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-3Voorwoord
Van15Mei-15Augustus 1950werddooreenstudiegroepeenreis
doordeVerenigdeStatenvanNoord-Amerikagemaakt,terbestudering
vandeweidebouwendegroenvoederteelt inditland,alsmede.vanhet
onderzoekendevoorlichting opditterrein.
Dezereisgeschiedde inhetkadervande"TechnicalAssistance"
opuitnodiging vande"EconomieCooperationAdministration"(E.C.A..)
teWashingtonD.C.
DestudiegroepbestonduitIrM.I. 'tHart,hoofdvandeAfdelingWeide-enVoederbouwvanhetCentraalInstituutvoorLandbouwkundigOnderzoek enlectoraandeLandbouw-HogeschoolteWageningen
enIrH.vanderMolen,rijkslandbouwconsulentteSneek.
Bijdesamenstelling vanhetreisplanwerdveelmedewerkingondervondenvandeE.C.A.,terwijldaarnaastMr.G.Briggsvanhet
MinisterievanLandbouwteWashingtonenDrW.M.MyersvanhetBureauofPlantIndustryvanhetPederaleProefstationteBeltsville
veelhulpindezeverleenden.
Zoalsuitdebeschrijvingvanhetreisplanblijkt,isdestudiegroepop16universiteiten ofproefstations opbezoekgeweesten
overalbleektijdbeschikbaartezijn,omdatgenetetonen,watvoor
hetdoelvandereisvanbelangzoukunnenzijn/Erishierdooreen
veelzijdig inzichtverkregenindestandvandeweidebouwengroenvoederteeltinditland.Hierbijiswelindeeersteplaatsopgevallendezeergrotevooruitgang,welkehierindelaatstedecenniawerd
geboektendevooruitgang,welkeindekomende jarennogmagworden
verwacht.EvenalsinNederland ishetsystematisch onderzoek opdit
gebied indeVerenigde Statennogzeer jong.Hetenthousiasme,waarmedehetmomenteelechteropveleplaatsenwordtaangepakt,staater
borgvoor,dathiernoggroteresultatenzijnteverwachten.Speciaal
deorganisatievanditonderzoek onderleidingvanDrW.M.Myers,
hoofdvandeAfdelingWeide-enVoederbouwvanhetPederaleProefstation,heeftveelindruk oponsgemaakt.
Doordeandereklimatologische eneconomische omstandighedenin
deV.S.wijktdeontwikkelingvandeweidebouwinveleopzichtensterk
afvandieinNederland.Bijnaderebestuderingblijkt echter,dat
ervelegemeenschappelijkeaspectenoptreden,zodatmenookbijverschillenduitgangspuntveelvanelkaarkan leren.Speciaalishet
voormensenuiteenkleinland alsNederlandzeerleerzaam omhetzelfdegewasonderuiteenlopendeklimaatsomstandighedentebestuderenenhiertoeisindeV.S.ruimschoots degelegenheid,omdatde
soortenenrassenveelalonderzeerverschillendeomstandighedenwordengeteeld.
Yan ditrapportzijndehoofdstukkenI,XI,XIIenXIIIdoorIr
H.vanderMolengeschreven,terwijlderestdoorIrM.L. 'tHart
isverzorgd.
Destudiegroepwilhiernogmaalshaardankuitsprekenaanallen,
diehebbenmedegewerkt aanhetslagenvandezereis.Speciaalwillen
wijhiernognoemendeproject-managerMr..Th.J.Wilsonendienssecretaresse,aanwier organisatie-talentenhetvooreengrootdeelis
tedanken,datgeenenkeleafspraakwerdgemistgedurendedeze3
maanden.
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Inchronologische volgordeishieronder eenoverzichtgegeven
vandegebieden,universiteiten enproefstations,welkewerdenbezocht.
16-28Mei
WashingtonD.G.
OpstellingreisplanmetMr.G.BriggsvanhetMinisterievan
landbouw.
Beltsville (Maryland):Federaalproefstation.
BureauofPlantIndustry.
DivisionofForageCrops:HoofdDrW.M.Myers.
Uitwerking reisplan;bezichtiging rassen-,bemestings-en
beweidingsproeven enveredelingswerk (DrP.Henson,Dr.R.G.
Wagner);organisatiezaaizaadvoorziening (DrC S . Garrison);
'onderzoekgazonsensportvelden (Mr.J.A.M.Forbes).
SoilDivision:HoofdDrParks.
Irrigatieenbemestingsproblemen (DrAnderson);sporenelementen
(DrW.O.Robinson).
'DairyResearchCentre:HoofdDrMoore.
Ensilageenhooiwinningsvraagstukken (DrShepherd).
28Mei-4Juni
StateCollegePennsylvania.
Experiment Station,DirectorDrLiniger.
Veredeling,bemesting,beweiding (DrP.S.Williams,DrCarnahan)
Melkveebedrijvenindeomgevingbezocht.
Economischevraagstukken (Dr'W.L.Barr).
U.S.D.A.PastureLaboratory:DirectorDrR.G.Garber.
Bemesting,plantenziekten,physiologieenveredeling (DrR.E.
Rcbinson,DrJ.T.Sullivan,DrV.G.Sprague,DrK.U.Kreitlow
enDrA.A.Hanson).
4 - 1 1 Juni
IthacaNewYork.
AgronomyDepartment vandeCornelluniversiteit:HoofdDrR.
Bradfield.
Veredeling,rassenkeuze,bemesting,conservering (DrH.A.
Macdonald.DrKennedy);economischeproblemen (DrD.Kearl,
DrWarren);zaaizaadvoorziening (DrA.A. Johnson);grondonderzoek (DrLathwell).
U.S.D.A.SoilandNutritionLaboratory:DrK.C.Deeson.
Melkveebedrijvenindeomgevingbezocht.
11-18Juni
Madison,Wisconsin,Staatsuniversiteit.
Bemesting,veredeling,beweiding (DrE.L.Nielsen,DrW.K.Smith,
DrHansen,DrH.'L.Ahlgren).
Biochomischonderzoek (DrP.Link).
Grondonderzoek (DrK.C.Berger).
Enkelebedrijvenindeomgevingbezocht.
18-20Juni
Mandan (Noord-Dakota).
U.S.D.A.Northern GreatPlainsFieldStation.
Inzaai-enbeweidingsproeven (DrCarpenter).
Soilconservation (DrMc Gall).

- 520-26Juni
Pullman,Washington.
Institute ofAgricultural Science:DirectorDrJ.C.Knott.
Bemestingsproblemen (DrT.L.Jackson);irrigatie (Mr.A.Molenaar);groenbemesting,rassenkeuze (DrA.G-.Law).
BezichtigingColumbiaBasinprojectmetproefboerderij.
26-28Juni
Prosser,Washington.
Irrigatie-vraagstukken (DrMech,DrJacobs).
29Juni-2Juli
Corvallis (Or.).
AgriculturalExperiment Station:DirectorDrW.A.Schoenfeld.
Zaadteelt,veredeling,plantenziekten (DrH.H.Rampton,Dr G.R.
Hardison).
BezoekmelkveebedrijvenaandekustvandePacific (DrWarren).
3 - 5 Juli
Berkeley,California.
Staats-Universiteit.
Yeredelingswerk (DrG.Stebbins).
Biochemischonderzoek (DrP.R. Stout).
5 - 9 Juli
Davis,California.
AgronomyDepartmentvandeStaats-Universiteit.
Yeredelingswerk,inzaaiproblemenoprange-bedrijf,zaadteelt
(DrP.Briggs,DrR.M.loveenDrE.H.Stanford).
Gebreksziekten (DrO.P.Lillehand).
9 - 1 5 Juli
Utah.
Staats-UniversiteitteLogan.
Veredelingswerk,rassen-eninzaaiproeven (DrW.C.Keller,
DrH.B.Peterson,DrBatesman).
Beweidings-enerosieproblemeninhetrange-bedrijfenopde
berghellingen (Dr W.C.Keller,DrA.P.Plummer).
16-19Juli
Lincoln,Nebraska.
Staats-Universiteit.
Lucerne-veredeling (DrH. Grauman);grasveredeling,zaadteelt,
beweidingsproblemen(DrL.C.Newell,DrE.C.Conrad).
Bezoek aanenkeleboerderijenindeomgeving.
19-26Juli
Columbia,Missouri.
Staats-Universiteit.
AgronomyDepartment:Inzaaienveredeling (DrE.M.Brown,DrJ.
Baldridge).
SoilDepartment:Bemestingsvraagstukken (DrE.R. Graham).
Veevoedingsvraagstukken (DrE.J.Hogan,DrC.W.TurnerenDrS.
Brody).
Soilconservation:Erosiebestrijding (DrD.D. Smith).
26-30Juli
Wooster,Ohio.
AgronomyDepartmentvandeStaats-Universiteit :Inkuilvraagstukken (DrC.P.Rogers).
Inzaai,bemesting,veredeling,mengsels (DrJ.L.Haynesen
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Dairyhusbandry-(DrC.F.Monroe).
1 - 5 Augustus
Raleigh (Noord-Carolina).
University ofNd-Carolina.
"FarmandHomeweek"bezocht.
Inzaai-,bemestings-,onkruidbestrijdings-,mengsel-enrassenproevenbezocht (DrW.W.Woodhouse,DrJ.I.Allison,Mr.R.P.
Upchurch,Mr.S.Dobson).
Proefveldtechnische vraagstukkenbetreffende beweidingsproeven
(DrH.L.Lucasvan"Theinstitute ofstatistics").
5 - 1 0 Augustus
WashingtonD.C.
10-12Augustus
lewBrunswick,NewJersey.
AgronomyDepartmentvandeRutgersUniversiteit.
Veredeling,inzaai (DrG.H.Ahlgren).
MeIkveebedrijf (Dr C.B. B e n d e r ) .
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Alsdemerenendegroterivierennietwordenmeegerekend,beslaatdeU.S.A. eenoppervlakte landvan+1905millioenacres."The
AgriculturalSituation"vanMei1947geefthiervandevolgendeindeling:
grasland
706millioen acres
H
bouwland
403
"
H
bos (nietbeweid)
257
bos (beweid)
»
345
t!
woestegrond (woestijn,moeras,rotsgrond)
94
parken,spoorwegen,verkeerswegen
it
militairoefenterrein,boerenerven
87
1!
stedelijkebebouwing
13
Bijnadehelftvandeoppervlakte isdusblijvendgrasland,
hetgeenwevoor4aantreffenindeGreatPlainsenhetWesten,terwijlbelangrijke oppervlaktenverderwordenaangetroffeninhet
Noord-Oosten,de"LakeStates"ende"CornBelt".Deproductiviteit
ervanisinhetalgemeengering.Ditblijktookuithetfeit,dat
slechts15 %ervangeschikt isvoorbouwland,Hetwordtdaarommeestalgevondenopdroge,sterkhellende,stevige,armeofmoerassige
gronden.DevoedselbehoeftevanhetveeindeU.S.A.wordtervoor
i/3gedeeltedoorgedekt.
Dehierbovengenoemde oppervlaktegraslandmoetnogwordenvermeerderdmet77millioenacreskunstweide opbouwland,dieuitde
aardderzaakaanmerkelijkproductieverzijn.
Debelangstelling voorhetgrasland isindelaatstetijdinde
U.S.A.sterktoegenomen.Hiervoorkunnentweeredenenwordengenoemd:
1.Debestrijdingvandebodem-erosie.
Eenzijdige akkerbouwmetdikwijlszeerbeperktevruchtwisseling
(Corn-,Wheat-enCotton-Belt)heeftinvelegebiedengeleidtotverspoeling ofverstuivingvandeteelaardelaag.Doorhetopnemenvan
gras-klavermengsels inderotatiekanditsterkwordentegengegaan.
Zowerden onsopdeMid-WestClaypanSoilConservation
Experiment FarmteMcCredie (Missouri)vruchtwisselingsproevengetoond,waarbijhetaantal jaren,nodigomdeteelaardelaag totploegdieptetedoenverdwijnen,bijdeverschillenderotatiessterkuiteenliep.
mais-haver
60jaren
mais-havermetmelilotusalsondervrucht
130 "
tarwemetlespedeza
"
"
170 "
mais-tarweeenjariggrasklavermengsel
220 "
"
" tweejarig
"
320 "
"
" driejarig
"
440 "
InNoord-Carolina,waardeeenzijdigekatoen-entabaksteelttot
zeersterkeerosieheeftgeleid,vondmenoplandmeteenhelling
van10 %voordehierondergenoemdebebouwinghetvolgendegrondverlies:
onbegroeid land
140
tonpor jaarporha
metkatoenbeplant
70
" "
" ""
!!
I!
