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- 1HOOFDSTUKI
INLEIDING
Hetdoelderstudiereiswashet opnemenvanpersoonlijk
contactmetEngelse enSchotseonderzoekers,diezichbezighouden
met devolgendeproblemen;
a.bruto ennetto opbrengstbepalingvangrasland;
b.hetbepalenvandevoedselopname doorweidendvee;
c.deinvloedvandechemische samenstellingvanhet
grasbestand (gras,klaver,kruiden)opdegezondheidstoestand endeproduktievanweidendvee;
de degedragingenvanweidendvee.
Tijdens onze studiereiswerd tevens eentweetallandbouwbedrijvenbezocht.Bovendienwerd doorenkeleBritse onderzoekers
met onsgesprokenoverhet"wintergrazingsproblem".
Allehiergenoemde onderwerpenwordeninafzonderlijkehoofdstukkenbehandeld.DehoofdstukkenI,II,V enVII zijngeschrevendoordeeerste,dehoofdstukkenIII,IV,VI,VIIIenIXdoor
detweedeauteur.
Hetdefinitieve reisschemawerdaandehandvaneen,in
samenwerkingmetDr.H.J.Frankena,dooronsopgesteldconcept,
samengesteld doorDr.Tj,Bakker,Landbouwattaché teLonden.
Dr.Bakkerverzorgdetevensdeafsprakenmetdebezochteinstituten.Eenwoordvandankishierzekeropzijnplaats.
Bijzondere dank zijnwijookverschuldigd aandeHeerP.G.
Meuwissen,medewerkervanDrBakker,die onsgedurendevierdagen
met zijnautodoorZuid-Engelandbegeleidde.Zonder dezehulp
zouhetvrijwelonmogelijk zijngeweesthetvastgesteldereisprogrammainzokortetijduit tevoeren.
Tenslottewillenwijnog onzeerkentelijkheidbetuigenvoor
degastvrijewijze,waaropwijoveralwerdenontvangen.

- 2HOOFDSTUKII
PROGRAMMA
Deinonderstaand programmavermeldenamenzijndie derpersonen,waarmedewijgedurende langere ofkorteretijd eenonderhoudhebbengehad.
15meisVertrekviaHoekvanHolland pernaohtbootnaarHarwich.
16mei« BezoekaanDr.Tj.BakkeropdeNederlandse ambassadete
LondenenaanhetLandbouwbedrijfvanMr.RexPaterson
teHatchWarren,CliddesdenbyBasingstoke (Hants.).
17mei;BezoekaanhetGrasslandResearchStation,Hurley,Berks.
WilliamDavies,Director
P.E.Alder,
D.W.Cowling,
J.O.Green,
W.P.Raymond,
T.E.Williams.
18mei;BezoekaanhetNationalInstituteforResearchin
Dairying,Shinfield byReading.
Prof.H.D.Kay,Director
C.C.Balch,
S.Bartlett,
A.S.Poot,
C„Line,
J.C.Murdoch,
S.J.Rowland.
19mei;BezoekaanDunnsParmSeedsLtd.teSalisbury.
E.P.H.Young,Director
Prof.T.J.Jenkin.
Bezoek aanhetKingsCollege (University ofDurham)te
20mei
NewcastleuponTyne.
Prof.MartinJones,
BrynmorThomas,
AlanThompson.
DesnamiddagsbezoekaandeboerderijvanMr.Rutherford
byHaidonBridge(Northumberland).
Bezoek aanProf.M.Cooper enaanhetCocklePark.
21mei
Bezoek aanhetRowett ResearchInstituteBucksburn,
23mei
Aberdeen.
A.T.Phillipson,Dep.Director
G.Corbett,
J.E.Gordon.
BezoekaanhetHannahDairyResearchInstitute,
24en
Kirkhill,Ayr.
25mei
J.A.B.Smith,Director
K.L.Blaxter,
W„Holmes,
D.S.Mac Lusky,
D.Reid,
R.Waite
26en ;TerugreisviaLonden,Harwich enHoekvanHolland
27mei
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DEBEZOCHTEBOERDERIJEN
InHatchWarrenbijBasingstoke (Z.-Engeland)werdhetmeer
dan28OOhaomvattendegemengdebedrijfvanMr.RexPaterson
bezocht.Ophetbedrijf zijn7verspreid liggendeboerderijengebouwd,diealsééngeheelgeëxploiteerdworden.
DeheerPatersonkochthetmerendeelvanzijnlanderijenin
hettijdvak tussenbeidewereldoorlogen,toenzijals onbruikbaar
vooriederevormvanlandbouwwerdenbeschouwd.Nabemestingmet
fosfaat enkalibleken dezekalkrijke,dochoverigenschemisch
zeerarmegrondenechterbruikbaarvoorwisselbouw.
Sedertdienwordt eenvijfjarigvruchtwisselingsstelseltoegepast,waarinkunstweiden eenvoornameplaatsinnemen.Indevroegeherfstvanhetderde jaarnainzaaiwordendekunstweidengescheurd,waarna zijhetvolgendejaarin junimetmergkoolworden
ingezaaid.Nademergkoolvolgt opnieuwgras.Bijdeinzaaider
kunstweidenwordt zomergerstalsdekvruchtgebruikt.
Degebruiktegras- enklavermengsels zijnvoorhetmerendeel
varianten ophetklassieke "CocklePark type ofmixture",datuit
15$Italiaansraaigras,15$Engelsraaigras,32$kropaar,15$
timothee,15$rodeklaver en8$witteklaverbestaat,Daarnaast
wordt delaatste jarentervergrotingvandevoorjaarsproduktie
vanhetgrasland veel"shortrotationryegrass"ingezaaid.Dit
grasiseeninNieuw-Zeeland verkregenfertielebastaardvan
EngelsmetItaliaansraaigras.Voor zomerproduktiewordenvoornamelijk beemdlangbloemmengselsgebruikt,daareenvoudigekropaarmengselsnaardemeningvandeHeerPaterson slecht inzijnextensievebedrijfsvoeringpassen.
Bijdeorganisatievanzijnbedrijf trachtMr.Patersonvooralzijnarbeidskosten engebouwenkapitaal zolaagmogelijkte
houden.Degeheleveestapel,dieuitcirca14.000 stuksrundvee
bestaat,loopthetgehele jaarbuitenshuis enontvangt delaatste jareninhetgeheelgeenkrachtvoer.Ophetbedrijfwordtbovendien geen. hooigewonnen.Daarentegenwordenenormehoeveelhedenpersvoergemaakt.Defabricagevanditprodukt,dieuitsluitendindemaand juniplaatsvindt,isgeheelgemechaniseerd.
Hetkuilgraswordtmachinaalgemaaid endaarnamet eenhefladernaardeophetzelfde perceelaanwezige"trenchsilo"gebracht.Ditiseenmeestallangwerpige,ineenheuveluitgegraven
endaardoor oplengtedoorsnee trapeziumvormige sleufkuip.Daarde
hefladerdesleufkuipin-enuitrijdt,vereisthetlossenvanhet
grasenhetvullenvandesleufkuipweinigarbeid,terwijlhet
gestortegrasdoordeheenenweerrijdende trekkersenhefladers
uitstekendwordtaangedrukt.
Dekuilwordtnietafgedekt.Tochbehoeft,volgens deHeer
Paterson,slechtsdebovenste 5à10cmpersvoerweggegooid te
worden.Derestvandekuil zouvrijwelgeheelboterzuurvrijzijn,
hoewelgeenconserveringsmiddelenwordengebruikt enzeldenwordt
voorgedroogd.
Hetpersvoerwordtvoornamelijk indemaandenfebruari en
maart opgevoerd.Menverplaatst regelmatig deschrikdradenaande
openzijdevande sleufkuil enstelt zodoendehetveeindegelegenheid zichzelfvandedoordeboergewenstehoeveelheid persvoertevoorzien.Hetvoerenvanhetvee eistdusookindewinterweinigarbeid.

