij (nr. 7)

•

managementproducten (nr. 16)

•

kostprijsbeheersing (nr. 21)

Eerst worden in deze bundel een aantal overzichten gegeven. In deze overzichtstabellen is het melkveeonderzoek verdeeld in 3 M's:Milieu, Melken en Management. Het CGO-onderzoek is er buiten gelaten, omdat dit een aparte financiering heeft, vervolgens worden in het eerste deel de nieuwe programmabeschrijvingen gegeven voor geïntegreerde en biologische veehouderij (nr. 7) en managementproducten (nr. 16).
Voor de programmabeschrijving van De Marke wordt verwezen naar het projectplan 2efase. Voor het programma kostprijsbeheersing iseen programmabeschrijving in voorbereiding.
Het tweede deel betreft de voortgangsrapportages van alle programma's. Dit betreft een korte terugblik op
1996 en een vooruitblik op 1997.

Wilt u meer informatie over de resultaten van het onderzoek dan verwijs ik u naar het jaarverslag 1996 van
het praktijkonderzoek. Wilt u nog meer informatie dan staat in de voortgangsrapportage een overzicht van
verschenen rapporten, publikaties e.d. van betreffend programma.

Wij hopen dat deze programma's u een goed inzicht geven in het onderzoek in de rundvee-, schapen- en
paardenhouderij.

Dr.ir. A. Kuipers,

Direkteur PR

OVERZICHTEN

Overzicht programma's mettrefwoordenen startjaar
Programma

MILIEU
1. Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu
2. Duurzame bemesting
3. Verbeteren mineralenbenutting
4. Mestbehandeling en emissiebeperking
op de boerderij
5. Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik
bij grasland
7. Bedrijfsvoering geïntegreerde en biologische
veehouderij
8. Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden
10. Bedrijfsvoering veehouderij en natuur

MELKEN
9. Bedrijfsvoering automatisch melken
12. Beter melken
14. Verbeteren melkkwaliteit/kwaliteitszorg

Trefwoorden

Bedrijfsontwikkeling bij strenge milieunormen:
mineralenbalans, en ammoniakemissie
Werking dierlijke mest, stikstof- en fosfaatbemesting,
beweiding
Granen, aminozuren, fosfor
Mestbehandeling, huisvesting, mestopslag, mesttoediening

Startjaar

1992/97
1992/96
1992/96
1991/95

Bodemverdichting, onkruiden, vruchtwisseling, kroonroest,
1991/95
emeltenbestrijding
Bedrijfsontwikkeling met een laaggebruik van stikstof,
1993/97
gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer en medicijnen:
gras/klaver
Bedrijfsontwikkeling bij matige vochtvoorziening: luzerne,
1993
beregening, vernatting, granen
Bedrijfsontwikkeling met natuur: weidevogels, perceels1991/95
randen, houtwallen, slootonderhoud

Bedrijfsontwikkeling met automatisch melken: inrichting
stal, beweiding, diergezondheid
Melktechniek in relatie tot welzijn en mastitis
Reinigingen desinfectie, residuen, melksamenstelling,
boerderijmelk, voeding

1993
1994
1994

MANAGEMENT
11. Bedrijfsvoering hoge melkproduktie
13. Management
16. Managementproducten
21. Kostprijsbeheersing

KLEINE TAKKEN
18. Vleesveehouderij

Bedrijfsontwikkeling met hoge melkproduktie: voeropname
en -benutting, gezondheid en vruchtbaarheid
Bedrijfsmanagement, diergezondheid, kengetallen
Verbeteren rekenmodellen
Bedrijfsontwikkelingen meteen lage kostprijs: enerzijds
middels automatisering (o.a. melkrobot, voeren),
arbeid besparen (high-tech)
anderzijds middels goedkope bedrijfsopzet- en uitvoering
(lage-kosten).
Andere aspecten: milieu, welzijn, energie, melkkwaliteit.

1993
1992
1993/97
1998

19. Schapenhouderij
20. Paardenhouderij

Voerstrategie, voedernormen, emissiearme en welzijns1994
vriendelijke huisvesting, 1KB, natuurbeheer, alternatief
kalfsvlees, witvlees
Slachtkwaliteit, lammerproduktie, natuurbeheer, "low-input" 1994
Blessures, vruchtbaarheid, luchtweginfecties
1993

OVERIG
80. Kennisdoorstroming

Algemeen, geiten

~i

1996

Overzicht onderzoekprogramma's met tijdsbestedingvoor 1997

Programma

vast

MILIEU
Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu
Verminderen mineralenverliezen door bemesting en graslandgebruik
3. Verminderen mineralenverliezen door voeding
4. Verminderen
ammoniakemissie
door
mestbehandeling
5. Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik
bij grasland
7 Bedrijfsvoering geïntegreerde enbiologische
veehouderij
Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden
10 Bedrijfsvoering veehouderij en natuur
MELKEN
9. Bedrijfsvoering automatisch melken
12. Beter melken
6. Verminderen afvalwater
14. Verbeteren melkkwaliteit

Tijd (in mensjaren)
PR-onderzoekers11
tijdelijk
totaal

Medewerkers
proefbedrijf 21

1,1
4,8

0,3

1,1
5,1

1,5
3,6

1,0

-

1,0

2,2

0,5

0,5

0,9

0,1

0,9

-

0,9

0,7

1,5

1,9

3,5

2,2

2,3
1,0

1,6

3,9
1,0

2,3
1,3

0,9
2,3
0,1
1,9

0,5
0,6
0,3
0,2

1,4
2,9
0,4

1,0
0,2
0,1

2,1

"

2,3
4,6
2,3
2,9

.
2,7
3,4
0,8

2,3
7,3
5,8
3,7

0,3
1,6

3,4
1,3
2,4

1,2
0,1
1,5

50,0

20,6

-

-

MANAGEMENT
11.
13.
16.
21.

Bedrijfsvoering hoge melkproduktie
Management
Managementproducten
Kostprijsbeheersing

KLEINE TAKKEN
18. Vleesveehouderij
19. Schapenhouderij
20. Paardenhouderii

Totaal

2,4
1,2
2,4

1,0
0,1

36,4

13,6

-

~

1)

D i t betreft alleen onderzoekers incl. afdelingshoofden en sectiehoofden, dus excl. ondersteunende

2)

D i t betreft alleen de tijd die medewerkers van proefbedrijven besteden aan het uitvoeren van proeven,

afdelingen (Financiële, Materiële en Interne Zaken, Automatisering en Kennisdoorstroming)
dus excl. het normale boerenwerk en excl. tijd van bedrijfsleider en regionale onderzoeker

Kosten per programma voor 1997

Programma

Kosten (x f 1000,-)

MILIEU
1. Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu

1200

2. Duurzame bemesting

1450

3. Verbeteren mineralenbenutting

600

4. Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij

300

5. Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik bij grasland

200

7. Bedrijfsvoering geïntegreerde en biologische veehouderij

800

8. Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden

800

10. Bedrijfsvoering veehouderij en natuur

250

MELKEN
9. Bedrijfsvoering automatisch melken

400

12. Beter melken

360

14. Verbeteren melkkwaliteit/kwaliteitszorg

320

MANAGEMENT
11. Bedrijfsvoering hoge melkproduktie

370

13. Management

1421

16. Managementproducten

670

21. Kostprijsbeheersing

500

KLEINE TAKKEN
18. Vleesveehouderij

622

19. Schapenhouderij

234

20. Paardenhouderij

970

OVERIG
80. Kennisdoorstroming

684

Totaal

12151

"3

DEEL1
NIEUWE PROGRAMMABESCHRIJVINGEN

3

PROEFSTATION VOOR RUNDVEEHOUDERIJ, SCHAPENHOUDERIJ EN PAARDENHOUDERIJ (PR)
1

ALGEMENE GEGEVENS

1.1

DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma

Intern nummer:7

Bedrijfsvoering melkveehouderij meteen laaggebruik van hulpstoffen.
Werktitel: Geintegreerde en biologische veehouderij.
1.3

Programmaleider:^ P.J.M. Snijders

1.4

Uitvoerende instellingen:PR met medewerking van LBIen PAGV

1.5

Looptijd: 1997-1998

1.6

Beknopte omschrijving

Het hoofddoel is het verder ontwikkelen van duurzame systemen van melkveehouderij gebaseerd op
gras/klaver, zowel op biologische als op gangbare melkveebedrijven. Op praktijkbedrijven worden
kengetallen verzameld om de kennis mbt management en milieu te verbeteren. Via vergelijkend onderzoek
worden P-bemesting, maairegime en doorzaaitechniek van gras/klaver verbeterd. Om de voerbenutting te
verbeteren worden met melkvee voeropname, snijmaisbijvoeding en produktie onderzocht. Economie,
milieubelasting en energiegebruik van verschillende bedrijfssystemen worden geNvalueerd.
1.7

Thema's

DWT thema's: GeVntegreerde en biologische veehouderij, bedrijfsontwikkelingsonderzoek, bodembeheer,
energie.
PR trefwoorden: Milieu, mineralenoverschot, klaver, energiegebruik, gewasbeschermingsmiddelen,
trommelzucht, bedrijfsvoering, economie
2

INHOUDELIJKE BESCHRIJVING

2.1

Aanleiding en probleemstelling

Duurzaamheid, in economisch en milieukundig opzicht, isvan groot belang bij de verdere ontwikkeling van
de rundveehouderij in Nederland. Dit komt tot uiting in de "Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid" en
het beleid ter bevordering van de biologische veehouderij o.a. via het plan van aanpak onderzoek
biologische landbouw (DWT, 1993). In de biologische veehouderij zijn vlinderbloemigen, in het bijzonder
klaver, van grote betekenis, voor het handhaven van bodemvruchtbaarheid en de voedingvan hetvee. Ook
in de gangbare veehouderij kunnen klaver en andere vlinderbloemigen, in verschillende combinaties met
gras, in toenemende mate bijdragen tot hetverlagen van stikstof- en energiegebruik en het bereiken van de
in de Integrale Notitie vermelde doelstellingen. Klaver en andere vlinderbloemigen kunnen tevens bijdragen
tot verbetering van landschap en biodiversiteit. In de notitie Praktijkonderzoek Biologische Veehouderij is
aangegeven dat er meer kennis nodig is omtrent het management van biologische melkveebedrijven. Ook
knelpunten mbt tot bodem en bemesting, veevoeding en voedervoorzieningsdata, diergezondheid en
bedrijfseconomie vragen aandacht.
De resultaten van het vergelijkend onderzoek en de systeemontwikkeling op Waiboerhoeve 2 op klei geven
aan dat er mogelijkheden zijn om de variatie in produktie en kwaliteitvan gras/klaver mengsels te beperken
via rassenkeuze, vruchtwisseling, regulering van de gras/klaververhouding en bijvoeding met snijmais. Het
onderzoek is echter nog niet afgesloten en de mogelijkheden zijn nog onvoldoende getoetst in bedrijfsverband, mede omdat meer gevraagd wordt van het management. Dit geldt ook voor het risico van
trommelzucht. Ook vraagt onderzoek op zandgrond meer aandacht.
Hoewel verwacht mag worden dat als gevolg van een teruglopende N-binding door klaver iets minder N
uitspoelt onder urineplekken dan bij bemesting met kunstmest-N, zijn er op klei, mogelijk mede als gevolg

van de rantsoensamenstelling, noggeen duidelijke verschillen met kunstmest-N gevonden. Wel bleef de Nuitspoeling met gras/klaver bij een veebezetting tot ca 2 gve per ha duidelijk onder de EEG-norm. In
hoeverre dit ook op zandgrond kan, o.a. via bijvoeding met snijmais, en op bedrijven die percelen met
gras/klaver combineren met percelen bemest met kunstmest-N, is nogonvoldoende duidelijk.
De technische en economische mogelijkheden van verschillende systemen van gangbare en biologische
bedrijven met gras/klaver zijn nog onvoldoende geNvalueerd. Er zijn echter nog onvoldoende kengetallen
beschikbaar en bestaande modellen moeten eerst aangepast worden. Ook vraagt eventuele toepassing van
vlinderbloemigen in het kader van natuur-en landschapsontwikkeling nog meer kennis.

2.2. Doelstelling en perspectief.
Het hoofddoel is het volgen en verder ontwikkelen van duurzame systemen van rundveehouderij, zowel
mbt milieu als economie, die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de aanvoer van N uit gras/klaver.
Daarbij kunnen de volgende subdoelstellingen onderscheiden worden:
1. Verbetering van de kennis omtrent het management en zo mogelijk optimaliseren van de bedrijfvoering
op biologische en gangbare bedrijven met gras/klaver. Het voldoen aan de toekomstige milieunormen,
toepassen van resultaten van lopend onderzoek en demonstratie zijn daarbij belangrijk.
2. Verbeteren van de produktiviteit en stabiliteit van gras/klaver mengsels door rassenkeuze, bemesting en
optimalisering van het graslandgebruik.
3. Verbetering van de benutting door het vee van gras/klaver mengsels door afstemming van voeraanbod en
bijvoeding.
4. Het voldoen aan de door de overheid gestelde verliesnormen voor het milieu en nagaan of tevens de
EEG-norm van 50 pmm nitraat in het ondiepe grondwater gehaald wordt.
5. Evaluatie van economie, milieubelasting en energieverbruik van melkveebedrijven met gebruik van
klaver en biologische veehouderij.
Perspectief.
Verwacht wordt dat realisatie van deze doelstellingen bijdraagt tot een duurzamere en rendabele
veehouderij met een lager gebruik van hulpstoffen, tot het verminderen van de milieubelasting, en tot een
zeker regionaal betere inpassingvan de veehouderij het algemeen.
2.3.

Fasering en samenhang.

Het huidige programma loopt door tot en met 1998. Een groot deel van het nu nog lopende onderzoek
wordt dan afgesloten. In 1998 wordt daarom een nieuw programma beschreven.
In 1997 wordt het onderzoek met gras/klaver op Waiboerhoeve 2 afgesloten en gerapporteerd. Ter O m
deze kennis over te dragen en om te discussiNren over de toekomstige mogelijkheden van klaver, wordt
een themadag over gras/klaver georganiseerd. Ook zal een voorlichtingsbrochure over gebruik van
gras/klaver samengesteld worden.
Van 1997-2000 worden kengetallen verzameld op biologische melkveebedrijven. Ook wordt de introductie
van gras/klaver op gangbare bedrijven gevolgd. Daarbij worden de resultaten van lopend onderzoek
ingebracht. Het lopende onderzoek naar de verbetering van de teelt en benutting van gras/klaver mengsels
wordt voorgezet tot en met 1998. Dit betreft detailonderzoek naar de bemesting met fosfaat en stikstof, het
maairegime, doorzaaien en de opname van gras/klaver mengsels.
De resultaten van het onderzoek met gras/klaver worden gebruikt om in 1997 bestaande modellen ( N W en
BBPR) aan te passen. Deze worden na afloop van het onderzoek zonodig bijgesteld. Op basis van deze
modellen worden daarna de mogelijkheden van veehouderijsystemen met gebruik van klaver en
biologische veehouderij verkend en geNvalueerd mbt economie, milieubelasting en energiegebruik.

2.4

Aanpak en methoden

A. Systeemonderzoek. Op 8 bedrijven met biologische melkveehouderij zullen economische en technische
kengetallen verzameld worden met betrekking tot het graslandgebruik, de botanische samenstelling,
veevoeding, dier- produktie en gezondheid, mineralen' Jans en nitraatverliezen. Ook wordt op 5 gangbare
bedrijven de introductie van gras/klaver gevolgd, in eerste instantie vooral mbt het graslandmanagement en
de dierproduktie. Daarnaast wordt er naar gestreefd een aantal bedrijven met een soortgelijke bedrijfsopzet
(biologische en gangbaar) alleen via een deelboekhoudingte volgen.
In een verkennende studie wordt de opzet van een biologisch proefbedrijf onderzocht. Daarna wordt in
een eerste fase een deel van Heino omgeschakeld tot pilotbedrijf voor onderzoek op het terrein van de
biologische veehouderij. Na de eerste pilotfase wordt daarna besloten of Heino geheel wordt
omgeschakeld. Een van de opties voor het laagkostenbedrijf is het inpassen en optimaliseren klaver. Op
proefbedrijven kan intensiever worden waargenomen en geNxperimenteerd.
ß. Vergelijkend onderzoek. In vergelijkend experimenteel onderzoek worden de hierna vermelde aspecten
van gras/klaver onderzocht.
- Het effect van maairegime, bemesting en stoppellengte op produktie en persistentie (voortzetting van
lopend onderzoek op Heino toten met 1998).
- Het effect van bemesting met Pen N op de opbrengst en kwaliteit van gras/klaver en gras (voortzetting
van lopend onderzoek op Waiboerhoeve 2 tot en met 1998).
- Doorzaaien van gras en gras/klaver (voortzetting van lopend onderzoek op Waiboerhoeve en Heino tot en
met 1998).
- De opname en produktie van gras en gras/klaver van melkvee bij stalvoedering: vers met bijvoeding van
snijmais en na conservenng(ook geconserveerde rode klaver; lopend onderzoek op Heino tot 1998). Vanaf
1998 wordt het onderzoek voortgezet bij beweiding, met het accent op dierproduktie.
C. Deskstudies
Op basis van de resultaten van het onderzoek tot nu toe wordt in 1997 een eerste versie gemaakt van een
grasgroeimodel en een koemodel dat is aangepast voor modellering met gras/klaver. Daarmee zullen
economie, milieubelasting en energieverbruik van biologische en gangbare veehouderijsystemen met
gras/klaver en een laaggebruik van hulpstoffen geNvalueerd worden.

2.5

Relatie met andere PR programma's

Het programma heeft raakvlakken met een aantal andere PR-programma's: Bedrijfsvoering melkveehouderij
en milieu (1), Reductie van het mineralenoverschot in de melkveehouderij via aangepaste bemesting en
voeding (2 en 3), Bedrijfsvoering op droogtegevoelige gronden (8), Veehouderij en Natuur (10) en
Bedrijfsmodellen (16).
2.6 Doelgroepen
Melkveehouders, voorlichting, beleid, onderwijs.
3

ORGANISATIE/PLANNING

3.1

Samenwerking

Erwordt direct samengewerkt met het Louis Bolk Instituut (LBI), PAGV en LEI-DLO. Via werkgroepen wordt
ook contact onderhouden met AB-DLO, ID-DLO en LUW. De samenwerking zal bij de verdere uitwerking
van de plannen nader ingevuld worden.
Zowel voor de te volgen biologische bedrijven als de gangbare bedrijven met gras/klaver wordt nagegaan in
hoeverre koppeling met andere studies op praktijkbedrijven (o.a M D M groep en Marke) tot besparingen
kan leiden. Naastde door DWK toegezegde financiering wordt noggezocht naar aanvullende financiering.

I?-,

3.2

Begeleidingsstructuur

Voor de begeleiding van het onderzoek zijn of worden een aantal werkgroepen gevormd:
- Werkgroep biologische veehouderij (Veehouders, Louis Bolk Instituut, DLV, PR)
- Taakgroep Vlinderbloemige Voedergewassen (LUW, A8-DLO, LBI, PR, RVP, PACV).
- Klankbord groep van praktische veehouders.
3.3

Gebruik of aanschaf kostbare hulpmiddelen

- Apparatuur voor het meten van de nitraatuitspoeling en het nemen van bodemmonsters.
- Afhankelijk van de te kiezen opzet voor een biologisch proefbedrijf op Heino zal in gebouwen en
apparatuur geVnvesteerd moeten worden.
- Aanschaf van een machine ten behoeve van doorzaaien in de praktijk.
3.4

Omvang

Mensjaren W O : Vast 1.2 en tijdelijk 0.8.
Financiering:

4

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

Lopende projecten behorend bij het programma:
1. Optimalisering bedrijfsvoering gras/klaver (project 33941; 1994-1997).
2. TeeltvoedergewassengeVntegreerde en biologische veehouderij (project 33732):
a) Effect van N en Pbemesting op Engels raaigras en gras/klaver mengsels (1995-1998).
b) Maairegime, N-bemesting en stoppelhoogte van gras/klaver (1995-1998).
c) Doorzaaien van gras en klaver (1995-1997). Externe financiering: NLG 110.000.
3. Opname gras/klaver (project 51131; 1995-1997). Onderzocht worden opname, melkproduktie en
benutting van gras/klaver mengsels invergelijking met Engels raaigras bij verschil in bijvoeding (krachtvoer of
snijmais op 2 niveaus), zowel vers als ingekuild.
4. Kengetallen biologische veehouderij

(project 33831;

1994-1996). Betreft waarnemingen op

praktijkbedrijven. Externe financiering: NLG 30.000.
5. Management Biologische Melkveebedrijven (MBM; project 33850; 1996-1999). Externe financiering
aangevraagd en ten deletoegezegd.
6. Onderzoek biologische veehouderij ("Heino"; project 33950; 1996-1999). Financieringgevraagd.
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PROGRAMMABESCHRIJVING

Programma16

Datum:3februari 1997
1

ALGEMENE GEGEVENS

1.1

DWT-code:

1.2

Volledige titelvan het programma
Het onderhouden en verder ontwikkelen van managementproducten ter ondersteuning van de
bedrijfsvoering in de melkveehouderij, waarin voedervoorziening, mineralenstromen, energie,
(milieu)technischeeneconomische kengetallen wordenberekend.

Werktitel: Managementproducten
1.3

Programmaleider: ir.G.A.A.vanAlem

1.4

Uitvoerende instellingen:PR

1.5

Looptijd: 1997 tot enmet 2000

1.6

Beknopte omschrijving
Het onderzoek richt zich op het onderhouden en verder ontwikkelen van
managementproducten zoals het BedrijfsBegrotingsProgramma Rundveehouderij (BBPR),met
inbegrip van alle onderdelen en achterliggende computermodellen. Met deze
managementproducten kunnen in bedrijfsverband individuele melkveebedrijven en/of
bedrijfsonderdelen worden nagebootst. Hierbij worden economiche en (milieu)technische
kengetallen berekend. Toepassing vindt plaats binnen het onderzoek, het beleid, de
voorlichting,hetonderwijs en hetbedrijfsleven.

1.7

Thema's
DWT-thema's
Milieu entechnologie, Instrumenten voor milieuzorg en milieubeleid, Bedrijfsontwikkeling,Sociaal-economische informatie voorziening
PR-trefwoorden
modellen, economie, milieu, mineralen, energie, management, biologische landbouw,
beheersbeperkingen, natuur.

2

INHOUDELIJKE BESCHRIJVING

2.1

Aanleidingen probleemstelling
Melkveebedrijven moeten in spelen op nieuwe technische ontwikkelingen, nieuwe
beleidsmaatregelen, veranderende wetgeving en invloeden van de consument. Voor het
voortbestaan van de sector en deze bedrijven is het belangrijk dat er sprake is van een
rendabele bedrijfsvoering. De ondernemer en het beleid willen daarom weloverwogen keuzes
te maken om op de diverse ontwikkelingen in te spelen. Daarbij dient vooraf een goed beeld
gevormd te zijn van de gevolgen van deze veranderingen. Het gaat daarbij uiteraard om het
totaal van de gevolgen voor het gehele bedrijf, en niet alleen voor het onderdeel waarop deze
verandering wordtdoorgevoerd.
Als hulpmiddel hiervoor is in de afgelopen jaren het BedrijfsBegrotingsProgramma
Rundveehouderij (BBPR) ontwikkeld. In dit model, en alle onderliggende modellen (zoals
diermodellen, graslandmodellen) zijn onderzoeksresultaten en beschikbare kennis op het
gebied van de melkveehouderij opgenomen. Met het model kunnen op strategisch niveau
(lange termijn) de gevolgen van veranderingen in de bedrijfsopzet en/of de bedrijfsvoering
vroegtijdig in beeld worden gebracht. Het model kent ondertussen een brede toepassing
binnen onderzoek, beleid,voorlichting,onderwijs en praktijk.
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Het actueel houden van het model is een voorwaarde voor toekomstig gebruik. Daarnaast
kunnenverschillende onderliggende delenvan het model worden uitgebreid enaangepast voor
middellange en korte termijn toepassingen (tactisch en operationeel management), zoals de
diermodellen en de graslandmodellen. Nieuwe managementproducten kunnen hieruit worden
ontwikkeld entoepgepast inde melkveehouderij.
2.2

Doelstelling
Doelstelling van dit programma is het individuele nabootsen van rundveebedrijven, rekening
houdend met hun specifieke omstandigheden, waarvoor het beschikbare computermodel
verder ontwikkeld en onderhouden moet worden. Economische en (milieu)technische
resultaten op bedrijfsonderdelen en voor het bedrijf als geheel worden gebruikt voor het op
strategisch niveau beoordelen van mogelijke aanpassingen op het bedrijf. Dit hulpmiddel
bestaat uit een groot aantal (gekoppelde) onderdelen, waarvan de belangrijkste hieronder
staan
- graslandmanagement (inclusief verdroging en vernatting)
- bemesting (landbouwkundig, milieudoelstelling)
- voedingendiermanagement
- mineralenstromenen -verliezen
- energie gebruik, methaan-enC0 2 -productie
- integratie vanbiologische melkveehouderij
- natuurbeheer (gebruiksbeperkingen, slootkantenbeheer)
- economie.
Daarnaast heeft dit programma tot doel om deze strategische managementondersteuning te
verbreden naar tactische en operationele ondersteuning, middels de ontwikkeling van diverse
nieuwe managementproducten.
Perspectief
Concreet betekent dit daterdoor dit onderzoeksprogramma er:
- een hulpmiddel beschikbaar is waarmee de effecten van veranderingen in de bedrijfsopzet
en/of bedrijfsvoering vooraf in bedrijfsverband kunnen worden doorgerekend (synthese
onderzoek),
- normen en kengetallen berekend kunnen worden, voor gebruik bij het analyseren en
begroten van bedrijfsresultaten,
- een hulpmiddel beschikbaar is waarmee het opstellen van prioriteiten binnen technisch
onderzoek kanworden ondersteund (middels verkenningen),
- de beschikbare kennis en onderzoeksresultaten op een eenduidige wijze in een "actieve"
vorm worden vastgelegd, en middels het gebruik van het computermodel ook direct
ontsloten worden naarde praktijk,
- bruikbare toepassingen beschikbaar komen voor het ondersteunen van de melkveehouderij
opstrategisch,en daaropvolgend ookoptactisch enoperationeel niveau.

2.3

Fasering en samenhang
Binnen dit programma wordt fasegewijze gewerkt aan het onderhouden en het verbeteren van
het computermodel. Het jaarlijkse standaard onderhoud bestaat uit het inbouwen van nieuwe
normen, kengetallen en prijzen. Uiteraard dienen ook de resultaten uit nieuw onderzoek te
worden geïntegreerd. Voorbeelden van dit reguliere onderhoud zijn de berekening van de
melkprijs, de berekening van mineralenverliezen (inclusief ammoniakemmissie en
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nitraatuitspoeling) en de integratie van nieuwe bemestings- of krachtvoeradviessystemen. Bij
dit jaarlijkse onderhoud hoort ook het verzorgen van de gebruiksvriendelijkheid en
bijbehorende documentatie, en hetontwikkelen van kleine,actuele afgeleide producten.
1997 1998 1999 2000
Prijzen, normen, kengetallen
Integrerenverbeterde rekenregels (alle onderdelen)
Verbeteren gebruiksvriendelijkheid (windows)
Graslandmanagement ondersteuning (strategisch naar operationeel)
Voeding melkkoeien
Voedingjongvee
Herziening veestapelmodel (veevervanging)
Diermanagmentondersteuning (strategisch naar operationeel)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

Naast dit reguliere onderhoud moeten ook grotere uitbreidingen en vernieuwingen aan de
diverse onderdelen worden doorgevoerd. Zo moet de simulatie van de grasgroei en het
graslandgebruik (graslandgebruikskalender) wordenverbeterd enwordt detoepassing ervan in
het operationele management nagestreefd. De simulatie gehele voeding (melk- en jongvee)
moet worden herzien, mede door de gestegen melkproductie. Hiervoor dient het nieuwe
koemodel te worden geïntegreerd. Uiteindelijk moet dit leiden tot de ontwikkeling van een
hulpmiddelwaarmee hetdiermanagement opoperationeel niveauondersteund kanworden.
Het jaarlijkse onderhoud (bovenste 3 regels in tabel) kan met de beschikbare menskracht
worden uitgevoerd.Voor de grotere uitbreidingen zal extra budget beschikbaar moeten komen
uit externe projecten enverkoopvandeproducten naarderden.
2.4

Aanpak en methoden
Het onderzoek kan getypeerd worden als modelonderzoek. Tijdens de verdere ontwikkeling
van het model worden actuele onderzoeksresultaten en beschikbare kennis van zowel
praktijkonderzoek, instituutsonderzoek en overige instellingen vastgelegd in rekenregels.
Hierbijwordt gebruik gemaakt vanbeschikbare literatuur en uniformerings-afspraken.
PRonderzoekers leverendekennis aan,vaak insamenwerking metcollega-onderzoekers van
andere instellingen.Demodellenworden getest, gevalideerd enbeschreven.
Waar mogelijk worden koppelingen gerealiseerd met modellen van andere organisaties. Op
deze wijze kanspecialistische kennis die vastgelegd is in modellen efficiënt toegepast worden.
Zo wordt er gewerkt aan een koppeling tussen specifieke grondwater modellen (SC-DLO) aan
het graslandgebruiksmodelvan het PR.
Voor een brede toepassing van de managementproducten in de praktijk, en het gebruik voor
operationeel
management
wordt
samenwerking
met
bestaande
melkveemanagementpakkettennagestreefd.

2.5

Relatie metandere programma's
- 1 , Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu
-2,Verminderen mineralenverliezen door bemesting en graslandgebruik
-3,Verminderen mineralenverliezen doorvoeding
-4,Verminderen ammoniakemissiedoor mestbehandeling
-7,Veehouderij meteen laaggebruik van hulpstoffen
-8, Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden

0

X

-10, Bedrijfsvoering melkveehouderij en natuur
- 1 1 , Bedrijfsvoering hoge melkproductie en koemodel
-13, Management
3

ORGANISATIE/ PLANNING

3.1

Samenwerking
Bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van BBPR zal er nauw samengewerkt
worden met deverschillende afdelingen van het PR.Afdeling Weidebouw is sterk betrokken bij
de ontwikkeling van Normen Voor de Voedervoorziening, en draagt de kennis aan voor het
grasgroei- engraslandgebruiksmodel,en bodemprocessen. Met afdeling Dier en product wordt
samengewerkt bij de ontwikkeling van dier- en voedingsmodellen. Daarnaast wordt in
samenwerking met deze afdeling de simulatie vanenergie enwaterverbruik bijde melkwinning
gemodelleerd. Vanuit deafdeling synthese wordt kennis op het gebied van economie en milieu
(emissie, gebouwen, etc.) aangeleverd. Bovendien worden binnen deze afdeling de
ontwikkelde modellen zeer intensief gebruikt bij de studies in bedrijfsverband. Het bouwen van
de modellenvindt plaats indeafdeling Synthese.
Samenwerking vindt plaats met diverse externe organisaties. Zo wordt met het SC-DLO
samengewerkt op het gebied van bodem en grondwater. Hiervoor worden koppelingen tussen
verschillende instituutsmodellen gemaakt. Met dienst LBL wordt nauw samengewerkt op het
gebied
van
natuurontwikkeling,
beheersovereenkomsten,
verkaveling
en
herinrichtingsprojecten. Het Nutriënt Management Institute (NMI) draagt bij aan de
ontwikkeling vande bemesting en het mineralenstroommodel.
Om een goedetoepassing van de modellen binnen het agrarisch onderwijs te realiseren wordt
samengewerkt metStoas.
Ervaringenvan het modelgebruik inde praktijk worden verzameld bijde gebruikers,zoals DLV,
veevoederfabrieken, accountantskantoren en ook melkveehouders, en jaarlijks verwerkt in de
update.
Voor een bredere toepassing van de modellen in de praktijk wordt reeds samengewerkt met
leveranciers van managementsystemen. Op deze wijze kan de informatie die in een dergelijk
systeem isvastgelegd (automatisch) doorgegeven worden naar de diverse modellen. Hierdoor
kan een grote groep melkveehouders snel, nauwkeurig en eenvoudig gebruik maken van
actuele onderzoeksresultaten.

3.2

Begeleidingsstructuur
Binnen dit onderzoeksprogramma wordt de begeleiding verzorgt door de onderzoekers die hun
kennis en resultaten onderbrengen in de modellen. Hiervoor wordt per deelgebied gebruik
gemaakt van werkgroepen. Continu worden de ervaringen en wensen van alle gebruikers
verzameld, periodiek worden zeverwerkt enteruggekoppeld.
Voor de grotere uitbreidingen en vernieuwingen worden aparte werkgroepen ingesteld,
waaraan ook wordt deelgenomen door andere instellingen enorganisaties.