1!
grasland
1,75
Indearideensemi-aridegebiedenvanUtah,Arizonaenz.,waar
doortesterkebeweiding (overgrazing)hetbestand vanhetrange-land
vaaksterkisachteruitgegaan,ismenerzichvanbewust,datmen
alleendoorvestigingvanaangrondenklimaataangepastegrassoorten
debodemvoordegeneratiekanbehoeden.
Hetzelfdegeldt ookvoorhetprairie-gebied vandeGreatPlains.
Deeenzijdigetarweteeltendesterkedroogteindedertiger jaren
heefthieraanleidinggegeventotsterkewind-erosie.Doordesterke
uitbreidingvandetarweteeltgedurendedelaatsteoorlogisditgevaarnogsteedszeeracuut.Daaromzalmenookhiertoteenruimere

-8vruchtwisselingmoetenkomen,waaringrassenenleguminoseneengrote
rolzullenmoetenspelen.
Tenslotteheeftmenookindegei'rrigeerdegebiedeninhet
Westensterkmeterosietekampen.Vooraldevoren-irrigatiewerkt
sterkafspoelend.Hetgevaar,datdefactor,dielandbouwcultuurin
dezegebiedenmogelijkheeftgemaakt,haar opdenduurweeronmogelijkzalmaken,isnietdenkbeeldig.Omditgevaartebezweren,zal
ookindezegebiedendeoppervlaktegraslandvrijzekermoetenwordenuitgebreid.
2.Hetprobleemvandeoverschotten.
DeU.S.A.heeftvanvrijwelallelandbouwproducten teveel.De
gevolgde landbouwpolitiek brengtmee,datditteveelterechtkomt
bijdeCommodityCreditCorporation,diedan ookoverzeergrote
voorradenbeschikt.
DezeC.C.C,iseenregeringsinstelling,diegeheeluitdeschatkistwordtgefinancierd,hetgeeneenzwarelastvoordeAmerikaanse
belastingbetalerbetekent.Omvandezeoverschottenverlostteraken,
zijnvolgensAmerikaanse deskundigentweedingennodig.
a.deveehouderijindeU.S.A.moetuitgebreidwordentenkostevan
degraaotoelt;
b.dealdusvergroteproductievanveeteeltproductenzalmoetenwordenverwerkt,doorporhoofd 9pondvleos (huidigeconsumptie130
pond)enruin201melk (huidigeconsumptie2401) (volgensvoedingsspecialistengewensteconsumptie340l),meerteconsumeren.
Deveestapelzaldusmoetenwordenuitgebreid enhiervooris
allereerstmeergrasland nodig.Menzietdus,datdebestrijdingvan
deerosieende oplossingvanhetprobleemderoverschottenbeide
hetgrasland opdevoorgrondbrengen.
HetdoordeskundigenvandeAfd.Grassland andForageCropste
Beltsvilleontworpenprogrammavoorzietindeomzettingvan40milHoen
acresbouwland ingrasland.Vandaar,datinalledooronsbezochte
Statenbijdeproefstationsenvoorlichtingsdiensten ookhetgraslandinhetmiddelpuntvandebelangstellingstaat.

-9IIIHet_grasland_in_de_5_groe£en_yan
landbouwgebieden_van_de_U.S.A.
Inhetvoorgaandehoofdstukiswelnaarvorengekomen,dathet
grasland indelandbouwvandeV.S.eenzeerbelangrijkerolspeelt
endatdebetekenisnogsteedstoeneemt.Indeverschillendedelen
vanhetlandisdeaardvanhetgrasland zeeruiteenlopend enookde
betekenisinverhoudingtotdeanderegewassenzeerverschillend.Om
hierenigszins eenideevantegeven,zullenweeenkortebespreking
gevenvandeverhoudingen inde5groepenvanlandbouwgebieden,zoals
dezeindelandbouwstatistiekwordenonderscheiden.Dezevijfgebiedenzijn:
1.FoordelijkAtlantischgebied.DeNieuw-Engeland-Statenen
NewYork,lewYerseyenPennsylvania.
2.NoordelijkCentraalgebied.VanOhioinhet Oostentoten
metNoord-enZuid-Dakota inhetWesten,naarhetZuidentot
enmetKansasenMissouri.
3.ZuidelijkAtlantischgebied.DeOostelijkekuststatenten
ZuidenvanPennsylvania.
4.ZuidelijkCentraalgebied.TenZuidenvanNoordelijkCentraal
totdelexicaanscheGolfeninhetZuid-Westentotenmet
Texas.
5.Westelijkgebied.DestatenlangsdeStilleOceaaneninde
Westelijkegebergten.
VooronslandzijndetweeeerstegebiedeneneensmallekuststrookinhetNoordwestenverreweghetbelangrijkste,omdatdeklimatologische enbedrijfstechnisoheomstandighedenhiernoghetdichtstedeonzebenaderen.
HetWestelijkegebied isechterookzeerbelangrijk,omdatzich
hieropgeïrrigeerdlandveehouderijbedrijvenhebbenontwikkeld,welkeinveleopzichtenbelangrijke inzichtenindemogelijkhedenvan
deweidebouw opleveren.Onsbezoekheeftzichdanookvoornamelijk
totdezegebiedenbeperkt.
HetNoordelijkAtlantischgebied.
Hetklimaatishiervrijregenrijk;1000mmper jaarkomtop
veleplaatsenvoor.Hetlandisvrijgeaccidenteerd endelengtevan
hetgroeiseizoenwordtkorternaarmatenenNoordelijkerkontenhet
landhogerbovendezeespiegelligt;hetvarieertvan150-220dagen.
Degrond isveelalmindergeschiktvoorgemechaniseerdeakkerbouw.
Deakkerbouwishierdanooksterkafgenomensindsdeopkomst
vanhetcentralegebied.Debedrijvenzijnzeeroverwegendtoegespitstopmelkproductievoordenabijgelegengrotesteden.Indeze
bedrijvenwordtvrijveelkrachtvoeraangekochtvanelders.Detotale
voederwaarde-opbrengst vanhetgrasland is2.5maalzohoogdanvan
debouwlandgewassen (7.4tegenover3.0millioentonzetmeelwaarde).
Bijdebouwlandgewassenspeeltmaisdevoornaamsterolnaasthaver
entarwe.Demaiswordtvoor40 %alsgroenemaisgeënsileerd.
IndeStatentenNoordenvanNewYorkoverheersthetgrasland
inzeersterkemateenerisinverschillendebedrijveneentendenz
omvanhetgemengdebedrijf overtegaannaarhetzuiveregraslandbedrijf.Hetklimaatisvoorgrasland vrijgunstig,hoewelinde
warmezomersvrijveelvochtgebrekvoorkomt.Debemestingstoestand
laatinvelegevallennogsterktewensenoverendeverzorginglijkt
inhetalgemeenvrijslordig.
NoordelijkCentraalgebied.
Deverschillendedelenvanditgebied lopenvrijsterkuiteen.
DeOostelijkehelftheefteengoederegenval eniszeergeschiktvoor
grasland.Hetlandisvrijvlakendebodemveelalzeervruchtbaar,
waardoor ookdeteeltvanallerleibouwlandgewassenplaatsvindt.Ten

-10WestenvandeMississippiwordtderegenvalgeleidelijkminder,waardoordekeuzevanbouwlandgewassengeleidelijkkleinerwordt,zodat
naarhetWesteneerstalleentarweenwildgrasland overblijvenon
daarnaalleenwildgrasland.HetNoordelijkCentraalgebied isverreweghetbelangrijkstelandbouwgebied vandeU.S.A.Uitgedruktinzetmeelwaardewordthier71 %vandegranengeproduceerd en45 %vande
graslandproductie.Deproductievanhetbouwland ishierbijnatwee
maalzogroot alsvanhetgrasland (62millioentonzetmeelwaarde
tegenover 33millioen ton).Tussendeafzonderlijkestatenkomen
groteverschillenvoor,waarbijinhetboordeneensterkeomschakelingvangraanbouwnaarmelk-envleesproductie opvalt.InWisconsin
enOhiokomendebedrijvendaardoorreedsveelovereenmetdiein
NewYorkenPennsylvania.Degraanproductiewordtvrijwelgeheelvoor
heteigenbedrijfgebruikt enbovendienwordt opvelebedrijvenvrij
veelkrachtvoer aangekocht.MeernaarhetZuidenoverheerst deakkerbouw,dochookhierwordtveelgraanopeigenbedrijfvervoederdaan
melkvee,mestveeenmestvarkens.Hetwildegraslandmeernaarhet
Westenwordtvooralvoordeopfokvanmestveegebruikt.
Dekwaliteitvanhetgrasland indeOostelijkehelftstemtweer
sterk overeenmethetNoord-Atlantischgebied.Detegenstellingentussenzomerenwinterzijnnogweerietsgroter,zodatookindestaten
metflinkeregenvalindezomertochdoordehogetemperatuurgeregeldvochtgebrek voorkomt.Dezesituatieheeft,mededoordestrenge
winters,tengevolge,dathetblijvendegrasland opdegoedegrond
zeeroverwegendmetwitteklaverenveldbeemdgrasisbezet.
3.ZuidelijkAtlantischgebied.
Deregenvalisinditgebied overhetalgemeenhoog,ookinde
zomer.Detemperatuurishoog endegroeiperiode 220-360dagenper
jaar.Inditgebiedheeftvanoudsdeteeltvanspecialegewassende
landbouwbeheerst.Katoenentabakzijndeberoemdeproductenvan
dezestatenendaarnaast defruitteeltvanFlorida.Hetlandheeft,
mededoordezwareregenbuien,zeersterkvanerosiegeledenenin
hetalgemeenlaatdevruchtbaarheid sterktewensenover.Mentracht
nudeweidebouw indezestatentestimuleren enmetvrijveelsucces.
Tothedenwarendezegebiedenondanksdevrijdunnebevolkingniet
zelfvoorzienend tenaanzienvanmelkenvlees.Uitgedruktinzetmeelwaardeisdebouwlandproductie lämaalzohoogalsdegraslandproductie (7millioentonzetmeelwaarde tegenover4.9millioen ton).Waarschijnlijkzijndemogelijkhedentotopvoeringvandegraslandproductiehierzeergroot.Deboerenbevolkingmoetechterveelaldeveehouderij
noglerenendehogetemperaturenindezomersvereisenextrazorg.
4.ZuidelijkCentraalgebied.
Ditgebied sluitgeheelaanbijhetNoordelijkCentraalgebied
enbijhetZuid-Atlantischgebied.Devruchtbarezwarteaardeishier
nietmeeraanwezig,maardevruchtbaarheid isinhetMississippidal
groterdaninhetZuid-Atlantischgebied.Deregenvalneemtnaarhet
Westensterkaf.
Inderegenrijkegebiedenisnaasthetbouwland vrijveelgraslandeninhetWestenoverheersthetwildegrasland.Melkveemaakt
slechts 30%vandetotalerunveestapeluitenisgeconcentreerd omde
grotesteden.Hetgrasland laatveeltewensen over;erzijnechter
vrijgroteverbeteringsmogelijkheden.
5.Westelijkestaten.
Inditgebied isderegenval overhetalgemeenzeerlaag,behalve
opbepaaldeberghellingenenineensmallekuststrookinOregonen
Washington.Hetklimaatisdanooknietgeschiktvoorproductiefgrasland,behalveindegenoemdekustgebieden.Inditlaatstegebiedvindenwezeerhogeregencijfersenaangezienhiereenzeeklimaatheerst

-11metzachtewinters,vondenwehierdezelfdegrassoortenalsinNederland.'Deproductiviteit staatopgoedverzorgdebedrijven ookongeveerophetzelfdeniveau.
Verdervindenweindezestatengroteoppervlaktenmetwildeweiderijmetrundvee enschapen,waarbijdeopbrengstperhazeerlaag
is.Doordezeergroteoppervlaktenwordthierechtertochnogeen
zeergroteveestapelgehouden.Indezestatenwordennubelangrijke
gebiedengeïrrigeerd^endaardoorwordenzeerhogeopbrengstenverkregen.Veelvanhetgei'rrigeerdelandwordtvoorfruit-engroenteteelt
gebruikt (waarbijdeaardappelalsgroentewordtmedegeteld).Demelkveehouderijindezegebiedenisechterookvrijwelgeheelgeconcentreerd ophetgei'rrigeerde land endezeisvooralinCalifornie'ook
vanveelbetekenis.Bijditbedrijfstypeislucernehethoofdgewas.
Inzetmeelwaardeuitgedrukt isdegraslandproductie ongeveer2.5maal
zohoog alsdebouwlandproductie (15tegenover 6.3millioentonzet'meelwaarde).