- 4Geblekenis,datvolwassenkoeienhoeveelhedenvan45kg
persvoerperdierperdagzonder zichtbare schadeverdragen,Aan
dekalverenwordtreeds zeerspoedig,volgens deboer"vande
geboorte af",persvoerverstrekt.
Devoorraadpersvoerdienttoereikend tezijn tot omstreeks
eindmaart.Danismeestaldeeerste snedevandenieuwe oogst
("an earlybite")shortrotationryegrass terbeschikking.Wanneer
deze opgebruikt is,worden successievelijkde overigemengsels
beweid.
Indelateherfstwordthetveeingeschaard opdemergkoolpercelen,waardedieren,indiendebeschikbarehoeveelheid voer
dittoelaat,tothetinvallenvandevorstblijven.Nadebeweidingdermergkoolwordthetveeingeschaard inhet z.g. inhoofdstukIVtebespreken"wintergrass".Opdeze"wintergrass"-percelenwordtvanbeginfebruari afpersvoerbijgevoerd.
Tabel1toontdatbijdezebedrijfsvoeringslechtsbetrekkelijkgeringemelkopbrengstenperkoeverkregenworden.
Tabel1.Deresultatenvan deveehouderijophetbedrijfvan
MrRexPaterson
(1gallon=4.5461;1acre=0.4047ha;1gallon/acre=
11.233 l/ha)
Breed

Number
ofcows

Priesian
Ayrshire
Jersey

55.3
57.9
54.5

Per cow
av.
av.
yield
return
gallons
£

680
595
589

105
90
93

Av.acres
percow

3.0
2.7
2.4

Per acre
av.
av.
yield return
gallons
£

228
223
250

35
34
39

DeHeerPatersonacht ditechter geen bezwaar.Zijnervaring
is, dateenhogemelkproduktieperkoegeenwaarborgenbiedtvoor
eengrootbedrijfsoverschotperhagrasland.Hijbepaalt daarom
ooknimmer demelkproduktie perkoe,doch steedsdieperkudde
vanminstens50dieren.
Alvorenstewordengemolken,wordtdegehelekuddeineen
melkstalmetuitloopgedreven.Bijhetmelkenwordendooréénman
4 tot6AlfaLavalapparatentegelijkertijd bediend.Degewonnen
melkloopt dooreenbuizenstelselnaardebussen.Hierinkande
melk derkuddegemakkelijk gemetenworden.Aandekoelingder
melkwordtveel zorgbesteed.
InfeiteisdeextensievebedrijfsvoeringvanMrPaterson,
diezeer ontwikkeld enbereisdis,eengevolgvandewet derverminderendemeeropbrengsten..OnderBritse omstandighedengeeftin
veelgevallenhetaanwendenvanmeerkapitaal enarbeidperha
enperkoe eenlageremeeropbrengst danverkregenwordtbijaanwendingvandieextraarbeid en/ofdatextrakapitaal optotdusverrenietincultuurgebrachtland.
Samenvattend zoudenwijdaaromhetbedrijfvanMrPaterson
alsextensief,doelmatiggemechaniseerd enrationeelgeleid
willenkarakteriseren.