3.3

Gebruik ofaanschaf kostbare hulpmiddelen

3.4

Omvang
Voor dit onderzoeksprogramma een reguliere omvang voorzien van ongeveer 2 mensjaar per

id

jaar.
Grotere uitbreidingen en vernieuwingen van de modellen dienen middels externe financiering
gerealiseerd teworden. Hierbij wordt gestreefd naareenextrajaarcapaciteit van4 mensjaar.
OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

DEEL2
VOORTGANGSRAPPORTAGES

~)

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma
Ontwikkelen endemonstreren van een bedrijfssysteem inde melkveehouderij dat voldoet aan

Programmanummer: 1

strenge milieunormen.
Werktitel: Bedrijfsvoering

melkveehouderij

1.3

Programmaleider: F.C. van der Schans

1.4

Uitvoerende instellingen:PR, CLM enAB-DLO

1.5

Looptijd: 1992 t/m1996

en milieu

2

VOORTGANG

2.1

Inhoud
Doelstelling van proefbedrijf De Marke is het ontwikkelen en demonstreren van een zo
rendabel mogelijk bedrijfssysteem voor grondgebonden melkveehouderij dat voldoet aan
toekomstige stringente milieunormen. De doelstelling richt zich met name op mineralen (N en
P) en systeemvreemde stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. Nevendoelstellingen zijn gericht
op broeikasgassen,energie, (grond-)water en natuurwaarden.
De afgelopenjaren isook op De Markeduidelijk geworden dat gemiddeldejaren niet bestaan.
In de periode juli 1995 tot en met juni 1996 was de neerslag ongeveer de helft lager in
vergelijking tot hetgemiddeldejaar. Daarnaast kenmerkte afgelopenjaar zichdoor een lange,
droge maar koude winter gevolgd door een droog voorjaar. De beginontwikkeling van gras en
maïs heeft hier onder te leiden gehad. Ten gevolgen van de droogte en de daardoor
geringere mobiliteit van fosfaat in de bodem werd niet alleen op De Marke paarse maïs
geconstateerd. Van mei tot en met juli is het grasland beregend. De maïs kreeg net op het
juiste moment een buitje. De opbrengsten van hetgrasland zijn ditjaar dan ook duidelijk lager
dan gemiddeld, verwacht wordt dat de maïs een goede opbrengst zal laten zien. Dit jaar zijn
voor het eerst geen voederbieten geteeld. Op de beschikbare ruimte is maïs geteeld welke
voornamelijk als MKSgeoogst wordt.
De melkproduktie ligt nog steeds boven de bij de opzet van het bedrijf verwachtte produktie
maar was iets lager dan het voorgaande jaar. Mede door een lagere gewasopbrengst van het
eigen land zijn het afgelopen jaar verschillende bijprodukten gevoerd, perspulp in de winter
en aardappelsnippers inde zomer. Hoewel ook deze bijprodukten enige nadelen hebben, zijn
de ervaringen positief. Afhankelijk vande inpasbaarheid in het rantsoen ende prijsverhouding
tussen bijprodukten en krachtvoeders zullen komend jaar eventueel weer bijprodukten
gevoerdworden.
Inonderstaande tabel zijn de mineralenbalansenvande afgelopen driejaar en de doelstelling
van De Marke weergegeven. Het gemiddelde stikstofoverschot van de boekjaren 1993/94,
1994/95 en 1995/96 ligt ruim 40 kg boven de milieudoelstelling. Dit wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de voorraadmutatie. De afgelopen jaren zijn de hoeveelheden
mineralen in voorraad aanmerkelijk afgenomen, gemiddelde 25 kg N per jaar. Ook voor
fosfaat geldt dat het overschot vrijwel geheel wordt veroorzaakt door de afname van de
voorraad. Het is niet duidelijk of deze voorraadmutatie een direct gevolg is van de lagere
bemestingsniveaus, vanjaarinvloeden of doordat het bedrijfssysteem nog niet stabiel is.
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Mineralenbalans De Marke (doelstelling, boekjaren 1993/94, 1994/95 en 1995/96 en gemiddeld)

Aanvoer (A)
krachtvoer
ruwvoer
kunstmest
organische mest
klaver
vee
depositie
diversen
Afvoer(B)
melk
vee
ruwvoer
Voorraadmutatie (C)
vee
ruwvoer
organische mest
krachtvoer
Overschot (A-B-C)

Stikstof (kg N/ha)
doel 93/94 94/95 9*5/96 93-96
195
235
220
219
203
41
70
75
76
82
7
11
8
0
2
75
75
75
53
96
0
0
0
0
0
25
12
5
8
8
0
0
0
0
1
49
49
49
49
49
5
4
4
5
4

Fosfaat (kgP205/ha)
doel 93/94 94/95 95/96 93-96
29
33
27
41
30
14
34
21
25
27
0
0
4
2
2
14
5
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

70
62
8
0

84
65
11
8

73
64
9
0

72
62
10
0

77
64
10
3

30
25
5
0

34
25
7
2

30
24
6
0

29
22
7
0

32
24
7
1

0
0
0
0
0

-22
0
-35
11
2

-36
0
17
-50
-3

-17
-2
-20
5
0

-25
-1
-13
-11
0

0
0
0
0
0

-7
0
-5
-2
0

-14
0
2
-14
-2

-7
-2
-7
2
0

-10
-1
-3
-5
-1

125

141

198

165

167

0

14

11

7
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Het nitraatgehalte van het bovenste grondwater voldeed opnieuw, derde opeen volgende jaar,
aan de Europese richtlijn van 50 mg per liter. Een vruchtwisseling met een vanggewas onder
snijmais lijkt zijn vruchten af te werpen. De fosfaattoestand van de bodem (Pw en P-Al) loopt
terug met ongeveer 4% per jaar. Hierdoor is de fosfaatvoorziening van jonge snijmais niet
optimaal. De effecten worden in belangrijke mate voorkomen door na het ploegen de mest
aan te wenden. Hierdoor bevinden de meststoffen zich in de bovenste 10 centimeter van de
bouwvoor. Het eventueel nog optredende fosfaattekort heeft geen negatief effect op de
opbrengst vande snijmaïs.
Bij de voeding blijkt telkens weer dat het moeilijk is om alle dieren op alle normen te voeren.
Op De Marke speelt dit nog sterker omdat er gestreefd wordt naar vier normen (VEM, DVE,
OEB en P) te voeren. Helaas laten de beschikbare voedermiddelen eenjuiste balans tussen
deze voederwaarden in het rantsoen niet altijd toe en worden sommige dier categorieën
duidelijk boven DVE-,OEB- en/of P-normgevoerd.
Het bedrijfseconomische resultaat van De Marke is moeilijk te vergelijken met andere
bedrijven. Het saldo opbrengsten minus voerkosten isgelijk aan dat van praktijkbedrijven. De
overige kosten, loonwerkkosten, kosten van machines en werktuigen en kosten van grond en
gebouwen zijn aanmerkelijk hoger. Uit de bedrijfseconomische boekhouding konden geen
duidelijke conclusies getrokken worden ten aanzien van de kosten van de voor De Marke
geldende milieudoelstellingen. Een analyse van de LUW en een gezamenlijke
bedrijfseconomische evaluatie door De Marke, PR en LEI moet meer licht in deze materie
verschaffen.
Met geavanceerde meetapparatuur kan de ammoniakemissie in de stal worden bepaald.
Verwacht wordt dat eind 1996 / begin 1997 de eerste resultaten hiervan gepresenteerd
kunnenworden.
Inenkele deelprojecten hebben de ammoniakemissie in het veld (bij beweiding en bemesting)
ende kosten van het oogsten van maisstro extra aandacht gekregen.

2.2

Kennisoverdracht
- Afgelopen jaar drie publikaties van De Marke verschenen: 'Evaluatierapport eerste fase
project De Marke', 'Integrale monitoring van stikstofstromen in bodem en gewas' en
'Milieuverantwoorde melkveehouderij op lichte zandgrond bij een gangbaar melkquotum'.
Tevens is het interne rapport 'Mogelijkheden voor MKS en (gelijktijdige) oogst van maïsstro'
opgesteld enzijn een vijftal publikaties momenteel indruk.
- Met regelmaat wordt inde Periodiek gepubliceerd.
- Tientallen artikelen en enkele interviews over De Marke zijn in de vakpers verschenen.
Daarnaast zijn eengroot aantal lezingen endiscussieavonden verzorgd.
- Het aantal bezoekers aan De Marke ishet afgelopenjaar de 30.000gepasseerd.
- De Marke heeft de Teijler milieuprijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs is bedoeld voor
projecten ophet gebied van milieuwaarin men succesvol isgeweest inde communicatie naar
en met de maatschappij.
- Erzijn opnieuw Open Dagengeorganiseerd.
- Indecember 1995 heeft de studiedag 'Integrale monitoring van stikstofstromen in bodem en
gewas, resultaten van proefbedrijf De Marke' plaatsgevonden.
- Injuni 1996 heeft een minisymposium plaatsgevonden waar de onderzoeksplannen voor de
tweede fase van De Marke zijngepresenteerd.

3
3.1

PLANNING
Inhoud
Naast de ammoniakemissiemetingen in het veld die in het groeiseizoen van 1996
plaatsvinden zullen ook metingen aan de methaanemissie in de stal (winter 1996/97)
uitgevoerd worden. Op verschillende terreinen (met name bemesting en voeding) wordt extra
aandacht besteed aan het terugdringen van de mineralenverliezen. Indien noodzakelijk (en
mogelijk) zal beneden de huidige geldende normen gewerktworden.
Ditjaar zijn plannen uitgewerkt voordetweede fase van De Marke. Het bedrijfssysteem wordt
in verband met de continuïteit niet ingrijpend aangepast. De belangrijkste aanpassing is het
verdwijnen van de voederbieten uit het bouwplan. Ook het onderzoek wijzigt slechts in
geringe mate. De nadruk blijft liggen op de stikstof- en fosfaathuishouding. Echter aspecten
als economie, natuur, energie en waterverbruik krijgen een belangrijke plaats de komende
jaren. Momenteel wordt de bedrijfseconomie van De Marke uitgebreid geëvalueerd en worden
plannen gemaakt voor natuur en natuuronderzoek op De Marke. Daarnaast krijgt de
voorlichting een belangrijkere rol binnen dit project en wordt gekeken naar mogelijkheden om
de kennis van De Marke beter toegankelijk te maken. Hierbij wordt gedacht aan een groep
voorioperbedrijven rondom De Marke. Met de kennis opgedaan op onder andere De Marke
proberen deze bedrijven met concrete (milieu-) doelstellingen duurzame melkveehouderij te
ontwikkelen. De plannen voor de tweede fase van De Marke zijn door de financiers
goedgekeurd. Daarnaast is ergrote belangstelling voor het project met de voorioperbedrijven
dat vanaf 1997circa 5tot 6jaar zal gaanduren.
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DWT-code:
Intern nummer.2
Volledige titel van het programma
Optimalisering van stikstof- en fosfaatbemesting uit landbouwkundige en milieukundige doelstellingen.
Werktitel: Duurzame bemesting
Programmaleider: Ir.Th.V. Vellinga
Uitvoerende instellingen:PR
Looptijd:1996t/m 1999
Beknopte omschrijving
Het onderzoeken van de werking van mineralen in organische mest en van de aanwendingsmogelijkheden van mest bij emissie-arme toediening. Het ontwikkelen van bemestingsmethoden en aanpassingen in het graslandgebruik om de verliezen van mineralen (met name ammoniakemissie en nitraatuitspoeling) terug te dringen. Bij deze ontwikkeling wordt een daling van de productiviteit van het
graslandzoveel mogelijk beperkten in ieder geval gekwantificeerd.
Thema's
DWT-themäs
Geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen/Mest en ammoniak/Instrumenten voor milieuzorg en
milieubeleid
PR-trefwoorden
Werkingdierlijke mest/stikstofbemesting/beweiding/fosfaatbemesting
VOORTGANG
Inhoud
Stikstof: Invloed van deverminderingvande N-bemesting op graskwaliteiten dierprestaties.
Het onderzoek naar de invloed van een verlaagde N-bemesting op gras-en kuilopname en op de dierlijke productie is in 1996 uitgevoerd als beweidingsproef op drie locaties: zand (Bosma Zathe), veen
(Zegveld) en klei (Waiboerhoeve). Op zand en klei wordt door verlaging van de bemesting een lagere
melkproductie gevonden, deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van 1995. Op veengrond iser nauwelijks een effect van verlaagde bemestingop melkproductie. Wel zijn daar veranderingen in de botanische samenstellingwaargenomen.
Stikstof:Invloed van beweiding op de stikstofverliezen.
Het onderzoek op zandgrond naar mogelijkheden om de uitspoeling te verminderen bij beweiding is
beschreven in een intern PR-rapporten gepubliceerd in de Proceedings van de 9e Nitrogen Workshop
in Braunschweig. De technische resultaten zijn eveneensgebruiktvoor berekeningen in bedrijfsverband
voor hetsymposium "Stikstof in Beeld"van 25 juni 1996.
Op basisvan berekeningen in 1995 zijn richtlijnen ontwikkeld voor bemesting en graslandgebruik voor
veehouders in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze richtlijnen zijn in de zomer en de herfst van
1996 al gebruikt in devoorlichting aanveehouders. In de winter van 1996/1997 worden de richtlijnen
uitgebreid metdeteeltvansnijmaïs.
Stikstof: Toetsingvan de methode voor inschattingvan de mineralisatie
In 1996 zijn op deverschillende locaties proefvelden aangelegdom meer gegevenste verzamelen over
de voorspelling van de stikstoflevering door de grond. Gezocht is naar parameters die de gemiddelde
stikstoflevering voorspellen, deze is van belangvoor de tactische bemestingsplanning. Ook zijn tijdens
het groeiseizoen vele metingen gedaan om de actuele stikstoflevering te voorspellen en zo de operationele bemestingsplanning te kunnen verbeteren. Het inschatten van de stikstoflevering op jaarbasis is
goed gelukt, de resultaten daarvan zijn gepresenteerd op het symposium "Stikstof in Beeld" op 25 juni
1996. De resultaten worden nu gebruikt bij een aanpassingvan de bemestingsadviezen. Voorspelling
van de stikstoflevering binnen het groeiseizoen is lastiger. Op het symposium "Stikstof in Beeld" zijn
hiervoor wel aanzetten gepresenteerd. In 1997 worden daarvoor op bestaande proefvelden nog metingengedaan.

Het SANS-onderzoek geeft aanwijzingen dat de hoeveelheid minerale N voor de eerste snede van invloed isop de optimale Ngift. Hier liggen mogelijkheden voor correctie van de bemesting.
Het SANS-onderzoek op lössgrond is in 1996 ongewijzigd voortgezet.
Stikstof: Ontwikkelingvan een bemestingsadvies voor herinzaai.
Op het proefveld van de maïs-gras-vruchtwisseling zijn ook in 1996 nog metingen verricht De gegevenszuHensamen metgegevens van proeven van de DLO-instellingen worden geëvalueerd. In februari
1997 is een overlegvan alle onderzoekinstellingen om te komen tot aanbevelingen voor de bemesting
bij herinzaai van grasland. Publicatie van resultaten heeft nog niet plaatsgevonden.
Stikstof: Het bemestingssysteem Ntegratie ontwikkelen toteen praktijkrijp systeem
In 1996 is de koppeling van de verschillende onderdelen van Ntegratie tot stand gekomen en is gewerkt aan de calibratie van het model aan de hand van proefveldgegevens. Voor de bemestingsadvisering in Ntegratie is een methode ontwikkeld die gebruikt maakt van kwantitatieve risico-analyse. De
advisering kan eveneens worden gebaseerd op landbouwkundige én milieukundige criteria. In 1997 zal
het model worden gevalideerd op een aantal bestaande proefvelden.
Met de beschikbare kennis is in 1996 een start gemaakt met de verbetering van de bemestingsadviezen. Stapsgewijs zullen deze adviezen worden verbeterd.In de eerste stap wordt beter rekeninggehouden met de stikstoflevering en met de streefopbrengst in de volgende snede. In de tweede stap wordt
de bemesting aangepast voor actuele groeiomstandigheden. Daarbij wordt het gevalideerde programma Ntegratie gebruikt.
Stikstof: Ontwikkelingvan een nauwkeurigsysteemvan kunstmest strooien
In samenwerking met AB-DLO is in 1996 contact gelegd met een bedrijf dat voor een redelijke prijs
een "Precisiebemester" kan leveren. Een prototype is in de nazomer van 1996 gebouwd en op de
open dagen van de Waiboerhoeve getoond. Met AB-DLO is een taakverdeling afgesproken voor het
verdere onderzoek: ontwikkeling van nieuwe technieken en principes door AB-DLO, uittesten op
proefbedrijven en opsporen praktische knelpunten door PR.
Fosfaat: Vaststellen van de invloed van verlaagde P- en N-bemesting onder maai- en beweidingsomstandigheden op grasproduktie, graskwaliteit, bodemvruchtbaarheid, dierprestaties en -gezondheid.
In 1996 is proefveldonderzoek uitgevoerd op zandgrond (gestart in 1995) en fosfaatfixerende rivierklei
(gestart in 1996). In de eerste snede van 1996 op zandgrond zijn duidelijk effecten van de fosfaatbemesting van 1995 aangetroffen. Erzijn duidelijke aanwijzingen voor een interactie tussen N en P. Bij
een lage N-bemesting zijn de effecten van een lage P-bemesting kleiner dan bij een hoge N-bemesting.
De effecten van een lagere P-bemesting komen vooral tot stand in de eerstesnede.
Naar aanleidingvan hetverschijnen van de Integrale Notitie isdoor PR, NMI, AB-DLO en SC-DLO een
projectvoorstel gemaakt om de verschillende verliesnormen (landbouwkundig, milieukundig en beleid)
te toetsen op landbouwkundige effecten (opbrengst en kwaliteit) en milieukundige effecten (vastlegging
en uitspoeling). Deze toets wordt uitgevoerd op zand-, klei- en veengrond. Een selectie van de proefvelden isgestart.
Fosfaat: Verbeteringvan het P-bemestingsadvies bij herinzaai/fisfaat in diepere lagen
In alle proeven met fosfaatbemesting is bemonstering uitgevoerd tot 40 cm diepte. Het belangvan fosfaat op verschillende dieptes kan daarmee afdoende worden beschreven.
Fosfaat: Verbeteringvan de P-benutting uit mestflatten.
In het projectvoorstel voor toetsing van de verschillende verliesnormen voor fosfaat wordt door het
AB-DLO tijd en geld gereserveerd voor het meten van fosfaatbenutting en -verliezen rond en onder
mestflatten.
Organische mest: Vaststellen van werkingscoëfficiënten voor N en P bij sleepvoeten- en sleufkoutermachines op verschillende tijdstippen in hetgroeiseizoen.
In het onderzoek naar de interactie tussen N en Pop zandgrond isvoor het tweede achtereenvolgende
jaar de fosfaatwerkingvan sleufkouteraanwending onderzocht. Geen onderzoek isgedaan naar de stikstofwerking bij verschillende aanwendingsmethoden.

Organische mest:Ontwikkeling van een bemestingssysteem, gebaseerd op een mineralenscheidingvan

de mest.
Dit onderdeel heeft in het onderzoekprogramma een lagere prioriteit. Er is in 1996 geen aandacht aan
besteed.
Organische mest: Ontwikkeling van een advies voor aanwending van organische mest ter verkleining
van de risico'svan eente hoge K-gift.
Aan dit onderdeel isin 1996 geen aandacht besteed.
Organischemest:Vaststellen van de opbrengstderving door berijding onder natte omstandigheden.
De berijdingsproef op komklei is in 1996 niet uitgevoerd. Door de droge winter was de kans op berijdingssschade erg klein. Het proefveld heeft eveneens sterk geleden onder de strenge vorst, waardoor
ook geen betrouwbare opbrengstbepalingen gedaan konden worden.
Algemeen:
Het project "Management Duurzame Melkveehouderijbedrijven" is voortgezet en heeft veel gegevens
opgeleverd die in diverse publicaties zijn beschreven.
In het samenwerkingsproject voor analyse van gegevens van grond en gewas in samenwerking met het
BLGG isveel aandacht besteed aan P-en K-gehalten indegrond en het K-gehalte ingraskuilen.

2.2

Capaciteit
N.v.t.

2.3

Kennisoverdracht
Praktijkonderzoek
RGM Meijer en ThV Vellinga, Verlaging stikstofbemesting op grasland kost melk. Praktijkonderzoek
1996(1)
W van Dijk, T. Baan Hofman en APWouters. Technische resultaten wisselbouw mais-gras. Praktijkonderzoek 1996(1)
JMA Nijssen.Wisselbouw mais-gras economisch niet aantrekkelijk. Praktijkonderzoek 1996(1)
AP Wouters en RGM Hofstede. Verloop van N mineraal op gemaaid grasland. Praktijkonderzoek
1996(1)
J Veling.Gezondheidsregistratie op MDM-bedrijven (1993/1994). Praktijkonderzoek 1996(2)
DJden Boer. Fosfaattoestand op peil bij bemestingvolgens advies. Praktijkonderzoek 1996(3)
RLM Schils en PJM Snijders. Fosfaatbemesting op grasland in relatie tot stikstofbemesting. Praktijkonderzoek 1996(4).
ThV Vellinga, M Mooij en AHJ van der Putten. De nitraatreductieplanner: handvatten voor beter
grondwater. Praktijkonderzoek 1996(4)
ThVVellinga en EDTeenstra.Goede bemestingvraagtgoed advies, praktijkonderzoek 1996(5)
Overige publicaties
ThV Vellinga en G Holshof. Influence of N on crown rust, Proceedings BGS-meeting, december
1995
ThV Vellinga, RGM Zom en AP Stegeman. Effectverlaging Nbemesting op graslandgebruik, graskwliteiten dierprestatie. In: Gebundelde verslagen NVWV, 1996
ThV Vellinga en RGM Zom. Invloed verlagingstikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit. Veeteelt,
april 1996
ThV Vellinga en RGM Zom. Invloed verlaging stikstofbemesting opdierprestaties. Veeteelt april
1996.
ThV Vellinga, RGM Zom en FMandersloot. Invloed verlaging stikstofbemesting op bedrijfsresultaten. Veeteelt, mei 1996
JHassink. Voorspellingvan hetstikstofleverend vermogen van graslandgronden. In: Stikstof in Beeld,
FOMA-symposium 25 juni 1996.
AHJ van der Putten en ThV Vellinga. De invloed van graslandgebruik op de benutting van toegediende stikstof. In: Stikstof in Beeld, FOMA-symposium 25 juni 1996.
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• AP Wouters en JHassink. Bijsturen van de N-bemesting tijdens het seizoen. In: Stikstof in Beeld,
FOMA-symposium 25 juni 1996.
• ThV Vellinga, AHJ van der Putten, CW Roest, W Corre en DW Bussink. We kunnen nog beter bemesten. In: Stikstof in Beeld, FOMA-symposium 25 juni 1996.
• M.Mooij, ThV Vellinga enAHJ van der Putten. De nitraatreductieplanner. In:IKC-extem
Publicaties.
• Wisselbouw mais-gras economisch niet interessant. PR-publicatie 113.

3

PLANNING

3.1

Inhoud
De planningvan het programma "Duurzame Bemesting" isin grote lijnen zoals bij de aanvangvan het
programma was voorzien: Bij stikstof de aandacht op ontwikkeling van adviezen. Bij fosfaat meer de
aandacht op de verzameling van kennis, met de adviezen op langere termijn. De aandacht voor organische mest blijft beperkt.
Overzichtvan degeplande activiteiten per onderwerp:
Stikstofonderzoek:
• Voortzetting beweidingsonderzoek metverlaagde bemestingopzand en veen
• Verfijning bemestingsadviezen entoetsing in de praktijk.
• Opstellen adviezen voor bemesting bij herinzaai vangrasland.
• Validatie van Ntegratie en toetsen systeem van kwanititieve risico-analyse bij de bemestingsadvisering
• Uitbreiden Nitraatreductieplanner metsnijmais enflexibel criterium
• Proeven over stikstofleveringtijdens hetgroeiseizoen.
• Proef met invloed van Nmin in hetvoorjaar op optimale stikstofgift op klei
• Proefdraaien met nieuwe precisiebemester op de Waiboerhoeve. In samenwerking met AB-DLO
berekenen en publiceren perspectieven van precisiebemesting.
Fosfaatonderzoek:
• Voortzetting van proeven met interactie N en Pop zand en rivierklei. Geen uitbrediing naar veengrond.
• Starttoetsen en demonstreren verliesnormen voor fosfaatop zand, klei enveen.
Organischemest:
• Fosfaatwerking bij sleufkouteraanwending.
Algemeen:
• Meedoen invervolgproject voor MDM-bedrijven

3.3

Kennisoverdracht
Van alle uitgevoerde veldproeven worden documentatieverslagen geschreven. Deze dienen als basis
om verdere kennisoverdracht te realiseren.Van alle afgesloten onderzoek zullen artikelen verschijnen in
het Praktijkonderzoek en eventueel in devakbladen.Van lopende onderzoeken kanslechts in beperkte
mate worden gepubliceerd in Praktijkonderzoek, de resultaten moeten eerst worden bevestigd door
meerjarig onderzoek. Zeker bij fosfaat moet worden gewaakt voor overhaast uitdragen van kortlopend
proefveldonderzoek.
Het SANS-onderzoek en de nieuwe bemestingsadviezen zullen als PR-publicaties naar buiten komen.
Over de nieuwe bemestingsadviezen zijn contacten gelegd metdevakbladen.
Het MDM-project wordt afgesloten met een speciale publicatie, waaraan het PReen bijdrage zal leveren.

SÜ
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Projectenoverzicht
Project,proef

Locatie

51121.2066
51121.2578
51121.5570
31111.1556
35150.0000
35160.0000
35171.0000
35111.
33973.3504
33973.0000
35140.0000
33951.3603
35149.0000
35240.0000
35981.0000
36911.0000
36971.0000
35151.2586
35151.3627
35170.1618
35170.3636
35170.2106
35170.5625
35170.25..

Wbh
BZ
ZV
AH
Wbh
Alles
CD
CD
BZ
CD
AH
CD
Wbh
ZV
BZ

Omschrijving
project
Weiden laagN
idem
idem
Nmin bij eerder opstallen
Milieukundigbemestingsadvies
Strooien
Bemestingsadviezen
SANS/löss
Gras/maisvruchtwisseling
Bemestingsadvies herinzaai
Ntegratie
Berijden komklei
Programmaleiding FOMA
Stikstofnormstelling
Crasaanboden opname
M D M (oud)
M D M (nieuw)
N x Pinteractie
N x Pinteractie
Pnorm
Pnorm
Pnorm
Pnorm
Pnorm

OVERIGE OPMERKINGEN
Geen.

1 ,

Laatste
proefjaar
1996
1997
1997
1995
1998
1996/1998
1996

Laatste
rekenjaar

1997
1998
1998
1997
1997
1999

1995
1996

1996
1999
1999
2000
2001
2001
2001
2001
2001

1997
1997
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2002

Eindrapportage
1997
1998
1998
1996
1997
1998
1998
1997/1998
1997
1997
1999
1997
1996
1996
1997
1997
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2002

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Programmanummer: 3
Volledige titel van het programma
Verbeteren van de mineralenbenutting op melkveebedrijven door rantsoensamenstelling en voermethode.

Werktitel: Verbeteren mineralenbenutting door voeding
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2
2.1

Programmaleider: Ir. R. Meijer
Uitvoerende instellingen: PR, CLO-instituut voor de veevoeding 'De Schothorst', ID-DLO, LUWVeevoeding en GD
Looptijd: 1996 t/m 2000
Beknopte omschrijving
In dit programma staat het verbeteren van de mineralenbenutting (N,P) op melkveebedrijven door
voedingsmaatregelen centraal. Daarbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan rantsoensamenstellingen voermethode.
Trefwoorden
Veevoeding, mesten ammoniak, mineralenbenutting, eigen krachtvoerteelt, energieverbruik
VOORTGANG
Inhoud
OEB-niveau en ureumgehalte in melk
Nadat in een eerder stadium validatie van de DVE-norm voor melkvee heeft plaatsgevonden is de
afgelopen jaren aandacht besteed aan het effect van variatie in OEB-niveau. Hoewel de OEB in theorie gelijk aan 0 mag zijn wordt op basis van dit onderzoek (7 productieproeven) voor de praktijk
geadviseerd om een OEB van ca. 300 à 350 aan te houden. Daarmee wordt rekening gehouden
met onvermijdelijke stikstofverliezen die optreden in de pens (ID-DLO) en is tevens een veiligheidsmarge ingebouwd om te voorkomen dat individuele dieren een tekort aan OEB hebben. Als
graadmeter voor de OEB in het rantsoen kan het ureumgehalte in de tankmelk worden gebruikt. Als
richtlijn kan worden uitgegaan van 25 à30 mg/dl.

Tarwe
Op proefbedrijf Bosma Zathe iseen oriënterende proef uitgevoerd waarin isgekeken naar het effect
van het vervangen van een deel van het mengvoer door tarwe. Vervanging van mengvoer door tarwe
had een lagere ruwvoeropname tot gevolg. Ook de melkproductie en het vetgehalte waren lager
terwijl het eiwitgehalte iets hoger was als gevolg van indikking. De stikstofbenutting was ca. 2% hoger op het rantsoen met tarwe.
Snijmaïsbijvoeding in de weideperiode
Op de Waiboerhoeve is een proef herhaald waarin is gekeken naar het effect van de verdeling van
snijmaïsbijvoeding over de dag. In deze proef zijn de systemen beperkt weiden en siëstabeweiding
op stal nagebootst door 6 kg ds snijmaïs in 1 gift (beperkt weiden) of in 2 giften (siëstabeweiding)
aan te bieden. De voorlopige resultaten van 1996 lagen in lijn met de resultaten van 1995; een hogere melk- en melkeiwitproductie wanneer de snijmaïs in 2 giften wordt aangeboden.
Aminozuurtoevoeging
Op de Waiboerhoeve en op Zegveld is gekeken naar het effect van het toevoegen van darm verteerbare methionine (DVMET) aan een rantsoen bestaande uit resp. graskuil/snijmaïs (50/50) of
100% graskuil. Op het graskuil/snijmaïs-rantsoen had het toevoegen van extra DVMET nauwelijks
effect op de productieresultaten en stikstofbenutting. Op het graskuilrantsoen had toevoegen van
DVMET een hogere ruwvoeropname en als gevolg daarvan een hogere melk- en melkeiwitproductie
tot gevolgterwijl de stikstofbenutting nauwelijks verschillend was.

2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Publicaties 1996
• Boxern, Tj. en J.Zonderland. Aardappelpersvezels als krachtvoervervanger bij melkvee. PO 1996
(2).
• Meijer, R., G. Remmelink en Tj. Boxem. Beperken stikstofverliezen door verlaging OEB in rantsoen. PO 1996 (4) enVeeteelt augustus 1 1996.
• Meijer, R. Voeren op maat met minder eiwit en fosfaat. PO 1996 (5) en Boerderij/Veehouderij
81 o. 20.
• Meijer, R., G. Remmelink en Tj. Boxem. OEB-niveau in melkveerantsoenen. PR-publicatie 116.
• Schepers,J.en R. Meijer. Ureumgehalte in tankmelk alsgraadmeter voor stikstofverlies. PO 1996
(3) en Veeteelt maart 2 1996.
• Schepers, A. J. and R.G.M. Meijer. Evaluation of dietary nitrogen utilization of dairy cows based
on urea concentration in milk. Journal of dairy science (submitted).
• Zom, R. Maiskolvensilage voor melkkoeien in de weideperiode. PO 1996 (2) en Boerderij/Veehouderij 81 n o . 1 1 .
• Zom, R.L.G and R.G.M. Meijer. Home grown concentrates for dairy cows 1. Effects of maizehusk-cob silage and fodder beet used as replacements for purchased concentrates or grass silage
on milk performance and N-utilization. Animal Science (submitted).
• Zom, R.L.G and R.G.M. Meijer. Home grown concentrates for dairy cows 2. Effects of maizehusk-cob silage used as replacement for beet pulp or fresh cut herbage on milk performance and
N-utilization. Animal Science (submitted).
Inleidingen
Boxem, Meijer en Zom hebben door inleidingen aan collega-onderzoekers en veehouders bovengenoemde onderzoeksresultaten uitgedragen (zie ook jaarverslagPR).

3
3.1

PLANNING
Inhoud
Het EG-project krachtvoervervangers en het OEB- en ureumonderzoek is afgerond. Het onderzoek
naar tarwe, snijmaïsbijvoeding in de zomer en darm verteerbare aminozuren wordt voortgezet.
In het tarwe-onderzoek wordt deze winter een individuele voederproef uitgevoerd waarin 2 niveaus
van tarwe worden gevoerd (0, 2 of 4 kgtarwe).
In het onderzoek 'snijmaïsbijvoeding in de zomer' zullen beide systemen ook onder beweidingsomstandigheden worden vergeleken waarbij tevens aandacht zal worden geschonken aan het
mest- en urineergedragvan de koeien.
In het onderzoek naar 'darm verteerbare aminozuren' wordt deze winter naast DVMET ook gekeken
naar het effect van darm verteerbare lysine (DVLYS).