Tenaanzienvandeplantensoorten inhetgraslandkanwordenopgemerkt,datindeWoordelijkegebiedenmeteenvoldoenderegenval
hetgraslandgeheelbezetismetsoorten,welkeuitEuropazijngeintroduceerd.Bijdegrassenspelenveldbeemdgras,timothee,kropaar,
kweekdravik ("bromegrass"),zwenkgraseninenkelegebiedenEngels
raaigrasdebelangrijksterol.Bijdeklaverszijnlucerne,rode-,
witte-enladino-klaververrewegdebelangrijkste.Hiernaastwordt
eropbeperkteschaalgebruikgemaaktvanrolklaverenondergrondse
klaver.Indedrogegebiedenoverheersenallerleianderesoorten,
waarvanveleinheemse.Ookhierwordenechtergrote opbrengstverhogingenverkregendoorhetinvoerenvansoortenvanelders.Indegeirrigeerdegebiedengebruiktmeninprincipedezelfdesoortenalsin
destatenmeteenflinkeregenval.
IndeZuidelijke statenwordensoortengebruikt,diebijhogere
temperaturenenkortere daglengtenzijnaangepast.Deovergangsgebiedengeveninteressante aanwijzingenbetreffende deeigenschappen
vanverschillende soortenonderafwijkendeklimatologische omstandigheden.
VandeinhetZuidengebruikte soorten,dieookvooronzeomstandighedenmisschienbetekenishebben,moetengenoemdwordenmoerasrolklaver,lespedeza,lupine,rietzwenkgras enkropaar.
Bijhetbezoek aanverschillendegebiedenwerdsteedsgetracht
eenindrukteverkrijgenvanhetproductie-niveauvanpractijkbedrijvenenproefvelden.Depractijk-opbrengstwasinvelegevallenmoeilijktebenederen,omdaterveelkrachtvoerenanderebouwlandproductenaanhetveewerdengegevenendeindrukwerdverkregen,daterin
velegevallen overdadigwerdgevoerd.
Alsmendegrasland-opbrengsten trachttebenaderen doorvan
detheoretischebehoeftenvandeveestapeldeanderevoedermiddelen
aftetrekken,danzalmenbijslordigeenoverdadigevoederingveelal
telaagvoorhetgraslanduitkomen.Ditwerd onsbevestigd opdebedrijfseconomischeafdelingen,omwelkeredenmenerdanookvanafzag
omdezegegevensteberekenen.
Metdeze onzekerheid voor ogenhebbenwijtochalstotaaldeindrukgekregen,datinhetNoordelijkgebiedmet700ofmeermmregen
deopbrengstvanhetblijvend grasland opdemeestebedrijvenniet
bovende1500kgZWperhakomtendekunstweidenniethogerdanongeveer2500kg;gemiddeld liggen dezecijfersnogalwatlager.Deze
indrukwordtbevestigd,alswedegemiddeldehooi-opbrengst vanlucerne enrode-klaverhooiinditgebiedbezien;dezebedragenrespectievelijk ongeveer5en3.5tonperha,dusongeveer1500en1000kg
zetmeelwaarde perha.
Deproefveldopbrengstenmetlucerne ofkunstweidenkomenechter
weltot10tonhooi.Alsgeheelmogenwezeggen,datmenopdebeste
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benadert.
IndedrogeregebiedeninhetWestenkomenwezeerveellagere
opbrengstentegen.InNoord-DakotabezochtenweeenmeIkveebedrijf
met 1koeper20ha;hierwerddanookzeerveelkrachtvoergebruikt.
Daarentegenzijndeopbrengstenopdegeïrrigeerdekunstweidenin
CalifornieenandereWestelijke Statenzeerhoog.Opbrengstenvan20
tonlucerne-hooiin5snedenper jaarzijngeenuitzonderingen.Opvallendwarenvooronjdebetrekkelijk lageopbrengsteninderegenrijke
StatenMissourienNoord-Carolina,waarmeneengroeiseizoenheeft
van200enmeerdagenenwaartochslechtsopbrengstenvan4 - 8 ton
hooiwordenbereikt opproefvelden.Ondanksdehogeregenvaltreedt
hiertochblijkbaargeregeld vochtgebrek opbijdehogezomertemperaturen.
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kunstweiden_en^groenvoedergewassen
Inhetalgemeenoverzichtiserreedscpgewezen,datdeproductiviteitvanhetblijvendgrasland inhetalgemeentewensenover
laat.Speciaaldegroeiindezomerblijft ookindemeerNoordelijkeStatenachter,doordattijdensdehogezomertemperaturenzich
vrijwelgeregeld periodenmetbelangrijkevochttekortenvoordoen.
Voordeverbeteringvandeproductiviteit staanbijgraslandverschillendewegenopenentotgoedbegripvandesituatieindeV.S.
ishetnoodzakelijkdezemogelijkhedenaparttebezien.
Wijbedoelenhierbemesting,watertoevoer,minofmeerperiodiekeher-inzaai envervangingdoorwisselbouw.AlleviermogelijkhedenwordenindeV.S.benut.Devolgorde,watdebelangrijkheidbetreft,isechterzeerverschillend vandesituatieinNederland,terwijldezeookindeverschillendedelenvandeV.S.sterkuiteenloopt.
Wijwillenhierdewatertoevoerbuitenbeschouwing laten,omdat
hiereenaparthoofdstukaanzalwordengewijd.Inhetalgemeengeldt
danbijdeanderefactoren,datnaarverhoudingveelmeeraandacht
aanrenovatie enkunstweide-aanleg Wordtbesteed daninNederland,
terwijldebemestingvanhetblijvendgraslandveelminderinhet
middelpuntvandebelangstellingstaat.
Tochzijnergebieden,waarookvanbemestingnogzeerbelangrijkeresultatenzijnteverwachten.Speciaalinderegenrijkegebieden
kangeconstateerd worden,datnoggroteopbrengststijgingenmogelijk
zijndoorfosfaat-,kali-enkalkbemesting.Proefveldresultaten,
waarbijdeopbrengstverdubbeld ofverdrievoudigd wordtdoorbemesting,zijninvelegebiedenbeschikbaar.Depractijkbegint invele
gebieden,speciaalindedichterbevolkte streken,meerenmeergebruikte'makenvandezemogelijkheden,maaralsgeheelisdesituatie
nogtotaalonvoldoende.
Bijdebouwlandgewassenwordtbemestingveelmeeralgemeentoegepastenhierdoorprofiterendekunstweiden ookveelmeervanbemestingdanhetblijvendgrasland.
Eenvandebelangrijksteoorzaken,waardoorbemestingweinigalgemeeningangvindt,.ishieringelegen,datmendoorbemestingde
zomer-opbrengst slechtszeerweinigbevordert.Debodemkundigeen
klimatologische omstandighedenzijnoorzaak,datdezomergroei ophet
grasland inhetalgemeenneerveeltewensen overlaat.Doorbemesting
verkrijgtmendanookeensterketoenamevandevoorjaarsgroeien
juistinhetvoorjaarheeftmenreedseenovermaatgrasterbeschikking.Doordetamelijk extensievebeweidingsmethodengaaterzeer
veelvanditvoorjaarsgrasverloren,hetgeenderentabiliteitvande
bemesting ongunstigbeïnvloedt.Ditisophetblijvendgraslandnog
destemeerhetgeval,omdatdegrasmathiervoornamelijkuitveldbeemdgrasenwitteklaver.bestaat.Ditgewasblijftkortenisweinig
geschiktvoorhooiwinning;deextrahoeveelheid graszoudaaromvoornamelijk alsweidegrasmoetenwordengebruikt.
Omdezeredenismenindeeersteplaatsgaanzoekennaarmiddelenomdezomerproductieteverbeteren.
Stikstofbemestingwordtinhetalgemeenalsonrendabelbeschouwd.
Volgensdeverkregeninlichtingenschijntheteffectinkghooiper
kgstikstofookvrijaanzienlijk lagertezijndaninNederland.De
belangrijksteoorzaakvandegeringebelangstelling voorstikstofbemestingmoetechterhieringezochtworden,datmenmetdeleguminosen
opkunstweidenoverhetalgemeeneengoedestikstofvoorziening kanbereikenendaardooreengoededrogestof-opbrengst.

.
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Hetverschilinbeschouwingswijzetenaanzienvandebetekenis
vandeklaversmetNederlandhangtwaarschijnlijkmetdevolgende
oorzakensamen:
1.Voorintensievecultuurwordeninhetalgemeenalleendiegronden
gebruikt,waarleguminosenbehoorlijk goedwillengroeien.De
gronden,waarditniethetgevalis,wordenalleenvoorextensieve
beweidinggebruikt.Menzoektwelnaarleguminosen,dieopminder
goedegronden ookwillengroeienenheefthiermedewelsucces,
b.v.rolklaver,lespedezae.d.
2.Doorhetgrotereverschiltussenzomer-enwintertemperatuurtreedt
ervrijweloveral 'szomerseentekortaanwaterop.'Klaverrijke
kunstweidengevenindieperiodenbelangrijkbetere opbrengsten
danblijvendgrasland,wegensdedieperebewortelingvandekunstweiden.
Inverschillendegebiedenishetwelbekend,datmenookbij
eenklaverrijkekunstweide deproductieverderkanopvoerenmetstikstofbemesting.DrAhlgreninMadison (Wi)gafalsvoorbeeld,datnonmet
eenkunstweidemengsel,bestaandeuit lucerne,ladino-klaverendravik,
eenopbrengstkanverkrijgenvan9tondrogestofperhazonderstikstof.Met240kgstikstofeneventueelbesproeienbijdroogtekanmen
tot13.5tonperhakomen,maarditisonderdehuidigeeconomische
omstandighedennietrendabel.WelheeftmeninWisconsinenigebelangstelling voorvervroegingvandegrasgroeidoorstikstofbemesting
opblijvendgrasland.Ditlandisdanvrijveeleerdergeschiktvoor
beweidingdandekunstweiden.
Menheeftweinig ofnietmethetprobleemvaneentekortaan
cultuurgrond temaken.Juistintegendeelblijveninverschillende
strekendelanderijenopmindergoedegrondbraakliggenenraken
weermetbomenenstruikenbegroeid.
ProevenvanDrWagnerinBeitsvilletoondenaan,datinkunstweidendemengselsmetklaver (lucerne,ladino-klaver ofrolklaver)
zonderstikstofbemesting nogietsmeer opbrachtendandemeestproductievegrassenzonderklavermet 240kgNperha.Ditkomtovereen
methetgeeninonslandopzandgrondmetItaliaansraaigrasenrodo
klaverisgevonden.Dezecijfersdemonstrerenechterwelduidelijkde
grotewaardevaneengoedeklaver-ontwikkeling voordeweidebouw.
Bijdefosfaat-enkalibemestingsproeven blijkt overhetalgemeen,
datderendabelehoeveelhedenopdezelfdehoogteliggenalshierte
lande;hetverbruik indepractijk opgrasland isgemiddeld echter
nogzeerlaag.
Inverschillende strekenkomtmenookbijdeproefveldennogde
gewoontetegen,datdekunstweidenalleenbijdeaanlegwordenbemest
endaarnageenbemesting ontvangen,voordat erweereenbouwlandgewas
wordtgeteeld.Overhetalgemeenzijnernogrelatiefweiniggegevens
over jaarlijksherhaaldebemesting vangraslandbeschikbaar.
Voordeweidebedrijvenengronden,waarmengeenwissolbouw
wenstintevoeren,heeftmeneenrenovatie-systeemtotontwikkeling
gebracht.Ditberusthierop,datperiodiekhetgraslandwordtbewerkt
enkortdaarnaweerwordtingezaaid.
WijhebbedhiervanzeergoederesultatengezieninVirginia,
Maryland,PennsylvaniaenNewYork.Debewerkingbestaatgewoonlijk
uitbehandeling!metdeschijven-eg;ploegenwordtnietnodiggeoordeeld enisin(velegevallennietaantebevelen,wegenshellingenin
hetterrein.
Debewerkinggeschiedt invelegevallenindeherfst (Nov.-Dec.)
endeinzaaiinhetvoorjaar.
AlsopbrengstverhoudinggafDrWagnerinBeltsvilledevolgende cijfers:
Onbemestblijvend grasland 85
Bemest
"
"
100
Her-inzaaiIe jaar
75
2e "
150
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zeerbelangrijkgedeelteindezomer-maandenenisdaardoorwaardevollerdanvanhetoudegrasland.Deopbrengst inde jarennahet
tweede jaarhangt sterksamenmetdeaardvandegrond,hetgebruikte
zaaizaad,bemesting,behandeling e.d.