- 5HetbedrijfvanMr.Rutherford opdeEastMillHillsbij
HaidonBridgeinNorthumberland behoort toteengeheelanderbedrijfstype.Hetiseveneensgelegeninsterkgeaccidenteerd terrein (dehoogteliggingvarieertvan62tot244meter),terwijl
degrond ookhiervroegeralsmarginaalbekend stond.Thanswordenechter opruim55haheuvelland 27melkkoeien (metbijbehorend jongvee)en70schapen (metin1955110lammeren)geweid.
Betreffende deinverbandmet deomstandighedenbehoorlijk
intensief tenoemenbedrijfsvoeringwordtgeregeldmetProf.
MartinJonesoverlegd.Dientengevolge ishetbedrijfhetenige
inNorthumberlandwaarveelgraswordtingekuild enwaarinhet
geheel geen hooimeerwordtgewonnen.Evenals ophetbedrijfvan
Mr.Patersonwordt ookhier zondervoordrogenoftoevoegingvan
conserveringsmiddeleninsleufkuipeningekuild.Hetkuilvoer
wordt echterineennormale "Hollandse" stalaandedierenopgevoerd.
Alvorensvoorkuilgraswinningtewordenbestemd,wordende
goedegraslandpercelen naar60kgNals"nitrochalk" (15.5$N)
bemest.Hetklaverpercentage inhetgeoogsteproduktbedraagtdan
meestal ongeveer10$.Eenanderverschilmethet eerstebedrijf
(waar30$klaverinhetweilandvoorkwam)ishet ontbrekenvan
eenvastevruchtopvolging.Dekunstweidenworden eerstbijgeblekennoodzaakgescheurd. Sommigeweidenwarenreeds8 jaarouden
tochnogredelijkproduktief.Degoedgraslandpercelen opde
lageregrondenwerdengemiddeld 1-4maalper jaarvoorkuilgras
gemaaid.
DeHeerRutherford fokt,behalveBorderLeicesterschapen,
uitsluitend Pries stamboekvee.Dit stamtafvanstieren,dieomstreeks1920door zijnschoonvader,Mr.JohnMofett,uitNederlandwerdengeïmporteerd.NaarNederlandsebegrippenishet
exterieurvanMrRutherford'sdierenmatig totgoed;deveestapel
mist echteruniformiteit.DaardeHeerRutherford alséénder
prominente fokkersinNorthumberland bekend staat,trekthet
bedrijfveelinkomstenuit deverkoopvanfokvee.Inverbanddaarmedewordthogeprijsgesteld opgoedemelkprodukties,zodatde
rantsoenenderkoeienabnormaalrijkaanZW envrezijn.
Pervolwassendierwordtgedurende dewinter36kgkuilvoer
vanonbekende samenstellingverstrekt.Naast ditgrondrantsoen
wordt perkoe nog 1kgkrachtvoer (met20$re) gegeven en bovendienperlitergeproduceerdemelknog0.41kgvanhetzelfde
krachtvoer (4lb/gallon).Metbehulpvandezegeforceerdevoeding
werdin1954vandeouderekoeieneengemiddelde produktieverkregenvan6I4Okgmelkà3.50$vet (=215kgbotervet)in305
dagen.Met dezeproduktiebehaalde deheerRutherford in1954het
hoogste stalgemiddeldeinNorthumberland.
Samenvattendkanhetbedrijfalseenintensiefveehouderijbedrijf,datvoornamelijk opdeverkoopvanconsumptiemelken
fokmateriaalingesteld is,gekarakteriseerdworden.
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DEVERLENGINGVANHETWEIDESEIZOEN
DaarmenopveleBritseboerenbedrijvenmet eenarbeidstekort tekampenheeft,trachtendiverse proefstationsdeveel
arbeidvergende staltijd tebekortenen dezezomogelijk geheel
afteschaffen.
Geblekenis,dat zowelinAberdeen (N.0.Schotland)alsin
Z.Engeland deWintertemperaturen eenalgeheleafschaffingvan
destalperiodenietindeweg staan.Deze ervaringen stemmenovereenmet die,verkregenuithetgebruikvan deopenloopstalin
Nederland.
Afschaffingvandestaltijd isechter slechtsmogelijk,wanneermen ookgedurende delateherfst,dewinter enhetvroege
voorjaar overvoldoenderuwvoervoorhetbuitenshuisverblijvendeveebeschikt.Op diverseEngelsebedrijvenisgebleken (hoofdstuk III), datmetbehulpvan"shortrotationryegrass"grotendeelskanwordenvoorzienindebehoeftenaanvoorjaars-en
herfstgras.Deproduktievan"wintergrass"issedert enige jaren
opdiverseBritseproefstationsinstudie.
Geblekenis,dat opgraslandpercelen dieinnazomeren
herfstnietbeweid ofgemaaidworden,gedurende dewintervee
kanwordeningeschaard.Ditvee voedt zichdanmet devande
vorige zomerenherfstachtergeblevenhalfdodevegetatie,diemen
"foggage" of"wintergrass"noemt.Hetmerendeelvandestengels
enbladeren sterftindeloopvandewinteraf,dochook deafgestorvendelen("burn")wordendoorhetveevrijgoed opgenomen.
Hoewelmen onsgeencijfers overbeweidingsverliezenbij"wintergrazing" konverstrekken,wasmen zowelinHurleyalsinAberdeen
vanmening,dat detotaleverliezenaandsenre,diebijtoepassingvanhet"wintergrazing-system" optreden,deconserveringsverliezen,diebijhethooieninEngeland enSchotland alsnormaalwordenbeschouwd,niet overtreffen.Infeitebeschouwtmen
het"wintergrazing-system" danookalseengoedkopevormvanruwvoederconservering,diehetgebruikvandure stallenenschuren
ofhooibergenoverbodigmaakt.
Uit tabel2blijkt datinderdaad bijdeze"conservering op.
stam" slechtsgeringeverliezenaandsoptreden,terwijl ookhetgehalteaanre slechtsweinigafneemt.Deaanwezigehoeveelheid:
redaalt echtergedurende deperiode18novembertot18maartmet
circa 27$.
Tabel2.Veranderingenindroge-stofopbrengst,percentageruw
eiwit enbotanische samenstellingvaneenin1943ingezaaid enop12 september1946naar50kgN/ha (als
za)bemest "foggage"perceel
(naarG.P.Hughes,J.Agr. Sei.45 (1954)s180en181)
Datum
1946/
1947
18 n o v .

k g ds/na

15 j a n .