3.2

Capaciteit

3.3

Kennisoverdracht
In 1997 zullen er artikelen verschijnen over 'snijmaïsbijvoeding in de zomer' (april '97), 'tarwe in
melkveerantsoenen' (oktober '97) en 'darm verteerbare aminozuren' (oktober '97).
Overzicht projecten
51321 Nutriëntenopname en -benutting
51461 Darm Verteerbare Aminozuren

3.4

4

OVERIGE OPMERKINGEN
Het EG-project krachtvoervervangers is door PRafgerond en vastgelegd in 2 wetenschappelijke artikelen. De financiële afwikkeling en de afronding van het eindverslag van het totale project laat in tegenstelling tot de planning nog op zich wachten, met name als gevolg van personele wisselingen in
Brussel (projectcoördinator). De voorbereidingen zijn reeds gestart om een nieuw projectvoorstel in
te dienen voor financiering bij de EG als vervolg op het project krachtvoervervangers. Aan dit projectvoorstel wordt naast PR meegewerkt door collega-onderzoekers uit Schotland (SAC), Denemarken, Zweden en mogelijk nog een vijfde participant. Getracht wordt om in dit project de proeven
met snijmaïsbijvoeding in de zomer (beperkt weiden vs.siësta beweiding) onder te brengen.
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VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

UGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Intern nummer: 4
Volledige titel van het programma
Onderzoek naar technische oplossingen in gebouwen en mechanisatie voor een duurzame benuttingvan mineralen en grondstoffen.

1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: A.T.J. van Scheppingen
Uitvoerende instellingen:PR
Looptijd: 1995 - 1998
Beknopte omschrijving
Het onderzoek is erop gericht technische maatregelen te ontwerpen voor stal, opslag en mechanisatie om op bedrijfsniveau de belasting van milieu sterk terug te dringen en duurzame systemen te
bereiken. Het door middel van metingen bepalen van de ammoniakemissie van verschillende stalontwerpen, stalinrichtingen en bedrijfssystemen vormt de kern van het werk. Toepassen van scheidingstechnieken voor het aanmaken van goede mest met een hoog drogestof- en fosfaatgehalte. Tevens wordt het technisch onderzoek betrokken bij enkele onderzoekprogramma_ van het PR, met
name bij de voeding, het energie- en waterverbruik, de bedrijfsveiligheid, het welzijn van dieren,
reinheid en stalklimaat.
Thema's
DWT-thema's: mesten ammoniak
PR-trefwoorden: mestbehandeling, ammoniakemissie, energie en water.
Voorgesteld wordt om het aspectwelzijn hier toe te voegen??

Werktitel: Mestbehandelingenemissiebeperkingop boerderijniveau

1.7

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Het programma wat gepland stond voor 1996 is niet geheel uitgevoerd. Op basis van bezuinigingen
is in 1995 het programma ingekrompen, zodat een aantal geplande activiteiten niet heeft kunnen
doorgaan. Doorgegaan zijn de activiteiten mbt :
• emissie-arme roostervloer (stalen roosters),
• scheiden van mest,
• voeding, mestproduktie en ammoniakproduktie
• sproeiboom
De volgende projecten zijn geschrapt:
• Onderzoek naar de ammoniakemissie vanuit natuurlijk geventileerde rundveestallen
• Ontwikkeling van een uitmestsysteem met een lageammoniak-emissievoor ligboxenstallen
• Emissie-arme dichte vloeren
Via externe projecten is daarnaast invulling gegeven aan het meten van de methaan-emissie vanuit
een ligboxenstal en onderzoek tbv de Milieucoöperaties VEL/VANLA op het gebied van emissiearme mestaanwendingen hetgebruik van toevoegmiddelen.
Emissie-armeroostervloer
Op Bosma Zathe is in het stalseizoen 1994-95 is in het kader van een FOMA-project een deel van
de bestaande betonnen roostervloer vervangen door stalen roosters met een schijnvloer van bakken. Een schuivensysteem voert de mest en urine frequent van de kelderbakken naar de mestkelder. Vergelijkende emissiemetingen met de Lindvalldoos toonden een reductiepercentage van ongeveer 50 %.
Gedurende stalseizoen 1995-96 is het proefvak uitgebreid met stalen roosters zonder Dakconstructie. Vergelijkende NH3-metingen met de Lindvalldoos op stalen roostervloer zonder kelderbakken
toonden een reductie van ca. 30 %t.o.v. een betonnen roostervloer met mestkelder. De slijtage van
klauwen en het diergedrag werden beoordeeld. Op basis van de eerste indruk lijkt de stalen roostervloer iets meer klauwproblemen te veroorzaken. Dit kan veroorzaakt worden door de geringere
ondersteuning van de klauw a.g.v. de grotere doorlaat van het rooster en smallere balkbreedte.
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Het scheiden van rundermest
Mestscheiding m.b.v. goedkope en energie-arme technieken is in de toekomst wellicht interessant
voor melkveebedrijven. Er iseen proef gestart naar de mogelijkheden van mestscheiding m.b.v. een
strofilter. In twee mestbakken met een i n ^ u d van ca. 1 m3 is op een rooster een laag stro aangebracht van enkele cm dik. Het effect van de wijze van vullen (in een keer ca. 70 cm of in vele keren
een laagvan enkele cm) op het scheidingsresultaat wordt onderzocht.
Samen met de sectie Economie is een deskstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid van primaire
scheiding. De belangrijkste conclusie van deze voorstudie is dat primaire mestscheiding de mogelijkheid biedt om de benutting van fosfaat te verbeteren. In verband met de toekomstige normen
ta.v. het fosfaatoverschot biedt dit voordelen.
Dankzij de dichte hellende vloer is een bedrijf met primaire scheiding tevens emissie-arm (Groen
Label). Ook dit zalwaarschijnlijk (straks) voor een aantal bedrijven verplicht worden.
Uit de voorstudie blijkt tevens dat door een dichte hellende vloer te combineren met primaire
scheiding de jaarkosten op bedrijfsniveau lager zijn dan bij een stal met een roostervloer.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze voorstudie wordt voorgesteld om een vooronderzoek
uitte voeren op afdeling 5van de Waiboerhoeve.
Voeding, mestproduktie en ammoniakproduktie
Erwordt gewerkt aan een 2-tal wetenschappelijke publikaties. Een publikatie is in concept stadium
bijna gereed. Ten behoeve van de tweede publicatie is een regressieformule ontwikkeld op basis
van een beperkt aantal gegevens. Alle gegevens zijn nu verzameld en kunnen gevalideerd worden.
Beide publikaties worden in de loop van 1997 afgemaakt.
Titel: "Invloed van de onbestendig eiwit balans op urinelozingen bij melkkoeien in verband met ammoniakemissie"
Op roosterbalken of vloeren kunnen pleksgewijs laagjes mengmest van faeces en urine ontstaan. Uit
deze laagjes vervluchtigt ammoniak. Onder geconditioneerde omstandigheden zijn in simulaties
met vloer- en stalonderdelen de effecten onderzocht van de stikstof en ureumconcentraties in urine,
het emitterend oppervlak, de pH, de luchttemperatuur en de luchtsnelheid over de vloer op de
ammoniakemissie. De concentratie van N-verbindingen en vooral van ureum in de urine bleken
van grote betekenis te zijn.
De omvang van het emitterend oppervlak (het aantal urineplekken) is de resultante van de frequentie en plaats van urinelozingen op de vloer. In een stikstofbalansproef bleek onder meer dat de urineproduktie kon worden voorspeld uit de overmaat van opgenomen N. Bij "lage OEB" was het
ureumgehalte in de urine lager dan bij "hoge OEB".
Een van de mogelijkheden om het vee minder N-verbindingen te laten opnemen is graslandprodukten te vervangen door snijmais. Een interessante vraag is of de urine die dan wordt geproduceerd minder geconcentreerd is bij dezelfde hoeveelheid of dat een meer geconcentreerde urine
ontstaat bij een geringere hoeveelheid. Berekend kan worden dat deze situaties alleen tot een
evenredige vermindering van de ammoniakemissie leiden als het aantal urineplekken (frequentie
van urineren en de verdeling van de lozingen over de stal) vermindert of gelijk blijft.
Het doel van het hier beschreven onderzoek was om het effect van het OEB-niveau bij verschillende rantsoenen op het patroon van de urinelozingen na te gaan. Tevens is gekeken naar de concentratie en uitscheiding van ureum in de urine.
Titel: "De creatinineconcentratie in urine als maat voor de urineproductie en potentiële ammoniakemissiebij melkkoeien."
Ureum in de urine wordt omgezet in ammoniak en kooldioxyde. De potentiële ammoniakemissie
hiervan wordt bepaald door de concentratie en de totale hoeveelheid ammoniak. Bij een bepaalde
concentratie ureum wordt de totale hoeveelheid ureum bepaald door de hoeveelheid urine die
geloosd wordt. Het bepalen hiervan is onder praktische omstandigheden niet mogelijk. In een aantal voederproeven is van elke urinelozing de hoeveelheid en het creatininegehalte vastgesteld. De
totale uitscheiding van creatinine is vrij constant. Daardoor geven fluctuaties in de concentratie de
schommelingen in de urineproduktie weer. Op basis van de gegevens van een 5-tal proeven zal
worden getracht een regressieformule te ontwikkelen voor de schatting van de urineproduktie. Verwacht wordt dat het mogelijk is hiermee op basis van 1 urinemonster van een koe de urineproduktie betrouwbaar te berekenen.
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Milieucoöperaties VEL en VANLA
Door de milieucoöperaties VEL en VANLA iseen zogenaamde gebiedsvriendelijke mesttoedieningsmachine ontwikkeld. Het PR heeft samen met DLV technische adviezen geleverd. Begin september
isde machine op proefbedrijf Bosma Zathe getest. De machine is uiterlijk en wat betreft de werking
gelijk aan sleepslangenmachines, die in Duitsland worden gebruikt (enkele jaren geleden ook in
Nederland, bv op de Waiboerhoeve voor aangezuurde mest). Het bijzondere aan de machine is dat
de verdeler mechanisch (via de aftakas v/d trekker) wordt aangedreven in plaats van hydraulisch
(watgangbaar is).
Op korte termijn start in opdracht van de milieucoöperaties een proef op De Marke. In vaten (vgl
mini-silo's) worden vergelijkende NH3-emissiemetingen gedaan naar het effect van het toevoegmiddel "Euromestmix".
Sproeiboom
Op verzoek van de WLTO heeft overleg plaatsgevonden tussen Proefbedrijf Zegveld, de WLTO en
het ministerie van LNV over de sproeiboom. De sproeiboom is nog tijdelijk toegelaten. Voor een
definitieve erkenning moet de emissiereductie verhoogd worden en de controle vereenvoudigd
worden.
De controleerbaarheid van de sproeiboom is vereenvoudigd door de nieuwe verdringerpomp (met
vaste mengverhouding) die in 1995 ontwikkeld en getestis.
Wat betreft de ammoniakemissie heeft het IMAG destijds gesteld dat de reductie bij een verdunning van 1 deel mest op 3 delen water minimaal 50 % is. Deze conclusie isgetrokken op basis van
het gemiddelde van de metingen.
Door het PR is een oriënterende studie gedaan naar de emissiemetingen. De metingen zijn grotendeels in de zomer gedaan. Er lijkt een lineair verband te bestaan tussen het weeknummer (van de
meting) en de emissiereductie. Dit is het gevolg van o.a. temperatuur, verdamping, etc. In het
voorjaar is de reductie hoog (> 80 %),in de zomer lager (ca 50 %). De sproeiboom is alleen toegestaan in het voorjaar, zodat het reëel isom van een emissiereductie van meer dan 70 % uit te gaan.
Op verzoek van de WLTO heeft het PReen notitie geschreven met het verzoek de sproeiboom definitief te erkennen.
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Capaciteit
Aan het programma is in 1996 ca. 1,6 manjaar besteed.

2.3

Kennisoverdracht

Pub//cat/es
•

P.P.H. Kant. Reductie ammoniakemissie door stalen roostervloeren. Praktijkonderzoek Rundvee,
Schapen en Paarden (PR), Publicatie 110, februari 1996, 20 p.
• R. Schreuder, P.P.H. Kant en A.J.H, van Lent. Oriënterend onderzoek naar perspectief van primaire mestscheiding, concept-publicatie in voorbereiding.
• W. Kroodsma, R. Bleijenberg en A.J.H, van Lent. Benutting van het afvalwater van een melkveebedrijf voor het spoelen van de mestgangen: een oriënterend onderzoek. IMAG-DLO en PR,
rapport 96-09, Wageningen, mei 1996.
Artikelen
• P.P.H. Kant. De gewaardeerde roostervloer mag blijven. Stalen roosters en afsluiten kelder verminderen ammoniakuitstoot. Veehouden Nu. Voorlichtingsblad voor de veehouder. 46 e jaargang, nr. 2 (maart 1996), p. 10.
• A.J.H, van Lent. Aanzuren van rundermest kort voor uitrijden duurder dan zodebemesten.
Praktijkonderzoek, jaargang 8, nr 6, p 24 - 27.
• A.J.H, van Lent. Aanzuren mest effectief, maar duur. Boerderij, suppl Veehouderij, nr 24 (28
november 1995), pag 10 - 1 1 VE.
• A.J.H, van Lent. Zure kelder verleden tijd: aanzuren en uitrijden. Veehouden Nu,jrg 47 1996 nr
1 p 13.
• A.J.H, van Lent. Uitrijden verdunde mest met dikkere aanvoerleiding en verdringerpomp biedt
perspectief. Praktijkonderzoek jrg 9, nr 1, 1996, p 13 - 15.
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• A.J.H, van Lent. Uitrijden verdunde mest met dikkere aanvoerleiding en verdringerpomp biedt
perspectief. Boerderij,januari 1996.
Inleidingen
Kant, P.P.H. Inleiding: 3 oktober 1996. NCB-Vakgroep Rundvee Gelderland. "Stand van zaken reductie NH3-emissie in de melkveehouderij"
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PLANNING
Inhoud
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een emissie-arme roostervloer zal worden voortgezet.
Naast de ammoniak-emissie zal met name aandacht besteed worden aan aspecten welzijn
(begaanbaarheid) en economie (kostprijs/levensduur). Het onderzoek zal samen met een stalinrichtingsbedrijf proberen om tot een goedkopere draagconstructie te komen, waarop de roosterelementen kunnen worden gelegd. Nu wordt voor de draagconstructie nog staal gebruikt, wellicht kan
een deel vervangen worden door betonnen balken, zonder dat de behaalde emissie-reductie vermindert. Daarnaast zal meer aandacht gegeven worden aan het zogenaamde loopoppervlak ter
voorkoming van klauwproblemen met behoud van de reeds behaalde emissie-reductie.
Als alternatief voor emissiereductie vanuit de stal via bouwkundige maatregelen (emissie-arme stalsystemen) zal aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden van emissie vermindering via managementmaatregelen in de praktijk. Hierbij wordt met name gedacht aan veevoedingsmaatregelen.
Het is belangrijk om hierbij sleutelfactoren te vinden, die zowel de veehouder als de controlerende
instantie inzicht geven in het resultaat van de maatregel op de mineralenverliezen. Voorlopig wordt
alle aandacht gericht op ammoniak en alssleutelfactor wordt gedacht aan ureumgehalte in de melk.
Primaire scheiding van mest in de stal door het gebruik van een hellende vloer met giergoot lijkt een
alternatief te kunnen zijn voor de traditionele mestbehandeling op het bedrijf. De milieutechnische
aspecten zoals scheidingsrendement en de mogelijke verliezen tijdens de verschillende fasen zullen
onderzocht en worden. Eeneenvoudige scheidingstechniek met behulp van een stro-filter zal verder
onderzocht worden.
Mogelijke publikaties op basisvan nog beschikbare gegevens :
• Bepaling van de ammoniakemissie in een melkveestal volgens de C0 2 -balansmethode
• Schatting van de ureumconcentratie in urine van melkvee op proefbedrijven praktijkonderzoek,
steekproef overjaren.

3.2

Capaciteit

OVERIGE OPMERKINGEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Programmanummer: 5
Volledige titel van het programma
Vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij ziekten, plagen en verzorging
van grasland

1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: A.P.Wouters
Uitvoerende instellingen: PRmet samenwerking met IPO-DLO en PD
Looptijd: 1995 t/m 1999
Beknopte omschrijving
Het doel van het onderzoek binnen het programma is het verminderen van het verbruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen op grasland door het voorkomen van schade door
veronkruiding, ziekten en plagen en het ontwikkelen van alternatieven voor chemische middelen.
Daartoe wordt veldonderzoek uitgevoerd naar mechanische bestrijding van muur in grasland,
invloed van maatregelen bij herinzaai om veronkruiding te voorkomen. Op het terrein van ziekten
en plagen wordt onderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem voor
de bestrijding van emelten, naar factoren van invloed op aantasting met kroonroest van Engels
raaigras en maatregelen om aantasting te beperken en naar het voorkomen en schade door
rouwvlieglarven. Bij toepassing van de resultaten van het onderzoek zal het verbruik van chemische
bestrijdingsmiddelen aanzienlijk kunnen worden verminderd en de doelstellingen van het
Meerjarenplan Gewasbescherming moeten kunnen worden behaald.
Trefwoorden
Mechanische onkruidbestrijding/Emelten/ Rouwvlieglarven/Kroonroest/Herinzaai

Werktitel: Verminderingbestrijdingsmiddelengebruik opgrasland

1.7

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Algemeen
In het kader van het sector werkplan Veehouderij van het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt
van juli 1995 tot juli 1998 door de afdeling Melkveehouderij van het Landbouwschap onderzoek
gefinancierd verricht door het PR, IPO-DLO en PD. Dit onderzoek richt zich op ontwikkeling van
alternatieven voor het gebruik van herbiciden in grasland, o.a. mechanische muurbestrijding en
pleksgewijze, chemische bestrijding van o.a. ridderzuur (uitvoering PR); de ontwikkeling van een
betrouwbaar waarschuwingssysteem voor de bestrijding van emelten in grasland (incl.
schadedrempels en maatregelen om emeltenschade te voorkomen (uitvoering PR, IPO-DLO en
PD); vaststelling van schadedrempels voor rouwvlieglarven in grasland (uitvoering PR, IPO-DLO).
Het PR verzorgt tevens de coördinatie van het onderzoek. In het winterseizoen 1995/96 is een
begin gemaakt met de uitvoering van het onderzoek en zijn door het PR in samenwerking met het
IPO-DLO verschillende veldproeven aangelegd waarin de schade relatie wat betreft emelten wordt
nagegaan.
/4/ternat/even voor herbiciden op grasland
In 1996 zijn opnieuw proeven uitgevoerd wat betreft de mechanische bestrijdingvan muur met een
weidesleep (joskin) en een onkruideg. In de praktijk bleken er goede ervaringen met deze
weidesleep opgedaan te zijn. De proeven zijn uitgevoerd op ROC Cranendonck. De resultaten
waren hoopgevend. De afstelling van de machine, het stadium waarin de muur bestreden wordt en
vooral de hoeveelheid muur die aanwezig is, blijkt van invloed op de resultaten. Ook is ervaring
opgedaan met een onkruideg die bij de mechanische onkruidbestrijding in maïs wordt gebruikt.
Deze eg leverde ook redelijke goede resultaten.
Het aandeel muur werd bij beide machines gereduceerd met ca 50% door de mechanische
behandeling in hetvoorjaar. Daardoor kreeg het gras meer ruimte om door te groeien.
In het najaar van 1996 zijn opnieuw veldproeven uitgevoerd op ROC Zegveld. Daarbij is behalve
de weidesleep ook een wiersmachine ingezet. De laatste liet een forse reductie zien in het aandeel
muur.

35

In de nazomer/herfst van 1995 zijn twee proeven aangelegd waarin bij herinzaai de invloed van de
zaaizaadhoeveelheid in combinatie met het inzaaitijdstip op de onkruidontwikkeling wordt
nagegaan. Herinzaai werd gepleegd eind augustus, september en begin oktober. De eerste
resultaten van de proef in Cranendonck gaven een verminderde muurontwikkeling te zien bij een
grote zaaizaadhoeveelheid (50 kg zaad/ha). Op ROC Heino was de ontwikkeling van muur gering
en de invloed van de zaaizaadhoeveelheid te verwaarlozen. In de nazomer van 1996 is opnieuw
een veldproef aangelegd op ROC Cranendonck, nu met drie zaaizaad hoeveelheden: 12,5; 25 en
50 kgzaaizaad per ha.
In het kader van onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht (t.b.v. de Bethunepolder) isook in
1996 op ROC Zegveld en op praktijkpercelen in de Bethunepolder onderzoek gedaan naar
intensief omweiden als maatregel om uitbreiding van kweekgras tegen te gaan. Ondanks een goed
groeiseizoen voor de uitbreiding van kweek bleek een streng beweidingsregime (jong inscharen,
kort afweiden bij voorkeur met schapen) de hoeveelheid kweek te worden terug gedrongen en
ontstond een dichte zode.
Waarschuwingssysteem emelten
De bemonstering van praktijkpercelen op de verschillende proefboerderijen (monitoring van aantal
emelten) is in de winter van 1995/96 voortgezet. Het aantal emelten varieerde in de herfst sterk.
Vooral op veen grasland werd grote hoeveelheden gevonden. Ook bij de landelijke bemonstering
van praktijkpercelen door de PD kwamen aanzienlijke verschillen voor. Ook de lopende
veldproeven voor het vaststellen van de schadedrempel zijn in de winter van 1995/96 voortgezet.
Tevens is een veldproef aangelegd op ROC Cranendonck waarbij de invloed van de zodekwaliteit
(open versus gesloten zode) op de schade door emelten wordt vastgesteld. Door een gerichte
voorbehandeling ontstond een open en gesloten zode maar door de lage aantallen emelten kon
geen effect worden vastgesteld. Ook zijn twee veldproeven aangelegd om de invloed van het
niveau van N-bemestipg in het voorjaar op de mate van schade door emelten na te gaan. In het
algemeen was het aantal emelten in develd proeven laagen was het schade beeld variabel.
Uit de resultaten van de veldproeven blijkt dat de invloed van het aantal emelten op de schade in
de vorm van opbrengst derving is zeer variabel. Daarom is het noodzakelijk dat meer detail
bekeken wordt op welke wijze emelten schade aan de zode veroorzaken en welke factoren daar op
van invloed zijn.
Aantasting Engels raaigrasdoor kroonroest
Er isgeen onderzoek naar kroonroest uitgevoerd in 1996.
Rouwv//eg/arven
Er is in 1996 geen gericht onderzoek gedaan naar rouwvlieglarven. In de proeven met emelten zijn
ook tellingen verricht wat betreft rouwvlieglarven. in het algemeen was de besmetting laag.
Rouwvlieglarven komen patroonsgewijs voor. Een bemonstering om schade te voorkomen lijkt zeer
moeilijk te realiseren.
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Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Schriftelijk
N.a.v. de Open dagen op ROC's en Waiboerhoeve aandacht in de Boerderij en Agrarisch Dagblad
voor onderzoek emelten
Periodiek:
schrijvers
C.v.d. Wel

jaar
1996

nr
2

titel
Selectieve onkruidbestrijding: distels en zuring zijn er
kapotvan.

•Hc

Intern Rapport:
schrijvers
C.v.d. Wel
C.v.d. Wel

jaar
1994
1995

nr
268
279

titel
Onkruidbestrijding in de Bethunepolder, 1994
onkruidbestrijding in de Bethunepolder, 1995

Anders:
C.v.d. Wel; Bestrijdingsdrempel emelten in grasland. Gebundelde Verslagen van Nederlandse
Verenigingvoor Weide- enVoederbouw nr. 35, 1994.
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PLANNING
Inhoud
/4/ternat/even voor herbiciden opgrasland
In 1997 zal weer onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor mechanische bestrijding van
muur met een weidesleep of onkruideg. Ook zullen ervaringen worden opgedaan met nieuw
ingezaaid grasland.
De proef aangelegd in de nazomer van 1997 waarbij de invloed van zaaizaadhoeveelheid in
combinatie met tijdstip van inzaai op de onkruidontwikkeling wordt vervolgd in 1997 en in de
nazomer van 1996 zullen opnieuw een proef worden aangelegd.
Het onderzoek naar de effecten van intensief omweiden op de ontwikkeling van kweekgras in de
zode zullen op ROC Zegveld in 1997 worden voortgezet.
Waarschuwingssysteem emelten
Door het PRzal de bemonstering van praktijkpercelen wat betreft emelten op de proefboerderijen
worden voortgezet. De PD zet haar landelijke bemonstering op een honderdtal praktijkpercelen
voort. Het PRzal in samenwerking met de PD aanvullende gegevens verzamelen ta.v factoren die
mogelijk van invloed zijn op het aantal en optreden van schade (bijv. zodekwaliteit, ontwatering
etc). Het IPO-DLO zal in 1997 de nadere analyse van de resultaten van de landelijke
bemonsteringen van de PD en die van het PRom nate gaan welke factoren van invloed zijn op het
populatieverloop voortzetten. Uit de resultaten van de veldproeven tot nu toe blijkt dat het moeilijk
is een schade relatie vastte stellen.
Daarom zal tijdens het winterseizoen van 1996/97 door het IPO-DLO in kleine proefjes worden
gekeken naar de schade die emelten veroorzaken. Daarbij worden verzamelde emelten uitgezet.
De veldproeven naar de invloed van het aantal emelten op het optreden van schade en de aard van
de schade (opbrengstderving, verslechtering zodekwaliteit) en de proeven waarin de effecten van
factoren zoals de zodekwaliteit na de winter en de interactie met N-bemesting worden nagegaan,
zullen ook in 1997 worden voortgezet.
De resultaten van de veldproeven tot nu toe zullen nader worden geanalyseerd en verslagen.
De kennis tot nu toe op het terrein van emelten zal worden samengevat in een rapport.
Aantasting Engels raaigrasdoor kroonroest
Er wordt in 1997 een notitie opgesteld voor een verder vervolg van het onderzoek. Er bestaat nog
veel onduidelijkheid over de risicofaktoren voor aantasting.
Rouwvlieglarven
In het lopende onderzoek naar emelten zullen rouwvlieglarven opnieuw worden meegenomen. Het
ontwikkelen van een betrouwbare bemonsteringsmethode dat de basis vormt voor een gericht
waarschuwingssysteem lijkt erg moeilijk gezien de clustervorming van rouwvlieglarven op de
percelen. Op basisvan literatuur onderzoek zalworden nagegaan of verder onderzoek zinvol is.
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3.3

Kennisoverdracht
Schriftelijk
Periodiek:
schrijvers
C.v.d. Wel

jaar
1997

nr

titel
Terugdringen van kweek door beweiding

Publikatie:
schrijvers
A.P.Wouters

jaar
1997

nr

titel

Rapport (intern):
schrijvers
jaar
A.P.Wouters, C.v.d.Wel1997
A.P.Wouters, H.Everts

3.4

Beheersingvan muurontwikkeling bij herinzaai

nr

titel
Resultaten veldproeven schade relatie emelten
Invloed zaaizaadhoeveelheid op muur ontwikkeling

Overzicht projecten
lopende projecten
nr
titel
33920 Vermindering gebruik chemische bestrijdingsmiddelen grasland (Bethunepolder)
33923 Vermindering gebruik chemische bestrijdingsmiddelen grasland

OVERIGE OPMERKINGEN

L^~>

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Volledige titel van het programma
Veehouderij meteen laaggebruik van hulpstoffen en biologische veehouderij

1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: P.J.M. Snijders
Uitvoerende instellingen: PRen PAGV
Looptijd: 1993 t/m 1996
Beknopte omschrijving
Op Waiboerhoeve 2 wordt de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf vooral gebaseerd op
gras/klaver mengsels geoptimaliseerd. Daarbij worden tevens de gevolgen voor het milieu
vastgesteld.
In vergelijkend onderzoek worden het effect van bemesting en maairegime op de persistentie en
opbrengstvan gras/klaver onderzocht. Ook worden verschillende mogelijkheden van doorzaaien van
gras en klaver beproefd. Met melkvee worden opname en dierproduktie op basis van gras en
gras/klaver bepaald.
Trefwoorden
Klaver, milieu, mineralenoverschot, energiegebruik, bedrijfsvoering, economie, trommelzucht

Programmanummer: 7

Werktitel: Geïntegreerdeenbiologischeveehouderij

1.7

2
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VOORTGANG
Inhoud
In 1996 werd gewerkt aan de hieronder beschreven projecten.
Project 33941 Bedrijfsvoeringgras/klaver
Het groeiseizoen van 1995 was uitzonderlijk goed. Gemiddeld was de klaverbezetting 29 %,
vergelijkbaar met het niveau van de beginjaren ('90 en 91'). De hoeveelheid en kwaliteit van het
gewonnen ruwvoer (VEM: 845, DVE: 61 en OEB: 26) waren goed. Door het koude voorjaar van '96
zijn de koeien echter lang op stal gebleven zodat alle graskuil uiteindelijk toch is opgevoerd. In het
boekjaar '95/'96 was de gemiddelde melkproduktie 7670 kg/koe met 4.55 %vet en 3.55 % eiwit.
De winter van '95/'96 was zo droog dat er geen water via de drains is afgevoerd en dus ook geen Nuitspoeling heeft plaatsgevonden. Het N overschot was in 1994/1995 en 1995/1996 resp 177 en en
173 kg. Het Poverschot was in 1994/1995 10.2 kg.
In het voorjaar heeft er een ware explosie van het aandeel paardebloem plaatsgevonden, vooral op
oudere percelen met weinig klaver. In het voorjaar en de zomer van '96 zijn vier percelen gespoten
met MCPA, met een matig resulaat: paardebloem slechts ten dele verdwenen en klaver grotendeels
verdwenen. Door jong beweiden en aanvullende bemesting kan de toename van paardebloem
mogelijk beperkt worden. Dat is echter in het kader van dit onderzoek achterwege gelaten om de
gevolgen voor de botanische samenstelling beter te kunnen volgen. Door de percelen vrij jong te
beweiden wordt de paardebloem nog redelijk opgenomen en blijft ook de melkproduktie op peil.
De hoeveelheid gewonnen kuilvoer blijft echter ver achter en er moet dan ook rekening mee
worden gehouden datvoeraankoop nodigis.
Tevens werd door het PAGV een proef aangelegd in enkelvoud met verschil in N en Pbemesting op
eerste, tweede en derde jaars snijmais na ploegen van grasland. De voorgaande jaren leidde
bemesting niettot opbrengstverhoging. Voor 1996 zijn de resultaten nog niet bekend.
In april 1997 wordt het onderzoek beëindigd. Wel wordt het onderzoek naar de optimale bemesting
bij teelt van mais na gras (PAGV) voortgezet. Mogelijk dat er een aantal percelen met gras/klaver
ingepast kunnen worden in het laagkostenbedrijf.
Project 33732 Teeltvanvoedergewassenvoor degeïntegreerde en biologische veehouderij
In 1995 was de gemiddelde droge-stofopbrengst van de de maaiproef op Heino (PR1597) 13,8 t/ha
bij een klaveraandeel in de droge stof van 58 %. Significante effecten werden veroorzaakt door Nbemesting (ON: 13.3 en 100N: 14.4 t ds/ha) en stoppelhoogte bij maaien (5 cm: 14.7 en 8 cm:
13.0 t ds/ha). De proef wordt in 1996 ongewijzigd voortgezet. Het onderzoek naar de interactie
tussen N-vorm, N-bemesting en P-bemesting (PR2078) is in 1995 voortgezet. In dit, eerste volledige
oogstjaar, was er een duidelijke positieve NxP-interactie in de fosfaatopname en de droge-
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stofopbrengst. De proef wordt in 1996 ongewijzigd voortgezet
Op klei en zand zijn in maart en mei opnieuw proeven met doorzaai van Engels raaigras en klaver
aangelegd (PR2075 en PR1603). Naast de Vredo (controle) en Hunter stripseeder werd ook gezaaid
in combinatie met mestaanwending door een zodebemester. Bij deze laatste behandeling werd
zowel gemengd met mest als over de mest gezaaid (mbv een opgebouwde pneumatische
zaaimachine). De voorlopige resultaten geven aan dat na kieming veel planten zijn doodgegaan,
vooral bij combinatie met mest. Bij klaver is de vestiging bij de Hunter strip het beste. De slechtere
resultaten zijn waarschijnlijk mede het gevolg van een droog en koud voorjaar en mogelijk ook van
een relatief dichte zode (beide proefvelden werden tijdelijk beweid met schapen).
De pneumatische zaaimachine is aangepast en beproefd voor het zaaien van een kleine aanvullende
kunstmestgift tussen de sleuven tijdens zodebemesten. Dit gaat goed en zal in 1997 op grotere
schaal beproefd worden. Erzijn dan voorzieningen nodigom gemakkelijk kunstmest te laden.
In 1997 wordt het doorzaaionderzoek voortgezet. Gras zal echter doorgezaaid worden in velden
met overwegend klaver. Ook zal na doorzaaien van klaver geweid worden. Aanvullend aan de
ervaringen op Waiboerhoeve 2 zal vergelijkend onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor
onkruidbestrijding in gras/klaver.
Project 33840 Kengetallen biologische veehouderij
In het najaar van 1995 was de minerale N in de bodem op alledrie de bedrijven beduidend hoger
dan in de voorgaande jaren. Drie jaar waarnemingen (minerale bodem-N, botanische samenstelling
en voederwaarde vers gras) op drie bedrijven zijn afgesloten en verslagen in een intern verslag.
Project 33850/33950. Onderzoek biologische veehouderij.
DWK heeft na een bijgestelde subsidieaanvraag voor praktijkonderzoek op het terrein van de
biologische veehouderij in augustus subsidie toegezegd voor 1996 voor de selectie van MBM
bedrijven en een verkennende studie naar de mogelijkheden voor de inrichting van een biologisch
proefbedrijf in 1997. De verkennende studie zal begin 1997 worden afgerond. In overleg met DLV
en het LBI worden MBM bedrijven geselecteerd.
Project 51131. Opname gras/klaver.
In 3 opnameproeven met melkvee met 2 niveau's van bijvoeding met krachtvoer op Heino in 1994
en 1995 was bij een gemiddeld klavergehalte van 50 % de opname bij gras/klaver gemiddeld niet
hoger dan bij gras. Ook met betrekking tot de opname lijkt er een optimum te zijn voor het
klavergehalte. Op grond van een voorlopige analyse is er tot 30-40 % klaver een positief effect van
het klavergehalte op de opname, daarna loopt het terug en is het soms negatief. Voederwaarde en
melkproduktie zijn bij gras/klaver iets hoger. De opname van gras/klaver werd beinvloed door een
wisselende en laag ds-gehalten en een hoog re-gehalte. In de nazomer van 1995 werd verse
gras/klaver van een perceel met een hoog klaver % door het vee geweigerd. Behalve met een laag
ds- en hoog ruweiwit gehalte zou dit ook kunnen samenhangen met een hoog blauwzuur gehalte. In
Nederland is hierover bij de nieuwe rassen nog onvoldoende bekend. Op grond van onderzoek uit
Zwitserland is het blauwzuurgealte bij het in de proef gebruikte ras Alice het hoogst. Daarbij
verlaagde een hoger blauwzuurgehalte de schade door slakken.
In de 1996 wordt in 2 vergelijkbare opnameproeven (voor- en nazomer) krachtvoerbijvoeding
vervangen door snijmais. De eerste indrukken wijzen op een stabielere opname met snijmais
waardoor de positieve invloeden van klaver beter tot uiting komen.
In de stalperiode 1995/1996 is een opnameproef uitgevoerd met kuil van gras/klaver en van gras bij
2 krachtvoerniveau's. De eerste indruk isdater geen verschil in opname is.
De voederwaardebepaling van gras/klaver vraagt aandacht. Goede standaarden voor in vitro
bepaling ontbreken.
Het klavergehalte loopt in de zomer 1996 op enkele percelen plaatselijk in korte tijd sterk terug. De
eerste druk isdat dit vooral zeer lichte zandgrond betreft.