IndeOostelijkeStatenwordtnuveelaleenmengselvankropaar
enladino-klaveralsinzaaimengselgebruikt,nl.perha2.2kgladinoklaver +12kgkropaar.Somswordt ooklucerneaanhetmengseltoegevoegdeninplaatsvankropaarwordenookwelanderegrassengebruikt.
Hieropkomenwijbijdekunstweidennaderterug.
Inhetalgemeenkanechterwordengeconstateerd,datmetdeze
kleinehoeveelhedenzaadzeergoede opbrengstenwordenverkregenmet
veelklaverinhetgewas.DezodeisvolgensNederlandsebeoordeling
hol,maarditgeeft juistdeklavereenextrakans,terwijldeproductieerbijdetoegepastebeweidingsmethode,nl.inscharenbijzeer
langgras,nietdoorwordtgeschaad.
Debeoordeling,wanneerdeinzaaizalwordenherhaald,geschiedt
voornamelijk opgrondvanhetklaverpercentage.Alsideaalgeldtveelal25-50 %klaver.Hetklavergehalte looptechterminofmeersnel
terug.Opdegoedebedrijveninhet Oostenrekentmenopherhaling
vandeinzaaiomde5-8 jaar.Eenvandeproblemenzalhierworden
detoenamevandeklaverziekten.Erzijnnogmaarweinigbedrijven,
waarmendezeinzaaimeerdaneenmaalheeftherhaald enhetzalmoetenblijken,ofmendoorhetkwekenvanmeerresistenterassenbereikenkan,datdegrond dezepermanentebezettingmetklaververdraagt.
Degunstigeresultatenzijnvolgenshetgeenwijervanhebben
gezienengehoord alleenverkregenopklei-enleemgronden.Opzandgrondenenveengrondenhebbenwijhetnietgezieneninhetalgemeen
zijndezegrondenooknietingebruikvoorgrasland ofbouwland.Dit
maantweltotvoorzichtigheid alswijnaarmiddelengaanzoekenom
onzezandgraslandenteverbeteren,leemtechterdebelangstelling
voorbetergrasland inonzeklei-akkerbquwstrekentoe,dankunnenwe
hierzeerveelleren.
Wijhebbenookresultatengezienopondoorlatende,slechtontwaterde,kalkarmekleigronden,welkemisschienaanwijzingenkunnenvormenominsommigegebiedenvanonslandverbeteringenteverkrijgen.
Wijkomenhieropterugbijdebesprekingvanderesultatenmetrolklaver.
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Hiervoorisreedsgewezen opdegrotebetekenisvandekunstweidenendeteeltvanleguminosenvoordelandbouwvandeVerenigde
Staten.Dezebetekenisistweeërlei,nl.winningvanveevoeder eninstandhouding enherstelvandebodemvruchtbaarheid.
Inhethoofdstuk overdebemesting isreedsgewezenophetfeit,
datdeverhoudingenbijdelandbouwindeVerenigde Statenvoorlopig
nogzodanigzijn,datstikstofbemestingopgroenvoedergewassenniet
rendabel isteachten.Dezefactoren,tezamenmethetfeit,datde
gebruiktegroenvoedergewassenvrijwelalleuitanderewerelddelen
stammen,hebbendeontwikkelingvandeteeltvandezegewassenbepaald.
Tevensisderichtingvanhetonderzoek aandezegewassenhierdoorbepaald.Weziennamelijkzeersterkdenadrukgelegd ophet
zoekenvannieuweplantensoorten en-rassen,welkezichonderbepaaldeomstandighedenhetbesteontwikkelen.Hierbijvaltdaninvelegebiedenvooraldenadrukopdeleguminosen,hoewelookdegrassensteeds
meerindebelangstellingwordenbetrokken.Veredelingvandezegewassen,bestuderingvandeziektenenvandealgemenephysiologiezijn
danookinvelegebiedenver•gevorderd.
Bijdebeoordelingvanderesultatenmoetsteedsinhetoogwordengehouden,datdeverhoudingenvrijsterkafwijkenvandeNederlandse.Enerzijdswordterveelmestveegefokt ophetweiland;dit
veewordt latermetkrachtvoervetgemest.Anderzijdswordtbijhet
melkveezeerveelkrachtvoergebruikt ookindeweide,zodatmenandereeisenaandekwaliteit vanhetgewaskanstellendaninNederland.Eenmelkkoe,welke20kgmelkperdaggeeft,krijgt indeVerenigdeStaten,ookopdebestebedrijven,nogwel3kgkrachtvoer.
AlswedekunstweidenindeVerenigde Statenvergelijkenmethet
blijvendgrasland indeV.S.enhetgrasland inNederland,danvallen
devolgendeverschilpuntenop:
1.Descheidingtussenhooikunstweidenenland omtebeweiden.
Gemengdgebruikkomtweinigvoorindezezin,dathetene jaargeweidwordtenhetandere jaargemaaid.Maaienvandeeerstesnede
endaarnaweidenkomtechterwelvoor.
2.Dehogepercentagesklavers.
Opvallend is,datindemengselsooklucernewordtgebruikten
zelfsmeerdanrodeklaver.ladino-klaverheeftdewitteklaver
vrijwelgeheelvervangen.
3.Vandegrassoortenwerdenvrijwelalleennogdegroverebovengrassengebruikt,nl.:
kropaar,hooitypetimothee,dravik,rietzwenkgras,rietgrasen
Fransraaigras.30jaargeledenwerden,evenalsinNederland,overaldefijneregrassoorten'alsvoid-enruwbeemdgras,Engelsraaigrasenfioringebruikt.Menheeftdezefijneresoortenvrijwelgeheelverlatennietalleenbijdepraktijkmengsels,maarookbij
hetveredelingsonderzoek.
4.Dezodeisopen:alshetland iskaalgeweid danisdebedekking
veelalnietmeerdan50 %.
5.Debeweidinggeschiedtheelanders.Menschaartnamelijkinbij
eenlengtevan15-20cmenlaateenstoppelvan7-10cmachter.In
overeenstemminghiermedemaaitmenmet eengrovevingerbalk.Deze
methodevanbeweidingisnoodzakelijk omeenflinkeproductievan
dezeplantensoortenteverkrijgen,omdatdezesoortenhetkaal
grazenmetkorterustpauzenmindergoedverdragen.
6.Hetgevolgvandezebeweidingsmethode is,datmen,dankzijhet
hogeklavergehalte,weleenweideterbeschikkingheeftmeteen
hoogeiwitgehalte.Dezetmeelwaardeis,doordatmeneenbetrekkelijkoudcelstofrijkgewaslaatafweiden',echtervrijlaag.
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zeerovertuigend;opbrengstverschillenvan50 %enmeervande jaaropbrengstkomenvelemalenvoor.Dezeverschillenzijnnpgoverwegend
indezomerennazomeraanwezig,zodatdeverhoudingindezetijden
vangrastekort nogmeertengunstevandekunstweiden is.DeberichtenuitdeOostelijkeStatenzijnopditpuntgeheelgelijkaandie
uitY/isconsin;ookvoordegeïrrigeerdegebiedeninhetWesten,zoals
b.v.Utah,geldtdit.
DezeresultatenwijkensterkafvanhetgeenwijhierinNederlandvinden,zodathetnoodzakelijklijkt omhiernategaan,welke
oorzakenaanwezigkunnenzijnvoorditverschil.
Y/ijhebbenreedseerdergewezenophetalgemeneverschilinklimaattussendeV.S.enY/est-Europaenditwasvooronsaanleidingom
ookhetuitersteNoord-WestenindestatenOregonenYfeshingtonte
bezoeken.Hieriseensmallestrooklangsdekust,waarhetklimaat
meerophetV/est-Europeselijkt,behalvedatderegenvalerinde
winterhogerisenhetgroeiseizoenlangerwegensdemeerzuidelijke
ligging.
DebodemomstandighedenwijkennogalafvanNederland,maarhier
vondenwegrasland,datgeheeltevergelijkenwasmetmatigtotvrij
goedgrasland inNederland.Ookhierwordther-inzaaiaanbevolen.Bij
degebruiktemengselsblijktEngelsraaigrasnogwelgebruikttewordennaastkropaarenrietzwenkgras.
Ditwijsterduswelop,dathetklimaatzekereenrolbijdeze
kwestie speelt.Eentweededuidelijkeaanwijzinghiervoor istevindeninhetfeit,dat onsvoornaamstegras,Engelsraaigras,nietin
deeersteplaatsindeVerenigde Statenopdeachtergrond isgekomen,
doordathetonvoldoendewintervastzouzijn,maaromdathetonvoldoendebestandblijkttegenhogetemperaturen.
Verder isdebodemkundigekantvanhetvraagstukvanveelbetekenis.Degebruikte soortenmunten,invergelijkingmetdeinons
landgebruikte soorten,uitdoordiepebeworteling endroogteresistentie.Wemoetenhierduidelijk onderscheidmakentussende
droogte-resistentie vanveldbeemdgrasenerzijdsendievanlucerne,
kropaarendravikanderzijds.Veldbeemdgrasisdroogte-resistent,
doordatdezeplantineendroogteperiodekanblijvenlevendoormiddel
vandeonderaardseuitlopers.Deanderegenoemdesoortenblijvenlevenenproduceren,doordatzemetdediepgaandewortelsnogvochtwetentevinden.
Hetgroeirythmevanveldbeemdgrasishierdoor ingesteld opeen
rustperiode indehetetijdvanhet jaar,welke ookdoorrijkelijke
vochtvoorzieningmaarweinigwordtbeinvloed.Deanderesoorten
trachtendaarentegendoortegroeien.
Debeweidingsgewoonten opdekunstweidenwordeninditverband
ookbegrijpelijk;doordatmenperiodiekeenlangererustperiodegeeft,
krijgtdeplantgelegenheid omhaardiepgaandewortelstelselinstand
tehouden.
AnderzijdsbleekonsinNewYorkbijIthacaeninMissouribij
Columbiaweerduidelijk,datdevoordelenvandezesoortenalleen
kunnenwordenverkregenalsdegrondgeschikt isvoordieperebeworteling..InNewYorkheeftmenmoeilijkhedenmetslecht ontwaterde,ondoorlatendekleigronden,terwijlmeninMissourikalkarmekleigrond
heeftmeteenondoorlatende laag,.InNewYork laatmenmomenteel,
wegensdeslechteproductie,eengrootdeelvandezegrondenweertot
bosverwilderen.DrMacdonald experimenteerthiermetsuccesmetrolklaver,welkeblijkbaarmindereisenaandegrondstelt.
InMissouribleekduidelijk,dathetlucerne-dravikmengselzich
alleenkonhandhaven opdegronden,diegeschiktzijnvoordiepebeworteling.Bijdeaanwezigheid vaneenondoorlatende laaggingendeze
soortenspoedigdood.Ladino-klaverhieldhetdrie jaaruit,evenals
kropaar.Eenjarige lespedeza,welkezichzelfweerzaait,bleekhier
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grootdeelvandezegrondblijfttothedendanookinextensieveexploitatie alsblijvendgrasland (Veldbeemdgrasmetwatwitteklaver).
Danblijftnoghetgroteverschilinkwaliteit,datmeninNederlandmeentoptemerkentussendegoedeweidegrassenalsEngelsraaigras,ruwbeemdgras,veldbeemdgrasentimotheeenerzijdsengrovegrassenalskropaarenrietzwenkgras anderzijds.InNederlandversmaadt
eenkoereedsspoedigdegrovesoorten,hoestaatdatnuindeV.S.?
Inhetalgemeenkangezegdworden,datdeAmerikaansemelkkoewaarschijnlijknietandersreageertdandeNederlandse,aangezienverrewegdemeestemelkkoeienafstammelingenzijnvanhetNederlandse
zwartbontevee.Hetbleek onsdanook,,datmenlangnietoveral
enthousiast isovereengrasalsrietzwenkgras.Erzijnechter4re-,
denen,waardoormenmetminderekwaliteitgraskanvolstaan;deze
kunnen inhetkortalsvolgtwordenomschreven:
1.Hetveekrijgt,geenkeuze;dekunstweidenbestaanmeestaluit
mengselsmeteengrassoort;omweidingmoetechtergeregeldworden
toegepast.
2.Dekunstweidenbevattenveelklaver,waardoordesmakelijkheidvan
hetmengselsterkwordtverhoogd.
3.Demelkproductie isgemiddeld laag.Gemiddeldwordenindemelkveestaten opbrengstenvan2500kg (3,5 %vet)perkoevermeld.
Hierdoor isnietzo'ngrotebehoefteaankwaliteitsvoer.
4.Deeconomischeverhoudingenmakenhetaantrekkelijkomveelkrachtvoertegebruikenenweinigarbeidtebestedenaandewinningvan
kwaliteitsruwvoer,zodoendedoetmenookopdemelkerijbedrijven
methogeproductiesperkoenietbijzonderveelmoeite omhetruwvoervanhogekwaliteit tewinnen.