1118
1395
1222

18 m r t

1044

12 d e c .

K r o p a a r S 37
DiverN.Z.
<fo r e k g r e / h a
witte
sen
% b l a d °/os t e n - % 'bum" k l a v e r
1°
gel
19.4
16.4
16.5
15.2

217
229
202
159

46.9
50.5
19.3
12.1

9.5
19.0
11.2

24.7
37.5
61.8

15.8

2.3

76.9

5.9

2.4
4.0

3.1
0.6
3.7
2.8

-7Over demelkproductie diebijvoederingvanuitsluitend
"foggage" eventueelbereikt zoukunnenworden,heeftmennog
geen cijfers.Uithetgehalteaanruweiwitindedroge stofder
!
foggage"(tabel2)zoumenkunnenafleiden,datdeze'foggage"goed
geconserveerd is.Rekeninghoudendmet deongunstigeomstandighedenvantemperatuur enneerslag,die zich 'swintersherhaaldelijkvoordoen,verwachtmen echter zonderbijvoeding geen hogeremelkproduktiesdan10à121perkoeperdag.
VoorNederlandsmelkveekomt"wintergrazing" dusinhetalgemeennietinaanmerking.Geblekenis,datdroogstaande dieren
("storecattle",bestemd omhetvolgend jaarvetgeweid tewordene,
ookindien zijhunvoedsel onderdesneeuwmoetenverzamelen,
inuitstekendeconditieblijven.
Degunstigste resultatenmet "wintergrazing" verkreegmen
ophetGrasslandResearch StationteHurleyopspeciaal daarvoor
ingerichte percelen,waarrijenkropaarafwisseldenmet rijen
lucerne.Hetvee zoubijvoorkeurtussenderijendoorlopenen
zodoende slechtsweinigvoervermorsen.
OphetRowettResearchInstitute teAberdeen staatmen,
o.i.terecht,ophet standpunt datdezeteeltwijzevan"foggage"
indepraktijkmoeilijk ingang zalvinden.Men zoektdaarnaar
eenteeltwijze,dieminder specialemaatregelenvandeboer
vergt entracht "foggage"tetelenopgraslandpercelen, diebij
eennormalebedrijfsvoeringopvrijweliederboerenbedrijfreeds
aanwezigzijn.Ditishetgevalmet eenkropaarrijkevariantop
hetinhoofdstuk IIIbesprokenCocklePark typeofmixture.
OnderSchotse omstandighedenvertoont dekropaarinditmengsel
deneigingtotdomineren.Daarditalsmindergewenstwordtbeschouwd en"kropaar" juist degrassoort isdiezichhetbest
voor"wintergrazing" leent,adviseertmenhetwinnenvan"foggage" opkunstweiden,diehetvolgendejaarkunnenwordengescheurd.
Mengeeft de"wintergrass" percelendemeestgunstigevoorbehandelingdoorinhetvoorjaar,dataan"wintergrazing"voorafgaat,
kortna elkaar2snedengrastemaaien.Nadat eind juni eenoverbemestingmet stikstofgegevenis,wordtbeginaugustuslicht
geweid ofnogmaalsgemaaid.Onmiddellijk daarnawordt eenvolledigeNPK-bemestinggegeven,waardoorhetuitgeputtegrasgelegenheidkrijgt zichteherstellen eneenflinke snede"foggage"
voort tebrengen. Ookwanneer zo'nperceelinaugustusnogmaals
geweidwordt,zodat eersthetinennaseptembergroeiendegras
als"foggage"bewaardwordt,kunneninSchotlandnoggoedeopbrengstenwordenverkregen.
InEngeland enSchotland ondervindtmenweinighindervan
hetuitwinterender 'swintersgeweidekropaarpercelenjdevoorjaars-enzomergroeivankropaar,alsmede dezaadproduktiewerd
door"wintergrazing" zelfsverbeterd.Daarentegenhad "winter
grazing"vanEngelsraaigraseenongunstigeinvloed opdeproduktieinhetvolgende jaar.Daarde januari-isothermenvoorN.0.
Schotland enNederland ongeveergelijk zijn,dient"wintergrazing"'
vanonsraaigrasdustewordenontraden.Degeringedraagkracht,
diedezodevanvelevochthoudende,diepinhetwaterliggende
graslandenindewinterheeft,maakt trouwensinvelegevallen
"wintergrazing" vanraaigrasweiden eveneensonmogelijk.Daarentegendientdemogelijkheid omhet"wintergrazing-system" toete
passenopwisselbouwbedrijven,die ophoge doorlatende grondgelegenzijnenoverkropaarkunstweiden beschikken,medegeziende
toenemende tendenztotrationalisering derNederlandseboerenbedrijven,o.i,grondig teworden onderzocht.Hetligtinhet
voornemenvandeAfdelingVeidebouwderLandbouwhogeschoolhiermedein1956 eenaanvang temaken.