2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Schriftelijk
Periodiek
• BoxemTj, 1996. Gebruik van gras/klaver ???,Veeteelt, no ..
• Schils R. en P. Snijders, 1996. "Alles met mate", ook bij witte klaver !vol 9 no 3.
• Schils R. en P. Snijders, 1996.Fosfaatbemesting op grasland in relatie tot stikstofbemesting, vol 9
no 4.
• van LentJ. en P. Snijders, 1996. Kandoorzaaien van grasen klaver beter?vol 9, 2
Tevens door Landbouwmechanisatie overgenomen en aangepast zonder contact op te nemen.
Anders
• Schils, 1995. Klaver in grasland. Veeteelt.
• Schils, 1996. Experiences with awhite clover based dairy system. RAGT, Loudeac, France.
• Schils, 1996. Melkveehouderijsystemen gebaseerd op witte klaver. Gebundelde verslagen van
de Nederlandse Verenigingvoor Weidebouw en Voederwinning no 36.
Inleidingen
• Schils,februari 1996. Experiences with awhite dover based dairy system. Franseveehouders en
voorlichters, Loudeac, France.
• Schils,juni 1996, Buitendag NVWV, Rondleiding over de gras-klaverbedrijven van de Waiboerhoeve.

3
3.1

PLANNING
Inhoud
De lopende fase van het programma wordt in 1996 beëindigd. Er zijn voorbereidingen getroffen
voor voortzeting. Het onderzoek met gras/klaver op Waiboerhoeve 2 wordt in april 1997
beëindigd. Rapportage vraagt nog tijd. Het aspectenonderzoek wordt nog voortgezet (projecten
33732 en 51131).
Erwordt nieuw onderzoek op het terrein van de biologische veehouderij opgestart. In overleg met
DLV en het LBI worden MBM bedrijven geselecteerd. De voorbereidingende waarnemingen
worden begin 1997 gestart. Per 1 mei wordt gestart met het eigenlijke onderzoek. Ook zijn er
plannen om gangbare praktijkbedrijven met belangstelling voor gras/klaver te volgen. In
samenwerking met Engeland wordt hiervoor een aanvullende EEG-subsidie gevraagd. Zowel voor
de gangbare gras/klaver bedrijven als voor de MBM-bedrijven wordt nagegaan of aansluiting bij
andere studies waarin praktijkbedrijven gevolgd worden tot besparingen kan leiden.
Een verkennende studie voor de inrichting van Heino als biologisch proefbedrijf zal begin 1997
worden afgerond.

3.2

Kennisoverdracht
Op 4 juni 1997 wordt een themadag over gras/klaver georganiseerd. Het plan is om tegelijkertijd
een voorlichtingsbrochure over het gebruik van gras/klaver uitte brengen. Dit gebeurt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en instituten die samenwerken in de Werkgroep Vlinderbloemigen.
De resultaten van het onderzoek met gras/klaver tot nu toe worden verwerkt in een groeimodel
voor gras/klaver ten behoeve van gebruik in BBPR. Daarmee worden verkenningen uitgevoerd,
zowel ten behoeve van de themadag en de voorlichtingsbrochure als om de keuze met betrekking
tot de omschakeling van Heino te ondersteunen.
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3.3

Capaciteit
Voor een vlotte voortgang van economisch onderzoek met gras/klaver, ook ten behoeve van de
themadag in juni 1997 (o.a. modelaanpassingen) isde capaciteit nogte beperkt.

3.3

Overzicht projecten
lopende projecten
nr
Project 33941:
Project 33732.
Project 33831:
Project 33850.
Project 33950.
Project 51131.

titel
Bedrijfsvoeringgras/klaver(afte ronden in 1997)
Teeltvanvoedergewasenvoor degeïntegreerde en biologische veehouderij.
Kengetallen biologische veehouderij
Management Biologische Melkveebedrijven.
Onderzoek biologische veehouderij Heino.
Opnamegras/klaver.

nieuwe projecten
Als voortzetting van het onderzoek op Waiboerhoeve 2 wordt gestreefd naar het volgen van de
introductie van gras/klaver op praktijkbedrijven:
Gebruik van gras/klaver op melkveebedrijven.

OVERIGE OPMERKINGEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE 1996
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVE!«S
DWT-code:
Programmanummer: 8
Volledige titel van het programma
Ontwikkeling van een bedrijfssysteem op zandgrond bij een suboptimale vochtvoorziening waarbij
op economische wijze veehouderij bedreven kan worden

1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: ir. R. Meijer
Uitvoerende instellingen: PR,AB-DLO, ID-DLO, SC-DLO en PAGV
Looptijd: 1993 t/m 1996
Beknopte omschrijving
Ontwikkeling van een bedrijfssysteem op zandgrond bij een suboptimale vochtvoorziening waarbij
de teelt en benutting van de gewassen door het vee centraal staat. Tevens zal aanvullend onderzoek
plaatsvinden naar voederproduktiesystemen in bredere zin waarbij van alternatieve gewassen bij een
milieutechnisch verantwoorde teelttechniek o.a. waterverbruik, voederproduktie, N-benutting en
economie onderzocht worden onder bovengenoemde suboptimale teeltomstandigheden. Met de resultaten van dit onderzoek worden o.a. teelttechnische, economische en bedrijfsmanagementmodellen verfijnd en uitgebreid.
Trefwoorden
Droogte, Vochtvoorziening, Teelttechniek, Voedergewassen, Mineralenbenutting, Economie

Werktitel: Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden

1.7

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Nutriëntbeschikbaarheid van luzerne
In het voorjaar van 1996 iseen notitie opgesteld waarin de stand van zaken is weergegeven met betrekking tot het voederwaarderingsonderzoek van luzerne. Deze notitie, die is besproken in de
werkgroep Ruwvoederwaardering van het CVB, is opgesteld met het oog op voortzetting van het
onderzoek aan luzerne, waarbij aandacht isgevraagd voor verklarend onderzoek naar de in verhouding gunstige dierprestaties van melkvee en jongvee op rantsoenen met luzerne. Genoemde werkgroep onderstreepte de wenselijkheid van voortgezet onderzoek aan luzerne en heeft dit ook onder
de aandacht gebracht van de direkties van PRen ID-DLO. Aansluitend hierop iseen project-voorstel
geformuleerd met als doel meer zicht te krijgen op variatie in passagesnelheid van voer door het
verteringskanaal van herkauwers en het effect daarvan op de voederwaardering. Daarbij zou luzerne
een belangrijke proeffactor kunnen zijn. Dit projectvoorstel is voor subsidiëring ingediend bij het
Produktschap voor Veevoeder. Helaas heeft dit voorstel niet voldoende hoog gescoord op de prioriteitenlijst om voor 1997 voor subsidie in aanmerking te komen.
De voederproef met luzerne, waarbij is gekeken naar het effect van verschillende maaistadia, is in
het stalseizoen 1995/96 herhaald. De resultaten liggen in lijn met de resultaten van het eerste
proefjaar. Wederom was op basis van dierprestaties de voederwaarde van luzerne onderschat, zij
het in mindere mate dan in heteerste jaar.
Door ID-DLO is ook in 1996 laboratoriumonderzoek uitgevoerd met monsters afkomstig van proefvelden op proefbedrijf Cranendonck. De resultaten van dit onderzoek waren bij het einde van de
verslagperiode nog niet beschikbaar.
Beperking vochtvoorziening en teelt voedergewassen
- Vergelijking voedergewassenonder suboptimale vochtvoorziening
In 1996 is het onderzoek waarbij vier voedergewassen (snijmais,luzerne, voederbieten en triticale)
en twee grassoorten (Engelsraaigras en rietzwenkgras) onder suboptimale vochtvoorziening zijn vergeleken voortgezet. De opbrengsten van 1996 zijn nog niet compleet, alleen van het gewas triticale
is de eindopbrengst bekend. De opbrengst van triticale was in 1994 en 1995 met bijna 13 ton ds
hoog en het meest stabiel. Doordat 1996 het voorjaar begon met een vochttekort was de opbrengst
duidelijk lager, namelijk resp. 6 en 11 ton ds/ha in Gastel en Leende. De opbrengsten van luzerne
en voederbieten vielen enigzins tegen.Voor snijmaisteelt was er in de jaren 1994 en 1995 regelmatig een vochttekort waardoor de groei werd gestoord en vaak te weinig kolfzetting plaatsvond. Het
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laatste jaar was iets beter, maar vooral door een vochttekort in het voorjaar zullen de snijmaisopbrengsten tegenvallen.
Onder droge omstandigheden bleek Rietzwenkgras een hogere opbrengst te halen dan Engelsraaigras. Ook bleef de conditie van rietzwenkgras onder droge omstandigheden duidelijk beter. Op de
locatie Gastel met het grootste vochttekort "as het verschil geringer. Hier zijn beide grassoorten
door droogte vrijwel afgestorven en moesten ze worden doorgezaaid. Ook in 1996 is er een groot
verschil in droogteresistentie, waarbij rietzwenkgras zich weer onderscheid in positieve zin.
Alle drie proefjaren blijken droge jaren te zijn geweest met te grote vochttekorten voor een optimale
produktie. De akkerbouwmatig geteelde voedergewassen bleken het meest gevoelig met uitzonderingvan triticale. Het telen van een nagewas Italiaansraaigras natriticale bleek vrij riskant.
- Vergelijking Engels- en Italiaans raaigras
Aansluitend op de droogteproeven onder suboptimale omstandigheden is in Overijssel een aanvullende proef aangelegd met twee typen Engelsraaigras en Italiaansraaigras. De proef wordt uitgevoerd
bij twee stikstofniveaus en twee maairegimes. In 1994 en 1995 gaf Italiaansraaigras de hoogste opbrengst. De verschillen tussen de twee typen Engelsraaigras waren beide jaren gering. Uit worteltellingen eind 1995 kwam naar voren dat het Italiaansraaigras duidelijk een minder intensief wortelstelsel had dan Engelsraaigras. Na de vrij lange en soms strenge winter van 1995/1996 was het Italiaans
raaigras gedeeltelijk uitgevroren en moestworden doorgezaaid.
- Effectmaairegime luzerne
In twee proeven wordt het effect van maairegime en stoppelhoogte op de opbrengst,voederwaarde
en persistentie onderzocht. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat met het huidig maaiadvies aangaande de drogestofopbrengst en voederwaarde niet de hoogste opbrengsten worden gehaald. Door
de eerste twee sneden vroeger dan het advies te maaien bleek een hogere opbrengst mogelijk. Op
basisvan deze voorlopige resultaten lijkt hetwaarschijnlijk dat het maaiadvies zalworden aangepast.
Beregenen op maat
In het voorjaar van 1996 is het onderzoek naar de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van de CLM
beregeningsplanner van start gegaan. Binnen dit onderzoek wordt samengewerkt door PR, SC-DLO,
PAGV en DLV. De coördinatie wordt uitgevoerd door Projecbureau NCB, LIB en de Provincie Brabant. Het onderzoek isvan start gegaan op proefbedrijf Cranendonck en op 7 praktijkbedrijven waar
intensief waarnemingen worden verricht.
- Cranendonck
Op proefbedrijf Cranendonck zijn de afgelopen zomer 2 beweidingssystemen uitgevoerd waarvan
één systeem zonder beregening en één systeem met beregening waarbij gebruik is gemaakt van de
CLM beregeningsplanner.
Omstreeks half augustus was de grasopbrengst in het systeem met beregenen bijna 3.5 ton ds/ha
hoger dan in het systeem zonder beregenen. De hogere grasopbrengst is verkregen door ca. 6 keer
te beregenen met een gemiddelde watergift van ca. 22 mm/keer. Dit betekent dus dat 1 mm water
ca. 25 kgds heeft opgeleverd!
- praktijkbedrijven
Door het PRzijn 7 praktijkbedrijven begeleid bij het gebruik van de beregeningsplanner. Op deze
bedrijven zijn wekelijks grondmonsters genomen voor bepaling van het vochtgehalte op 5 percelen
per bedrijf (4 grasland en 1 maisperceel). Met behulp van grashoogtemetingen isde grasgroei bijgehouden. Alle graslandpercelen zijn gekarteerd op botanische samenstelling en zodedichtheid. De
werkelijke worteldiepte is met behulp van de wortelboor bepaald. Uit deze tellingen bleek dat de
werkelijke worteldiepte nogal kan afwijken van de potentiële worteldiepte. Het berekende vochtgehalte van de grond volgens de planner week vrij vaak af van de werkelijke vochtgehaltes. Ook bleek
de capillaire nalevering vaak kleiner dan volgens de planner aangegeven.
Het gebruik van de planner heeft duidelijk meer inzicht verschaft in de bodemtoestand van de bedrijven voor de veehouder en onderzoek. Dit inzicht heeft ertoe bijgedragen dat de veehouder bewuster omging met beregening en meestal per gift een kleinere hoeveelheid water gebruikte het-
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geen tot een efficiënter watergebruik kan leiden.
Een aantal zaken /ragen nog nader onderzoek o.a. keuze van juiste beregeningseenheden; variatie
binnen percelen; ontwikkeling van een beregeningsstrategie waarbij economische criteria worden
meegenomen; drogen van grondmonsters met behulp van een magnetron om de planner snel te
kunnen bijstellen; gebruik van de kneedmethode om snel inzicht te krijgen in de actuele vochtgehalte van de grond.

2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Tijdens de open dagen op proefbedrijf Cranendonck isergveel aandacht besteed aan de presentatie
van de resultaten van dit onderzoeksprogramma waarbij veel nadruk is gelegd op 'beregenen op
maat o.a. door een beregeningsdemonstratie te organiseren. Ook in de vakbladen is uitgebreid aandacht besteed aan de droogteproblematiek en met name aan het beregeningsonderzoek. Verder is
een studiegroep van 23 veehouders begeleid bij het gebruik van de beregeningsplanner door voorlichtings- en evaluatiebijeenkomsten te organiseren.
Komende winter zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor geïnteresseerde
agrariërs.
Publicaties 1996
• Boxem, Tj. en B. Philipsen. Niet beregenen droogtegevoelig grasland kost geld. PO 1996 (2) en
Veeteelt april 1996.
• Celder, A.H. van en J.W. Cone. Vergelijkend onderzoek naar de in vitro vertering van vers gras,
grassilage,verse luzerne en luzernesilage met behulp van de gasproduktietechniek. Intern rapport
ID-DLO (in voorbereiding).
• Hindle, V.A. en A. Steg. Nutriëntbeschikbaarheid van luzerne: chemische samenstelling en verteerbaarheid. Intern rapport ID-DLO (in voorbereiding).
• Meijer, R. en M. van Walbeek. Luzerne beperkt alternatief voor gras. PO 1996 (2), Boerderij/Veehouderij 81 no. 11 en Veeteelt februari 1996.
• Schans, D. van der (PAGV), H. Everts (PR), P. Snijders (PR) en F. Aarts (AB-DLO). Grote variatie
in opbrengsten voedergewassen op droogtegevoelige grond. PO 1996 (3).

3
3.1

PLANNING
Inhoud
Er wordt druk gewerkt aan de beschrijving van een nieuw programma als opvolger van het huidige
programma 'Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden'. In het nieuwe programma zal naast droogte
ook aandacht worden geschonken aanvernatting en natuur.
De economische evaluatie van de droogteproblematiek is inmiddels van startgegaan.
Het onderzoek van het ID-DLO naar de nutriëntbeschikbaarheid van luzerne wordt hopelijk komend jaar afgerond.
Komende winter worden voederproeven uitgevoerd met Triticale zowel bij jongvee als bij melkvee
terwijl komende zomer wederom aandacht wordt geschonken aan 'beregenen op maat', zowel op
praktijkbedrijven als op Cranendonck.

3.2

Capaciteit

3.3

Kennisoverdracht
Erwordt gewerkt aan een publicatie over 'luzerne-onderzoek' die december '97 moet zijn afgerond.
Ook is er een publicatie in voorbereiding over 'De economie van droogtetolerante gewassen'
(voorjaar '98). Daarnaast worden er artikelen geschreven over 'verdroging en beregening in de praktijk' (april '97) en 'economie droogte tolerante gewassen' (oktober '97). Over de toekomstplannen
voor Cranendonck wordt een themadag georganiseerd waarvan de uitkomst zal worden gebruikt
voor een nieuw onderzoeksprogramma dat in 1997 zal worden beschreven.
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3.4

Overzicht projecten
15350 Economische berekeningen droogte
33860 Beregenen op maat
33992 Onderzoek vochtvoorziening voedergewassen
51462 Droogte-tolerante gewassen
51831 Nutriëntbeschikbaarheid van Luzerne

OVERIGE OPMERKINGEN
Door ID-DLO zullen verdere mogelijkheden worden nagegaan om externe financiering te verkrijgen
voor hetvoederwaardeonderzoek van luzerne. Daarbij wordt o.a. gedacht aan het bedrijfsleven.
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VOORTGANGSRAPPORTACE)
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Volledige titel van het programma
Ontwikkelen van een bedrijfssysteem meteen automatisch melksysteem.

1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: A.T.J. van Scheppingen
Uitvoerende instellingen:PR
Looptijd:verlengd tot 1997
Beknopte omschrijving
Onderzoek naar de praktische inpasbaarheid van een automatisch melksysteem binnen een
melkveehouderijbedrijf. Belangrijke aspecten hierbij zijn aan welke de bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering moeten voldoen om de toepassing van een automatisch melksysteem mogelijk te maken.
Daarnaast worden de effecten op melkkwaliteit, diergezondheid, milieu, energie en economie
onderzocht.
Thema's
DWT-thema's: Bedrijfsontwikkeling, gezondheid, welzijn en gedrag, proces en bewaartechnologie,
mesten ammoniak, energie.
PR-trefwoorden: Automatisering, milieu-effecten, energiebesparing, stallayout, diergezondheid,
dierkenmerken, melkkwaliteit, economie, arbeid, beweidingssystemen.

Intern nummer: 9

Werktitel: Bedrijfsvoeringautomatisch melken

1.7

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Vanaf april 1995 is het aantal dieren, na een flinke opschaling in het voorgaande jaar, op een
zelfde niveau gebleven. Het aantal varieerde tussen 53 en 68 koeien. Ook het afgelopen jaar zijn
de nodige technische aanpassingen en updates gerealiseerd. Naar onze mening verbetert de
technische performance nog steeds. Desondanks blijven er nog de nodige wensen m.b.t. de
technische performance.
Project 14120 Ontwikkeling AMS op deWaiboerhoeve
De proef met de vergelijking tussen vrij- en eenrichtingsverkeer die in 1995 is uitgevoerd is geheel
verwerkt. Uit deze proef bleek dat de gewenning van de dieren aan de verschillende behandelingen
langer duurde dan op basis van eerder onderzoek (met minder koeien) werd verwacht. De
publicatie van dit onderzoek hiervan verschijnt eind 1996.
Als vervolg op deze proef is in het voorjaar van 1996 een vergelijking tussen eenrichtingsverkeer en
een variant met een selectiepoort (PR 3090) uitgevoerd. Dieren die het AMS te weinig bezochten
mochten niet door de selectiepoort en hadden eenrichtingsverkeer. De koeien die wel vaak genoeg
het AMS bezochten mochten wel door de poort en hadden vrij koeverkeer. De resultaten van deze
proef zijn in bewerking.
In augustus 1996 zijn twee proeven gestart (PR 3093 en 3094). Hierbij wordt getracht het aantal
melkmalen van de dieren te sturen met een selectiepoort en met (verschillende hoeveelheden)
krachtvoer in het AMS. Om het effect op melkproduktie te meten wordt één groep met dieren 2
keer per dagen de andere groep 3 keer per daggemolken.
In augustus 1996 is een automatisch opdrijfsysteem in het AMS geïnstalleerd. De redenen hiervoor
waren dat sommige dieren voor of na het AMS-bezoek naast de melkbox bleven staan. Hierdoor
werd de voortgang van het melken belemmert, met alsgevolgdat de veehouder in moest grijpen.
Van de dieren die bij het systeem zijn toegelaten werden er afgelopen jaar 10 dieren uit de groep
afgevoerd omdat het aansluiten moeilijk verliep. Het aansluitpercentage bedroeg gemiddeld
ongeveer 90 %.
Door de leverancier van het AMS werden aanpassingen verricht aan de software. De apparatuur
werd in beperkte mate aangepast. Het melktransportgedeelte veroorzaakte enkele keren een te
hoog kiemgetal. In de nieuwe installaties wordt een ander systeem toegepast. Het celgetal blijft
variëren tussen de 90.000 en 130.000.

Sf

Door het PR is het automatisch melken voorgedragen voor plaatsing op de VAMIL-lijst (vervroegde
afschrijving voor milieuvriendelijke apparatuur).
Invloed van het aantal aansluitpogingen
In 1995 is een proef uitgevoerd naar de invloed van het aantal benodigde aansluitpogingen op de
melkafgifte van de dieren. Het verwachte negatieve effect (Oxytocine) van herhaalde aansluitpogingen werd niet aangetoond. Melkproduktie en melktijd werden niet beïnvloed, wel was er een
invloed op de melkafgiftecurve. Door het ontbreken van hoogproduktieve dieren in dit onderzoek,
is besloten hette herhalen in 1996 met onder andere hoogproduktieve dieren. De resultaten zijn in
grote lijnen overeenkomstig het eerdere onderzoek, zodat geconcludeerd kan worden dat een
minder goede aansluitperformance geen negatief effect op melkafgifte en produktie zal hebben.
Project 16031 Melkrobot praktijkbedrijven
In dit projectplan werd beoogd gegevens van praktijkbedrijven te monitoren en ervaringen uit te
wisselen. Gegevensmonitoring vindt nu alleen nog plaats op een van de drie eerste Prolion AMS
bedrijven, aangezien de twee andere bedrijven zijn gestopt met automatisch melken. Accent in dit
proefplan ligt nu vooral op de uitwisseling van informatie en ervaringen om enerzijds de
prioriteitsstelling van uit te voeren onderzoek te onderbouwen en anderzijds om een zo goed
mogelijk beeld te vormen van eventuele eisen m.b.t. toekomstige stal lay-outs bij verschillende
bedrijfssituaties.
Zomer 1996 is het bedrijf, waar de monitoring nog steeds plaats vindt, na 4 jaar weer gestart met
beweiding. De ervaringen met weidegang waren positief. De melkproduktie was hoger dan in
voorgaande jaren. De melkkwaliteit was goed, het kiemgetal was gemiddeld 15, het celgetal
gemiddeld 213.000. Naastdit bedrijf zijn ook nog contacten met 4 andere bedrijven die beweiding
toepassen, zowel Lely als Prolion bedrijven. De ervaringen zijn ook hier over het algemeen goed te
noemen.
Van een ander praktijkbedrijf bestond twijfel over de produktieverhoging bij 3 maal daags melken.
Op een ander praktijkbedrijf bestond twijfel over de produktieverhoging bij 3 maal daags melken.
Volgens de veehouder trad geen produktieverhoging op door het onregelmatige melkinterval. Bij de
verwerking van de beschikbaar gestelde data bleek dat door verstrengeling geen duidelijke
conclusies getrokken konden worden.
2.2

Capaciteit
In 1996 is de inzetvanuit het onderzoek ongeveer 1 mensjaar geweest

2.3

Kennisoverdracht
Al vanaf de start van het programma is er periodiek overleg geweest met de gebruikers van
automatische melksystemen. Vanaf 1995 is het aantal AMS-gebruikers sterk toegenomen. Daarom
is in maart 1996 een eerste bijeenkomst georganiseerd met alle nederlandse AMS-gebruikers. Op
basis van deze eerste studiedag is zowel vanuit het PR als vanuit de gebruikers de wens uitgesproken om periodiek gegevens met elkaar uit te wisselen. Begin volgend jaar wordt bij voldoende
belangstelling een tweede bijeenkomst georganiseerd.
Inleidingen
Jagtenberg, C.J., themadag met melkrobotgebruikers, maart 1996, Verslag onderzoek naar
koeverkeer.
Scheppingen, A.T.J. van, Melkrobot, Ta werkconferentie "Gissen of bewust beslissen" Ede, 16
oktober 1996.
Diversen
Eén publicatie en twee artikelen (over onderzoek naar melkcapaciteit en verslagvan een bedrijfsbezoek) mochten niet gepubliceerd worden i.v.m. de mogelijke negatieve marktwerking. Er vindt
overleg plaats over de vorm en tijdstip van eventuele publikatie.
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3
3.1

PLANNING
Inhoud
Gezien de beperkte inzet van menscapaciteit ligt de nadruk op het afronden van diverse publicaties
en artikelen. Voor 1997 zijn drie publicaties gepland, routingonderzoek 1995, routingonderzoek
1996 en een overzicht van het onderzoek van 1992 tot 1995. Daarnaast zal nog interne discussie
moeten plaatsvinden omtrent de extra inzet van de afdelingen Veehouderij en Melkwinning voor
het schrijven van twee wetenschappelijke artikelen (over routing en Oxytocine).
Verder zijn er de volgende opties voor onderzoek:
• vaker ruwvoer verstrekken aan hetvoerhek (bv 6 keer i.p.v. 2 keer)
• koppeling van de krachtvoerbox aan het AMS
• voeren van krachtvoer zonder dat koeien gemolken worden.
• beweiding bij automatisch melken

3.2

Capaciteit

4

OVERIGE OPMERKINGEN
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VOORTGANGSRAPPORTAGE

1

ALGEMENE GEGEVENS

1.1

DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma

Programma 10

Het ontwikkelen en beheren van natuur op duurzame melkveehouderijbedrijven en het toepassen
van veehouderij alsbeheer van natuurgebieden.
WerktKefc Bedrijfsvoeringveeftowferfgen «tataar
1.3

Programmaleider: W. Luten

1.4

Looptijd: 1995 t/m 1998

2

VOORTGANG

2.1

Inhoud
Zegveld en demobedrijven
Het lopende onderzoek naar het beheer van sloot- en slootkanten isongewijzigd voortgezet De
resultaten van de vegetatiekarteringen die jaarlijks worden uitgevoerd zijn met elkaar vergeleken
en besproken met de karteerders. Er waren nog geen eenduidige conclusies te trekken. Het totale
aantal soorten in de sloot en op de slootkant nam licht af. Op de terrassen en taluds tekent zich
een duidelijk positieve ontwikkeling af. Op de onbemeste stroken isen blijft het aantal soorten
laag. In 1995 werd gestart met een proef naar de invloed van vijf systemen van schonen op het
sloot- en slootkantprofiel en de vegetatie. Het bleek zeer tijdrovend en moeilijk om een exacte
beschrijving te maken van het profiel. Daarom werd de meetmethode aangepast waardoor in de
helft van de tijd de belangrijkste informatie kan worden verzameld. De ervaringen die in de loop
der jaren zijn opgedaan met het slootschonen zijn beschreven in een themaboekje "slootschonen"
dat bij de demonstraties op de Open Dagen Zegveld werd uitgereikt Ook op de demobedrijven
waar op drie sloten een demo slootschonen is aangelegd roept dit veel discussie op. In 1996 zijn
voorbereidingen getroffen voor een nieuw onderzoek met betrekking tot slootkantbeheer. Bij dit
onderzoek wordt bij 4 slootkanten onderzocht wat het effect isvan weiden, vroeg maaien en laat
maaien op de slootkantvegetatie.
Het aantal weidevogels op Zegveld neemt weer iets toe. Bij de demobedrijven Verkerk en Bor van Gils is het stabiel. Bij Maas was er ondanks het hoge aantal in 1995 nog een toename in 1996.
Als navolging op het onderzoek "Kroosverwijderen" wordt in opdracht van project Gebiedsgericht
Waterbeheer in peilgebied Bergambacht een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het niet
bemesten van slootkant en een aansluitende strook van 0,5 m. Dit onderzoek dient om vast te
stellen wat de opbrengstderving iswanneer de slootkant niet wordt meebemest.
In september 1996 is op Zegveld een themadag gehouden waarin de stand van zaken en de
gewenste voortgang is besproken met vertegenwoordigers uit veehouderij, onderzoek en beleid.

Aver Heino

•75

In samenwerking met Landschapsbeheer Overijssel, isdoor twee stagiaires, een videopresentatie
en een diabandserie over Agrarisch natuurbeheer op Aver Heino gemaakt Daarnaast is een
wandelroute over het bedrijf aangelegd. Bezoekers kunnen met een informatiegids deze route
zelfstandig lopen. Doordat de begeleidingsgroep door de ophefing van het landbouwschap heeft
opgehouden te bestaan en door het ontbreken van subsidies zijn in 1996 geen nieuwe
onderwerpen aangepakt De nazorg aan beplanting (onkruidvrij houden van jonge aanplant,
inplanten van nieuwe boompjes etc.) moet uit eigen middelen worden gefinancierd. Het
enthousiasme van de bedrijfsleider zorgt ervoor dat dit project door blijft lopen.

MDM-bedrijf 'n Pol in Boekelo
In samenwerking met de Stichting agrarisch welzijn (Stawel) in Enschede en het Biologisch station
Zwillbrock (BSZ) uit Vreden, Duitsland wordt op dit bedrijf ervaring opgedaan met het randen- en
biotoopzomenbeheer. Uit de berekeningen, op basisvan tijd- en kostenregistratie, blijkt dat het
zoombeheer aanzienlijk duurden isdan het randenbeheer. Het geoogste materiaal uit de zomen is
nauwelijks vervoederbaar en de hoeveelheid werk ligt aanzienlijk hoger. In 1995 is een groot
aantal verschillende dagvlinders geteld. Omdat de vlinderstand zich landelijk goed ontwikkelt is
het niet te zeggen in hoeverre dit met het zoombeheer te maken heeft

Cranendonck
Voor proefbedrijf Cranendonck worden plannen ontwikkeld om een onderzoeks- en
demonstratie-project natuur en landschap te starten. Hierbij wordt gedacht aan verschillende
vormen van beheersovereenkomsten voor gras- en bouwland. Voor grasland wordt zowel gedacht
aan volveldsbeheer alsaan randenbeheer. Dit project zal voornamelijk een demonstratiekarakter
krijgen, omdat al voldoende over deze materie bekend is.Voor bouwland (triticale en snijmais)
wordt gedacht aan verschillende vormen van akkerrandenbeheer. Dit isnieuw omdat deze
gewassen niet in een akkerbouwrotatie zitten. Hierbij komen ook verschillende onderzoekvragen
naar voren over inpasbaarheid en het invullen van randenbeheer met andere gewassen langs
snijmais. Dit randenbeheer sluit tevens aan bij de wens tot spuitvrije zones. Gezien het grote
areaal mais in het zuidelijk zandgebied en de uitstraling van het proefbedrijf naar de veehouderij
verdient dit zeker ondersteuning.
Verder zijn plannen besproken om in samen werking met het waterschap onderzoek te doen naar
natuurvriendelijke inrichtingsvormen van beekoevers. Op het bedrijf isruimte voor demonstraties
van randenbeheer langs houtopstanden, onderhoud van houtwallen, bosranden, erfbeplanting,
kleine landschapselementen etc.