Omdezeinvloedduidelijktemaken,vermeldenwehieronderenkeleprijsverhoudingenuitdeNoordelijkeCentrale Statentegenoverde
Nederlandse,gemiddeld voorenkelevooroorlogseennaoorlogse jaren.
Deprijsper100kgmelk ishierbijop100gesteld.
NoordelijkeCentraleStaten
Nederland
100kgmelk
100
100
100kghooi
25
35100kgvoergraan
80
140
arbeidsloonperdag
60
40
InNederland isgraan (enditgeldtvoorallekrachtvoer)dus
ongeveertweemaalzoduuropbasisvandemelkprijsalsinditgebiedvande'V.S. Graanisinhet Oostenduurder,maardemelk ishier
ookhogerinprijs.HooiisinNederland duurder,maardekwaliteit
isaanmerkelijkbeter.Het arbeidsloonligtechterinNederland 33%
lager.Metdezecijfersvoorogenishetbegrijpelijk,datmeninNederlandhetkrachtvoertrachttevervangendoormeerarbeidaanhet
grasland tebesteden,terwijlmenindeVerenigde Statenopintensievemelkveebedrijventot1500kgkrachtvoerperkoeper jaargebruikt
enweinig ofgeenarbeid aanhetgrasland besteedt.Aangezieneenkoe
echterruwvoernodigheeft omgezondteblijven,steltmenindeV.S.
weleenhogeproductieaandrogestofopprijs,omdathierdoorhet
aantalstukstehoudenveeminofmeerwordtbepaald.
Inzekeropzichtkwam detoestand opdewastelijkeconsœiptieTmeQkbedxLjveninHöderlsnäveerdeoorloghetmeest overeenmetdesituatiein
deV.u.Ookdaarwasdetendenzhetsterkste omveelruwvoervanmatigekwaliteitteproduceren enomveelkrachtvoertegebruiken.
Nadezealgemenebeschouwingenbetreffendedekunstweider: zullenwedebelangrijkstesoorten,welkewordengebruikt,apartbespreken.Zoalsreedseerdervermeld,zullenwe onsbeperkentotdesoorten,welkeinenigszinsovereenkomstigeklimaatstypenalsinWestEuropawordengebruikt.
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Kropaar (Orchardgrass=Dactylisglomerata).
DézewelbekendegrassoortwordtindeMidden-Atlantische Staten
(lewYorktotenmetNd-Carolina)algemeengebruiktenisdaarmomenteeldemeest opdevoorgrond tredende soort.OokindeOostelijke
helftvandeNoordelijke_CentraleStatenwordtnogveelkropaargebruikt,evenalsindegeirrigeerdegebiedeninhetNoord-Westen.Kropaarblijktbeterwarmteteweerstaandandelatertebesprekentimotheeenkweekdravik.KropaarheeftechterinhetregenrijkeZuidOostelijkegebiedveeltekampenmetziekten.SpeciaalRhizoctonia
Solaniblijktbijwarmvochtigweerverantwoordelijkvoorhetverdwijnenvanvelekropaarplanten;daarnaastkomenallerleiblad-en
stengelziektenvoor.
NaarhetWestenvindtkropaarzijnbegrenzing inhetvochtgebrek.Hetblijkt,datdravikhethierlangervolhoudt.
Deveredelingvankropaarisvooralgericht opbladrijkdom,
zomergroei,wintervastheid,ziekte-resistentie enassociatievermogen
met1adino-klaver.Kropaarheeft alsbezwaar,dathetinhetvoorjaar
tevroeggrofenhardwordt;hierdoorisdeze soortmindergeschikt
voorhooiwinning.Momenteelheeftmenvelenieuwestammeninbeproeving.InBeltsvillezagenwijeenproefveldmet 68stammen,welke
onderverdeeldwarenin4groepenvanvlugheid vanvoorjaarsontwikkeling.
Hetwashiergebleken,datderassenuitWalesonvoldoendewintervastwaren.Inhetalgemeenblekendelaatblx>eiendetypenminder
productiefdandevroegbloeiend'e,hoewelhetgroeirythmevandeeerstgenoemdenbeterovereenkomtmetlucerneenladino-klaver.
Hetveredelingsschema voordegrassenisvrijuniform;alsvoorbeeldkanhetschemagelden,volgenshetwelkmeninPennsylvania
Sta-ueCollegewerkte.
1.Uitzoekenvangoedeplanten.
2.Klonenmakenvandezeplantenenuitpotenvandezeklonenineen
"polycross"veld.Elkekloonwordthierinprincipedooralleanderekloneningelijkematebestoven,doordeklonen15maalof
meerteherhaleninhetveld.
3.Verderebeoordelingvandeklonenenbeoordelingder"polycross"
nakomelingschappen.Dezelaatste ookmeestinongemengdeuitzaai.
4."Singlecross"makenvanklonen,welkeinde"polycross"goedbleken.
5.Beproeving "singlecross"zaad.
Uiteindelijk levertmen"synthetische"rassenterbeproevingaf,
welkemeestgebaseerd zijnop4-8klonen.Debeproeving vandenakomelingschappengebeurt opkleinemaaiveldjes (1,5x6meter)in5-8voud
metenigestandaardrassen.Destammenworden onderverdeeld invroegheidsgroepenenbeoordeeld opgrondvandroge-s^çfopbrengstenen
veldwaarnemingen.Hetmaaiengeschiedtvolgenseenconventioneelmaaischemapervroegheidsgroepmetmeest 5snedenper jaar.InBeltsville
verrichttemenookchemischonderzoekaanafzonderlijkestammen.
Deverschillendeproefstationsonderzoekenstammenvoorelkaar,
zodatmenreedsspoediginzichtkrijgthoebepaaldenakomelingschappenophetklimaatreageren.
Deopbrengstbeoordeling isduszeereenvoudigenmenhechtalleen
waardeaangroteverschillen.Menvertrouwt erop,datdestammen,
welke opdezewijzenaarvorenkomen,ookindepraktijk zullenvoldoen.Aangezienmenzeergroteopbrengstverschillen vindtenanderzijdsookduidelijkeverschilleninziekte-resistentie,lijkthetwel
waarschijnlijk,datmenopdezewijzevoorlopiggrotevooruitgang
zalkunnenboeken.Tothedenisergeenveredeldkropaarrasinde
handel.
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bezigomDactylissoorten en-rassentezoeken,diemeerdroogteresistentzijn.DrStebbinsheefthiertoemateriaalverkregenuitde
landenronddeMiddellandse Zee.Verschillende vandezesoortenzijn
diploid.Doorcolchicino-behandeling trachthijvariëteitenteverkrijgenmethetzelfdechromosomenaantalalsDactylis-G-lomerata,maar
afkomstiguiteenanderklimaatdandezesoort,welkeuitWest-en
Noord-Europastamt.
Kweekdravik (Smoothbrome=BromusInormis).
DezedraviksoortheeftgroteverbreidinggevondeninhetMiddenWestenenblijkteenidealepartnertezijnvoorlucerne.Dedroogteresistentie isbeterdanvankropaarenhetgroeirythmeismeerin
overeenstemmingmetlucerne,doordathetgewaslaterschietenlanger
malsblijft.Hetgewasisgrof,maarveelmalserensmakelijkerdan
kropaar.Hetblijkt alleengeschikttezijnvoordeNoordelijkeen
Centralegebieden;langdurigehitteperiodenwordenmindergoedverdragen.Hetstelthogeeisenaandedoorlatendheid vandegrond enis
ookinditopzichteengoedepartnervoorlucerne.Opgrondenmetondoorlatende lagenofmetslechte ontwateringverdwijntditgrasspoedig.Hetgrasgroeithetbesteopkalkhoudendekleigronden.
DeNederlandsenaamkweekdravikwijst opdevormingvanuitlopers.Aangeziendezesoortzichechternietzeervluginhetvoorjaar
ontwikkelt,kunnenlucerneenookladino-klaverzichgoedhandhaven
ineenmengselmetdezesoort.Vanveelbelangisookinditverband,
datkweekdravik zichinheteerste jaarnauitzaaislechtszeerlangzaamontwikkelt.
Dezegrassoort isindetweedehelftvandevorigeeeuwgeïmporteerduitCentraal-Europa enuitSiberië.Dezeherkomstenzijnnu
nogduidelijkteonderscheiden.HetZuidelijke typewordtvooralin
deCentrale Statengebruikt,metNebraska,IowaenIllinoisalscentrum.HetNoordelijke SiberischetypegroeitvooralNd-Dakota,
Minnesota,WisconsinenenkelestateninCanada.Delaatstetijd
vindthetgebruikvanditgrasuitbreiding naardeOostelijkestaten
gezamenlijkmetlucerne.Hetblijktuitdeproevenvandelaatstejaren,dathetZuidelijke typehiermeer opbrengt,doordathetaanmerkelijkvluggergroeit entochvoldoendewintervastis.
VandeZuidelijkeherkomstzijnenkeleveredelderassenterbeschikking,waarbijLincoln (Agric.Eyp.Sta.Lincoln,Nebraska).
Timothee (Timothy=Phleumpratense).
TimotheeisookafkomstiguitEuropa.Zaadteeltenspeciale
uitzaaihebbenechterwaarschijnlijkheteerstinNd-Amerikaplaats
gevonden.Hetis jarenlang debelangrijkstegrassoort indeNoordelijkestatenenhet OostenvanhetMidden-Westengeweest ennogsteeds
isdeoppervlakte,welkemethet.mengseltimothee.+rodeklaverbezetis,zeergroot.Ditmengselwordtechtergeleidelijkverdrongen
doorlucerne,alofnietinmengselmetkweekdravik.Ditblijktduidelijk,alswedegemiddelde oppervlakteenopbrengstenvan19291931vergelijkenmetdeperiode1944-1947.
Hooi-opbrengstxmillioenton
Opp.xmillioenacres
timothee+
lucerne timothee +
lucerne
rodeklaver
rodeklaver
27,2
11,6
27.6
22,6
1929, '30, '31
. 23,7
15,0
33.7
33,2
1944, '45, '46
Dezecijferstekenenweldegrotebetekenisvandezegewassen.
70 %vanallehooiindeVerenigdeStatenwordtdoordezebeidegewassengeleverd,waarbijlucerne derodeklaverentimotheeintotaalopbrengstbegintteovervleugelen.
Timotheeiseentypischehooilandsoort inAmerikaenditgras
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dezesoortookhitteendroogtemindergoedverdraagt,wordthetgras
alleeninmengselmetrodeklavergebruiktenvrijzeldenmetlucerne.
Ondoorlatende grond enmindergoede ontwateringwordenechterveel
beterverdragendandoorlucerne endravik.
Erblijktweinigveredelingswerkmettimothee opgangtezijn.
VolgensopgaveinBeltsrillewordtopdeproefstationsinOhio,
Pennsylvania enIndianakweekwerk aandezesoortverricht,wijhebbenechtergeenkweekproductenteziengekregen.
Bijdeuitzaaivantimotheevaltop,datdezesoortvaakinde
herfstgelijkmetwintergraanwordtgezaaid,waarnainhetvolgend
voorjaardeklaverwordtgezaaid.Hetisgebleken,datmendanmet
minderzaadkanvolstaanendatdelangzaamgroeiendetimotheedan
beterinhetmengseltotzijnrechtkomt.
Rietzwenkgras (Tallfescue-Altafescue=Festucaarundinacea).
DezesoortisvooralvanbetekenisinOregon,Indiana,NdCarolinaenandereZuid-Oostelijkestaten.
DenaamAltafescueheefttotverwarringgeleid,omdatdeindruk
werdgevestigd,datmenmeteennieuwsoorttemakenheeft,terwijl
hetalleeneennieuwrasbetreftvanrietzwenkgras.
DemeningenoverdewaardevanditgraslopenindeV.S.zeer
sterkuiteen.Hetmuntuitdoorresistentie tegendroogte,warmteen
koude,terwijlookvochtigwarmweerwordtverdragen.Hetgrotebezwaarisgelegeninderuwheidvandebladeren,waardoorhetgras
nietgraagwordtgegeten.
InCorvallis (Or)eninIndianawordtveredelingswerk aandit
grasverricht.Menverwachtnogalwatvandezegrassoort alswinterproducentindeZuid-Oostelijkestaten,omdatdezesoortindehete
vochtige zomerswelblijftlevenenbijwintergroeihetgewasminder
hardengrofis.ErlooptnueenveredelingsprojectvanhetproefstationinCorvallis (Or)gezamenlijkmetTiftoninGeorgia.Men
zoekthiero.a.naarplanten,welke sterielstuifmeelleverenomdan
hybridentekunnenkweken.