HOOFDSTUKV
OPBRENGSTBEPALINGENVANGRASLAND
Aandebestuderingvandemethodiekderopbrengstbepaling
vangrasland bestedendedooronsbezochte onderzoekers slechts
weinigaandachtmeer.Hunmethodenwijkenbetrekkelijkweinig
vandedooronsgebruikteaf.
Wanneermeninbeweidingsproevenbehalvedenetto opbrengst
ookdebrutoopbrengstvanhetgraslandwilweten,wordenevenalsbijonsenigevakkenuitgemaaid.Ditgeschiedt gewoonlijk
met eenmotormaaier.Debreedtevandemaaibalkismeestal
1 yard (91.44cm).Hetaantalvakkendatuitgemaaidwordt,
hangt,evenalsdetotaaluitgemaaideoppervlakte,sterkafvan
degroottevan
hetperceel.Inproevenwaarinmenbehalvede
brutoennetto opbrengst tevensdedoorhet
veeopgenomenhoeveelheid graswilberekenen,pastmen(naastdeinhoofdstukVI
beschrevenwerkwijzen) somsdemethodevanLinehan(J.Brit.
Grassl.Soc.2(1947) °> 145)toe.Dit
waso.a.opdeproefstations
teHurleyenteAyrhetgeval.
BijtoepassingvandemethodevanLinehanwordenvóór
het
inscharen enigekooienindeweidegeplaatst.Dedoordeze
kooienbeschermde oppervlaktewordtaanheteindederbeweidingsperiodegeoogst.Dehoeveelheid grasdievóórhetinscharen
aanwezigis,wordt doorhetuitmaaienvanenigevakkenberekend,
terwijldenabeweidingachtergeblevenrestenzomogelijkkwantitatiefwordenverzameld.UitdezegegevensberekentLinehan
deopgenomenhoeveelheid grasvolgensdeformule (1):
y= (c_f)fegd-lggf\
J
v
Mlogc-logxj '
y=deopgenomenhoeveelheid droge stofoforganischestof;
c=dehoeveelheiddsofos,diebijhetbeginderbeweiding
aanwezigis;
d=dehoeveelheiddsofos,diebijheteindederbeweiding
aanwezig
is;
f=denadebeweidingachtergeblevenhoeveelheiddsofos.
InGroot-Britanniëkunnendenabeweiding achtergebleven
resten40à50$vandevóórhetinscharenaanwezigehoeveelheid
grasuitmaken.Daarentegen blijftinNederland bijgoedebeweidinginhetalgemeenminderdan5°/ovan
hetaanvankelijkaanwezigegrasachter;dikwijlskunnen dezeresten zelfsgeheelwordenverwaarloosd.Indatgevalleverthetwerkenmetbovenstaandeformulemoeilijkhedenop,daardebreuk
••?•
Tl c
n^i•/?Ivoorf=0eenonbepaalde*waardeaanneemt,
n -log
log

(

OnderNederlandse omstandighedenkanmendaarom o.i.dedoor
hetveeopgenomenhoeveelheid grasbeterberekenenmetdevolgendeformule (2);
y=(c-f)+— « — ,waarindeletters
dezelfde betekenishebbenalsindeformulevanLinehan.Indien
nadebeweidinggeenrestenachterblijven(f=0),kanmende
bijhetbeginderbeweidingaanwezigehoeveelheid gras(c)
eenvoudigvermeerderenmetdehalveaangroeivan
hetgrasonder
dekooien,dusmet
eindvoorraad-beginvoorraad
2