2.2

Capaciteit
De huidige bemensing is nauwelijks toereikend om alle activiteiten in het kader van Veehouderij
en Natuur op Zegveld en de drie demobedrijven voldoende gestalte te geven. Lopende, maar

<t

zeker nieuwe activiteiten op de andere bedrijven krijgen daardoor niet de aandacht die ze
verdienen.

2.3

Kennisoverdracht
•

Open d a g M D M - bedrijf 'n Pol Boekelo, zoom en randenbeheer

•

Open dagen Zegveld met demonstraties slootschonen

•

Open dag Bor - van Gils

•

Inleiding "Boerennatuur, mooi en niet duur"; DonateursdagPR

•

Open dagen Waiboerhoeve

•

Kroosverspreiding over graslandpercelen. Verslag praktijkproef Bergambacht, december 1995

•

Natuurbeschermers en veehouders vinden elkaar in de sioot; Praktijkonderzoek 9 nr. 1

•

Demonstratiebedrijven Veehouderij en Natuur; Praktijkonderzoek 9 nr. 2, p 1-3

•

Kosten natuurvriendelijk slootbeheer; Praktijkonderzoek 9 nr. 2, p 23 - 25

•

Informatiegids Voorbeeldbedrijf'n Pol

•

Slootkant bepaalt systeem slootschonen; Praktijkonderzoek 9 nr. 4, p 12 - 14

•

Kroosverwijderen verbetert waterkwaliteit; uitrijden op grasland geen bezwaar;
Praktijkonderzoek 9 nr. 4, p 15 - 17

•

Slootonderhoud; Slootkant bepaalt onderhoudssysteem;
Landbouwmechanisatie 9, sept 1996, p62- 64

•

Slootonderhoud; Kroosverwijderen verbetert waterkwaliteit;
Landbouwmechanisatie 9, sept 1996, p65

• Themaboekje Slootschonen
•

3

Studiedag en veldochtend DLV bedrijfsdeskundigen natuur

PIANNINC
Het onderzoek op Zegveld wordt grotendeels in ongewijzigde vorm voortgezet Mede naar
aanleidingvan de themadag wordt geprobeerd meer aandacht te besteden aan demonstraties en
voorlichting. Op deze themadag werd de behoefte geuit tot een verbreding van agrarisch
natuurbeheer over alle proefbedrijven te komen. Mede omdat de andere bedrijven ook al
activiteiten of plannen in deze richting hebben, wordt getracht agrarisch natuurbeheer tot een
onderdeel te maken van het totale praktijkonderzoek. Omdat de huidige bemensing hiervoor
onvoldoende is, is bij het ministerie van LNV subsidie aangevraagd om voor drie jaar een
deskundige op dit terrein aan te stellen.Afhankelijk het antwoord op dit verzoek kunnen de
activiteiten op Aver Heino worden uitgebreid en kunnen nieuwe zaken worden gestart op
Cranendonck, Bosma Zathe, Waiboerhoeve en De Marke.

4

OVERIGE OPMERKINGEN
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VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Programmanummer: 11
Volledige titel van het programma
Nutriëntenopname en -benutting, diergezondheid en vruchtbaarheid op bedrijven met een hoge
melkproduktie per koe

1.3
1.4

Programmaleider: ir R. Meijer
Uitvoerende instellingen: PR, CLO-Instituut 'De Schothorst, ID-DLO, IKC-RSP, Faculteit Diergeneeskunde (FD) Utrecht, Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), LUW
Looptijd: 1993 t/m 1996
Beknopte omschrijving
Door het volgen van de voeropname, produktieverloop en de ziekte- en vruchtbaarheidsproblematiek op een bedrijf met een zeer hoge melkproduktie per koe wordt inzicht verkregen in de
problemen in de bedrijfsvoering bij hoge produktieniveau's zoals die in Nederland steeds meer
voorkomen. Doel is hetverbeteren van voeding en ziektepreventie op zodanige wijze dat de praktijk
van informatie kan worden voorzien hoe problemen in de bedrijfsvoering bij hoge produktieniveau's
voorkomen kunnen worden. De gegevens uit deze studie worden tevens gebruikt voor de realistatie
van een model dat de nutriëntenopname en -benutting weergeeft ten behoeve van een betere adviseringvan de veevoeding naar de praktijk.

Werktitel: Bedrijfsvoeringhogemelkproductie

1.5
1.6

1.7

Trefwoorden
Diergezondheid, Veevoeding, Hoge melkproduktie, Nutriëntenopname, Nutriëntenbenutting, Veevoeding, Voeropname, Krachtvoeradvisering, Koemodel

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Voeding en management hoogproduktieve veestapel
Het produktieniveau (bedrijfseconomisch) bedroeg het afgelopen boekjaar 10257 kg melk met
4,16% vet en 3,59% eiwit. Op basis van afgesloten lijsten (NRS) bedroeg de produktie 11.227 kg
melk met 4,15% vet en 3,57% eiwit in 335 dagen. In de rangschikking op basis van de vet- en eiwitproduktie (305 dagen) werd de eerste plaats ingenomen in de provincie Flevoland en landelijk
gezien een verdienstelijke 14e plaats. De krachtvoeraankoop (inclusief jongvee) lag op 3015
kg/koe/jaar en daarnaast isgemiddeld ca. 785 kgdsMKS/koe/jaar verstrekt.
Door een P-vrij mineralenmengsel te voeren en door het achterwege laten van P-toevoegingen aan
krachtvoer is het fosfaatgehalte in de mestteruggebracht van 1,8 kg/ton naar 1,3 kg/ton. Alles wat er
nu aan fosfor in het rantsoen zit komt uit het ruwvoer en de krachtvoergrondstoffen. Daarmee is de
P-voorziening nog steeds voldoende gedekt. De fosfaatuitscheiding bedroeg het laatste jaar 35
kg/koe/jaar terwijl normatief wordt uitgegaan van 41 kg/koe/jaar.
Ten aanzien van de diergezondheid kan gesteld worden dat het 'bedrijfsprobleem' mastitis nog
steeds niet isopgelost, ondanks het uitvoeren van tal van maatregelen. In samenwerking met de Gezondheidsdienst en de afdeling Melkwinning zijn ook het laatste jaar de nodige inspanningen verricht. Sinds de melkklauwen in april '96 zijn vervangen door lichtere melkklauwen gaat het melken
een stuk beter (duidelijk minder luchtzuigen). Het effect van al deze maatregelen op de uiergezondheid zijn is nog niette geven. Het lijkter echter op dat hetaantal mastitisgevallen afneemt.
Bedrijfseconomie en mineralenbalans Melkvee 4
Vanaf het boekjaar 1995/96 is meer nadruk gelegd op het vastleggen van bedrijfseconomische en
milieutechnische kengetallen van Melkvee 4. Vanaf 1995 is daartoe een volledig gesloten bedrijfsvoering nagestreefd. Vanwege de (te) geringe overdraagbaarheid van de bedrijfseconomische kengetallen als gevolg van bedrijfsspecifieke kenmerken die voortvloeien uit de onderzoeksdoelstelling
wordt de bedrijfseconomische boekhouding niet verder voortgezet. Wel zal het saldo opbrengst min
voerkosten worden gegeven. Erzal worden overwogen in hoeverre aanvullende modelberekeningen
zinvol zijn.
Het stikstof- en fosfaatoverschot bedroegen het afgelopen jaar resp. 230 en 30 kg/ha.
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Ontwikkelen nieuw koemodel
Met de ontwikkeling van een nieuw koemodel, dat een beschrijving geeft van voeropname en
melkproduktie op populatieniveau, is het laatste jaar duidelijk voortgang geboekt. De modellering
van de onderdelen voeropname, produktie en gewicht verkeren in een afrondende fase
(rapportage). Wel moet de link nog worden gelegd tussen deze onderdelen (energieverdeling). Een
eerste wetenschappelijk artikel betreffende 'mobilisatie van lichaamsreserves' is reeds in concept
gereed.

2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Publicaties 1996
• Boxern, Tj. Erfahrungen mit hochleistungskühen in der praxis. Beitrage zur 8. Seminar der
Deutsch-Niederländische Arbeitsgruppe für Rinderhaltung.
• Meijer, R. en Tj. Boxern. Lager fosfaatgehalte rundveemest mogelijk. PO 1996 (4) en Veeteelt juli
1/2 1996.
• Meijer, R. Voeren op maat met minder eiwit en fosfaat. PO 1996 (5) en Boerderij/Veehouderij
81 no. 20.
• Meijer, R. Hoogproduktieve koeien: meer reserves of efficiënter?. PO 1996 (6) en Veeteelt september 2 1996.
Inleidingen
Erzijn en worden diverse inleidingen over Melkvee 4 gehouden door Boxem, Hanekamp en Meijer
(zie ook jaarverslag PR).

3
3.1

PLANNING
Inhoud
Het hoogproduktiebedrijf stopt per 1 mei 1997. Ook de laatste periode zal er nadrukkelijk gestreeft
worden naar het minimaliseren van ziekten en aandoeningen waarbij met name de mastitisproblematiek de nodige aandacht blijft vragen. Het volgen van een bedrijfseconomische boekhouding zal
niet worden voortgezet in de huidige omvang maar zal worden beperkt tot saldo opbrengst minus
voerkosten.
Aanvullend op het koemodel zullen andere methodieken worden ontwikkeld en onderzocht gericht
op hetverbeteren van individuele krachtvoeradvisering.

3.2

Capaciteit

3.3

Kennisoverdracht
De resultaten van het onderzoek op het hoogproduktiebedrijf worden vastgelegd in een publicatie
(voorjaar '98). Daarnaast is het de bedoeling om themadagen te organiseren rondom 'Hoge produktie per koe' (najaar '97).

3.4

Overzicht projecten
13192 Vastleggen mineralenbalans Melkvee 4
16162 Bouw computerprogramma Koemodel
17333 Bedrijfseconomische boekhouding Melkvee 4
17353 Vastleggen bedrijfseconomie Melkvee 4
51832 Ontwikkeling bedrijfssysteem hoogproduktief melkvee

4

OVERIGE OPMERKINGEN
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VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
ALGEMENE GEGEVENS
1.1 DWT-code:
Programma: M
1.2 Volledige titel van het programma
Het verbeteren van de melkafgifte door melktechnische aanpassingen, met een minimaal risico voor
de uiergezondheid en een optimaal dierlijk welzijn.

Werktitel: Beter melken
1.3 Programmaleider: ir. E. Schuiling
(2-de versie rapportage in december 1996 geschreven door: ir. F. Neijenhuis)
1.4 Uitvoerende instellingen: Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR)
1.5 Looptijd: 1994 t/m 1997
1.6 Beknopte omschrijving
Door de sterk verhoogde melkproducties wordt tijdens het melken steeds meer geëist van koeien. De
melkwinning zal hierop in moeten spelen. De schadelijke effecten van de toegenomen melktijden
zullen moeten worden geminimaliseerd voor het behoud van het welzijn van het dier en de uiergezondheid. Door het meten, beoordelen en corrigeren van de werking van de tepelvoering kan een
deel van de tekortkomingen worden opgelost. Eenverdere optimalisering kan worden bereikt door het
diergericht melken, waarbij de melkmachine wordt gestuurd op basis van diereigenschappen zoals
melkstroom, lactatiestadium en karakter.
1.7. Thema's
DWT-thema's
Gezondheid, welzijn en gedrag
PR-trefwoorden
melkwinning, speenconditie, mastitis, tepelvoering, dierlijk welzijn, melken, melktechniek
2

VOORTGANG

2.1 Inhoud
SPEENCONDITIE
Het doel van dit project is meetinstrumenten voor speenconditie te ontwikkelen. De speen is de 'first
line defence' tegen mastitis veroorzakende bacteriën. Als de speenconditie wordt aangetastzal de kans
op mastitis toenemen. Onderzoek naar de invloed van de melktechniek en -methode op de uiergezondheid is een langdurige en kostbare zaak. Er moeten voldoende uiergezondheidsproblemen tijdens
de meetperiode optreden voordat conclusies kunnen worden getrokken. Verslechtering in speenconditie is een voorloper voor problemen met de uiergezondheid. Door de speenconditie als meetinstrument te gebruiken wordt het onderzoek makkelijker en sneller.
Door het melken ondergaat de speen veranderingen. Op de korte termijn, direct na het melken, is dit
zichtbaar als zwelling van de speen hetgeen te meten is met ultrasone techniek. Na een aantal melkbeurten isaan de buitenzijde van de speen eeltvorming zichtbaar.
Speenpu ntvereelting
Door de krachten die tijdens het melken op de speen worden uitgeoefend door het vacuüm en de
voering op de speen ontstaat eeltvorming. Door vorming van eelt op de punt van de speen zal het
sluiten van het slotgat trager en wellicht minder volledig verlopen. Hierdoor kunnen bacteriën gemakkelijker binnen dringen.
Om onderzoek te kunnen verrichten naar speenpuntvereelting is een classificatiesysteem ontwikkeld.
Hiermee is het optreden van vereelting op praktijkbedrijven in kaart gebracht. Het verloop van de
eeltvorming tijdens de lactatie is nu bekend. Koe-factoren zoals speenlengte, speenvorm, melkgift en
lactatiestadium hebben een grote invloed op de mate van vereelting. Niet alle variatie tussen bedrijven
is hierdoor te verklaren. Er zijn aanwijzingen dat er melkmachine en melkmethode factoren zijn die
invloed hebben. Dit is nog niet met zekerheid te zeggen omdat het aantal in deze proef betrokken bedrijven (40 stuks) te klein isvoor dergelijke conclusies.
Momenteel loopt een onderzoek naar de relatie van speenpuntvereelting met uiergezondheid
(samenwerkingsverband met de GD en FD). Tussentijdse rapportages zijn door meewerkende stagiai-
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res opgemaakt. Een voorlopige conclusie is dat een stijgende lijn in het aantal mastitisgevallen meeloopt met het toenemen van de vereelting (opeenvolgende klassen in het systeem). De resultaten zullen onder andere worden opgesplitst naar soortverwekker (koe of omgevings bacterie).
Het speenpuntvereelting classificatiesysteem kan goed worden gebruikt als meetinstrument voor de
kwaliteitvan melken.
Speenzwelling
Naast vereelting kunnen we met een ultrasoon scanner naar de veranderingen in de speen door het
melken kijken. Deze methode isverder ontwikkeld binnen dit programma. Onder invloed van het vacuum wordt tijdens het melken de bloedsomloop in de speen verstoord. Door het melken veranderen
de dimensies van de speen: de speenholte wordt geleegd, de speen wordt langer, de speenwand dikker en het tepelkanaal langer en breder. De melkmachine is vergeleken met hand melken en het zogen van een kalf. Hieruit bleek dat het kalf de speen vrijwel niet veranderde terwijl de wanddikte gemiddeld 20 %toenam bij machinaal melken.
Getracht is het verloop van de zwelling van de speen na het melken tot aan de volgende melkmaal
vast te leggen,teneinde hieruit een indruk te krijgen over de tijd die een speen nodig heeft om te herstellen en de variatie hierin. De eerste ruwe analyse laatzien dat het ongeveer twee uur duurt voordat
de zwelling afgenomen istot de toestand van voor het melken. De verdere statistische analyse heeft tot
nu toe geen doorgang kunnen vinden.
De methode van het scannen van spenen is door een iers onderzoeks instituut opgepakt. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband. Voorwaarde voor samenwerking is dat de eerste wetenschappelijke publicatie over deze methode door het PR wordt geschreven. Een knelpunt is dat de data van de
zogenaamde herstelproef niet kunnen worden geanalyseerd, hierdoor is de eerste publikatie over de
scantechniek uitgesteld voor onbepaalde tijd. Aan verdere publicaties over het ierse onderzoek zal het
PR als co-auteur meedoen. Het eerste gezamenlijke onderzoek betrof afname moment, waarvan momenteel de data in Ierland wordt geanalyseerd.
WERKINGVAN DE TEPELVOERING
In samenwerking met het bedrijfsleven is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van stimulatie en automatisch namelken. Bij dit onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van het analyseren van melkstroomprofielen (melkgift per tijdseenheid). Het melken gebeurt met wisselende pulsaties (5 seconde 200 en 10 seconde 50/70 pulsaties per minuut). Uit dit onderzoek kwam naar voren
dat automatisch namelken weinig perspectief biedt ter verhoging van de melkproductie. Dit is in tegenstelling tot buitenlands onderzoek (voormalig Oost-Duitsland), maar dat wordt waarschijnlijk verklaard door verschillen in veeslag en melkapparatuur. Het stimuleren van de melkafgifte door het regelmatig verhogen van het aantal pulsaties had wel een verhogend effect op de melksnelheid. Het
rendement van deze toepassing ligt dan ook op het gebied van melktijd, zowel per dier als per koppel,
en zeer waarschijnlijk op het gebied van de speenconditie.
De tepelvoering is het enige contact tussen koe en melkmachine. De tepelvoering drukt tijdens de
rustslagop de speen om zo de bloeddoorstroming te bevorderen. De druk die een tepelvoering op een
speen uitoefent (klemdruk) isafhankelijk van een groot aantal factoren: materiaal en dimensies van de
voering, speendimensies, pulsatieverhouding en aantal pulsaties en melk- en pulsatievacuum. Speenconditie wordt beïnvloed door het melkvacuüm en de druk die de voering uitoefent. O m de druk te
kunnen meten isgeprobeerd een kunstspeen te ontwikkelen. De verschillen in klemdruk zijn voor een
groot deel te verklaren uit de gebruikte kunstspeen. Het verder ontwikkelen van een manier om klemdruk te meten isopgepakt in een samenwerkingsverband met het IMAG-DLO.
MELKMETERS
Het PR is een keuringsinstantie voor nieuwe melkmeters. Melkmeters worden in opdracht van het
ICAR (International Committee for Animal Recording) in samenwerking met het NRS onderzocht op
het technisch functioneren volgens de ICAR-reglementen . Naast de door ons uitgevoerde metingen
moeten de meters ook onderzocht worden in een veld test.
In 1995 en 1996 zijn 4 melkmeters aangeboden, 2 voor een volledige keuring en 2 voor aanvullende
metingen.
Een tweede versie van de Manuflow meter, die ontwikkeld isvoor de hogere sanitaire eisen van Amerika, is beperkt onderzocht op verschillen to.v. de eerste reeds goedgekeurde versie. De Boumatic
meter isgekeurd in Amerika en heeft hier aanvullende metingen ondergaan. Bij beide meters zijn geen
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problemen gesignaleerd.
De Dairy Master Weighall, een redelijk traditionele meter uit Ierland, is goed gekeurd. De tweede
meter die voor een volledige keuring is aangeboden werkt volgens een niet eerder toegepaste meetmethodiek. Hier-door kan de meting niet plaats vinden via het standaardprotocol. Momenteel vindt er
overleg met de betrokken ICAR-commissie plaats over een aangepaste methode.
PROEFMELKSTAL

Op 13 november jl. is de nieuwe proefmelkstal in de voermelkstal feestelijk geopend. In deze stal
kunnen een groot aantal gegevens automatisch worden vastgelegd: Standnummer, koenummer, pulsatieverhouding en aantal pulsaties, melkstroomprofiel, afname moment etc. De melkwinning is op basis
van al deze gegevens te sturen. Op elke stand is de mogelijkheid ingebouwd om te kiezen uit 3 verschillende melkstellen. Dit alles maakt het mogelijk, zonder veel extra arbeid, vergelijkingen te maken
tussen melkstellen, tepelvoeringen, pulsatieverhoudingen enzovoort.
2.2 Capaciteit
Het onderzoek binnen het programma 'beter melken' wordt uitgevoerd binnen de sectie melktechniek.
De sectie bestaat uit 4 personen die in totaal die 38, 36, 24 (ouderschapsverlof) en 19 (deels in dienst
bij de sectie melkkwaliteit) uur voor de sectie werken. Het sectiehoofd melktechniek is daarbij sinds 1
december 1995 waarnemend afdelingshoofd. Per 1 november 1996 heeft het sectiehoofd en waarnemend afdelingshoofd een andere functie aanvaard. Er is naast de taak van afdelingshoofd en verschillende projecten die niet onder dit programma vallen ook veel tijd besteed aan werkgroepen: High
Tech, Laag Kosten, WOEF, PROM. Daarnaast is het rondleiden van deelnemers aan excursies op de
Waiboerhoeve een substantiële taak geworden.
2.3 Kennisoverdracht
Periodiek
Neijenhuis, F.Speenpuntvereelting in de praktijk. Praktijkonderzoek (8) 3: p. 19-21
Soede, H.J. Melkstroomprofielen geven inzicht in melkbaarheidskenmerken. Praktijkonderzoek (8)
3: p. 16-18
Intern rapport
Soede, H.J. & H.J. Schuiling. (1996) Alternatief stimuleren en namelken. nr296
Schuiling, H.J. & H.J. Soede. (1996) Laboratory investigation of the Dairy Master Weighall milk
production meter. Confidential repost no. 95-D02
Vakbladen
Neijenhuis, F. (1996) Kwaliteitvan melken. Melken, speenkonditie en mastitis. Veeteelt november
2 p1351
Neijenhuis, F. (1995) Krachtige aanval op de speenpuntvereelting. Koe goed voorbereiden op het
melken. Boerderij 81 no 20 p 14 15
Soede, H.J. (1995) Melkstroomprofielen belangrijk voor onderzoek. Landbouwmechanisatie 9. p
60-61
Wetenschappelijke publicaties
Schuiling, H.J. (1996) Automatic cluster removal by electric milkmeters. Proc. 30th ICAR session.
Veldhoven, Nederland.
Neijenhuis, F. & H.J. Schuiling (1996) Classification for teat callosity of cows. Poster presentation
Symposium on Milk Synthesis, Secretion and Removal in Ruminants. Bern,Switzerland.
Schuiling, H.J. & F. Neijenhuis (1996) Factors affecting teat end condition. Poster presentation
Symposium on Milk Synthesis,Secretion and Removal in Ruminants. Bern,Switzerland.
Overige
De openingvan de proefmelkstal heeft veel aandacht gehad in de vorm van interviews:
• Zuivelzicht, PRLelystad opende proefmelkstal,jaargang88, p. 23
• Boerderij, Tevreden koeien in de melkstal. In nieuwe proefmelkstal onderzoek naar koevriendelijk
melken, boerderij/veehouderij 82, no 24, p 20 - 21 VE
• Veeteelt
• Agrarisch Dagblad
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Voor de opening iseen foldertje over de proefmelkstal verschenen.
Het speenpuntvereelting classificatiesysteem isopgenomen in:
• handboek melkwinning (augustus 1996)
• Brand, A.; Noordhuizen, J.P.T.M.; Schukken, Y.H. (1996) Herd Health and Production Management in Dairy Practice.
Naast deze schriftelijke kennisoverdracht worden de onderzoeksresultaten via inleidingen, excursies en
open dagen uitgedragen.
3. Planning
3.1 Inhoud
SPEENCONDITIE
- speenpuntvereelting en uiergezondheid
Het verzamelen van de gegevens voor het onderzoek naar de relatie tussen speenpuntvereelting en uiergezondheid wordt februari 1997 afgerond. Deze gegevens moeten statistisch (en wetenschappelijk)
worden geanalyseerd en gepubliceerd. Hiervoor isstatistische analyse door de statisticus van 25 dagen
begroot.
- bedrijfsfactoren en speenpuntvereelting
Een onderzoek naar bedrijfsfactoren is een logische stap na het bewijs dat speenpuntvereelting een
relatie heeft met de uiergezondheid. De mate van speenpuntvereelting wordt beïnvloed door koe- en
bedrijfsfactoren. Aan de koe-factoren isvoor een veehouder op korte termijn weinig te veranderen, op
lange termijn kan fokkerij invloed uitoefenen.
Uit het oriënterend onderzoek op 40 bedrijven kwamen aanwijzingen voor de invloed van melkmachine en melkmethode. Om de invloed van deze factoren met zekerheid aan te kunnen tonen wordt
een onderzoek opgezet waar 200 bedrijven aan meedoen. De opzet van dit onderzoek is nog niet afgerond. Samenwerking met een op te starten Landelijke Steekproef Mastitis (FD en CD) of in het kader
van de gezondheidsplanner (Diergezondheid in Beweging) te bezoeken bedrijven zijn, naast het volledig in PR-beheer uitvoeren van de proef, de mogelijkheden.
- dippen en speenpuntvereelting
In de praktijk heerst de opvatting dat speenpuntvereelting wordt beinvloed door het gebruik van dipmiddelen. Erwordt met een fabrikant van een dipmiddel gekeken of een onderzoek naar twee soorten
dipmiddelen kan worden uitgevoerd (arbeidstechnisch en financieel).
- pathologisch
Door de Faculteit Diergeneeskunde wordt gekeken naar de pathologie van speenpuntvereelting. Dit
onderzoek is opgestart naar aanleiding van bevindingen gedurende eerder onderzoek naar speenpuntvereelting. Niet alleen koeien die bloot staan aan de krachten van de melkmachine maar ook nog niet
gemolken pinken hebben soms enige mate van eeltvorming. Daarnaast is onduidelijk of de rafeligheid
van de vereelting alleen wordt veroorzaakt door 'scheurtjes' in het eelt of ook door 'uit treden' van de
binnenste cellaagvan het tepelkanaal.
- zoogkoeien en speenpuntvereelting
Uit onderzoek is nu duidelijk dat de melkmachine eeltvorming kan veroorzaken. Van belang is om te
weten of in de 'natuurlijke' situatie ook eeltvorming rondom de slotgaten van melkgevende koeien
voorkomt. Om deze vraagte beantwoorden zullen een aantal zoogkoeien worden onderzocht.
- hersteltijd
De reeds uitgevoerde proef met de ultrasoon techniek naar de tijd die de speen nodig heeft om te herstellen na het melken moet statistisch worden uitgewerkt. Aan de hand van deze resultaten kan worden besloten tot verder onderzoek.
De ultrasone techniek wordt ingezet bij proeven in de proefmelkstal.
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- invloed van onder- en overmelken (blind melken) op speenzwelling
Met Teagasc (onderzoeksinstelling Ierland) wordt een proef uitgevoerd naar over- en ondermelken op
de mastitisincidentie, speenconditie en celgetal. Hiervoor wordt het speenpuntvereelting classificatiesysteem en de scantechniek gebruikt. De proef wordt geheel uitgevoerd in Ierland, bij de verwerking
van de gegevens wordt inbrengvan het PRverwacht. Dit zal resulteren in een gezamelijke publicatie.
- invloed van vacuüm nivo op speenzwelling
Met Teagasc (onderzoeksinstelling Ierland) wordt een proef uitgevoerd naar invloed van vacuüm nivo
op speenconditie. De proef wordt geheel uitgevoerd in Ierland, bij de verwerking van de gegevens
wordt inbreng van het PRverwacht. Dit zal resulteren in een gezamelijke publicatie.
WERKINGVAN DE TEPELVOERING
- klemdruk meting
Met het IMAG-dlo wordt geprobeerd een meetmethode te ontwikkelen om onder andere de klemdruk
op de speen door de tepelvoering te meten.
- silicone tepelvoering
In de praktijk melkt men hele koppels koeien met dezelfde tepelvoering. Tepelvoeringen zijn er in verschillende maten en materialen. De veehouder kiest een voering die bij de 'gemiddelde' koe in het
koppel past. Redelijk nieuw op de markt is de silicone tepelvoering. De fabrikanten spreken van een
voering die zeer goed melkt en veel langer meegaat. Met de koesimulator Gretha zullen een aantal
voeringen een duurzaamheidstest ondergaan. Hierbij wordt gelet op beweging van de voering, druk
die de voering uitoefent op de speen en slijtage gedurende het aantal melkingen dat de fabrikant aangeeft dat de voering meegaat.
MELKMETERS
De melkmeter die werkt volgens een nog niet eerder toegepaste meetmethodiek, die ter goedkeuring
reeds isaangeboden, zal verder worden onderzocht. Hiervoor zal gekeken worden of de voorgeschreven methodiek veranderd moet en kan worden.
Verwacht wordt dat in 1997 wederom een meter zal worden aangeboden.
PROEFMELKSTAL
- variatie melkstroomprofielen tussenkoeien en binnen lactatie
In de proefmelkstal zullen van een aantal koeien gedurende de lactatie melkstroomprofielen en gegevens omtrent de speenconditie worden verzameld. Hierdoor kan een beeld worden verkregen over de
variatie tussen koeien en binnen lactaties.
- automatisch of handmatig stimuleren
Erzijn systemen op de markt die door een verhoogd aantal pulsaties per minuut de koe in het begin
van het meiken moeten stimuleren de melk af te geven. Dit systeem zou positief kunnen worden geïmplementeerd bij automatisch melken. Daarnaast kan het arbeidsbesparing in melkstallen opleveren.
Automatisch voorbehandelen wordt in de proefmelkstal vergeleken met handmatig voorbehandelen en
niet voorbehandelen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de melkstroomprofielen; het op gang komen
van de melkgift, maximale en gemiddelde melksnelheid, melktijd en melkgift.
- nauwe en wijde tepelvoering
De keuze van tepelvoeringen vindt momenteel plaats op grond van de gemiddelde speenvorm van het
koppel koeien. De invloed van een wijde of nauwe tepelvoering op de melkafgifte en de speenconditie zal worden onderzocht. Dit onderzoek zal indien mogelijk worden gecombineerd met het meten
van de klemdruk met hetgezamenlijk te onwikkelen meetinstrument van het IMAG-DLO en het PR.
- melkstroomgestuurd pulseren
Een verdere optimalisering van het melken kan worden bereikt door het diergericht melken, waarbij
de melkmachine wordt gestuurd op basis van diereigenschappen zoals melkstroom en lactatiestadium.
Melkstroomgestuurd pulseren zal worden onderzocht op invloed op de melkstroomprofielen en
speenconditie.
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Eenandere manier van het regelen van de vacuümstabiliteit zal worden onderzocht. Beoordeeld wordt
of de régulateur op basis van toerental het vacuüm netzo goed kan regelen als het bestaande systeem
op proefbedrijf Zegveld.

3.2 Capaciteit
De huidige bezetting van de sectie melktechniek is laag(vacature sectiehoofd), vanaf februari wordt de
vacature vervuld.
3.3 Kennisoverdracht
Artikelen in periodiek:
hersteltijd van spenen na het melken
melkstroomprofielen
invloed van handmatige of machinale stimulatie
speenpuntvereelting en uiergezondheid
alternatief stimuleren en namelken
frequentieregelaar vacuümpomp
voering keuze op bedrijf
Wetenschappelijke artikelen:
relatie spv en uiergezondheid
vaststellen van de hersteltijd van spenen met behulp van ultrasoon scannen
Interne rapporten:
SCR melkmeter
frequentieregelaar vacuümpomp
Inleidingen:
speenconditie
melkstroomprofielen
proefmelkstal
Themadagen
3.4 Overzicht projecten
21831 speenconditie
21881 werking van de tepelvoering
21880 melkmeters
21861 proefmelkstal
21859 frequentieregelaar

OVERIGE OPMERKINGEN
De proefmelkstal is nu pas gerealiseerd terwijl de planning van het programma al gedurdende 2 jaar
mede gebaseerd is op het gebruik van een proefmelkstal. Hierdoor loopt de realisatie van de planning
van het programma 'beter melken' achter. De eerste proeven naar het diergerichte melken,zoals melkstroomgestuurde pulsatie, vinden ditjaar plaats.
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VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
ALGEMENE GEGEVENS
1.1 DWT-code:
Programma: 13
1.2 Volledige titel van het programma
Ondersteuning van het management rond melkproductie, vruchtbaarheid, diergezondheid en mineralengebruik op melkveebedrijven met technische hulpmiddelen

Werktitel:Management
1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: ir. W.J.A. Hanekamp
Uitvoerende instellingen: Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR)
Looptijd: 1992 t/m 1997
Beknopte omschrijving
Onderzoek naar gebruik van kengetallen en sensoren bij dagelijks beheer van vruchtbaarheid, diergezondheid en melkproductie en bij mineralengebruik op melkveebedrijven en naar gebruik van kengetallen bij evaluatie van bedrijfsresultaten. Van bestaande informatie worden de bedrijfs- en dierspecificiteit en de economische en milieutechnische betekenis onderzocht, nieuwe kengetallen worden ontwikkeld.
1.7. Thema's
DWT-thema's
Gezondheid, welzijn en gedrag; dierziektebestrijding; mest en ammoniak; bedrijfsontwikkelingsonderzoek.
PR-trefwoorden
Milieu, economie, bedrijfsmanagement, veevoeding, graslandgebruik.