Beemdlangbloem (Meadowfescue=Festucapratense).
Dezesoortwordt inhetzelfdegebiedgebruiktalstimotheeen
blijktietsmeerhittetekunnenverdragen.Hetwordtzowelinmengselsvoorhooiwinningalsvoorbeweidinggebruikt.Debelangstelling
voordezegrassoort neemtechtervrijsterkaf,omdatrietzwenkgras
sterkerblijkttezijnendewarmezomersindeVerenigde Statenveel
beterblijkt teweerstaan.
Veldbeemdgras (Kentuckybluegrass=Poapratense).
ïïëzesoort,welkeookmetdeEuropesekolonistenismeegekomen,
heeftzichzeersterk indeVerenigde Statenverbreid enisdeoverheersendegrassoortgewordeninhetweilandvandeWoordelijkeen
Centrale Statenmet eenbehoorlijkregenrijkklimaat.Opvallend isop
degoedontwaterde,redelijkvruchtbaregronden,daterzeerweinig
anderegrassoortennaastveldbeemdgrasophetweilandvoorkomen.Waarschijnlijk zijndeminofmeerlangehetedrogeperioden,welkevrij
geregeld overaloptreden,verantwoordelijkvoorhetfeit,datandere
soorten,zoalsruwbeemdgras,struisgrasenroodzwenkgras,zichniet
handhaven.Opslecht ontwaterdeplekkenvondenwewelstruisgrasin
deNoord-OostelijkeStatenenruwbeemdgrasblijktzichindeschaduw
inparkenweltehandhaven.Engelsraaigrasverdwijnt ookspoedigna
inzaai,mededoordatdestrengewintersnietwordenverdragen.
Twintig jaargeledenismenopverschillendeplaatsenbegonnen
metdeveredelingvanveldbeemdgras;ditwerkisechtervrijweloveralstopgezet,omdatdesoortalszodanigteweinigproductiefwordt
geacht,speciaalindezomer.Wehebbenalleeneengekweektras (B27)

-22gezienopeenproefveldmetgazonmengsels teBeltsville.Ditrasonderscheiddezich,doordathetminderdoorbladziekten (roestenmeeldauw)werdaangetast danhetlandrasendaardoormooiergroenbleef
indezomer. *
Engels
enItaliaansraaigras (PerennialandCommonofdomesticrye
grass= Loliurnprenne andSoliummultiflorum).
Slechtsopeenproefveld zijnweEngelsraaigrastegengekomen.
DitwaseenproefteStateCollege (Pa),welkealsdemonstratieobjectwasuitgezaaid.Inhetalgemeenverdragendezesoortende
hetezomersniet.Vroegerzijndezesoortenvrijveelinmengselsgebruikt,maarmenbeschouwtzenuveelalalsonkruiden.
InOregonwordtvrijveelzaadvandezesoortengeteeld,inde
laatste jaren+60.000ha.Ditzaadwordtzeeroverwegend indeZuidOostelijke Statengebruiktalswintergroenbemesting- engroenvoedergewasenverdervoorgazonsensportvelden.HetzaaduitOregonvertegenwoordigteenzeervroegbloeiend typevanEngelsraaigrasen
Italiaansraaigras.
InCorvallis (Or)wasmenbezigomtetrachteneenrasvan
Engelsraaigrastekweken,datresistent istegen "blind seeddisease".
Dezeziekteishierin194-0voorheteerstgeconstateerd endemedewerkingvandeboerenomdeziektedoorcultuurmaatregelen inbedwangtehouden,wastothedenonvoldoende.Menheeftin1949ineen
collectievanenigeduizendenplantentweeplantengevondenmetenige
resistentie.Denakomelingschappenvandezeplantenwerdennumet
behulpvankunstmatige inoculatie verderbeproefd.
Fransraaigras (Talloatgrass=Arrhenatherum elatius).
Erisvoordezegrassoortbetrekkelijkweinigbelangstelling.In
enkelemengselproevenwordthetwelgebruikt,maarindeaanbevolen
mengselsvindtmenhetzeldenterug.DezesoortblijktdeAmerikaanse
wijzevanbeweidingenige jarenteverdragen,zodat ze ookweleens
inmengselsvoorbeweidingwordtopgenomen.
InOregonwordtveredelingswerkaandezesoortverricht.Men
zoektvooralnaareenselectie,welkehetzaadmindergemakkelijk
laatvallen.OnderdenaamTualatinwordt eenselectievermeerderd.
Rietgras (Reedcanarygrass=Phalarisarundinacea).
Dezegrassoortwordtvrijalgemeengebruiktvoorslechtontwaterdeplaatsenenvindtvooralwaarderingdoordegrotehooi-opbrengsten.Het isgebleken,datditgrasechter ookdroogtegoeddoorstaat.
Eenbezwaarisgelegeninhetfeit,dathetgeregeld afweidenniet
verdraagt.
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Lucerne (Alfalfa=MedicagosativaenM.media).
Zôalsreedseerderisopgemerkt,islucernedebelangrijkste
voederplantgewordenindeV.S.enhetlijktnuttig evenstiltestaan
bijdegeschiedenisvandezesoort.
Deeersteberichten overdecultuurzijnuitdeZuid-Oostelijke
Statenin.de18eeeuw.Deontwikkelingisechterbegonnenvanuit
Californiena1850.HierwaszaaduitChiligeïmporteerd^waardeze
soortdoordeSpanjaardenwasgebracht.VanuitCalifornie'heeftde
lucernezichverbreid overdegeirrigeerdeveldeninhet-Westenende
ZuidelijkeCentrale Staten.Geleidelijkzijnuitdezelucerneplaatselijkelandrassenontstaan,alsCalifornia Common,MontanaCommon,
Kansasenz.Dezerassenhebbengemeen,datdewintervastheidmatigis,
maardegroeiondergu'is^igeomstandighedenzeerweligenlangdurig,
InZuid-Californiékanmen6snedenper jaarverkrijgen.Voorde
NoordelijkeStatenisdewintervastheidgewoonlijkonvoldoende.
IndeNoordelijkeCentraleStateniseenanderelucernetotontwikkelinggekomen,welkeafkomstig isuitZuid-Duitsland enonderde
naamvaneenDuitseimmigrant alsGrimm-lucernebekend isgeworden.
Dezevariëteitisveeltragerinontwikkelinginhetvoorjaar,maar
isveelmeerwinterhard.DebloemkleurvanGrimm-lucerne isvariabel
enmenrekentdezelucernedanookbijdebasterd-lucerne (Medicago
media),waardegroterewintervastheid doorkruisingmetMedicago
falcatazouzijnverkregen.
Inhetbeginvandezeeeuwbleek,datderodeklaver,welkein
deNoordelijkeCentrale Statentotdietijdverrewegdebelangrijkste
klavervoorhooiwinningwas,mindergoedgroeide.Indezelfdetijd
begonmenindiegebiedentelerenomlucernetetelen,waarbijbekalking,zorgvuldigewijzevanuitzaaienlaterdeentingeenbelangrijkerolbijdeverbreidingspeelden.Ookvoorderode-klavercultuur
werdendezemaatregelenbeproefdmetgevolg,datdezezichherstelde.
Hiernaastheefthetzoekenvannieuwevariëteiteneenzeerbelangrijkerolgespeeldbijdeverbreidingvandelucernenaarde
Noordelijkeenregenrijkegebieden.Momenteelheeftdelucernede
grootste oppervlaktenindeNoordelijkeCentraleStaten,zoals
Michigan,WisconsinenMinnesota.Ditzijnallestatenmet eenmiddelmatighogeregenvaltot800mmperjaar.
Hetzoekenvannieuwevariëteitenrichttezichinheteerst
vooraloprassen,welkeeenlangerelevensduurhaddenenminderleden
vanongunstigeweersomstandigheden inalgemenezin.Omstreeks1924
bleekeenernstigeziekteindelucerneinhetmiddenWesten,nl.
"bacterialwilt"optetreden.Dit iseendoordebacterie"Aplanobacterinsidiosum"veroorzaakteverwelkingsziekte,welkegroteoppervlaktenaantastte.Toenmendewegengevondenhad omlucerneplanten
kunstmatigteinoculeren,bleekdezeziekteeengrotestimulansvoor
hetveredelingswerkmetgevolg,datresistenterassenwerdengevonden.
VeelnutbleekmenteondervindenvannieuweherkomstenuitRussisch
Turkestan,Indiaenanderelanden.Alsgevolgvandezeintroducties
kregenderassenCossack enLadakeenzekereverbreiding.Metbehulp
vaneenuitgebreidgenetischmateriaalishettoengeluktrassente
kweken,welkevoldoenderesistentzijntegen"wilt".Ranger,een
kweekproduct vanhetproefstation teLincoln (Nebraska),wordtnuop
groteschaalgebruikt,terwijlookBuffalolucerne,welkegekweektis
inKansas,zichbegintteverbreidenindeZuidelijkeStaten.Deze
successenzijnmedeaanleidinggeweestomdeveredelingvanlucerne
enanderegroenvoedergewassenmeersystematischaantepakken,waarbijmenvooraldenairuklegtopdenoodzakelijkesamenwerking omtot
eengoedresultaattekomen.
Zoalsbijdezaaizaadvoorzieningvandegroenvoedergewassen nader
tersprakezalkomen,isditvooraleenvandezwakkeschakelsbij
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waarvande,teeltzichnogsteedsuitbreidt (in1929bedroegdeoppervlakte4.5millioenha,in19395.25millioenhaenin1949rond
7millioen ha), isditvraagstukvanzeerveelbetekenis,omdatde
uitbreiding zichvooralmanifesteert indegebieden,weïkeminder
geschiktzijnvoorzaadproductie.Dezaadteeltgedurendeeenoftwee
generatiesindedrogerewarmegebiedenvanrassen,welkeinhet
NoordenenOostenvoldoen,zalhierechterdeoplossingmoetenbrengen.
Infeitebegintdezeontwikkelingzichalaftetekenen.
Bijhetgebruikvanlucernekunnenverschillende doeleindenwordenonderscheiden.Heteersteenverreweghetbelangrijkstedoelis
dewinningvanhooi.Hierbijwordt lucerneveelalalleenuitgezaaid
ofinmengsel meteengrassoort,waarbijdaneengrotevoorkeurvoor
kweekdraviknaarvorenkomt.Deredenvoorgemengdeuitzaaimoet
vooralgezochtwordenindebeteremogelijkheid omdelucerne ookte
beweiden.Verderhebbendiverseproevenweluitgewezen,datdeopbrengstendelevensduurvanhetgewaserweinigdoorwordenbeïnvloedalsdeomstandighedenvoordelucernegunstigzijn.Naastdravikwordenookweltimothee ofbeemdlangbloemgebruiktindeNoordelijkeenregenrijkegebieden.Ahlgrenpubliceerdebijvoorbeelduit
Wisconsinproefveldresultaten,waarbijhetmengselvanlucernemet
dravikmeeropbrachtdanlucerne alleenenlucerne +timothee.Opvallendwashierbijhetfeit,dathetmengselhetlangvolhield.Bekende
mengselszijninkgzaadperha:
A
B
C
D
E
lucerne
11-13
.11
7-9
7-9
7 -9
Rodeklaver
3.5-4.5
Kweekdravik
5-7
11
7-9
Timothee
2-4.5 3.5-4.5
Beemdlangbloem
7-9
Hiernaast zagenwijinteressanteproevenmetlucerneinOostelijkWashington.Hetklimaat isdaarzeerdroog (4O-5Ocmper jaar)
endelucerneteeltwordthiervooralgeprobeerdomerosietegente
gaan.
Nubleek,datdoorgezamenlijkuitzaaienvaneengrassoortmet
lucerne,dewortelmassasterkwerd opgevoerd,zodatna3 jaardehoeveelheid organischestof,welkeachterblijft,veelgroterwasdan
vanlucernealleen.Dezeorganischestofisminderstikstofrijk,hetgeeneenvoordeelkanbetekenen,doordatdezeorganische stoflangzamerwordtafgebroken.Bijdealdaarheersendehogetemperaturen
wordendewortelsvanleguminosennamelijkzeersnelafgebroken.Men
hadhierallerleigrasseninmengselmetlucernegeprobeerd.Inde
eersteplaatsmoetdesoortnietteagressiefzijninhet jeugdstadium,
omdatdelucernezichdanonvoldoendekanontwikkelen;hierdoorvalt
o.a.Engelsraaigrasuit.Verdermoetookdevoorjaarsgroeinietveel
aandievandelucernevoorafgaan;daardoorzijntimotheeendravik
veelbeterdankropaar.