- 9Beideformuleswerdendooronstoegepast opdedoorLinehan
e.a.inJ.Brit.Grassl.Soc.7 (1952);73gepubliceerde resultaten
vanopbrengstbepalingen. Zijleverdenvrijweldezelfdeuitkomstenop,zodatmeninhet algemeenkanvolstaanmethettoepassenvanformule(2).
Vooropbrengstbepalingen inbeweidingsproeven opkleine
grasveldjesmaaktemen ophetHannahDairyResearchInstitutete
Ayrgebruikvaneenelektrischaangedreven draagbaremaaibalk.
Hiermedewerd steeds overdegehelelengte derveldjes (die
veelal12x6ft (375x183 om) grootwaren)eenzwadvan1ft
(30.48cm)breedteuitgemaaid.Daartelkensopeenandereplaats
gemaaid werd,wasna6snedendegehele oppervlakte slechtséén
keergemaaid.Hetnietafgemaaide gedeeltewerd telkensafgeweid
door schapen.Hetuitbrekender schapenwerd beletmetbehulp
van strokenkippengaas (breedte+_50cm),dieaanisolatorenbevestigdwarenenonder stroom stonden.
De onderzoekerswarenzeertevreden overdemet dezewerkwijzebereikteresultaten.Hetkwam onsechtervoor,datmenmet
degebruiktemaaibalk,diegeenrustpunt opdegrond heeft,de
maaidieptemoeilijk constantkanhouden.
Deinvloedvandezemaaidiepte opde jaarlijksegrasopbrengstwordt sedert enkele jareneveneensteAyronderzocht.
Uit dein1954verkregenresultatenbleek,datbijkortafmaaien
(stoppellengte1inch)bijiedere snede ongeveer30$meergras
werdverkregendanbijlangafmaaien.Eenviertal jarengeleden
dedenwijteSelmiensoortgelijke proeven (zieGest.Med.C.ll.0.
6 (1952)Ô 31),waarinlangmaaien (stoppellengte 5à6cm)werd
vergelekenmetkort enmet zeerkortmaaien.Bijkortmaaien
(stoppellengte 2à3cm)werd eenmeeropbrengstverkregenvan
ongeveer8$enbijzeerkortmaaien (stoppellengte 1cm)zelfs
vanca.15$.ZowelindeBritsealsinonzeproevenisdusde
stoppellengtebijhetmaaienvangroteinvloed opde jaarlijkse
grasopbrengst.
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DEVOEDSELOPNAMEVANWEIDENDVEE
VrijwelalleBritse graslanddeskundigen,diezichbezig
houdenmethetbepalendervoedselopname vanweidendvee,maken
bijhunonderzoekgebruikvanoraaltoegediende onoplosbare,
nietinhetvoervoorkomende stoffen.Anderemethoden ontmoeten
wijslechtsophetRowettResearchInstitute teAberdeen«,
Alvorenshetveeinbeweidingsproeven intescharen,werd
daarallegrasafgemaaid,gewogenenweeruitgespreid.Hetvee
zoubijhet opnemenvangemaaidgrasniet selectieftewerk
gaan,zodatdeopgegetenhoeveelhedengrasenvoedingsstoffen
opeenvoudigewijze envrijwelfoutloos tebepalen zoudenzijn.
0,i. staathieralsnadeeltegenover,datdehoeveelheid
arbeid diedekoemoetverzetten omeenbepaalde hoeveelheid
afgemaaid grasoptenemen,verschiltvandebijhetwerkelijke
grazenbenodigdehoeveelheid.VolgensAndréVoisin (Sonderdr.
8 HochschultagungLandw.Fak.Bonn13/14sept.1954)zaldaarom
de"SättigungdurchErmüding",dievooralin jonggrasvanbelangis,opeenandertijdstip optreden,zodatdeverkregen cijfersniet dehoeveelheden gras,diebijnormaleweidegangopgenomenzouden zijn,weergeven.
ZowelinAberdeenalsophetHannahDairyResearch
Institute teAyrtoondemenbelangstellingvooreenonlangsin
Nederland ontworpenwerkwijze (L.T.67(1955);00-00}waarbijde
dagelijksevoedselopname vanweidend veewordtberekenduitde
dagelijkseverminderingvandeaanwezigehoeveelheid gras.Deze
wordt bepaald doortijdensdebeweidingsperiode regelmatig
kleine,onbeschermdeveldjesuittemaaien.Dezemethodemeethet
grasverbruik ondernormale omstandigheden enkan (integenstellingtot deeerste)zowelbijperkenalsbijrondweidengebruikt
worden.
Beidemethodenhebbenechter eenzelfdenadeel.Zijbieden
nl. slechtseenmogelijkheid omdehoeveelheid grasteberekenen,
diedoorallegemeenschappelijkweidende dierentezamenisopgenomen,terwijlmenveelal juistgeïnteresseerd isindeindividuelevoedselopnamevantezamenweidendedieren.
Naarmenhoopt,zaldezeindividuelevoedselopname inde
nabije toekomstberekendkunnenwordenuit deperdiervoortgebrachtehoeveelheidmest enuit deverteringscoëfficiëntvanhet
opgenomenvoer.Deverteringscoëfficiënten vandiversecomponentenvanhetvoerkunnenbetrekkelijk eenvoudig (zieo.a.Verslag
C.I.L.0.over1953,p.155)berekend worden,wanneermenbeschikt
overdeanalysenvanhet opgenomenvoer endemest,terwijl
tevensdegehaltenaaneenvannatureinhetvoervoorkomende
moeilijk verteerbare stof (cellulose,lignine,chromogeen)bekend
zijn.Eenmoeilijkheid isechter,dat dechemische samenstelling
vanhet doorééndieropgenomenvoernietkanwordenbepaald,
terwijl dechemische samenstellingvanhet dooralle dierente-zamenopgenomenvoermetbehulpvanuitmaaiingenvóór,tijdens
ennadebeweidingmoetwordenberekend.Ookkanmet individuele
verschilleninhetvermogen omgrasteverteren geen rekening
wordengehouden.
De dagelijksindemest aanwezigehoeveelheid droge stof
werd ophetGrasslandResearchStationteHurley aanvankelijk
berekenduit demet behulpvantuig enmestzak ('cow-harness",
beschreveninJ.Agr.Sei. 41(1951); 98-101) kwantitatiefopgevangenmest. Wegensdetechnischebezwaren,dieaanhetgebruik