2
VOORTGANG
2.1 Inhoud
Er is veel tijd gestoken in de gegevensverzameling op de proef- en praktijkbedrijven. Deze gegevens
vormen de basisvoor een groot deel van het managementonderzoek.
Diermanagement
Melkproductie
Een onderzoek naar schommelingen in productie per melking is uitgevoerd. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de sinds mei 1988 vastgelegde melkgiften en gezondheids- en ziektegegevens. Het
blijkt dat de melkproductie bij de avondmelking per uur interval gemiddeld 6% hoger is dan bij de
ochtendmelking. Duidelijk blijkt dat het effect van langere melkintervallen groter is bij hogere productie. Ook is er meer verschil tussen dag en nacht bij weidegang dan bij opstallen. Deze resultaten zijn
van belangvoor het beter inpassen van melkmeting in het dagelijks management.
Vruchtbaarheid
Twee wetenschappelijke publicaties over vruchtbaarheid zijn afgerond. Deze zullen verschijnen in Livestock Production Science. Eén heeft als hoofdboodschap dat melkproductie en vruchtbaarheid op
bedrijfsniveau niet en op dierniveau wel negatief samenhangen en verder dat bedrijfs-vruchtbaarheidskengetallen dienen te worden gecorrigeerd voor milieufactoren. In het andere artikel wordt aangegeven dat aan de nageboorte blijven staan samenhangt met het vóórkomen van witvuilen, en dat het effect van deze stoornissen op de vruchtbaarheid op dierniveau sterk samenhangt met de exacte definitie van deze stoornissen. Op bedrijfskengetallen voor vruchtbaarheid blijken ze nauwelijks effect te
hebben voor de bedrijven in het onderzoek. Er is en wordt deelgenomen aan een werkgroep vruchtbaarheid. Een aanzet is gemaakt om het belang van kansen bij beoordeling van bedrijfsvruchtbaarheidskengetallen mee te wegen.
Sensoren
Veel tijd is besteed aan het evalueren van de werking van de verschillende sensoren op de proefbedrijven. Door middel van overleg met fabrikanten moet een zodanige situatie worden bereikt dat zinvol gestart kan worden met kostbare laboratoriumbepalingen (mn. progesteron).
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Celgetal en bacteriologisch onderzoek
De uitwerking van de resultaten van de "Marke-proef", waarin op proefbedrijf De Marke, gedurende
10 weken de melksamenstelling, elektrische geleidbaarheid en bacteriologie is vastgelegd, heeft veel
tijd gevraagd. Resultaten en voortgang van dit onderzoek worden in gezamenlijk overleg tussen PR en
GD besproken. Analyse van de relatie tussen celgetal en bacteriologie geeft aan dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat verhogingen van het celgetal alleen maar veroorzaakt worden door bacteriën. Er moeten dus meer bronnen van celgetalverhogingen zijn.
Daarnaast zijn de gegevens van de Marke-proef, samen met gegevens van een praktijkbedrijf, gebruikt
om een evaluatie te maken van het celgetal-B.O. programma, dat dit jaar van start is gegaan. Resultaten geven aan dat het celgetal-B.O. programma een goed beeld geeft van de bacteriologie die gepaard
gaat met de (subklinische) mastitis op een bedrijf. Echter op een bedrijf met een laag celgetal, zullen
veel ingezonden melkmonsters negatieve uitslagen geven. Hier dient een veehouder rekening mee te
houden.
Verder wordt, gezamenlijk met de GD onderzoek opgestart naar het effect van hittestress op het tankcelgetal. Ook worden, in samenwerking met de COKZ, FD, NRS en MCS, de mogelijkheden bezien
om onderzoek te starten naar de variatiebronnen van hettankcelgetal en kiemgetal.
Sinds april 1996 wordt meegedraaid als lid van de projectgroep Mastitisplanner, binnen Diergezondheid in Beweging. Binnen deze projectgroep wordt door het PR specifiek aandacht gegeven aan de
monitoring van de mastitisstatus op een bedrijf. Hiervoor zijn 5 primaire kengetallen belangrijk: tankcelgetal, %dieren met een verhoogd individueel celgetal, %dieren met een nieuw verhoogd individueel celgetal (vorige proefmelking laag), % dieren met klinische mastitis, % dieren afgevoerd wegens uiergezondheid. Het nut om de overschrijdingskans op een tankcelgetal > 400.000 cellen/ml ook als
primair kengetal mee te nemen wordt nog bezien. De twee kengetallen met betrekking tot het individueel celgetal zijn nieuw, en hiernaar wordt (extern gefinancierd) onderzoek uitgevoerd om normaalwaarden te bepalen. Eind 1996 wordt de mastitisplanner getestop ongeveer 25 praktijkbedrijven.
Stofwisselingsaandoeningen
De waarnemingen op de bedrijven die meedoen aan het stofwisselingsonderzoek zijn met ingang van
1 november beëindigd. De controle en correctie van de aanwezige data is deels gebeurd en van de
voergegevens die nog missend zijn wordt getracht deze te achterhalen. Er is een padanalyse gedaan
voor de relaties tussen verschillende ziektes. In het algemeen geldt dat er een duidelijke samenhang is
tussen het optreden van verschillende ziektes. Een wetenschappelijk artikel hierover is aangeboden
voor publikatie. Verder is het effect van preventieve behandeling tegen melkziekte onderzocht. Dit
kon niet echt duidelijk aangetoond worden. Overzichten van ziekte incidentjes voor de bedrijven zijn
gemaakt en hier uit blijkt dat er een nieuwe groepsindeling gemaakt moet worden.
Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen melkproductie, diergezondheid en bedrijfsvoering is
een vragenlijst opgesteld. Deze enquête diergezondheid iseind oktober via Veeteelt verzonden.
Ook in een aantal werkgroepen op het gebied van kwaliteitszorg iseen bijdrage geleverd.
Economie
Melkveemanagemement en inkomen
In een voorstudie zijn met behulp van gegevens uit de bedrijfseconomische boekhouding relaties bepaald tussen technische kengetallen en saldo/N-overschot. De resultaten hiervan zullen verschijnen in
Livestock Production Science.
Zoals gepland is in 1996 gestart met het verzamelen van gegevens op 39 praktijkbedrijven. De bedrijven zijn ingedeeld op melkproductie en saldo. Bedrijven worden tot mei 1997 maandelijks bezocht
om technische gegevens te verzamelen. In de periode mei t/m juli 1996 zijn grashoogtemetingen gedaan om inzicht te krijgen in het graslandmanagement. Hiernaast worden maandelijks door het NRS
melkcontrolegegevens aangeleverd. Via de GIBO-groep worden economische gegevens verkregen. Enquêtes zijn in ontwikkeling om het management van de veehouders te kunnen beoordelen op 4 onderzoeksgebieden: (1) diergezondheid, (2) graslandbeheer en voederwinning, (3) voeding en (4)
vruchtbaarheid en fokkerij.
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Verliesnormenfosfaat
In het afgelopen jaar is een verkennende studie uitgevoerd naar de gevolgen van verliesnormen voor
fosfaat. Hiertoe is op basis van beschikbare informatie een inschatting gemaakt van de fosfaattoestand
(evenwicht) bij verschillende verliesnormen en van de opbrengstderving (droge stof, voederwaarde)
van gras bij een lagere fosfaattoestand in de bodem en een lagere fosfaatbemesting. Vanwege het oriënterende karakter zijn berekeningen uitgevoerd bij verschillende uitgangspunten. Gebleken is dat
aanscherping van de verliesnorm van 50 kgfosfaat per hectare naar 20 kgtot f 250,- schade per hectare kan opleveren als hierdoor meer afzet van mest noodzakelijk wordt. Als daarnaast een opbrengstderving optreedt van 5%dan isde schade f 100,- tot f 400,- per hectare. Indien ook een daling van de
voederwaarde zou optreden (50 VEM per kg ds minder) dan kan de schade oplopen tot f 550,- per
hectare. Omtrent de technische relaties bestaan nog veel vragen, waardoor de studie niet meer kon
zijn dan een verkennende studie.
Snijmais
Ten behoeve van een studiedag Mais van het PAGV zijn economische en milieutechnische consequenties van maisteelt berekend. Conclusie uit de berekeningen was dat de resultaten in sterke mate
afhangen van het loonwerktarief voor maisteelt en -oogst en van de verkavelingssituatie.
Milieu
Grond- engewasmonsters
In het tweede projectjaar van Analyse en Monitoring van bedrijfsgegevens in de Melkveehouderij, zijn
de analyses uitgevoerd van Ken Mg. Tegen de verwachting in was het K-getalvan de grond niet gestegen tussen 1985 en 1995, en dus ook niet sinds de invoering van het uitrijverbod van dierlijke mest.
Het Mg-gehalte van de grond bleek sterk te verschillen tussen grondsoorten, maar was op alle grondsoorten gestegen in de periode 1985-1995. Zoals eerder al voor het PAL-getal was gevonden, verklaarden bedrijfsverschillen een belangrijk deel van de gevonden variatie, maar kwam een groot deel
van de verschillen nog binnen de bedrijven voor. Hieruit werd geconcludeerd dat alle percelen bemonsterd moeten worden voor een goed beeld van de mineralentoestand op een bedrijf. In hoeverre
de monsternamefout bijdraagt aan de verschillen tussen de monsters van één bedrijf is (nog?) niet duidelijk.
De analyses van resultaten van graskuilonderzoek lieten zien dat de K- en Mg-gehaltes een tegengesteld verloop hadden in het groeiseizoen: het K-gehalte was hoger in het voor- en najaar, het Mggehalte was hoger in mid-zomer. Berekeningen toonden aan dat dit resulteerde in zo'n 20 tot 50%
kuilen in het voor- en najaar mette lageMg-gehaltes, gezien de K-, ruw eiwit- en Mg-gehaltes.
Analyses van relaties tussen grondsoort, bodemtoestand, bemesting en de K- of Mg-gehaltes van graskuil lieten duidelijke verschillen tussen grondsoorten zien, zowel in het gemiddelde als in de relaties
met de bodemtoestand. Enkele conclusies waren dat het humusgehalte, ondanks de omrekening naar
het K-getal, toch nog relaties vertoonde met het K-gehalte van graskuil: herzieningvar omrekening was
aanbevolen. Het K-getal of -gehalte van de grond had een veel grotere (negatieve) relatie met het Mggehalte van graskuil dan de relatie met het Mg-gehalte van de grond: toevoegingvan Mg aan het rantsoen is nodig, bemesting van de grond haalt weinig uit bij de vrij algemene ruime K-voorziening van
hetgewas.
2.2 Capaciteit
Binnen de sectie Management en Diergezondheid heeft opnieuw een personeelswisseling plaats gevonden. Dit betekent dat er een viertal maanden een onderbezetting geweest is. Deze onderbezetting
is noggroter doordat het sectiehoofd alvanaf 1juni 1995 waarnemend afdelingshoofd is.
Bij de sectie Bedrijfsmanagement is nogal wat tijd besteed aan onderwerpen binnen andere programma's. Dit waren vooral de projecten rond het Laag-kosten en het High-Tech bedrijf. Daarnaast hebben
een aantal extern gefinancierde projecten een hoge prioriteit gekregen. Dit is ten koste gegaan van de
beschikbare tijd voor dit programma.
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2.3

Kennisoverdracht
Periodiek
Mandersloot, F. en W. Van Dijk (1996) Mais telen? Waarom wel, waarom niet? Praktijkonderzoek
(9)2: p. 15-17.
Pinxterhuis, J.B. en J.J.Odinga (1995), De P-toestand op grasland en in graskuil. Praktijkonderzoek
(8) 4: p. 38-41. (Ook in Veehouden nu 1996, 47 (2): p. 9).
Pinxterhuis, J.B., G. André en J.J. Odinga (1996), P-AL-getal op grasland varieert sterk. Praktijkonderzoek (9) 2: p. 28-30. (Ook in Veeteelt 1996, februari/2: p. 199).
Pinxterhuis, J.B.,G. André en M. Vervoorn (1996), Hoezo hoog K-getal? Praktijkonderzoek (9) 4: p.
18-20.
Pinxterhuis, J.B., G. André en M. Vervoorn (1996), Kopziekte: graskuil gemiddeld minder gevaarlijk, maar grote variatie blijft. Praktijkonderzoek (9) 5: p. 15-16. (Ook in Veeteelt 1996 oktober/1:
p. 115).
Rougoor, C.W. Belangvan het melkproductieniveau voor het saldo en het N-overschot. Praktijkonderzoek (8) 5: p. 22-24. (Ook in Veeteelt 1996 maart/1 : p. 287 en maart/2: p. 359)
Schreuder, R. (1996) Verlagen van fosfaataanvoer met krachtvoer heeft voordelen. Praktijkonderzoek (9) 5: p. 34-35. (Ook in Veeteelt, 1996 augustus/1: p. 875).
Vakbladen
Hanekamp, W.J.A., A.J. Schepers, T.G.M. Lam, Y.H. Schukken en J.B.M. Wilmink (1996). Vele
factoren beïnvloeden het koecelgetal.Veeteelt februari/2 p. C10-C12.
Hanekamp, W.J.A. (1996). Enquête diergezondheid: Uw inbreng telt! Veeteelt, oktober/2, p. 11921194.
Hogeveen, H. en O.C. Sampimom (1996). Uiergezondheid Resultaten celgetal-B.O. programma.
Veeteelt, oktober 2, p. 1223.
Klerx, I. (1995). Strijd uierontsteking. Variatie geneesmiddelen ter behandeling groot. Veeteelt november/2, p. 1247.
Klerx, I (1996). Ernst uierontsteking. Grote variatie aantal behandelingen en behandelduur. Veeteelt
augustus/1, p. 799.
Klerx, I. (1996). Extra magnesium. Droge koeien en mineralenbehoefte in de herfst. Veeteelt september/1, blz. 1007.
Mandersloot, F. (1996) Maisteelt brengt niet altijd geld in 't laatje. Oogst plus 12, 22 maart 1996,
p4-5.
Ouweltjes, W. (1996). Melkproductie en vruchtbaarheid. Landbouwblad, 22 december 1995.
Wetenschappelijke publicaties
A. Brand, H. Folkerts, W.J.A. Hanekamp, W.D. de Hoop, G.M.A. Verheijen (1995). Information
model for dairy farms. Uitgave ATC,Wageningen.
W.J.A. Hanekamp en H. Hogeveen (1996). Somatic Cell Count and its value for dairy management. Paper for 30* ICAR Session,juni.
Hogeveen, H., O.C. Sampimom, A.J. Schepers and J. Sol (1996). Relations between somatic cell
count and bacteriology. Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, Poster Presentations atthe Annual Meeting, 3 pp.
Noordhuizen-Stassen, E.N. and H. Hogeveen (1996). Educational application of conditional causal
modelling for udder health. Proceedings of the World Congress on Buiatrics, Edingburgh, Scotland.
Ouweltjes, W. (1996) Relationships between milk yield and fertility. EAAP, Lillehammer.
Ouweltjes, W. (1996) Variability of milk yield. EAAP, Lillehammer.
Pinxterhuis, J.B. en J.J.Odinga (1996), Soil phosphate levels in The Netherlands from 1985-1995.
IVth European Society of Agronomy Congress Book of Abstracts Volume I: p. 268-269.
Overige
• J.R. van Beijnum, J. Dommerholt, W.J.A. Hanekamp, S. Loeffler, A.J. Schepers, Y.H. Schukken en
J.B.M. Wilmink (1996). Celgetal bij melkveemanagement. Verslag van een werkgroep. NRS Arnhem, februari.
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• Mandersloot, F. en I.W. Hageman (1996) Wat kost (milieuvriendelijke) maisteelt melkveehouder?
In: Themadag mais: naar een evenwicht tussen milieu en economie, PAGV, themaboekje nr 19, p.
83-93.
• Pinxterhuis, J.B. (1996). Ken Mg in grond en gewas: grasland. Intern rapport 292, Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR).
• Pinxterhuis, J.B. (1996). P in grond en gewas: grasland. Intern rapport 290, Praktijkonderzoek
Rundvee, Schapen en Paarden (PR).
• Rougoor, C.W., F. Mandersloot, W.J.A. Hanekamp, R.B.M. Huirne, A.A. Dijkhuizen (1996). Data
analysis to quantify the impact of management on dairy farm performance. In "Farmers in smallscale and large-scale farming in a new perspective. Objectives, decision making and information
requirements". Eds. G. Beers, R.B.M. Huirne, H.C. Pruis. Onderzoekverslag LEI-DLO 143; p. 6 1 70.
• Schreuder, R., F. Mandersloot en A.T.J, van Scheppingen (1996) Verkenning gevolgen verliesnormen voor fosfaatbemesting, mestafzet en inkomen op melkveebedrijven. Intern rapport 295. Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR).
Naast deze schriftelijke kennisoverdracht worden via inleidingen, excursies en open dagen ook de onderzoeksresultaten uitgedragen.
3

PLANNING

3.1 Inhoud
D/ermanagement
Ook in 1997 zal aandacht besteed worden aan de verzameling van gegevens op de proefbedrijven en
daar direct mee samenhangende werkzaamheden. Verder zal er tijd worden besteed aan productieverloop (melk en gehalten), hetgeen vooral betreft het uitwerken van het melkproductieverloop binnen
het etmaal en berekening van lactatieproducties uit automatisch geregistreerde melkgiften. Hierover
zal een publicatie geschreven worden.
In een wetenschappelijk artikel zal de relatie tussen celgetal en bacteriologie uit de Marke-proef beschreven worden. Bij de verdere analyse zal de nadruk gelegd worden op de relatie tussen geleidbaarheid en celgetal/mastitis.
Ook de bepaling van de gebruikswaarde van de geleidbaarheidsmeting vraagt de nodige tijd. De gegevensverzameling voor de bepalingvan de gebruikswaarde van de activiteitsmeters zal worden gestart.
De doormelkproef zal worden opgestart. In deze proef zullen hoogproductieve koeien geen droogstand meer krijgen. Onderzocht wordt of de gezondheidsproblemen rondom afkalven afnemen en wat
het effect isop melkproductie.
De verwerking en analyse van de gegevens uit het stofwisselingsonderzoek moeten in het komende
jaar afgerond worden. Als eerste wordt gekeken naar het effect van voermanagement op het optreden
van stofwisselingsstoornissen. De volgende analyse gaat over de invloed van de samenstelling van het
gevoerde rantsoen op het optreden van stofwisselingsstoornissen. Hiernaast wordt er ook gekeken naar
het effect van het graslandgebruik op het voorkomen van stofwisselingsaandoeningen. De resultaten
worden beschreven.
De resultaten uit de enquête diergezondheid zullen verwerkten beschreven worden.
Inzet wordt gevraagd voor een aantal werkgroepen. Zo zal een breed samengestelde werkgroep een
start maken met de beschrijving van een vruchtbaarheidsmodel door integratie van de thans beschikbare kennis.
Economie
De dataverzameling op 39 praktijkbedrijven zal in ieder geval doorlopen tot mei 1997. Op basis van
de uitkomsten van analyses die uitgevoerd zullen worden, zal een plan opgezet worden hoe in de
weideperiode van 1998 aanvullende gegevens verzameld kunnen worden. Dit zal hypothese toetsend
zijn. Vanaf zomer 1997 zal alle tijd gestoken worden in analyse van de gegevens en zal een begin gemaakt worden met het schrijven van een aantal wetenschappelijke publicaties. Tevens zullen een
aantal artikelen voor de vakpers geschreven worden.
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De berekening van de schade door bedrijfsgebonden ziektes en een verlengde tussenkalftijd zullen
door tijdgebrek in dit programma niet meer opgestart worden.
Milieu
De resultaten van Cu en Co van grondonderzoek en alle resultaten van vers gras-onderzoek (een relatief nieuw product van het BLGC) worden geanalyseerd. Voor vers gras wordt ook weer gekeken naar
de relaties met grond en bemesting. Verder worden relaties bepaald tussen de weersomstandigheden
en het PAL- of K-getal van de grond. Indien hier goede relaties uit komen, kunnen deze worden ingepast in de bemestingsadvisering. De resultaten zullen in eerste instantie worden beschreven in interne
rapporten.
Er zal worden gewerkt aan een koppeling tussen de gegevensbestanden van het BLGG en het NRS.
Aannemende dat deze koppeling lukt, worden relaties tussen diervruchtbaarheid, melkproductie en
het mineralengehalte van ruwvoer bepaald.
Op verzoek van het DWK zulien er in samenwerking met het LEI-DLO relaties worden geanalyseerd
tussen economie, milieu (in dit geval alleen mineralenoverschotten) en bedrijfsvoering met behulp van
gegevens van het BLGG en van het LEI-DLO i.p.v. DELAR. De resultaten moeten leiden tot een protocol voor de omgang met gegevens van individuele bedrijven, en de resultaten van dit type onderzoek.
Ook wordt dit onderdeel gebruikt om te adviseren over de opzet van een monitoringsysteem.
Het komende jaar wordt noggewerkt aan een overkoepelende publicatie rond N en Pover mogelijke
aanpassingen binnen het bedrijf om mineralenoverschotten terug te dringen en daarbij de gevolgen
van het mineralen aangifte systeem (MINAS) te berekenen.

3.2 Capaciteit
Bij Diermanagement wordt samenwerking opgestart met ID-DLO voor analyse dagelijkse melkgiften en
met IMAG-DLO op het terrein van geleidbaarheid en activiteit. Mogelijke samenwerking met de Universiteit van Gent en de Gezondheidsdienst bij de doormelkproef wordt nog onderzocht.
3.3 Kennisoverdracht
De volgende planning isgemaakt.
Artikelen:
• productieverloop (melk en gehalten)
• risicofactoren stofwisselingsaandoeningen
• enquête diergezondheid
• mineralen grond- en gewas
• opzet doormelkproef
• economische evaluatie van bedrijfsresultaten
PR-publicatie:
• vruchtbaarheid
• stofwisselingsonderzoek
• inspelen op N en P heffing
Wetenschappelijke artikelen:
• celgetal en bacteriologisch onderzoek
• productieverloop
• managementcapaciteiten in relatie tot saldo, melkproductie en milieu
Interne rapporten:
• analyse grond- gewasmonsters
Inleidingen:
• stofwisselingsonderzoek
• celgetal en bacteriologisch onderzoek
• managementcapaciteiten in relatie tot saldo en productie

T-

3.4 Overzicht projecten
15161
17134
17137
17161
17341
58521
58522
58523
58524
58551
58571

Bedrijfseconomische evaluatie diergezondheid.
Mineralenmanagement proef- en praktijkbedrijven.
Inhoudelijke integratie milieu model.
Publicatie milieu.
Management in relatie tot melkproductie en saldo.
Productieverloop.
Ziekteregistratie.
Kengetallen.
Sensoren.
Doormelken.
Epidemiologische factoren.

OVERIGE OPMERKINGEN
Activiteiten rond het thema kostprijs van melk die in het verleden onder dit programma zijn opgestart
zijn in het afgelopen jaar ondergebracht bij programma 22, Kostprijs Resultaten worden onder dat programma nader besproken.
Economische studies naar de gevolgen van het nieuwe mestbeleid (mineralenaangifte) zullen opgestart
worden binnen andere programma's.
Voorbereidende werkzaamheden voor twee bedrijfssystemen op de Waiboerhoeve hebben veel tijd
gevraagd van enkele mensen uit dit programma.
Eris een discussie gestart over hetvervolg van het programma.
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VOORTGANG

2.1

Inhoud
Op hethoogproduktiebedrijf van de Waiboerhoeve isgedurende één lactatie van 40 koeien wekelijks
de melkgeanalyseerdopvriespunt in het kader van hetonderzoeksproject melksamenstelling. De aldus
verkregen lactatiecurven voor vriespunt zijn aan het einde van dit verslagjaar nog in bewerking. Met
name de statistische verwerking vergt veel tijd.

Op eentiental proef- enpraktijkbedrijven isinhetkader van het onderzoeksproject reinigingschemie het
reinigingsresultaat beoordeeld met behulp van de zogenaamde ATP-meting.Met deze meting worden
zowel vuilalsbacteriën gekwantificeerd. Deze proef isuitgevoerd samen met het NIZO. De resultaten
van de ATP-meüngen zijn vergeleken met het gemiddelde niveau van het kiemgetal in de tankmelk
tijdens de onderzoeksperiode. Erisgeen eenduidige relatie tussen ATPin de melkleidinginstallatie en
kiemgetal in de tankmelk aantoonbaar. Wel is met behulp van ATP-metingen het reinigingsresultaat
beter te kwantificeren dan met behulp van visuele inspectie. Het levert echter nietveel aanvullende
informatie op. De toepasbaarheid van deze meetmethode in de praktijk lijkt danook beperkt

Op Aver Heino isinhet kadervan hetonderzoek naarde relatie tussenstalhygiëneen melkkwaliteit de
invloed van het type stalmat op de infectiedruk rondom de uier onderzocht Vierverschillende typen
stalmattenwerden vergeleken. Een rubbermatdiende hierbij als referentiemat, de overige drie matten
warenvanhettype koematrassen,die momenteel sterk inde belangstellingstaanwegens het geboden
comfort Gekekenwerd naarhetkiemgetal inhetstrooisel, op de speenhuid en in de eerstestralen melk
vande koe.Ook werd de mate vanvervuilingvande matten endespenen beoordeeld.
Het onderzoek toont aan dat er geen verschillen bestaan tussen de 4 onderzochte typen stalmatten,
wanneer de bacterieniveau's en de mate vanvervuilingworden vergeleken.Voor de praktijk betekent
dit dat de keuze voor een bepaald type stalmat moet geschieden op basisvan het comfort dat wordt
geboden. In preferentieonderzoek zou daarom gekeken moeten worden naarde voorkeur vande koe
voor de verschillende matten.

Residuen inboerderijmelk zijn ongewenst. Door allerlei omstandigheden kunnen ze in de melk terecht
komen. Onder normale omstandigheden zullen de hoeveelheid residuen minimaal zijn enzeker geen
aanleiding zijn tot schade aan de volksgezondheid. In het kader van kwaliteitszorgwordt de nadruk
steedsmeergerichtop het aantoonbaar voorkomen van residuen inde tankmelk. Hierbij iskennis over
de risicopunten in het proceseen eerste vereiste.

V

In een eerste onderzoek is gekeken naar chloorresiduen in boerderijmelk. Naast een uitgebreid
literatuuronderzoek zijn een aantal praktijktesten uitgevoerd. Duidelijk isdat naarmate de concentratie
aktiefchloor inhetreinigings-endesinfectiemiddellager is,er minder chloorresiduen in de melk worden
gevonden. Om een lagere concentratie aktief chloor in de praktijk te kunnen toepassen,zal echter op
veel bedrijvendeoverige reinigingsomstandighedenmoetenworden geoptimaliseerd. De melkvervuiling
tijdensde hoofdreiniging lijkt hierbij van cruciaal belang,zowel ten aanzien van het reinigingseffect als
ten aanzien van hetvormen van chloorresiduen.
Bij het gebruik van chloortabletoplossingen vlak voor het melken stijgt de hoeveelheid chloorresiduen
inmelkaanzienlijk.Wanneergoedwordt nagespoeld daaltdeze hoeveelheid, echter niet tot het niveau
van naalleen reinigen.Bijeengeoptimaliseerde reiniging is het desinfecteren voor het melken niet nodig
en berustvaak op een gewoonte.

Op de Waiboerhoeve en op de Schothorst is het onderzoek naar een kortere reinigingstijd voor de
melkkoeltank afgesloten met goed resultaat. Deze tijdsbesparing is met name van belang voor de
zuivelindustrie. Eenkortere reinig'ngdraagt bij aan een efficiëntere aanwending van transportmiddelen,
detijd datde RMO melk kanophalen wordt namelijk vergroot Ook het onderzoek op de Waiboerhoeve
met een verbeterde reiniging voor de koeltank is afgesloten met goed resultaat. Voordelen van de
verbeterde methode zijn minder water- en energieverbruik en een kortere reinigingstijd. Enkele nieuwe
systemen voor de reinigingvan melkkoeltanks zijn in de loop van het jaar in onderzoek genomen.

Het project duurzaam watergebruik tracht het watergebruik op een melkveebedrijf te optimaliseren.
Hierbij worden de mogelijkheden van alternatieve waterstromen zoals het effluent van
zuiveringsinstallaties enopgevangen hemelwater (dak en eventueel erf) beoordeeld. Risico-analyses met
betrekkingtotdezewaterstromenworden uitgevoerd. Daarnaastworden resultaten van praktijksystemen
beoordeeld. Ook wordt een beperkte risico-analyse uitgevoerd ten aanzien van het gebruik van
grondwater enslootwater alsdrinkwater voor het vee. Resultaten van dit project worden ingebouwd in
het programma WWE. Het project wordt mede gefinancieerd door het Mesdagfonds en de VEWIN.

2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht

Schriftelijk
Vakbladen:
Klungel, C.H. (1995). Landbouwmechanisatie 11, Koud voorspoelen kan!
Verstappen-Boerekamp, J.A.M. (1996), Landbouwmechanisatie 5, Rubbertrekker zorgt voor minder
water bij schoonspuiten melkstal
Wiegersma, W. (1996), Landbouwmechanisatie 8, Sneller en efficiënter melkkoeltanks reinigen
Klungel, C.H. (1 996), Landbouwmechanisatie 9, Kosten besparen met reinigen in compartimenten
Wiegersma, W. (1996),Zuivelzicht 88-10, Tankreiniging kan sneller en efficiënter
Slaghuis, B.A., I.Velthuis en C. Smit (1996), Zuivelzicht 88-12, Goede kwaliteit begint inde stal
Periodiek:
Wiegersma, W. (1996), PO 9-3, Reiniging melkkoeltank kan sneller en efficiënter
Verstappen-Boerekamp, J.A.M. (1996), PO 9-3, Rubber trekker zorgt voor minder water bij
schoonspuiten melkstal
Slaghuis, B.A., I.Velthuis en C. Smit (1996), PO 9-3, Goede hygiene belangrijk voor boerenkaas
Wiegersma, W. (1996), PO 9-3, Reinigingmelkkoeltank kan sneller en efficiënter
Klungel, C. (1996), PO 9-4, Reinigen in compartimenten werkt kostenbesparend

Intern rapport:
Slaghuis,B.A., G.Smit,J.Tjoe-Nije, I.Velthuis (1996), Intern rapport nr. 296, Besmettingvan rauwe melk
met lactobacillen in relatie tot de infectiedruk in de omgevingvan de koe en in relatie tot gebreken in
de kaas.

Publicatie:
Verstappen-Boerekamp, J.A.M, en G.M.V.H. Wolters (1996), PR-publicatie nr. 114, Waterverbruik
schoonspuiten melkstal

Wetenschappelijk artikel
Giffel,M.C. te,R.R. Beumer, B.A. Slaghuis, F.M. Rombouts, Netherlands Milk & DairyJournal 49 (1995)
125-138, Occurrence and characterization of (psychrotrophic) Bacillus cereus on farms in the
Netherlands
Giffel,M.C.te,R.R. Beumer,W.F.van Dam,B.A. Slaghuis,F.M. Rombouts, International Biodeterioration

?i

& Biodégradation(1995) 421 -430, Sporicidal effect of disinfectants on Bacillus cereusisolated from the
milk processing environment

Inleidingen
IDF-symposium Wolfpassing (Oostenrijk), maart 1996 'Bacteriological quality of raw milk':
Slaghuis, B.A., Sources and significance of contaminants of different levels of raw milk production
Wolters, C.M.V.H., Effectof re-use cleaningsolutions of milking equipment on raw milk quality
Wolters, C.M.V.H. and J.A.M. Boerekamp, Comparison of different cleaning systems of milking
equipment (poster)
Slaghuis,B.A. andJ.A.M.Boerekamp, Effect of instant coolingof raw milk compared to standard cooling
(poster)
Slaghuis, B.A. and G.M.V.H. Wolters, Use of ATP-technique for the control of the cleaning of milking
equipment (poster)
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PLANNING

3.1

Inhoud
Dit programma wordt in 1997 afgesloten. Naar verwachting zullen de lopende projecten in dit jaar
worden afgerond.
Deinvloedvandevoedingopde meiksamenstelling, met name hetvriespunt wordt voortgezet met een
onderzoek naarheteffectvanweidegangop hetverloop van hetvriespunt tijdens de lactatie.Tot nu toe
zijn alleen lactatiecurven verkregen van koeien die zomer en winter in de stal verbleven
(hoogproduktiebedrijf Waiboerhoeve).
Inhetkadervankwaliteitszorgwordt onderzoek gedaan naar hetvoorkomen van bacteriën en residuen
in melk. In samenspraak met de zuivel zal het project residuen in boerderijmelk verder worden
uitgebreid met residuen van speendipmiddelen en diergeneesmiddelen. Ook het onderzoek van het
afgelopen jaar, residuen reinigings- en desinfectiemiddelen zal verder worden uitgediept. Daarnaast
wordt inhetproject hygiëneparameters gekeken of er meetbare parameters zijn te ontwikkelen die een
maat zijn voor de hygiëne op het bedrijf. Hierbij wordt met name gedacht aan de stalhygiëne, het
voorbehandelen van de uier, de hygiëne van het melkstel,de melkmachine en de melker.
Het project duurzaam watergebruik zal het komende jaar verder worden uitgevoerd en afgerond.