Omdezeredenenblijkt ookdeuitzaaivangrasenklaverin
rijenapartverreteprefererenbovengemengdeuitzaai.Menheeftop
dezewijzedeverhoudingvandesoortenbeterindehand.Wijzagen
proevenmettweerijenlucerneafgewisseldmeteenrijgrasenook
veldenmet omenomlucerneengras.Interessantbleekhetsuccesvan
schapengras alstussen-zaaiselvanlucerne.Debovengrondse opbrengst
vanhetschapengraswaszeerkleinendelucerne-opbrengst werder
practischnietdoorbenadeeld.Dehoeveelheid stoppel-enwortelresten
wasechternadrie jaaraanzienlijkhogerdanvandelucernealleen.
Hetisnatuurlijkdevraag,hoedereactie inonsveelvochtigerklimaatzalzijn;hetlijktonsechterwelietsomnaderteproberen.
Bijdekeueevandegrassoortzijnhierbovenreedsdefactoren
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achtnemenvandezefactorendeachteruitgang vandelucernedoor
grasbijuitzaaien inmengselwordtversneld.Hetiszeergoeddenkbaar,datdoorhetuitzaaien vaneengrasdeeenjarigegrassen,zoalstuintjesgras,eerbelemmerdwordendanbevorderd,zodatheteindresultaatnietongunstigbehoefttezijnvoordelucerne.
Eenpunt,dat onzespeciale aandachttrokbijdelucernecultuur,
washetgebruikvanbeweiding.Debetekenisvanbeweidingvanlucerneisduidelijk,omdatditgewasdoorzijndiepewortelstelselin
drogeperiodennogeenopbrengstgeeft,alsdemeeste anderemengsels
het opgeven.Ookvoor onslandzouditvanvrijveelbetekeniskunnenzijn.Hierbijtekenenzichindepractijkentijhstonderzoekdrie
richtingenaf,nl.
a.Beweidingvangewonelucerne alofnietgemengdmeteenoftwee
grassen.Delucerneishierhoofdzaakendebeweidingmoetzich
aanpassenbijhetgewas.Omtevoorkomen,datdelucernealte
vluguitgeputzalgerakendoordebçweiding,meentmeninverschillendegebieden,dathetgewaseenmaalinhet jaardegelegenheidmoetkrijgenomgoeduittegroeien,maardatindedaar
tussenliggendeperiodenhetgewasineen jeugdigstadiummagwordengeweid.Erwordtdandenadrukgelegd ophetfeit,dathetgewasindeherfstweerrustmoetkrijgenomvoldoende sterkdewinterintegaan.Eengoedebehandelingkanb.v.zijn:Iesnedevoor
hooiwinning alshetgewasbeginttebloeien,daarnatweemaalbeweidenendaarnaeenlangererustperiode.Debeweidinggeschiedt
dansteedsineenvrijlanggewas,dat4-6wekenoudisener
blijfteenvrijlangestoppelstaan.
b.Toevoegingvanlucerneaandegewonekunstweide-mengsels voorbeweidingblijktindeeerste2-3gebruiksjarendeopbrengstvrij
aanzienlijkteverhogen,evenalsrodeklaver.Delucernehandhaaft
zichopdegeschiktegrondechterlangerdanderodeklaver.Deze
resultatenzijninverschillende statenverkregenenverdienen
zekerdeaandachtvoordeaanlegvankunstweide opkleigrond.De
lucerne-toevoeging beperktzichgewoonlijktot2-8kgperha.Als
delucernèbegintteverminderen,wordtdeplaatsingenomendoor
ladino-klaver,waarvangewoonlijkslechts1-3kgperhawordtuitgezaaid.
c.Opverschillende proefstationswordtgekweektmetlucernetypen,
welkebeweidingbeterverdragen.Speciaalvragenuitlopervormende
typenhierdeaandacht.Tothedenzijnechtergeenbelangrijke
successengeboekt opditterrein.
Veredelingvanlucerne.
Alsvoorbeeldvandeveredelingsschema's,welke indeV.S.wordentoegepast,willenwijhetschema,zoalsditaanhetproefstation
teLincoln (Nebraska)wordtgevolgd,bespreken.
Alsuitgangsmateriaalwordenongeveer30.000plantenvan200
herkomstengenomen.De jongezaailingenwordenindekasmet"wilt"
besmeten6maandennauitzaaiwordendenietresistenteplantenverwijderd;menhoudtdan+6000plantenover.
,Deze
plantenworden ophetterreinvanhetproefstationgedurent
deeenseizoenbeoordeeld opuiterlijkevorm,kleur,groeikrachten
resistentietegenziekten.
Hieruitworden200plantengekozen,welketotklonenwordenvermeerderd.Eenproefveld induplometdeçeklonenwordtaangelegd,
elkveldjebestaatuit10plantenvaneenkloon.Deaanleggeschiedt
zodanig,datelkekloonzoveelmogelijkgelijkebestuivingkrijgt.Van
dezeklonenwordtzaadgewonnen.Deklonenzelfendenakomelingschappenwordenweerop"wilt"-resistentie onderzocht.Menhoudtnuongeveer50klonenaan,waarmede eenklonenproefveldin8-voudwordtaangelegd.Hetzaadhiervandientvoorhet"polycross"-nakomelingschap-
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Opgrondvandewaardevandezenakomelingschappenwordennude
6-8besteklonenuitgezocht.Menmaaktdan"synthetische"rassenvan
combinatiesvan4klonen,welkeverderwordenbeproefd.Menonderzoektmomenteelgeen "singelcross"rassenmeer,omdatdePiwelgoed
kanzijn,maardevolgendegeneraties sterkblekentegentevallen,
zodathetras,datuiteindelijk aandepractijkzouwordenafgeleverd,
nietbovenanderebleekuittesteken.
Opvallend isechterwel,datdemodernerassen,welke nuingang
beginnentevinden,gebaseerd zijnopeenzeerbeperkt aantalklonen,
zodatzevolledigreproduceerbaar zijn.Welkegrotewaardeditheeft
voorhetrassenonderzoek enuiteindelijkvoordelandbouw,hopenwij
nognadertebesprekenineenalgemeenhoofdstuk overdeveredeling.
Rodeklaver (Redclover=Trifolium pratenso).
OokdezeklaverispasingevoerdmetdeEuropesekolonisten.
RodeklaverisindeV.S.eenzeerbelangrijkgewasgewordenenzoalsreedseerderopgemerkt,wordthetmeestehooivanrodeklaveral
ofnietgemengdmetwattimotheegewonnen.Indezeeeuwwordtechter
terreinverlorenaanlucerne,speciaalomdatditgewasdroogtebeter
weerstaateneenlangere levensduurheeft.Rodeklaverisdanook
meerbeperkt LutdeNoordelijkestaten.Menonderscheidt indeV.S.
2typen,nl. "mediumred"vergelijkbaarme^onzevroegerodeklaver
en 'mammoth",welke laterbloeitenmaareensnedegeeft.Deveredelingvanderodeklaverrichtzich,evenalsbijdeandereklaversoorten,speciaalopdeziekte-resistentie.Debelangrijksteziektenzijn
klaverkanker (Sclerotinia),Rhizoctonia enPusarium-wortelrot,terwijlookaaltjesbelangrijk zijn.Erzijnverschillenderegionale
rassenontstaan,maartothedenzijngeenspecifiekresistenterassen
beschikbaar.InhetU.S.RegionalPastureLaboratoryteStateCollege
(Pa)heeftDrKreitloweenmethode ontwikkeld voordekunstmatige
inoculatiemetSclerotiniatrifoliorum,hierdoorwordtdeseleGtiemogelijkheid aanmerkelijkverbeterd.
Witteklaver (Trifoliumrepens).
WitteklaverisookmetdeEuropesekolonistenmedegekomenen
heeftzichlangsnatuurlijkeweg overalindeweidengevestigd,waar
grond enklimaathiermaarenigszinsgeschiktvoorwaren,infeite
dusindeOostelijke enCentraleStaten.Onderinvloedvanhetklimaatmetdehogezomertemperaturenhebbenzichdoornatuurlijkeselectierassengevormd,welkeeenbetrekkelijkkortelevensduurhebben,
maardiezichdoorzaadvorming instandhouden.Menhechterdanook
veelwaarde aan,datdewitteklaverindeweidongeregeldgelegenheid
krijgtomvoloptebloeienenzaadtevormen.Deproductiviteitvan
dezeklaverisnietbijzondergroot enhetaandeelindegrasmatgewoonlijk slechtsklein.Vandezeklaverwordtvrijveelzaadgewonnen
enditzaadisbekend onderdenaam "commonwhiteclover",dusgewone
witteklaver,metveelalalstoevoeging destaatvanherkomst,aangezienplaatselijke landrassenzijnontstaan.
Hiernaastwordt indeWoord-OostelijkeStatenwatzaadgewonnen
vanwildewitteklaver,welkeenigszinsovereenkomtmetonzewilde
witteklaver,diemeerkruipendgroeiteneenlangerelevensduurheeft.
Debetekenis ven dezewildeklaverisechternietbijzondergroot.
Nuisdelaatste25jaareenanderevariëteitvanwitteklaver
naarvorengekomen,welkeindekunstweidendegewonewitteklaver
geheelgaatverdringen,namelijkdeLadino-klaver.Ditiseenforse
grootbladige cultuurklaver,afkomstiguitItalië.Dezeklaverblijkt
hitteendroogteveelbeterteweerstaanenzichmedehierdoorveel
betertehandhavenindekunstweiden;ookdesnelleenforsegroei
draagthiertoebelangrijkbij.
Onderenigszinsgunstigeomstandighedenrekentmenerop,dat
dezeklavergedurende 5-7 jaareenbelangrijk aandeelvandezode
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Deduidelijksteresultaten,inopbrengstcijfersuitgedrukt,zagen
wijinLoganUtah.Hetoudemengselmetgewonewitteklavergafinde
drie-jarigekunstweide 6tondrogestofper jaarperha,ladino-klaver
metdravikenkropaar7ton.
DezeklavermaaktdanookeenwaretriomftochtdoordeV.S.Er
komenuitdeNoordelijkeregenrijkegebiedenechternogalwatklachtenoveronvoldoendewintervastheid.Hetisgebleken,datditvooral
eenkwestievanopvriezenis,waardezeklavergevoeligvoorblijft.
Tevensishierbijnaarvorengekomen,dateenzuivergewasladino
hierveelmeerlastvanheeftdaneengewas,waarladinogemengdis
meteenwintervastegrassoort,zoalskweekdravik,kropaar,rietzwenkgrasofrietgras.
ladino-klaverblijktwathogereeisenaandegrondtestellen
dangewonewitteklaver.Demogelijkheid omdiepergaandewortelste
vormenisvanbelang,teiwijlookeenietshogerepHwordtgewaardeerd.Deeisenzijnopditpuntechternogniettevergelijkenmet
lucerne;erismeerovereenstemmingmetrodeklaver.Bijdebeweidingblijkthetperiodiekgevenvaneenlangererustperiodezeer
gunstigtezijnvoordehandhavingvandesoort.Enigemalen,na
korterustperioden,intensiefbeweidenbehoeftgeenbezwaaropteleveren,alsdaarnamaareenperiodevolgt,waarhetgewasb.v.6weken
rustkrijgt.Speciaalindenazomerschijntditvanbetekenistezijn
omeenbetere overwintering tewaarborgen.
Opeenproefveld inUtahkwamnaarvoren,dathetvoorhethandhavenvaneenhoogpercentageklavergewenstisomgrassen,welke
veeluitlopersvormen,zoalsveldbeemdgras,nietinhetmengselopte
nemen.BijeenproefinWooster (Oh)bleek,datladinozichopeen
standweidenietkonhandhaven,terwijlditnadrie jaaromweidehnog
welhetgevalwas.Volgensschattingbedroeghetpercentageklaver
inbeidegevallenrespectievelijk5en35 %.
Opdezemeerjarigekunstweidenmetveelklaverkomennuallerleiziektennaarvoren.Hetisgebleken,datladino-klaverzeergevoeligisvoorhetwortel-aaltje> terwijlookkankervrijveelvoorkomt.Hetlijktinditverbanddanookvanveelbetekenis,dater
meerresistenterassenterbeschikkingkomenenerwordt opverschillendeproefstationsaandeveredelingvanditgewasgewerkt.Voorlopigechterzijnnoggeenverbeterderassenindehandelverkrijgbaar.
Hetzaadwordtaangeduid naardestaatvanherkomst,waarbijwel
enigeaanwijzingenzijngevonden,datdeWestelijke originesminder
wintervastzijn.