- 11vanditapparaatverbonden zijn,geeftmenthansdevoorkeur
aanindirectemetingenvan dedagelijksvoortgebrachtehoeveelheidmest.
Ditgeschiedt door eenkoedagelijks eenzelfde,nauwkeurig
bekendehoeveelheid (agram)vaneenonverteerbare stofineen
gelatinecapsule doordemond toetedienen.Menneemt danaan,
datna eenkortevoorperiode eeneveneensconstante dagelijkse
uitscheidingvandie"indigestible tracer" tot standkomt.Men
neemtverderaan,datdeonverteerbare seinstofinhetlange
spijsverteringskanaalderherkauwershomogeenmet despijsbrij
wordtgemengd enkan danuit de seinstofconcentratie indemest
(bgram/kgds)detotaalindemestaanwezigehoeveelheid dsberekenen (a/bkg).
Debijdezeberekeninggemaakteveronderstellingen zijn
echter slechtstendele juist.Geblekenis,datindereticulo
rumenvanhetrund eenfractioneringnaar soorgelijk gewicht
plaatsvindt.Dezeheeft totgevolg,dat depassagesnelheid van
seinstoffenmet-hogers.g.danhetgras sterkwisselt.Bovendien
kandemengingvanincapsules toegediende seinstoffenmetde
mest zeer slecht zijn.Dezebezwarendoenzichinsterkemate
gevoelenbijhetveelgebruikteCrpO,.
OphetRowettResearchInstitute teAberdeenhooptmendeze
moeilijkhedentekunnen omzeilendoorgebruik temakenvaneen
polyaethyleenglycolverbinding.Deze stof,dieinwateroplosbaar
is,bestaatuitplattekristalletjesmet s.g.1,2,Degrote
moleculenvandeze stofzoudentijdensdevertering onveranderd
blijven entegroot zijnomdedarmwand tepasseren.Dekwantitatievebepalingvandeze stof,dieinKungl.Lantbr.Högsk.
Ann.20(1953)» 337 enAnal.Chem.19 (1947)s 32beschrevenis,
schijntnietmoeilijk tezijn.Deprijsvandeze stofbedraagt
slechtsf,4«15perkg.
Totvoorkortmaaktemeninalle"tracer-experiments"gebruikvanlegegelatine capsules (àf,50.-per100 stuks),die
opdediverseinstituten zelfwerdengevuld.Aankoopvaneen
flinkepartijdooreen farmaceutischefabriekbijaanmaakmet
hetgewenstegewichtvande seinstofgevuldecapsules,gafechtereenaanzienlijke besparing.De zovervaardigde capsules
zijnbovendienkleiner,zodat zijbijrundnoch schaapgemakkelijk indeslokdarmblijvenvastzitten.
Uit onderzoekingen ophetNationalInstituteforResearch
inDairying teShinfield blijkt,datdeintensievemengingen
hetlangeverblijfvan ruwvoedersindereticulorumeneen
zeergrote standaardafwijkingindepassagesnelheid vandezevoedermiddelenveroorzaakt, (Ziebv.BalchC.C.inBr.J.Nutr.
4(1950); 361en6(1952): 356.)Ditbetekent datdeopééndag
geproduceerdemestuit eenmengsel der onverteerderestenvan
minstens 5verschillende dagrantsoenengrasbestaat.Tenzijde
verhouding dercomponenten inditmengsel ongeveerconstant
zoublijken,kunnen dagelijkse schommelingeninhoeveelheid en.
kwaliteit vanhet opgenomengrasdusnietuit deopgevangenof
berekendehoeveelheidmestwordenbepaald.
Voorhetbepalenvandedagelijksevoedselopnamevaneen
koppelrunderenblijftmendusvoorlopig opuitmaaienaangewezen;
deindividuelevoedselopnamekan slechts overeenperiodevan
minstens eenweek endannogvrijruwwordengeschat.Verantwoorde schattingenvandeindividuele dagelijkse voedselopnamen
zijnvoorshandsnognietmogelijk.
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MINERALEN INWEIDE.GRAS
Delaatste jarenwordt ookinGroot-Britanniëintoenemende
mateaandachtgeschonkenaandeinvloeden,diedemineralesamenstellingvanweidegras opdegezondheidstoestand vanrunderen
kanhebben.Onderzoekers ophetN.I.R.D.teShinfieldhebbenin
samenwerkingmethetVeterinaryLaboratory teWeybridgeveel
werkgedaanbetreffende demogelijke invloedvandiversegraslandbemestingen (magnesiet,zwavelzureammoniak enzwavelzure
kali)ophet optredenvankopziekte (hypomagnesiaemia)bijkoeien
enophetMg~gehaltevanrunderbloed. Behalve dereedsinhet
januarinummervanBrit.Vet.J.1954gepubliceerdegegevens,
werdenons geen nieuweresultatenvandit onderzoekmedegedeeld.
Slechtshoordenwijdat enkele dagenvoor onsbezoek ophetmet
za-bemesteperceelbijenkele dierenlageMg-gehalteninhet
bloed (<$C0.6mgMgper100cc serum)warengevonden.Hieropwerd
onmiddellijk2tonvanditkopziekteverwekkendegrasversgeoogst enbijeentemperatuurvar,-15C snelbevroren.Sedertdien
wordthetbewaard teHurleybij.-2à-3C.Menisvoornemensmet
ditgrasvoederproeven tedoen.
Voortswordt,inafwijkingvandeinBrit.Vet,J.1954gepubliceerdeproefopzet,thansvanalleveldjeseendeelvanhet
grasgemaaid eninverse toestand opstalvervoederd.Vandeopgestalde dierentrachtmende (metbehulpvandeinhoofdstuk
VIbeschreven"cow-harness"-methodeberekende)opgenomenen
uitgescheidenhoeveelhedenmineraleninverband tebrengenmet
hetMg-gehaltevanhetbloedserum.
OphetKingsCollege teNewcastle zijntweechemici sterk
geïnteresseerd indeminerale samenstellingvandiverseweideplanten.Onlangsonderzochten zij8grassen,4vlinderbloemigen
en4kruiden,diealle onder dezelfde omstandighedenwarengegroeid.Het onderzoekgeschieddein5groeistadia.Deresultaten
zijnvermeld intabel3.
Tabel3.Degemiddeldeminerale samenstellingvan3groepen
weideplanten

in fov.d.ds
as (SiOpvrij)

K20
CaO
MgO
Na 2 0

Cl
P

2°5
inmgperkgds

Cu
Co
Mn
Fe

grassen

vlinderbloemigen

kruiden

4.75
2.40

8.81
2.90
2.37
1.14
0.10

9.56
3.70
1.97
1.25
0.20

0.41
0.84

0.51
0.81

0.54
0.40
0.17
0.50
0.56

8.2

8.7

10.2

0.15
28.9

0.17
45.1

0.19
41.8

264

306

358

- 13HelaaswerdendeSO.-gehaltennietbepaald,terwijlookde
gehaltenaanruw eiwitnietkondenworden opgegeven.Vergelijkingmetinonslandgevondenwaardenisduszondermeerniet
mogelijk.Deverschillentussengrassen,klaver enkruiden
komenechtervoorwatbetreft degehaltenaanCaO,MgO enCu
goed overeenmet deNederlandse,
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KRUIDENINGRASLAND
Omstreeks1949heeft o.a.SirGeorgeStapledon9medenaar
aanleidingvanvroegerverschenenpublikatiesvanPAGAN en
WATKINS o.a.inWelshJ.Agr.8(1932)i 144-151 herhaaldelijk
gewezenopdegunstigeminerale samenstelling,deveelzijdigheid,
degoedevoedingswaarde endegrote smakelijkheidvoorhetvee,
diekruidenrijkeweidenz.i.zoudenhebben.DoorDunnFarm Seeds
Ltd.teSalisburywerdendedoorProf.Stapledon (die één van
haardirecteurenis)voorinzaaiaanbevolenkruidenmengselsverdergepropageerd entenverkoopaangeboden,totdusverechter
metweinig succes.Hetmerendeeldergraslanddeskundigen enboerenmetwiewijspraken,achtte nietbewezendatkruideninderdaadinstaat zouden zijndedierlijke produktievangrasland
teverbeteren.Inhetalgemeenkonmen onsnochopdebezochte
proefstations,nochbijDunnFarm SeedsLtd.proefveldenof
proefveldresultaten tonen,diebetrekkinghadden opopbrengsten
aangroenemassa endroge stofvanweidenmet diverse,nauwkeurigbekendekruidenpercentages,laat staanvandeopzulke
weidenverkregendierlijke opbrengsten.
OphetKingsCollege teNewcastleuponTynetoondemenons
deresultatenvaneenproef,waarinmengetrachthadkunstweiden
met resp.0,10,50en100/Ókruidentevergelijken.Indeons
terhandgesteldepublikatieinScott.Agric.30,winter1950/
'51,1-6,werdenechterdebotanische samenstellingenvanhet
geoogste produkt,diegewoonlijk sterkachterblijvenbijdeop
grondvandesamenstellingvanhet zaadmengselverwachtepercentages,nietvermeld.Dedoordeontwikkelingvankruidenveroorzaakte dalinginds-opbrengstvangrasland isdusvermoedelijk
groter dandoortabel4wordt gesuggereerd.
Tabel4.Opbrengsteninkgds/havaneenin juli1948op
kalkrijke grondmetpH=B~"inhetCocklePark
ingezaaid onbemest proefveld