3.2

Capaciteit

7&

3.3

Kennisoverdracht

Schriftelijk

Periodiek en vakbladen:
Wiegersma,W. en B.A. Slaghuis,Snelle controle reinigingmetATP-meting, PO, Landbouwmechanisatie,
Zuivelzicht
Slaghuis, B.A. en C. Klungel,Verloop vriespunt tijdens lactatie, PO,Zuivelzicht, Veeteelt
Klungel,C.en B.A. Slaghuis, Invloed type stalmatop infectiedruk rondom uier, PO, Boerderij, Veeteelt
Verstappen,J.A.M,en C.M.V.H. Wolters, Reinigingssystemen met elkaar vergeleken, PO
Intern rapport:
Klungel, C , Invloed type stalmatop infectiedruk rondom uier
Wiegersma, W.,B.A. Slaghuis, F. Nieuwenhof en A. Engelbertink, Snelle controle reiniging met ATPmeting
Wiegersma, W., Optimalisatie tankreiniging

Publikatie:
Verstappen,J.A.M, en C.M.V.H. Wolters, PR-publikatie, Reinigingssystemen met elkaar vergeleken
Verstappen,J.A.M,en C.M.V.H. Wolters, PR-publikatie, Duurzaam watergebruik

Wetenschappelijk artikel
Slaghuis, B.A. Effect of pasturingon the incidence of Bacilluscereusspores in raw milk

3.4

Overzicht projecten

afgeronde projecten
23739 Melkstalreiniging
23720 Reinigen onder procesbewaking
lopende projecten
23703 Melksamenstelling
23731 B.cereus
23732 Reinigingschemie
23750 Reiniging melkkoeltanks
23751 Stalhygiene en melkkwalteit
23759 Residuen in boerderijmelk

^

23760 Duurzaam watergebruik
23790 Beproevingen
nieuwe projecten
23762 Hygieneparameters
23769 Melkkoeling met natuurlijke koudemiddelen

OVERIGE OPMERKINGEN
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Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR)

1

ALGEMENE GEGEVENS

1.1

DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma

Programmanummer:

16

Het ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor de rundveehouderij, waarin voedervoorziening,
mineralenstromen, energie input, (milieu)technische en economische kengetallen worden
berekend.
Werktitel:

Bedrijfsmodellen

1.3

Programmaleider: ir. G.A.A. van Alem

1.4

Uitvoerende instellingen: PR, DIV

1.5

Looptijd: 1993 t/m 1996

1.6

Beknopte omschrijving
Het onderzoek richt zich op het verder ontwikkelen van het begrotingsprogramma BBPR voor
het nabootsen van rundveebedrijven. Aandachtspunten zijn het modelleren van voedervoorziening, mineralenstromen en energie input voor melkvee, vleesvee en schapen. Het model
levert (milieu)technische en economische kengetallen als uitvoer. Toepassing van het model is
mogelijk bij onderzoek en bij voorlichting voor praktijkbedrijven, maar ook in het beleid en het
onderwijs.

1.7

Trefwoorden
modellen, economie, milieu, mineralen, energie input, biologische landbouw, beheersbeperkingen, graslandgebruik, natuur.

2

VOORTGANG

2.1

Inhoud
Overeenkomstig de planning zijn binnen het programma BBPR de diverse uitbreidingen
gerealiseerd. Zo zijn de nieuwe normen uit KWIN-veehouderij en uit de Centraal Veevoeder
Bureau tabellen ingebouwd. Verder is versie 4 afgestemd op het vernieuwde Geüniformeerd
Rekeningschema Agrarische Sector (GRAS), en is direct na publikatie het wetsvoorstel MINAS
opgenomen in versie 4. De resultaten van een uitgebreide inventarisatie naar de ervaringen en
wensen onder de gebruikers van BBPRzijn in overleg met de betrokkenen verwerkt en verspreid
via de nieuwe versie. In het onderdeel Normen voor de VoederVoorziening (NVV) zijn aanpassingen doorgevoerd waardoor nu een groter traject van krachtvoervervangers doorgerekend kan
worden. De krachtvoernormen van jongvee zijn verder aangescherpt en het telen en voeren van
grasbrok is nu mogelijk. Bovendien is NVV zodanig aangepast dat door middel van het
uitschakelen van het grasland gedeelte het nu mogelijk is om NVV in combinatie met het
GraslandGeBruiksmodel te gebruiken. Hiervan wordt in een studie reeds gebruik gemaakt.
De experimentele koppeling van BBPR aan het managementpakket Uniform is (na vertraging bij

Q\

Uniform) onlangs met de praktijktest gestart. Daarnaast zijn er nu 5 melkveehouders die naar
tevredenheid met het complete BBPR werken.
Van het programma Warm Water Energie is een nieuwe versie uitgebracht. Hierin ?ijn de
gebruikerswensen doorgevoerd, en is de nieuwe stapelreinigingsmethode opgenomen.
De resultaten van een studie naar de inpasbaarheid van beheersgrasland zijn opgenomen in een
klein model, wat gebruikt wordt door de dienst LBL. Daarnaast wordt het model nu ook
vermarkt.
Het graslandgebruiksmodel is verder verfijnd, en uitgebreid met het plannen van de weidegang
van pinken en kalveren. Zoals gepland is er ook gewerkt aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de in-en uitvoertool die gebruikt wordt door de verschillende modellen. Een
prototype van dit windows model user-interface is reeds gereed.

2.2

Capaciteit
In overleg met de betrokken sectie is dit jaar niet gewerkt aan de uitbreiding van modellen voor
vleesvee en schapen. Door de vertraging van de toetsing van NVV voor de biologische
landbouw bij de DLV zijn op dit gebied geen aanpassingen/uitbreidingen gerealiseerd. In 1996
is er geen externe financiering voor het inbouwen van biologische landbouw beschikbaar
gekomen. De uitgevoerde werkzaamheden zijn met 1 extern gefinancierde persoon minder
uitgevoerd dan het jaar daarvoor.

2.3

Kennisoverdracht

Publicaties:
Aalenhuis, J . , J . A . M . Boerenkamp en C.J.A.M, de Koning. Berekening van water- en
energieverbruik bij melkwinning. Praktijkonderzoek Themaboek Reiniging en afvalwater rond
de melkwinning. November 1995, pagina 47-49, Proefstation voor de Rundveehouderij,
Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR).
Alem, G.A.A. van. Doorrekenen melkveebedrijven geeft inzicht. Praktijkonderzoek 8e
jaargang nummer 4, pagina 5-8, PR Lelystad.
de Boer, J . A. Nieuwe Normen Voor de Voedervoorziening sluiten beter aan bij praktijk.
Veehouden Nu, 46e jaargang nummer 1, pagina 5-6, Agrio Uitgeverij.
de Boer, J . A.. Nieuwe versie Normen Voor de Voedervoorziening. Praktijkonderzoek 8"
jaargang nummer 4, pagina 9 - 1 1 , PR Lelystad.
Mandersloot, F., G.A.A. van Alem & A.T.J. van Scheppingen. The dairy farm budgetting
program: a tool for farm decision support. Gepubliceerd in 2e Polsko-Holenderka konferencja
Naukowa bydgoszcz - ciechocinek 1995.
Roovers, Monique. Waterlasten stijgen, Veehouder kan extra kosten nauwelijks drukken.
Boerderij 81 - no. 18 (30 januari 1996).
Woerden,R.A.M. van. Afvalwater Melkrundveehouderijen, Gemeente Rijnwaarden. LTO
vastgoed, Deventer, december 1995.

ft 2.

Beheersovereenkomsten op melkveebedrijven, Inpasbaarheid, kosten en fosfaatoverschot.
Th. V. Vellinga, M.H.A. de Haan en F. Mandersloot. Tijdsschrift Landinrichting, Augustus
1996, jaargang 36, nr 5. pagina 19-22.
Tabellenboek Delar 2 0 0 0 + , boekjaar 94/95, F. Mandersloot, intern PR rapport 2 9 1 , mei

1996.
Programma Inpasbaarheid beheersgrasland, artikel praktijkonderzoek in voorbereiding.
Nieuwe versie BBPR, artikel praktijkonderzoek in voorbereiding.

Inleidingen:
Alem, G.A.A. BBPR gekoppeld aan Uniform. Presentatie op instructie dag begeleiders BBPRUniform project, Zwolle, 19-6-96, 8 personen
Alem, G.A.A. The Dutch Dairy farm budgeting program (BBPR). Presentatie aan ICCTA
congresbezoekers, Waiboerhoeve, Lelystad, 18-6-1996 55 personen.
Alem, G.A.A. van. Betriebsbudgetmodell & Grunlandgebrauchsmodel. Prestentatie voor
Fach-exkursion der Berater Betreibswirtschaft (Bundesland Sachsen), Lelystad 3-06-1996,
25 personen.
Alem, G.A.A. van. Het GraslandGeBruiksmodel. Presentatie aan leraren Agrarisch Onderwijs,
Stoas Wageningen 25-1-1996, 10 personen
Alem, G.A.A. van. Het GraslandGeBruiksmodel. Presentatie aan ATC-T4 groep. Rosmalen,
23-11-1995, 10 personen
Alem, G.A.A. van. Het GraslandGeBruiksmodel. Presentatie aan ATC-T4 groep, Staphorst,
14-11-1995, 12 personen
Alem, G.A.A. van. The Dutch Dairy farm budgeting program (BBPR). EC-projectgroep
presentatie, Aberystwyth, 25-7-1995, Wales, 20 personen.
Alem, G.A.A. van. Toelichting Bedrijfs Begrotings Programma Rundveehouderij (BBPR) versie
3. Verdiepingsbijeenkomst Economie, DLV, 20-9-95, Nijkerk, 20 personen.

Gebruik BBPR in studies:
Verkaveling in de melkveehouderij (PR publicatie 107)
Mogelijkheden voor MKS en (gelijktijdige) oogst van maisstro (PR rapport 287)
Verkenning gevolgen verliesnormen voor fosfaatbemesting, mestafzet en inkomen op
melkveebedrijven (PR rapport 295)
Beheersovereenkomsten op grasland van melkveebedrijven (PR publicatie 111)
Economie van mais-gras wisselbouw (PR publicatie 113)
Voorbereiding High-Tech bedrijf
Voorbereiding Laag-kosten bedrijf

PLANNING

<93

3.1

Inhoud
Programma 16 loopt in 1996 af. Momenteel wordt een nieuwe opzet geschreven voor dit
programma. Volgens de gemaakte keuze in de PR staf zullen alle externe projecten uit het
programma worden gehaald. Concreet betekent dit dat alleen de werkzaamheden voor interne
PR projecten hierin terug zullen komen. Een gedeelte van het onderhoud aan BBPR, WWE, het
Graslandgebruiksmodel en de in- en uitvoertools valt onder deze interne projecten. Een nadere
uitwerking zal plaatsvinden in de nieuwe programmabeschrijving.

3.2

Capaciteit
De capaciteit van het nieuwe programma zal 1 tot 2 mensjaar bedragen (160 tot 320)
werkdagen, doordat er alleen formatief aan het programma gewerkt kan worden. De exacte
inzet hangt sterk af van de formatieve inzet voor andere interne PR projecten/programma's,
zoals de ontwikkeling van het koemodel.

3.3

Kennisoverdracht
De kennisoverdracht vindt plaats door het verspreiden van de computermodellen naar de
praktijk, ondersteund met instructie- en begeleidingsdagen. Aan de gebruikers wordt
telefonische en schriftelijke begeleiding gegeven. Jaarlijks worden diverse artikelen gepubliceerd
over de modellen. Indien de koppeling van modellen aan managementpakketten verder
uitgewerkt kan worden kan een nog grotere kennisoverdracht worden gerealiseerd. Indirect
vindt er een grote kennisoverdracht naar de praktijk plaats door het uitvoeren en publiceren van
studies die uitgevoerd worden met de modellen.

3.4

Overzicht projecten
16171 Onderhoud BBPR
16161 Uitbreiding en onderhoud Warm Water Energie programma
16301 Computer programm overzichten voedervoorziening
35141 Normen voor de voedervoorziening
35342 Herziening graslandgebruiksmodel
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OVERIGE OPMERKINGEN
In de interne evaluatie van mei 1996, en het antwoord op de daarbij gestelde vragen is
aanvullende informatie beschikbaar over het programma.
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ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:

Programma 18

Volledige titel van het programma
Het ontwikkelen van voerstrategieën en huisvestingssystemen in de intensieve vleesveehouderij en
het ontwikkelen van beheersvormen voor natuurterreinen met vleesvee (extensieve vleesveehouderij).

Werktitel: Vleesveehouderij
1.3

Programmaleider: J.J. Heeres-van der Tol

1.4

Looptijd: 1994 t/m 1997

2

VOORTGANG

2.1

Inhoud
Roodvleesprodukb'e

Voeding
In beide nieuwe voedingsstallen (opfok- en afmeststal) is een zgn. O-ronde gedraaid om de
automatisering m.b.L de voer- en drinkwateropname en gewichtsregistratie te testen en er zelf
ervaring mee op te doen. Medio oktober 1996 start in de afmeststal de eerste proef
(vervolgonderzoek OEB).
In 1996 is het OEB-onderzoek voortgezet In de nu lopende proef worden 4 OEB-niveaus
onderzocht bij twee DVE-trappen ('norm' en 'norm+15%'). De OEB-gehalten zijn +15, 0, -15 en
-30 g/kg ds. De proefperiode is opgesplitst in twee gewichtstrajecten: 200-400 kgen 400-600 kg.
De OEB-trappen zijn gerealiseerd door ureum aan het krachtvoer toe te voegen en middels
grondstoffenkeuze. Bij de nu lopende tweede OEB-proef en de eerste OEB-proef is met name de
nadruk gelegd op het toevoegen van in de pens snel oplosbaar OEB. Het isechter de vraagof dit
wel het soort OEB is waar de pensbacterien behoefte aan hebben. Bij het optimaal benutten van
onbestendig eiwit in de pens is het van belang de afbraaksnelheid van energie en eiwit in de pens
op elkaar af te stemmen zodat beide gelijktijdig beschikbaar zijn voor bacterie-eiwit synthese. Bij
het doorrekenen van de proefrantsoenen lijkt er eerder een tekort aan 'langzaam afbreekbaar'
onbestendig eiwit te zijn (bijv. sojaschroot) dan aan 'direct oplosbaar' eiwit, zoals ureum. In een
derde OEB-proef wordt nagegaan in hoeverre de soort OEB van invloed is op de OEBvoorziening. Deze proef start medio oktober en wordt gedeeltelijk in de nieuwe voedingsstal
uitgevoerd.
Afgelopen juli zijn de laatste stieren uit het fosforonderzoek (P-behoefte) afgeleverd. Dit
onderzoek is uitgevoerd i.s.m. de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht Naast groei, voeropname
en slachtkwaliteit zijn ook urine-, speeksel-, bloed- en botmonsters verzameld. Uit voorlopige
groeiresultaten van de eerste twee ronden lijkt er bij geen van de behandelingen (2,5 tot 4 gP/kg
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ds) sprake tezijn van een duidelijk P-tekort Het huidige advies bedraagt 4 g/kg ds in het rantsoen.
In het gewichtstraject van 200-400 kg lijkt de groei van de stieren met het laagste P-gehalte (2,5
g/kg ds) iets achter te blijven in groei. Dit wordt na 400 kg blijkbaar gecompenseerd. Een verdere
analyse van de resultaten samen met de fysiologische onderbouwing moet nog plaatsvinden.

Recent is een derde DVE-proef afgesloten waarin rantsoenen met verschillende VEVI/DVE
verhoudingen zijn gevoerd vanaf 300 kg lichaamsgewicht. In dit onderzoek is het effect van een
zeer ruime eiwitvoorziening - een situatie die in de praktijk regelmatigvoorkomt- nagegaan.
Met betrekking tot het ontwikkelen van voerstrategieen (behoeftenormen, vleesveemodel) is
onlangs gestart met een literatuurstudie. Allereerst moet duidelijk zijn hoe we dit onderzoek exact
willen aanpakken en hoe gedetailleerd het vleesveemodel moet worden opgezet om aan onze
wensen te kunnen voldoen. Externe financiering voor dit onderzoek eventueel i.s.m. het
voerstrategieen onderzoek bij vleeslammeren isdefinitief afgeblazen.

Welzijnsvriendelijke huisvestingsystemen
Volgens planning is het project 'welzijn vleesstieren' in juni 1996 gestart Als eerste proef
worden vier verschillende huisvestingsystemen met elkaar vergeleken (vanaf 6 maanden
leeftijd). Het eerste systeem isde referentie, huidige volledig roostervloer (2 m /stier). De
andere drie systemen hebben een totaal oppervlak van 4,2 mVstier waarbij twee

varianten
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een ligruimte (2,7 m /stier)van resp. stroen rubber hebben. De derde variant iseen volledig
roostervloer. Tot nu toe beperkt het onderzoek zich tot hetverzamelen van technische
gegevens alsvoeropname, groei e.d. Per 1 september 1996 iseen welzijnsonderzoeker
aangesteld (zie ook 2.2. capaciteit) zodat nu ook het gedragsonderzoek verder kan worden
ingevuld. Mogelijk wordt ook het IMAC-DLO nog betrokken bij dit onderzoek, dit is afhankelijk
van aanvullende financiering door DWK. Indien dit wordt gehonoreerd zullen ook
emissiemetingen worden uitgevoerd bij het strosysteem.

Kwaliteit kalf en gezondheid
In de periode maart t/m juni 1996 is i.s.m. de vakgroep Veehouderij van de LUW verder
gespit in de ziektegegevensvan de vleesstieren en roze vleeskalveren op het proefbedrijf Vleesvee.
De incidentje van luchtwegaandoeningen is bij de vleeskalveren 27% en bij de vleesstieren 36%.
Uit verdere analyse blijkt dat deze aandoeningen van invloed zijn op de groei van de kalveren. De
kalveren die luchtwegaandoeningen hebben gehad groeiden gemiddeld 100 g/dagminder dan de
gezonde kalveren. Bij afleveren wogen deze kalveren gemiddeld 23 kg minder. Ook bij de
vleesstieren bleven de dieren die een luchtwegaandoening hebben gehad in groei achter tot een
leeftijd van 9 maanden. Daarna halen deze dieren de groei in zodat ze toch op een gelijk gewicht
worden afgeleverd. Ook aan de economische schade isgerekend. Mogelijk wordt dit nogi.s.m. de
vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie van de LUW verder uitgewerkt

Natuurbeheer en vleesveehouderij
Het EU-project rondom natuurbeheer en vleesveehouderij heeft helaas Brussel nooit bereikt
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Daarnaast zijn door het IKC-Natuurbeheer en IKC-Landbouw naar aanleiding van een workshop
'Natuurbeheer met graasdieren' prioriteiten geformuleerd, waaronder het monitoren van
zoogkoebedrijven en natuurbeheer. Het PRen LEI-DLOzouden hiervoor benaderd worden. Dit is
blijkbaar ook op een laagpitje gezet.
Wel iszeer recent het NUBL-project 'ossenhouderij in natuurgebieden' goedgekeurd. In dit
project participeren Dumeco, een grootwinkelbedrijf, Staatsbosbeheer, IKC-Landbouw en

het

Praktijkonderzoek (PR). Dit project is een ketengericht proefproject waarin de mogelijkheid van
ossenhouderij in natuurgebieden wordt onderzocht middels een piloL In het najaar van 1996
vindt de concrete invulling plaats. Gestreefd wordt naar een wekelijkse afzet van minimaal 50
ossen. Afhankelijk van het succeszal het project na bepaalde tijd worden opgeschaald.
Daarnaast is in november 1995 deelgenomen aan een Concerted Action: AIR 3-CT93-0947 met
als thema 'Extensification of Beef and Sheep Production on Grassland'. Hiervoor zijn de
ontwikkelingen in de Nederlandse vleesvee- en schapenhouderij beschreven en de perspectieven
voor extensivering nagegaan.

Alternatief kalfsvleesproduidie
Het roze kalfsvleesproject isinmiddels afgerond. Het merendeel van het onderzoek uitgevoerd t/m
1995 is naast de PR-publikaties in het themaboek 'roze vleeskalveren' op een praktische en
bondige wijze weergegeven.
De laatste proef bestond uit twee aparte proeven: een opfokproef waarin soort en hoeveelheid
kunstmelk en DVE-gehalte aminozuursamenstelling van het krachtvoer onderwerp van studie
waren. In het tweede deel van de proef (vanaf 16 weken leeftijd) zijn rantsoenen met een
verschillend ds-gehalte gevoerd door natte en droge produkten tegen elkaar uit te wisselen. Dit
onderzoek is in maart 1996 afgerond. Uit de opfokproef blijkt dat een kunstmelkgift van 45 kgtot
een hogere groei leidt dan een gift van 30 kg. De kunstmelksoort('O'-produkt of 50% mmp) en het
toevoegen van vismeel aan het krachtvoer waren niet van invloed op de technische resultaten. Dit
geldt ook voor het DVE-gehalte (105 of 125 g/kg) van het krachtvoer bij een kunstmelkgift van 45
kgin 10 weken. Ook in een eerdere proef bleek voor de groei de meerwaarde van 125 Lo.v. 105
g DVE/kg krachtvoer bij 45 kg kunstmelk niet noemenswaardig te zijn. Echter de incidentje van
luchtwegaandoeningen was bij het krachtvoer met 125 g DVE/kgtoen geringer. Met name om die
reden is toen gekozen voor 125 g DVE/kg krachtvoer in de opfokperiode. In de pas afgeronde
proef was er veel minder sprakevan luchtwegaandoeningen.
Het bijproduktenonderzoek zal binnenkort (laatste kwartaal 1996) worden geanalyseerd.
In samenwerking met de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) isin de eerste
helft van 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het toevoegen van FIR (Fysische lonen
Regulaor) aan het rantsoen van roze vleeskalveren. De FIR-toevoeginghad geen effect op ffO&,
voeropname en voerbenutting. Ook de slachtresultaten waren nietverschillend. Het onderzoek
wordt in een gezamenlijke publikatie van het PRen deVBBM gepubliceerd.
Inmiddels is in overleg met de financiers van het vleeskalveronderzoek nader gesproken over de
toekomstige invulling van het onderzoek. Besloten isde capaciteitvan het vleeskalveronderzoek te
handhaven en deze evenredig te verdelen over onderzoek bij roze vleeskalveren en bij blanke
vleeskalveren. Mede door het laatste is het aantal financiers uitgebreid met het Produktschap voor
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Veevoeder. Bij de blanke vleeskalveren zal het onderzoek zich richten op het welzijn: inpasse- van
EU-regelgeving in praktische huisvestingssystemen. In 1996 is de accommodatie volledig benut
voor onderzoek naar de fosforbehoefte bij roze vleeskalveren. In deze periode is voor de blanke
vleeskalveren getracht het onderzoek verder in te vullen. Doordat de besluitvorming m.b.L de EUregelgeving over het welzijn van blanke vleeskalveren nog op zich laat wachten was het niet zinvol
op korte termijn al daadwerkelijk met het welzijnsonderzoek te starten. Begin 1996 deed zich de
mogelijkheid voor als Praktijkonderzoek deel te nemen aan een EU-project getiteld 'chain
managment of veal calf welfare'. Onlangs is dit project gehonoreerd. In samenwerking met het IDDLO zal het PRzich gaan richten op het verstrekken van ruwvoer (soort, hoeveelheid, effecten op
vleeswaliteit etc). Dit onderzoek zal begin 1997 van start gaan en ca. 3,5 jaar duren.

2.2

Capaciteit

In de periode september 1995 t/m juli 1996 is de capaciteit voor het vleesveeonderzoek met 1
formatieplaats onderbezet geweest (=33%). Hierdoor is met name de verslaglegging achterop
geraakt Hier wordt de komende tijd aan gewerkt Inmiddels is per 15 mei 1996 een onderzoeker
veevoeding (0,8 fte) in vaste dienst aangesteld (vleesstieren en roze vleeskalveren). Door het
binnenhalen van het EU-project 'welzijn vleeskalveren' is het mogelijk het welzijnsonderzoek bij
de vleeskalveren en de vleesstieren nu eveneens in te vullen. Deze onderzoeker is per 1
september 1996 aangesteld in tijdelijke dienst (0,7 fte, voor 4 jaar). Dit betekent dat de formatie
vanaf 01-09-1996 weer volledig isingevuld.

2.3

Kennisoverdracht

Schriftelijk

Vakbladen
Maandelijkse bijdrage in vakdeel Vleesveevan Boerderij.
P. Bikker, J.J. Heeres-van der Tol en M. Plomp

Publikaties
DVE-normen voor vleesstieren. Publikatie PR 118
M. Plomp

OEB in rantsoen vleesstieren. Publikatie PR 119
J.J. Heeres - van der Tol, M. Plomp

Roze Vleeskalveren. Themaboek PR
F.C. van der Schans e.a.

Gi

Literatuurstudie welzijn vleesstieren. Intern rapport 285
J.J. Heeres - van der Tol

DVE-normen voor laatrijpe vleesstieren. Intern rapport 297
M. Plomp

Beef and Sheep Production Systems in The Netherlands and Prospects for Extensification.
Bijdrage aan workshop voor Concerted Action AIR 3-CT93-0947, Parijs, november 1995
J.J. Heeres - van der Tol en M. Plomp

Inleidingen
De onderzoekers hebben diverse inleidingen verzorgd voor verschillende groepen uit de
vleesveesector.

3

PLANNING

3.1

Inhoud
Roodvlees
Het onderzoek in de nieuwe voedingsstal kan na het draaien van een testronde nu van startgaan.
In de vorm van een deskstudie (literatuur) zal de invulling van het vleesveemodel nader
plaatsvinden. Dit zal met name afhankelijk zijn van de vraag: Waar willen we het vleesveemodel
voor gebruiken? Vervolgens zal de invulling van het voedingsonderzoek hier op worden
afgestemd.
Met betrekking tot de extensieve vleesveehouderij zal in het kader van het NUBL-project
'ossenhouderij in natuurgebieden' door het PR een bijdrage worden geleverd die zich vooral zal
richten op de praktische invulling van de ossenhouderij. Door het kleinschalig in de praktijk
opzetten van dit houderijsysteem is het denkbaar dat op het Proefbedrijf Vleesvee 's winters
ossen worden gehuisvest voor onderzoek. Daarnaast zal i.s.m. met deelnemers uit het NUBLproject de mogelijkheid worden nagegaan om rondom dit produktiesysteem een AKK-project op
te starten. In het najaar van 1996 zullen hierover besprekingen worden gevoerd.
Met betrekking tot het verbeteren van de vleeskwaliteit van vleesstieren (intensieve
vleesveehouderij) is concreet aan het PRgevraagd deel te nemen aan een AKK-project i.s.m. IDDLO en vertegenwoordigers uit de keten (producenten, slachterijen, grootwinkelbedrijf).
Doelstelling van dit project is het verbeteren van de kwaliteit en uniformiteit van stiereviees.
Invalshoeken zijn leeftijd (jong, malsvlees), voerstrategie, ras/kruising, en het rijpen van hetvlees.
De aanvraag voor dit project (doelstelling, partners, organisatiestructuur e.d.) moet uiterlijk 15
oktober 1996 binnen zijn.
Het gedragsdeel van het welzijnsonderzoek bij de vleesstieren zal de komende tijd worden
ingevuld.

Weeska/veren

^

Het welzijnsond .rzoek voor de blanke vleeskalveren isvoor de komende 3 tot 4 jaar ingevuld. Bij
de roze vleeskalveren zal het onderzoek zich richten op de uniformiteit van het eindprodukL
Daarnaast is het verminderen van de N- en P-uitscheiding een belangrijk item.

3.2

Capaciteit

3.3

Overzicht projecten

lopende projecten
nr

titel

53491 Produkte alternatief kalfsvlees (wordt binnenkort afgesloten)
53561 Vleeskalveren (opvolger van 53491)
53560 EU-project 'welzijn vleeskalveren'
54251 Welzijn vleesstieren
54841 Natuurbeheer en vleesveenouderij
54471 Voerbehoefte vleesstieren
54381 Ontwikkelen vleesstierenmodel

OVERIGE OPMERKINGEN

9c

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Programmanummer: 79
Volledige titel van het programma
Het verbeteren van de slachtkwaliteit, het verlagen van de kosten, het verhogen van de lammerproductie per ooi in de schapenhouderij.

1.3
1.4

Programmaleider: J.J. Heeres-van der Tol
Uitvoerende instellingen: Praktijkonderzoek Rundvee,Schapen,en Paarden(PR),
Gezondheidsdienst.
Looptijd: 1994 t/m 1997
Beknopte omschrijving
Het verbeteren van de rentabiliteit van de schapenhouderij door de produktiekosten terug te dringen
en de slachtkwaliteitvan heteindproduktte verbeteren. Dit ismogelijk door hetontwikkelen van voerstrategieën voor lammeren (stal, weide), selectie van het slachtlamvaderdier, het vergroten van het
aantal lammeren per ooi, hetverlagen van de voerkosten en arbeid en hetverbeteren van de gezondheidszorg- enziektepreventie. Daarnaastvraagt het beheer van natuurterreinen en dijken met schapen
onderzoek.
Trefwoorden
Voeding, slachtkwaliteit, fokkerij,economie, diergezondheid, management, natuur- en dijkbeheer.

Werktitel: Schapenhouderij

1.5
1.6

1.7

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Low-input
Naar aanleidingvan de notitie 'Het schapenonderzoek in de komende jaren' (ID-DLO en PR) is hetPR
in de zomer van 1994 gestart met het project 'Low-input schapenhouderij'. De doelstelling van het
project is het ontwikkelen van een duurzaam schapenhouderij systeem met minimale kosten voor bemesting,voeding,gezondheid, arbeid en huisvesting. Het project heeft een looptijd van vijf jaar. In het
najaar van 1994 en in juni 1995 is in totaal 10,2 ha ingezaaid met een gras/klaver mengsel en zijn in
augustus/september 1994 en juli 1995 resp. 100 en 80 Blessumer ooien (Vlaming*Texelaar) aangekocht.
In mei 1996 hebben 106 van de 177 ooien afgelamd, 71 ooien bleken gedekt te zijn voor de toelatingsperiode. De lammeren zijn in het weideseizoen van 1995 niet gespeend waardoor een deel van
de ooien door de jonge rammen zijn gedekt. Het drachtigheidspercentage is 98%.Van de 106 ooien
die gedektzijn in december is93%gedekt in de eerstecyclus. De dekperiode was net als in 1995 zeer
kort. Per toegelaten ooi was de worpgrootte 2,1. Ongeveer 40%van de ooien heeft enige hulp nodig
tijdens het lammeren. De lammersterfte tijdens de eerste 14 dagen wasook ditjaar aanvankelijk hoog,
halverwege de aflamperiode is het protocol rondom de geboorte aangepast. Deze aanpassing bestond
uit; éénmaal extra toezicht om 03.00 uur 's nachts, waarbij dan direct hulp mocht worden verleend.
Daarnaast werden de ooi + lammeren afhankelijk van de weersomstandigheden voor maximaal 24
uur opgesloten in een zgn. kalveriglo. De moederlambindig komt daarbij beter tot stand en de lammeren raken minder snel onderkoeld . Deze aanpassingen hadden een groot effect op de overlevingskansen van de lammeren. De sterfte binnen 24 uur nam afvan 23% naar 4%,en de sterfte na 24 uur
tot 14 dagen leeftijd daalde van 7% naar 6%. Belangrijke doodsoorzaken (na sectie) zijn verstikkingen,
verbloedingen (zware geboortes) en ondervoeding. De aanpassing van het protocol rondom het aflammeren leidde tot sterfte percentages die vergelijkbaar zijn met de praktijk (10 tot 15%). De sterfte
na 24 uur isvooral te wijten aan ondervoeding. De vraag is in hoeverre deze lammeren in leven kunnen worden gehouden binnen een low-input systeem (denk aanarbeid en welzijn).
De groei en slachtkwaliteit van de lammeren (Texelaar*Blessumer) geboren in 1995 was zeer goed.
Ruim 80% van de afgeleverde lammeren scoort voor bevleesdheid U en Een voor vetbedekking 2.
De groei van geboorte tot afleveren bedroeg 250 g/dag. Tijdens het weideseizoen van 1996 hebben
de lammeren een kobalt/vitamine B12tekort opgelopen. Dit isin tegenspraak metde opmerkelijk hoge
vitamine B12-gehaltein het bloed van de lammeren in 1995, Het Co-gehalte van hetgras/klaver meng-
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selwas in 1995 hoog invergelijking met Co-gehalten van 100%grasland (eerdere analyses).Voor 1996
zijn noggeen Co gehalten in hetgras/klaver mengselgeanalyseerd.
Het klaveraandeel lijktwat terugte lopen (winter 1995/96).
Winterbeweiding
Buiten het groeiseizoen weiden de ooien op graspercelen van bijvoorbeeld melkveebedrijven. De
vraag is echter wat voor invloed de schapenbeweiding in de winter heeft op de drogestof-opbrengst
van het grasland in hetvoorjaar. Oriënterend is in de winter van 1994/'95 gekeken naar de opbrengstderving bij de eerste snede. Deze opzet had echter enkele beperkingen (geen herhalingen, slechts
twee maaitijdstippen en het gebruik van kooien). Als vervolg op deze oriëntatie is in de winter van
1995/'96 is een nieuwe proef opgezet die een duidelijk antwoord op de vraagstelling moest kunnen
geven.
De proef bestond uit alle combinaties van drie beweidingsperioden en twee veebezettingen, aangevuld met een onbeweide controle-behandeling. De invloed van de beweidingsperiode was in deze
winter precies tegenovergesteld aan de verwachting. De hoogste opbrengstderving deed zich voor bij
beweiding in december of januari: gemiddeld 1050 kgds per ha. Bij beweiding in maart was de opbrengstderving "slechts" 400 kg per ha.Anders uitgedrukt zonder beweiding werd een maaisnede bereiktop 4 mei en in hetergstegeval (beweiding in december meteen hoge intensiteit) op 16 mei.Tussende behandelingen bleken geenverschillentezijn in voederwaarde.
Algemene regels over het optimale tijdstip van beweiding met schapen tijdens de winterperiode hebben waarschijnlijk weinig waarde. Omdat de afgelopen winter een koude maar vooral ook droge winter was,zalde proef in de winter 1996/'97 worden herhaald.