sept.1948
mei 1949
juni I949
juli 1949
aug. 1949
Gemiddeld

Opgrondvande samenstellingvanhet zaadmengsel
verwachtkruidenpercentageinhetgeoogsteprodukt
50°/o
lOOfo
0°/o
IO70
1820
1958
1807
1431
1280
1494
1745
1933
2222
1770
2084
2159
2460
3201
2197
2787
2134
IO4I
1519
1443
1619

1920

2008

2146

- 15DoorDunnFarmSeedsLtd.werd in1954indeomgevingvan
Salisbury eveneensopkalkrijke grond eenmengselvangras,
klavers enkruideningezaaid.Ditmengsel"bestonduit3Lolium
perenne,3Trifoleumpratense,1Trifoliumrepens,3Cichorium
intibus,3Plantago lanceolata,2Poterium sanguisorba,1Carum
carvi en0.25 Achilleamillefoleum (allecijfersinkg/ha).Op
grondvandesamenstellingvanditmengselverwachttemendat
devegetatievanditproefveldvoorca. 60°/o uitgrasenvoorca,
40$uitkruiden zoubestaan.Inwerkelijkheidbestond debegroeiingechtervoor70à80$uitgrassen,terwijlhettotale
kruidenpercentage slechts8-10 bedroeg.Deaanwezigekruidenfractiebestondvoorruim80$uitCichorei envoorca.10$uit
smalbladigeweegbree;deresterende10$bestonduit diverse,al
dannietingezaaide onkruiden.Prof.Jenkinwas daaromvanmening,datCichorei ensmalbladigeweegbree eventueelhet eerst
voorinzaai inkunstweideninaanmerking zoudenkomen;overde
wenselijkheidvandezeinzaailiethijzichechternietuit.
Uitrecenteproevendie ophetKingsCollege teNewcastle
werdengenomen,zounaarmenonsmededeeldeblijken,dat deverteringscoëfficiëntenvankruidenenvooralookdebiologische
waardevandeinkruidenvoorkomendeN-houdende bestanddelen
lagerzijndandievan opdezelfdewijzebehandeldegrassenen
klavers.
InhetalgemeenwarendeinEngeland opgedane ervaringen
overdewaardevankruideningrasland dusteleurstellend.
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HETGEDRAGVANWEIDENDVEE
Overdezetakvanweidebouwkundig onderzoekwerdenweinig
gegevensverkregen.
OphetRowettResearchInstitute teAberdeenwashetgedragsonderzoeknadebenoemingvanD.E.Tribetotlectoraande
Universiteit teBristolgeheelvankarakterveranderd.Eénvan
zijnvroegeremedewerkersmaaktthansmetbehulpvanzelfregistrerendeapparatenminutieuze studiesvandekauw-,slik-en
herkauwbewegingen,alsmedevandesamentrekkingen derreticulo
rumen.Eénvanzijnconclusies,die onsbijzonderinteresseerde was,dataandedagelijksdooreenindividuaanherkauwen
bestede tijd,slechtsgeringewaardemagwordengehecht.Uit
zijnomvangrijkmateriaal toondehijonshoetwee dierenmet
preciesgelijkeherkauwduurperdageengeheelverschillendaantalkaakslagenmaakten eneenverschillend aantalherkauwbrokken
verwerkten.
OphetNationalInstituteforResearchinDairying doetmen
pogingendegedragstudiesvanhetweidendeveegeheeltemechaniseren.Menheeft thanseenapparaat ontwikkeld,datvolgens
eenpublikatie inElectronic Engineeringvanmaart1955instaat
zouzijnlopen,liggen,staan,grazen enherkauwenvaneenkoe
nauwkeurigteregistreren.Hetapparaat,datdoordekoe opde
ruggedragenwordt,isvoorzienvaneentweetalschrijfstiften,
die,wanneer zijinwerking zijn,eenlijnvankarakteristieke
vorm overeendraaienderolpapiertrekken. Hetinwerking
stellenderpennengeschiedt langs elektrischewegdoordebewegingenvandekoe.Nadathetdieraanhetapparaatgewendis,
zijnnog2à3dagennodig omde juisteafstelling tevinden.
Meestalvindtmendaarna eenbehoorlijke overeenkomstmetde
doorwaarnemersverkregenresultaten.
OphetGrasslandResearchStationteHurleyenhetHannah
DairyResearchInstitute teAyrwerdhet destijdsbegonnengedragsonderzoekvanweidendveenietvoortgezet.
Inhetalgemeenheeft o.i.deenkele jarengeledenbegonnenhausseingedragsonderzoek inEngeland enSchotland plaats
gemaaktvooreenernstige twijfelaandeweidebouwkundigebetekenisvanzulkonderzoek.
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