Management
Het managementonderzoek komt moeizaam op gang. Het SMS-pakket waarvan in eerste instantie
gebruik zou worden gemaakt voor het verzamelen van de bedrijfsgegevens kende geen goede datacontrole. Bovendien is de wijze waarop gegevens worden vastgelegd in dit SMS voor het onderzoek
niet toereikend. Het PR heeft daarom mede vanuit het onderzoek kanttekeningen geplaatst bij de
keuze het huidige SMS om dit te gebruiken als schapeninformatiesysteem binnen de DSC Dit heeft
geresulteerd in het ontwikkelen van een nieuw MIS (management informatie systeem). Bij de ontwikkeling van het MIS zullen ook de wensen van het PR m.b.t. het managementonderzoek worden
meegenomen. Het stamboekadministratiesysteem (SAS) moet operationeel zijn in oktober '96,
daarna zal de aandacht vooral gaan naar het MIS voor de schapenhouder (gereed 1 januari 1997)
en tot slot MIS organisatie, dit zou operationeel kunnen zijn in maart 1997. Het betreft in beide
gevallen programma's die gebruik maken van een moderne database, en draaien onder Windows.
MIS-schapenhouder is voor de individuele schapenhouder. Het MIS-organisatie kan gebruikt worden door verwerkingsbureaus en de DSC, voor service verwerking maar ook voor externe bedrijfsvergelijking. Het SAS en MIS organisatie worden in opdracht van DSC ontwikkeld door RBM automatisering in Donkerbroek. Pas als het nieuwe managementpakket klaar is kan het managementonderzoek daadwerkelijk worden opgestart. Dit betekent dat het project in de dekperiode van 1997
(oktober) -tweejaar later dan gepland-van start kangaan.
Deze discussie heeft ons inziens wel opgeleverd dat de schapenhouderij nu een beter managementpakket tot haar beschikking krijgtHet managementonderzoek beperkt zich momenteel tot het
werven van bedrijven die willen deelnemen aan het management project
Dijkbeheer metschapen
Onderzoek (op detail niveau) naar de zodekwaliteit van dijken, uitgevoerd door de LUW in opdracht
van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
heeft aangetoond dat een intensief beheer van dijken ten koste gaatvan een goede zodekwaliteit ten
behoeve van de waterkering. De botanische samenstelling die bij intensief beheer ontstaatwordt o.a.
gekenmerkt door een geringere en ondiepe beworteling. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het
PRcontact gezocht met DWW. Momenteel wordt gewerkt aan een project i.s.m. DWW en de Unie
van Waterschappen.Aangezien schapen aantrekkelijk blijven voor hetonderhoud van dijken wordt in
dit project nagegaan welke vorm van schapenhouderij in de toekomst voldoet aan de gestelde eisen
m.b.t. de zodekwaliteit. Hierbij wordt gedacht aan het monitoren van verschillende beheersvormen
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met schapen op dijken in de praktijk. Op grond van deze gegevens moet het mogelijk zijn geschikte
beheersvarianten afte leiden. Dit project kan alleen doorgaan als DWW bereid ismeetefinancieren.
2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Schriftelijk
Vakbladen:
schrijvers
J.de Boer
R.L.M. Schils

tijdschrift
Het Schaap

maand
feb.

J.de Boer

Het Schaap

mit.

J.de Boer
R.L.M. Schils
J. de Boer
J. de Boer

Het Schaap

mei.

Veehouden nu
Het Schaap

jul..
sep.

R.L.M. Schils

Het Schaap

okt.

Periodiek:
schrijvers
J.de Boer
J.de Boer
R.L.M. Schils

jaar
1996
1996
J.de Boer

Publikatie:
schrijvers
jaar
J.de Boer,
1996
K.M. van Houwelingen,
K. Sikkema
J.de Boer,
1996
I. Zonderland

jaar
titel
1996 Lage kosten op Engels bedrijf,
afwisselingvan ooien,koeien en
akkerbouw
1996 Laatde lammeren maar bij de ooi, in
de wei isvroegspenen niet aantrekkelijk
1996 Lammeren goed gegroeid in proef lowinputsysteem.
1996 Vroegspenen niet aantrekkelijk
1996 Sterftepercentage rondom aflammeren in
low-input systeem nog te hoog
1996 De afgelopen winter hadden schapen
zeker geen gouden bekjes!.

titel

nr
2
3
1996

Vroegspenen nietaantrekkelijk bij weidesysteem
Low-inputsysteemschapen: voederwaarde
gras/klaver, groei lammeren en classificatie op hoogniveau!
5 Sterftepercentage bij aflammen 'low-input systeem'
nogte hoog.

titel

nr
112

Vijfjaar schapen op ROCZegveld.

115

Vroegof laatspenen lammeren.

Anders
Intern rapport
Schrijvers
J.de Boer
Schils

maart 1996 nr274

Studiereis Groot Brittannië. Gras/klavermengsels in R.L.M,
low-input schapenhouderij. 17-21 juli 1995

Inleidingen
Doelgroep
Schapenhouders
Studenten
Studiegroep

maand jaar
jan.
1996
jan..
1996
sep.
1996

Onderwerp
Low-input schapenhouderij
Low-input schapenhouderij
Low-input schapenhouderij
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3
3.1

PLANNING
Inhoud
Met betrekking tot het 'low-input1 onderzoek wordt de aanpak rondom het lammeren iets gewijzigd.
De verwachting isdat het sterftepercentage tot 14 dagen leeftijd daarmee kan dalen tot 15%. De economie in het low-input systeem word bijgehouden via bedrijfseconomische kengetallen. Als het systeem eenmaal in de beoogde opzet draait is hetzinvol te gaanvergelijken met referentie bedrijven zoalsde Blessumer bedrijven, LEI bedrijven en bedrijven in het toekomstige management onderzoek van
het PR.Vervolgens kan het systeem ook nog modelmatig worden doorgerekend zodat ook andere
bedrijfssituaties gesimuleerd kunnen worden.
De opbrengstderving van grasland a.g.v. winterbeweiding door schapen zal ook in de winter van
1996/1997 punt van onderzoek zijn. De intensiteit en duur van beweiding worden als factoren meegenomen.
Rondom het management onderzoek worden contacten metde DSC onderhouden dit in verband met
het ontwikkelen van het MIS pakket door de DSC Hopelijk kan het management onderzoek volgend
najaarvan startgaan.
De DSG heeft aan het PRverzocht deel te nemen in de gebruikersgroep MIS.

3.2

Capaciteit

3.3

Kennisoverdracht
Schriftelijk

Vakbladen:
schrijvers
J.deBoer
R.L.M.Schils

tijdschrift
HetSchaap

Periodiek:
schrijvers
J.deBoer
R.L.M.Schils

jaar
1997

maand jaar titel
1997 diverseartikelen

nr

titel
diverseartikelen

Inleidingen
Doelgroep
Schapenhouders

3.4

maand jaar
op aanvraag

Onderwerp

Overzicht projecten
lopende projecten
nr
titel
55371 Ontwikkelen schaapmodel (continu aanwezig)
55391 BMSschapen (continu aanwezig)
55841 Low-input schapenhouderij 55841
nieuwe projecten
nr
titel
55341 Management schapenhouderij

OVERIGE OPMERKINGEN

^

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma

1.3
1.4
1.5
1.6

Programmaleider: G. Bruin
Uitvoerende instellingen: PR, NOC/NSF, IMAG, Faculteit Diergeneeskunde
Looptijd:
Beknopte omschrijving:
In dit programma worden aandacht besteed aan het terugdringen van blessures, het verbeteren van
de vruchtbaarheidsresultaten, het beperken van het aantal luchtweginfecties en het leren kennen
van de ammoniakemissie in de paardenhouderij.
Trefwoorden
opfok, training, voeding,vruchtbaarheid, ammoniakemissie

Programmanummer: 20

Werktitel: Programma Paarden

1.7

2
2.1

VOORTGANG
Inhoud
Blessurepreventie
Het onderzoek naar het effect van extra beweging gedurende de opfok van rijpaarden is bijna afgesloten. Op dit moment wordt nog aandacht besteed aan het effect van 1, 3 of 5 keer extra arbeid
per week. De veulens van jaargang 1995 zijn de laatste die hiervoor zijn ingezet. Medio 1997
wordt dit onderzoek beëindigd. Door stagnatie bij de bouw van het nieuwe proefbedrijf is het gedurende langere tijd (maanden) niet mogelijk geweest de voor de paarden geplande trainingsarbeid
te realiseren. Uit de analyse moet blijken of dit een belemmering vormt voor het gebruik van deze
gegevens.
De veulens van jaargang 1996 zijn ingezet in onderzoek gericht op het effect van natuurlijke arbeid
op ostechondrose. Dit onderzoek wordt in samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde
uitgevoerd. Eind november is de eerste fase afgerond met het slachten van een gedeelte van de
veulens. De overgebleven veulens zullen worden geslacht op een leeftijd van 11 maanden.
Bij Friese paarden is aandacht besteed aan de training en aan de belasting gedurende aangespannen arbeid. Deze gegevens zijn uitgebreid met de resultaten van menwedstrijden uit de periode
1988 t/m 1995. De gegevens zijn verwerkt en vastgelegd in een (concept)artikel voor plaatsing in
een tijdschrift.
Bij Shetlanders wordt het effect van de conditiescore op de ontwikkeling en de bewegingen onderzocht. Dit onderzoek is augustus 1995 gestart en bestrijkt een periode van 30 maanden. De resultaten tot nu toe geven aan dat de conditie van de pony's op eenvoudige wijze kan worden gestuurd
via de voeropname.
In het kader van het bodemonderzoek zullen de krachten in het paardebeen gedurende beweging
worden gemeten. Hiertoe wordt apparatuur ontwikkeld door het NOC/NSF voor inbouw in een
hoefijzer. In november 1996 kan met de daadwerkelijke inbouw van de krachtopnemer in een
hoefijzer en met hettesten onder praktijkomstandigheden worden begonnen.
Vruchtbaarheid
Op een aantal dekstations zijn tot en met het dekseizoen 1996 verschillende factoren van het management vastgelegd. Voor 1 januari 1997 zullen de verzamelde gegevens worden verwerkt met
het doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden die er zijn de vruchtbaarheidsresultaten in de paardenhouderij te verbeteren door ondersteuning van het management. Het streven is
om hierbij maatwerk op bedrijfsniveau te leveren.
Op het proefbedrijf is voor het derde jaar aandacht besteed aan het effect van de spermadosis op
de kans op dracht. In dit onderzoek wordt gewerkt met mengsperma (van twee hengsten). De resultaten van 1997 zijn aanzienlijk slechter dan die van de voorgaande jaren. Bij een aantal paarden
bleek het niet mogelijk een hengstigheid te constateren. Naar mogelijke oorzaken wordt gezocht.
Op grond van deze analyse zal worden nagegaan wat de betekenis is van de resultaten van 1996
voor het vruchtbaarheidsonderzoek.
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Luchtweginfecties
In het afgelopen jaar is aandacht besteed aan het verwerken van de gegevens en aan het opzetten
van nieuw onderzoek. Het istot nu toe niet gelukt het bedrijfsleven (de farmaceutische industrie) te
interesseren voor onderzoek naar EAV-virus (samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde). Wel zullen samen met het ID-DLO initiatieven worden ontplooid voor onderzoek naar het effect van managementmaatregelen, zoals b.v. entingen, op de kans op verspreiding van veldvirus in
groepen paarden (herd-immunity).
Ammoniakemissie
De metingen zijn op 1juli 1996 begonnen (samenwerking met het IMAG).
2.2

Capaciteit
Door ziekte is het afgelopen jaar gewerkt met beperkte bezetting. Najaar 1996 is Smolders weer
voor 50% en later 75% aan het werk gegaan. Vanaf 1 april wordt er tevens gebruik gemaakt van
vervanging wegens ziekte. Op dit moment is het dan ook mogelijk de achterstand bij het verwerken
van de gegevens weg te werken. Een beperking wordt gevormd door de beschikbaarheid van statistische ondersteuning. Verwerking van materiaal uit voedingsonderzoek, opfok- en trainingsonderzoek en onderzoek ten aanzien van de vruchtbaarheid ondervindt om die reden vertraging.

2.3

Kennisoverdracht
Door vertraging bij hetverwerken van de gegevens kan ook de kennisoverdracht niet ten volle worden geëxploiteerd. Het is verder betreurenswaardig dat bij de opening van het paardenbedrijf en
op de open dagen daarna geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid de resultaten van het paarden praktijkonderzoek onder de aandachtvan de paardenhouders te brengen.

Publicaties/ Activiteiten:
Maand
November
1995

Januari 1996

Juli 7996
Verspre/d

3
3.1

Artikel / activiteit
Shetlandpony's onder de loep, uitleg over het opfokonderzoek met Shetlandpony's.
Ruwe celstof maatgevend bij vertering voedermiddelen.
Kort bericht managementprogramma voor dekstations.
Bodemonderzoek: Vaste grond onder de voeten door redactie Equus.
Maandelijks korte stukjes voor Paard en Sport o.a. over
hoefverzorging, grasland en hooi-aankoop.
Hoefverzorging
Blessurepreventie en Vruchtbaarheid
Groot aantal berichten over het nieuwe proefbedrijf

Blad

Equus.

Paard en Sport
Paardenkrant

PLANNING
Inhoud
Door druk op de begroting van het praktijkonderzoek paardenhouderij zijn er door de onderzoekcommissie prioriteiten gesteld ten aanzien van het uit te voeren onderzoek. Erzal worden getracht
extra gelden te verwerven door het intensiveren van internationale contacten. In afwachting van
deze ontwikkelingen lijkt het zinvol het huidige programma door te laten lopen tot 1997 en het
komende jaar aandacht te besteden aan het opzetten van een nieuw programma. Dit betekent wel
dat het onderzoek in 1997 beperkt zal zijn.
Door de onderzoekcommissie zijn de volgende prioriteiten gesteld:
1. Osteochondrose 1996; opfok jaargang '95; onderzoek met Shetlanders.
2. Ammoniakemissie (afhankelijk van het in 1996 uitgevoerde onderzoek).
3. Vruchtbaarheidsonderzoek.
4. Bodemonderzoek.
5. Onderzoek naar EAV-infecties (Equine Arteritis Virus).

Ojo

3.2

6. Herd-immunity.
7. Blessurepreventie na de opfok.
8. Rugklachten.
9. Opfokonderzoek jaargang '97.
10. Inspanningsfysiologie.
In het kader van bezuinigingen op de begroting voor 1997 heeft de onderzoekcommissie de wens
uitgesproken de onderwerpen 7t/m 10 niet uit te voeren.
Van de overige onderwerpen loopt voor het proefbedrijf het osteochondroseonderzoek medio
1997 af. Dit geldt ook voor het opfokonderzoek met jaargang '95. Het onderzoek met Shetlanders
wordt begin 1998 beëindigd.
Ten aanzien van het vruchtbaarheidsonderzoek zal er in januari worden gediscussieerd over de
voortzetting. In het licht van de bezuinigingen zal hierbij aandacht worden besteed aan de kosten/baten analyse.
Het geplande bodemonderzoek betreft het vastleggen van de krachten die op een paardebeen
worden uitgeoefend gedurende belasting. Dit onderzoek issterk verbonden met inspanningsfysiologisch onderzoek naar het voorkomen van blessures. Dit laatste onderzoek heeft een lage prioriteit
gekregen.
Het EAV-onderzoek lijkt niet te realiseren door het ontbreken van belangstelling bij de farmaceutische industrie. Het onderzoek naar "herd-immunity" issamen met het ID-DLO in voorbereiding.
Capaciteit
Bij het begroten van de onderzoektijd is er vanuit gegaan dat voor algemene statistische ondersteuning een beroep kan worden gedaan op de statisticus. Voor de verwerking van de specifieke projecten is rekening gehouden met het aantrekken van 44 dagen externe ondersteuning van een onderzoeker. Als dit niet mogelijk blijkt zal deze arbeid door de aanwezige onderzoekers moeten
worden geleverd met alsgevolgeen later tijdstip waarop de analyse isvoltooid.

OVERIGE OPMERKINGEN
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2

VOORTGANG
In het kader van het programma Kostprijsbeheersing zijn projecten in uitvoering die volledig uit de
reguliere budgetten gefinancierd worden maar ook projecten die (voor een deel) vanuit andere geldstromen gefinancierd worden. In deze voortgangsrapportage wordt ook aan deze extern gefinancierde
projecten aandacht besteed. Ditzalsteeds middels een subkopje duidelijk gemaaktworden.

2.1
2.1.1

Inhoud
Projecten op basisvan reguliere budget
Opzet LaagkostenbedrijfWaiboerhoeve
De plannen voor een Laagkostenbedrijf (LKB) op de Waiboerhoeve hebben invulling gekregen, hoewel een definitief plan nog niet gereed is. Uit de vele discussies zijn uiteindelijk twee opties als mogelijke insteek naarvoren gekomen.
De eerste insteek betreft een bedrijf dat ruim in de grond zit Hierdoor is er veel ruwvoer van het eigen bedrijf beschikbaar. De bedrijfsvoering is erop gericht zoveel mogelijk van dit ruwvoer te benutten. Veel beweiden, voorraadvoedering in de winter en een beperkte krachtvoergift lijken hierbij mogelijk. Bij deze optie past een stal waarin de oppervlakte per koe zoveel mogelijk is teruggedrongen.
Dit betekentvoorraadvoedering waarbij uitgegaan isvanzo'n drie koeien per vreetplek.
De tweede mogelijkheid isom het bedrijf wat krap in de grond te zetten. Hierdoor wordt het noodzakelijk op de voermarkt produkten aan te kopen (ruw- of krachtvoer). Hierbij past echter een stal met
meerdere koeien per vreetplek minder goed. Vandaar dat voor deze optie een meer conventionele
stal is uitgewerkt.
Momenteel is de uitwerking van de stal (tot op een niveau van kosten) nog niet beschikbaar. Eerste
aanzetten wijzen erop dat er nog een forse inspanning nodig is om de stalkosten op een voldoende
laagniveau te brengen.
Een start is gemaakt met het vastleggen van de keuzes binnen beide varianten en de daaraan ten
grondslag liggende berekeningen in een aantal concepten voor rapporten en publikaties. In conceptvorm zijn deze rapportages momenteel beschikbaar.

Werktitel: Kostprijsbeheersing

Opzet Hightechbedrijf Waiboerhoeve
De plannen voor een Hightechbedrijf (HTB) op de Waiboerhoeve hebben invulling gekregen, hoewel
een definitief plan nog nietgereed is.
Inde plannen wordt uitgegaanvan een hoogproduktieve veestapel (meer dan 10.000 kgmelk per koe
perjaar)die hetgehelejaar op stalgevoerd wordt Zowel melken (AMS) alsvoeren worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit om uiteindelijk een melkproductie van ca 800.000 kgper man mogelijk te
maken. Er zijn verschillende stal lay-outs geselecteerd en ontwikkeld. Van deze verschillende stal
lay-outs zullen de voor- en nadelen beschreven worden. Op basis van een aantal criteria, met als
belangrijkste: innovatief, zeer goed stalklimaat, kostenbesparend en eventueel gebruik van nieuwe
materialen zal een ontwerp worden geselecteerd. De uitwerking van de stal (tot op een niveau van
kosten) zal binnenkort beschikbaar komen.
Een start is gemaakt met het vastleggen van de keuzes en de daaraan ten grondslag liggende berekeningen in een aantal concepten voor rapporten en publikaties. In conceptvorm zijn deze rapportages
momenteel beschikbaar.
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Bedrijfseconomische boekhouding
De wens bestaat om van systeembedrijven binnen het praktijkonderzoek meer bedrijfseconomische
informatie beschikbaar te hebben. Eriseen begin gemaakt met het definiëren van een registratieprotocol voor bedrijfseconomische gegevens. Dit p tocol is erop gericht om door een voldoende detaillering van de vastgelegde gegevens vergelijkingen te kunnen maken met de diverse in de praktijk gebruikte boekhoudpakketten. Eeneerste aanzettotzo'n protocol is in ontwikkeling. Doordat echter aan
andere projecten een hogere prioriteit istoegekend kon voor een volledige afronding van het protocol
onvoldoende tijd aan dit project besteed worden. Consequentie hiervan is dat het inbouwen in BMS
en hettoepassen op de systeembedrijven dan ook noggeen invullinggekregen heeft.
Project relatiemelkproductie, inkomen, milieukengetallen enmanagement
De voortgang van dit project (promotie-onderzoek) is beschreven bij programma 13 (Management).
Afhankelijk van de wijze waarop het programma Management wordt voortgezet of afgerond kan dit
project onderdeel uitgaan maken van het programma Kostprijs.
Delar-cijfers
Met overgangvan taken van het IKC naar het PR isook hetverwerken van de cijfers van de bedrijven
die deelnemen aan DELAR bij het PRterecht gekomen. Gegevens van het boekjaar 1994/95 zijn verwerkttot eentabellenboek. Hierover isgepubliceerd.
Kostenvanmaisteelt
Ten behoeve van de studiedagen Mais van het PAGVzijn berekeningen uitgevoerd om te beoordelen
in welke mate de teelt van mais kostprijsverhogend of -verlagend werkt Dit blijkt van veel factoren
afhankelijk te zijn. Belangrijk daarbij zijn vooral de kosten die de loonwerker voor de teelt van mais in
rekening brengt. Omdat de kostenverhouding tussen loonwerk voor gras en loonwerk voor mais per
regio verschilt is ook het beeld uiteindelijk per regio verschillend, en soms zelfs binnen regio's niet
eenduidig. Resultaten zijn gepresenteerd tijdens de studiedagen.
2.1.2

Projecten op basisvan (gedeeltelijke) externe financiering
Naar kostprijsbeheersingin de melkveehouderij
In samenwerking met LEI-DLO en in opdracht van het Landbouwschap is een studie uitgevoerd naar
de ontwikkeling van de kostprijs in de melkveehouderij in de afgelopen jaren en naar de mogelijkheden om te komen tot een beheersingvan deze kostprijs. Gebleken isdatde kostprijs van melk de laatste jaren sterk gestegen is. Vooral vaste kosten zijn hiervoor verantwoordelijk waarbij vooral de arbeidskosten een belangrijke rol spelen.Ook de kostenvoor aangekocht melkquotum zijn een substantieel onderdeel gaan vormen van de kostprijs. Erzijn mogelijkheden de kosten van melk te verlagen.
Eén daarvan is schaalvergroting. Zo hebben de grotere bedrijven (meer quotum) een lagere kostprijs
dan de kleinere bedrijven. Ook de berekeningen met BBPR geven aan dat er mogelijkheden zijn tot
verlagen */ande kostprijs. Eengoedeverkavelingspeeltdaarbij een belangrijke rol.
De resultaten van deze studie worden in het winterseizoen 1996/97 besproken in regionale bijeenkomsten van LTO. Er is door het Landbouwschap een folder geschreven met een uitgebreide samenvatting van de studie en mogelijkheden om te komen tot een lagere kostprijs. Vanuit het PR wordt
medewerking gegeven aandeze regionale bijeenkomsten.
Batenberekeningverkaveling
De kosten van een slechte verkaveling, waarvoor de laatstejaren duidelijk minder aandacht was, zijn
door een extern gefinancierd project weer duidelijk naarvoren gehaald. De eerste fasevan het project
is eind 1995 afgerond. De voordelen van een betere verkaveling komen tot stand door ruimere beweidingsmogelijkheden bij een grotere huiskavel en door minder kosten voor werk op de veldkavel
(vooral alsdit loonwerk betreft en develdkavelvervan huis ligtof overveel percelen verspreid ligt).
Ten behoeve van de Landinrichtingsdienstzijn de resultaten van de studie voor zover het de berekeningvan de kostenvan hetveldwerk betreftopgeschaald toteen aantalglobalere rekenregels.
Vervolgstudieverkaveling
In een vervolg op de studie naar verkaveling zijn ook de bedrijfseconomische resultaten uit de studie
op bedrijfsniveau vertaald in een aantal globalere rekenregels. Samen met de globale rekenregels voor
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de kosten van veldwerk zijn deze rekenregels in een computerprogramma ingebouwd. Met dit computerprogramma kunnr'i op regionaalniveau de baten van een betere verkaveling berekend worden.
Het programma isaan de opdrachtgever ter beschikkinggesteld.

2.2

Capaciteit
De ontwikkeling van de plannen voor een Laagkostenbedrijf en een Hightechbedrijf heeft ergveel tijd
gevraagd. Daarbij heeft meegespeeld dat de inzet vanuit het IMAG-DLO pas in een laat stadium (juli
1996) formeel geregeld is.Ook daarna isechter de inbrengvanuit het IMAG-DLO beperkter van omvang geweest dan noodzakelijk geacht wordt. Daarnaast is voor dit programma beoogde inzet van
mensen ingezetop een aantal andere projecten die op dat moment meer prioriteitgekregen hebben.

2.3

Kennisoverdracht
• Mandersloot, F. (1996) Maisteelt brengt niet altijd geld in 't laatje. Oogst plus 12, 22 maart
1996, p4-5.
• Mandersloot, F. en I.W. Hageman (1996) Wat kost (milieuvriendelijke) maisteelt melkveehouder? In: Themadag mais: naar een evenwicht tussen milieu en economie, PAGV, themaboekje
nr19, p83-93.
• Mandersloot, F. en W. Van Dijk (1996) Mais telen? Waarom wel, waarom niet? Praktijkonderzoek (9) 2: p15-17.
• Mandersloot, F. (1996) Tabellenboek DELAR 2000 + boekjaar 1994/95. Intern rapport 291. Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR).
• Mandersloot, F. en A.T.J. van Scheppingen (1996) Inkomen vraagt om aandacht. Praktijkonderzoek (9) 5: p9-14.
• Mandersloot, F. en H. van Dijk (1996) Nog veel werk aan de winkel voor DELAR-bedrijven.
Praktijkonderzoek (9) 5: p17-19.
• Nijssen, J.M.A. en A.T.J. van Scheppingen, 1995, Verkaveling in de melkveehouderij. Praktijkonderzoek Rundvee,Schapen en Paarden,publikatie 107, 52p.
• Folder over studie Verkaveling inde melkveehouderij
• Videoband over de studie Verkaveling in de melkveehouderij
• Anonymus, 1996, Naar kostprijsbeheersing in de melkveehouderij. DLO-Landbouw-Economisch
Instituut en Praktijkonderzoek Rundvee,Schapen en Paarden.
Naast deze schriftelijke kennisoverdracht zijn de resultaten van het onderzoek ook via inleidingen
(themadagen Mais,Open Dagen PR),excursies en open dagen uitgedragen.
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PLANNING

3.1
3.1.1

Inhoud
Projecten op basisvan reguliere budgetten
LaagkostenbedrijfWaiboerhoeve
In 1997 moet het LKBop deWaiboerhoeve gestalte krijgen. Daartoe moeteind 1996/begin 1997 een
keuze gemaakt worden tussen de beide voorgestelde varianten. Daarna zal in eerste instantie het traject om te komen tot realisatie van het bedrijf veel inzet vragen. Daarnaast zal in de eerste helft van
1997 ook een onderzoeksprogramma voor dit bedrijf vorm en invulling moeten krijgen. Daarbij zal
ook invulling gegeven moeten worden aan de rol die praktijkbedrijven kunnen spelen in het onderzoek naarverlagen van de kostprijs van melk. Pasin 1998 kandan hetonderzoek daadwerkelijk invulling krijgen. Vooralsnog wordt 1997 benut om vorm te geven aan het bedrijfssysteem, zowel wat betreftveestapel en land alswaar hetgaatom de huisvestingen mechanisatie.
Hightechbedrijf Waiboerhoeve
In 1997 moet het HTB op de Waiboerhoeve gestalte krijgen. Daartoe moet eind 1996/begin 1997
een keuze gemaaktworden uit de voorgestelde varianten. Daarnazal in eerste instantie hettraject om
te komen tot realisatievan het bedrijf veel inzetvragen. Daarnaastzal in de eerste helft van 1997 ook
een onderzoeksprogramma voor dit bedrijf vorm en invulling moeten krijgen. Daarbij zal ook invulling
gegeven moeten worden aande rol die praktijkbedrijven kunnen spelen in hetonderzoek naartoepas-
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singvan automatische melksystemen. Pasin 1998 kan dan het onderzoek daadwerkelijk invulling krijgen. Vooralsnog wordt 1997 benut om vorm te geven aan het bedrijfssysteem, zowel wat betreft veestapel en land alswaar hetgaatom de huisvestingen mechanisatie.
Bedrijfseconomische boekhouding
Het ontwikkelen van een eigen bedrijfseconomische boekhoudingvraagtveel tijd. Eengoede afweging
van de meerwaarde van een eigen systeem en de daarvoor noodzakelijk inzet van mensen en middelen lijkt wenselijk. Beoogd wordt om in 1997 een duidelijke keuze te maken met betrekking tot de
wijze waarop de economische gegevens van de systeembedrijven uit het praktijkonderzoek worden
vastgelegd.
Project relatie melkproductie, inkomen, milieukengetallen enmanagement
De voortgang van dit project (promotie-onderzoek) is beschreven bij programma 13 (Management).
Afhankelijk van de wijze waarop het programma Management wordt voortgezet of afgerond kan dit
project onderdeel uitgaan maken van het programma Kostprijs.
Delar-cijfers
Met overgangvan taken van het IKC naar het PRisook hetverwerken van de cijfers van de bedrijven
die deelnemen aan DELAR bij het PRterecht gekomen. Gegevens van het boekjaar 1994/95 zijn verwerkt tot eentabellenboek. Hierover isgepubliceerd.
3.1.2

Projecten op basisvan (gedeeltelijke) externe financiering
Vervolgstudie verkaveling
Op de rol staat een vervolg van de opschaling van de studie Verkaveling in de melkveehouderij naar
regionaal niveau. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven middels het onder 2 genoemde computerprogramma. Erzal allereerst onderzocht worden op welke punten dit programma een nadere uitbreiding
behoeft. Hiertoe wordt een prioriteitenlijst opgesteld. Op basis van deze prioriteitenlijst worden aanvullende berekeningen uitgevoerd en zal het computerprogramma uitgebreid worden. Tenslotte wordt
nogbegeleidend materiaal vervaardigd.

3.2

Capaciteit
Voor komend jaar zal veel tijd gevraagd worden voor de verdere uitwerking van de projecten Laagkostenbedrijf en Hightechbedrijf. Minimaal isvoor de realisatiefase 180 dagen vanuit onderzoeksafdelingen nodig. Daarnaast is inbreng door het hoofd Waiboerhoeve en vanuit TFDL/IMAG-DLO noodzakelijk. Daarnaastistijd nodigvoor het uitwerken van een onderzoeksprogramma.

3.3
3.3.1

Overzicht projecten
Projecten op basisvan reguliere budgetten
Afgesloten projecten
Geen.
Lopende projecten
14151 Haalbaarheidsstudie Laagkostenbedrijf
14152 Haalbaarheidsstudie Hightechbedrijf
15311 Bedrijfseconomische berekeningen ad hoc
17251 Registratieprotocol bedrijfseconomische boekhouding
17341 Management in relatietot melkproduktieen de gevolgen voor economie en milieu
18161 Delarcijfers
Nog testarten
17161 Berekeningen Integrale notitie
17351 Bedrijfseconomische boekhouding Hightechbedrijf
17351 Bedrijfseconomische boekhouding Laagkostenbedrijf
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3.3.2

Projecten op basisvan (gedeeltelijke)externe financiering
Afgesloten projecten
14159 Kostprijsbeheersing melkveehouderij LEI-DLO/PR i.o.v Landbouwschap
15340 Batenberekening verkaveling
Lopende projecten
15360 Vervolgstudie verkaveling
Nog testarten projecten
Geen

4

OVERIGE OPMERKINGEN
De programmabeschrijving Kostprijsbeheersing moet nog in een definitieve vorm worden vastgesteld.
Hierop vooruitlopend isdezevoortgangsrapportage geschreven.

)03