Bijdezaaizaadvoorzieningmet ladino-klaverheeftmendemoeilijkheid,dathetzaad,datindeOostelijkeStatenwordtgeteeld,
veelalmetspontaangegroeideeningekruistewitteklaverisverontreinigd« Hetblijkthiermoeilijk omzuivereladino-klavertevermeerderen.Bijveldkeuringzijndezeverontreinigingennietteonderkennen.
Rolklaver (Birdsfoottrefoil=Lotuscorniculatus)*
Moeräsrölklaver (Bigtrefoil=Lotusuliginosis)i
RolklaverisookuitEuropainAmerikageïntroduceerd enin
tegenstellingmetrode-enwitteklaver,welke-reedszeerspoedigalgemeenverbreidwareninceV.S.,iserpasindezeeeuwbelangstellingvoorrolklavergekornon.Pasindelaatste25jaarisheteen
cultuurgewasvanenigebe;ekenisgeworden.Hierbijzijnvoordegewonerolklavertweecentra~eonderscheiden,nl.hetOostelijkedeel
vanNewYorkenOregon.
Moerasrolklaver isrrinderwintervastenvoordezesoortkomt
meerbelangstellingindeZuid-Oostelijkestaten.Devoordelenvan
rolklaverbovenandereleguminosenzijnvanverschillendeaard.Inde
eersteplaatswilditgewasnoggoedgroeien opbetrekkelijkzure

-28grondenensteltgeenhogeeisenaandedoorlatendheid vandegrond
endeontwatering.Gewonerolklaverblijktdroogtegoedteverdragen.
Hiernaastheeftmentothedengeentrommelzuchtgeconstateerd bijbeweiding opveldenmetrolklaver.Eenbezwaarvanditgewasis,datde
zaadteeltmoelijkis,omdatdepeulengemakkelijk openspringen.Bovendienishetzaadfijnmeteenhoogpercentagehardschaligheid.Het
zaadbedmoetdanookzeerfijnzijnomeenvoeldoende opkomstteverkrijgen.Deontwikkelingvandezesoortisinheteerste jaarzeer
traag,zodathetgewasgemakkelijk overwoekerdwordtdoorandereplanten. Anderzijdshandhaaftdesoortzichuitstekend gedurendevele
jaren.Beidesoortenwordenzowelvoorbeweiding alsvoorhooiwinning
gebruikt enwordenalszodaniggewaardeerd.Dewaarderinglooptsterk
uiteenindeverschillende staten.InWisconsinheeftmentotheden
zeerweinig succesmetproevenmetdezesoort,inIndianadaarentegenmeer.
Hetisgebleken,datderolklaverookgevoeligisvoordegewoneklaverziekten,zoalskankerenindeZuidelijkestatenRhizoctoniasolani.Bijhetgebruikvandezesoortmoeteropwordengelet,
dateenapartebacteriestam voorentingnoodzakelijk is.Deentstof
vangewoneklaveroflucerneontwikkeltzichnietoprolklaver.
Deveredeling,welkezichvooralricht opbeterezaadproductie,
wintervastheid enresistentietegenziekte,wordt opverschillende
proefstationsaangepakt.Wijzageno.a.veldeninStateCollege(Pa).
Ithaca (IT.Y.),Corvallis (Or ),Columbia (Missouri)enRaleigh (N.C.).
Menheeftuitverschillende delenvandewereldzaadlatenkomenen
inMissouribleek,datdezaadvormingbijverschillendeherkomsten
zeerverschillend opdedaglengtereageert.
Voorlopig zijnslechtstweeAmerikaanserassenindehandel,
nl.hetrasEmpireuitNewYorkeneenlandrasuit Oregon.Wijzagen
inNewYork ookeennieuweselectie "Kelly"inbeproeving,welkezich
ietsvroegerontwikkelt.
Incarnaatklaver (Crimsonclover=Trifolium incarnatum).
DezeklaverwordtindeZuid-Oostelijkestatengebruiktvoor
wintergroenbemestingsgewas.Hierbijwordtgeprofiteerd vandehardschaligheid vanhetzaad.Alsdeklaverinhetvoorjaarheeftgebloeid
enenigzaadgezet,wordthetondergeploegd,waarnahethoofdgewas
wordtgeteeld.Indeherfstkomtnahethoofdgewasdeklaveropen
bezethetveldgedurendedewinter.Ditisduseensoorteeuwige
klavercultuur.Hetblijktechter,datdezeklaverdangemakkelijk
hetslachtofferwordtvanklaverkanker.Erwordtnuenigeselectie
opresistentietegenkankerverricht,o.a.inBeltsville.
Honingklaver (Sweetclover=MelilotusalbaenMelilotus officinalis).
Dezeklaversoortwordtvrijveelgebruikt alsgroenbemestingen
alsweide-ofhooigewasindesemi-aride staten.Indemidden-Westelijkestateninhetmais-eninhettarwegebiedwordthoningklaver
gebruikt.Eveneenszagenwijhoningklaver inhettarwegebiedin
bostelijkWashington.Dezeklaverwordtmeestalstwee-jariggewasgeteeldenisdoorzijndiepewortelstelselzeerdroogte-resistent.Zij
vraagteengrondmeteenhogepH,bijvoorkeurneutraal.Als vçedergewasheeftdezeplantverschillendebezwaren.Hetlevertmaareen
snedeenhetgrovestengeligegewasisweinigsmakelijk.Selectiegaat
danookinderichtingvansterkereuitstoeling enlaterdoorschieten.
Eenanderbezwaarisgelegeninhetfeit,datdezeklavereenbitterstofbevat (cumarine),waardoorhetgewasmindergraagwordtgegeten.
Bijdehooibereidingkandezestofovergaanineengiftstof,dicumarol,
welkemassalesterftevanhetveetengevolgekanhebben.
DrW.K.Smith (MadisonWi)heeftruim20 jaaraandeveredeling
vanhoningklavergewerkt.VoordeoorlogmeendemeninCanadaeen
bitterstofvrijrastehebbengevonden,maarditbleekniet juistdoor
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vanDrP.linkbetreffendecumarineendecumarolismenhierovernu
veelbetergeoriënteerd.DoorkruisingvanMelilotusalbametM.
dentataenentingvande ¥\} welkegeenbladgroenheeft,opM.alba
ismeneringeslaagddoorverdereterugkruisingmetM.albaeenras
tekwekenmetlaagcumarine-gehalte.Ditraskomtspoedigindehandel.
Lupine (lupines=Lupinusspecies).
TndestatenronddeGolfvanMexicowordendeeenjarigeEuropeselupinendelaatste jarenveelgebruiktalswintergroenvoederen
groenbemestingsgewas.Zelfstandigkweekwerk schijnternogweiniggedaan,tezijnmetlupine.
VooralinhetWestenvandeV.S.komenvelewildesoortenvan
rf
een-enmeerjarige lupinenvoor.Hetlijktbelangrijk,datvoorhet
veredelingswerk ookinEuropameergebruikzalwordengemaaktvande
grotegenetischevariatie,welkeditmateriaalbiedt.
Lespedeza (lespedezaspecies).
IndeV.S.zijndrie soortenvanditgeslacht incultuur,namelijkdeeenjarigesoortengewonelespedeza (Lespedezastriata)en
Koreaanselespedeza (L.stipulacea)endemeerjarigesericealespedeza (L.cuneata).AlledriesoortenzijnvanAziatischeoorsprong.
Delaatste soortiseenkleinestruik,welkezeerweinigsmakelijkisenalleenindeZuidelijke statenenigewaarderingvindt.
Gewonelespedeza isindetweedehelftvandevorigeeeuwingevoerd enKoreaanse lespedezain1921.Hetzijngewassen,welkealleen
bijhogezomertemperaturentotvolleontwikkelingkomen.Koreaanse
lespedeza,welketotaandeOhio-riviergroeit,dusdebreedtegraad
vanmidden-Spanje,komtnoghetmeestWoordelijk.Hetblijkt,datdit
gewaszichindenazomerineenweiland zelfweeruitzaait,waarnain
hetvoorjaardezadenontkiemen.Ditheefttengevolge,dathetgewasindevoorzomer zeerweinig opbrengstgeeft.Aangeziendegroei
sterkgebondenisaanhogezomertemperaturen,magnietverwachtworden,dathetgewasinNederland enigebetekeniszalkunnenhebben.
Ondergrondseklaver (Subclover=>#Trifoliumsubterraneum^.
DezeklaverisindeV.S.geïmporteerd uitAustralie'enheeft
tothedenalleenenigeverbreidinggevondenindeNoord-Westelijke
kuststrook inOregonenWashington.Dewinterszijnhierzeerzacht
enhetgroeiseizoenislang (207-250dagen).Menheeftenigehoop,
datdezeklaver ookinstatenronddeGolfvanMexicobruikbaarzal
zijn._Denadrukwordtgelegd ophetfeit,datdekeuzevande juiste
variëteithierinsterkematezalbepalen oferenigsuccesmeekan
wordenbehaald.
Wikken (Vetches=Vicia species),
IndeZuidelijke statenwordenwikkenveelgebruiktalswintergroenbemestingsgewas;menschatdeoppervlakte op300.000ha.Dewinter-wikkespeelthierbijdehoofdrol.
Tothedenberusttedezaadteeltvoornamelijk opdeenkelegebiedeninOregon#.enWashington.?/aarschijnlijkzaldezaadteeltinde
Westelijkegeirrigeerdegebiedenzichuitbreiden,omdatdeopbrengst
hierzekerderis.
Tothedenzijndeprijzenhoog,b.v.in1946wasdetelersprijs
voorwinterwikkenzaad gemiddeld %14.-per100pond oftegendehuidigekoersongeveerf120,-per100kg,Misschiengaatdezeprijs
echterdalenalsdeZuidelijkegebiedenmeerzaadgaanproduceren.Indiendithetgevalmochtzijn,danzouimportvandezezadeninons
landmisschieninaanmerkingkomen.
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DeVerenigde Statenzijngrotendeelszelfvoorzienend tenaanzien
vandezaaizaadvoorziening vangroenvoedergewassendoordezeeruiteenlopendeklimaten,welke inditlandvoorkomen.
Onderinvloed vandezeklimatenzienweechterwel,datdezaad-,
teeltzichvoorverschillendegewasseninbepaaldegebiedengaatconcentreren,welkeinvelegevallennietsamenvallenmetdegebieden,
waarhetgewasalsgroenvoederwordtgeteeld.
Hetisnietonzebedoelingdithieruitvoerigtebespreken;het
lijktechtergewenstenkelevoorbeeldenaantehalen.
EngelsenItaliaansraaigraswordenvooralindeZuid-Oostelijke
statengebruiktalswinter-groenvoedergewas,dezaadteelt isechter
overwegend inOregongeconcentreerd,waarmeneenzachtewintergecombineerdmeteenvrijdrogezomervindt.
Rodeklaverwordtvoornamelijk inhetNoord-Oosteneninde
NoordelijkeCentrale Statengebruiktvoorgroenvoeder.Dezaadteelt
isvoornamelijkgeconcentreerd indeNoordelijkeCentraleStaten,
maaraangeziendeopbrengstperacreindedrogereNoord-Y/estelijke
Statenbijirrigatie3-7maalzohoogis,zienwedetendenz,datde
zaadteeltzichhiernaartoeverplaatst.
Doorhetvrijeruilverkeerzienwesteedsmeerdetendenz,dat
hetgewasgeteeldwordt opdeplek,waardöomstandighedenhetgunstigstezijn.Voordezaadteeltvanlegumihosenmaghiermet'zeker-*
heidwordengezegd,datdegeirrigeerdedrogegebiedenvrij/relals
ideaalkunnenwordenbeschouwd nudebestrijding vanschadelijkeinsectenbeterbekendis.
Bijlucernevindenwebijvoorbeeld verschillen ingemiddeldeopbrengsttussenMinnesota enCalifornievan1.09busheien3.23bushei
peracre (165en480kg/ha).
Dezeontwikkeling heeftgrotevoordelen,omdathierdoorhet
zaadgoedkoperterbeschikkingkomt,hetgeendeteeltvandezewaardevollegewassenzeerbevordert.
VanoudszienwedezelfdetendenzinEuropa,hoewelhierenigszinsgeremd doorin-enuitvoerbepalingenvanverschillendelanden.
Hetisechterbekend,daterookgrotebezwarenaandezeontwikkelingzijnverbonden.Aangeziendezaadteeltgewoonlijkgeschiedt
vanperceleh,diealshoofddoeldewinningvangroenvoederhebben,
wordtderassenkeuzebepaald doordeopbrengstalsgroenvoederin
hetgebied,waardezaadteeltplaatsvindt.Infeiteisdesituatie
danookzodanig,datzichindezaadteeltgebieden landrassenhebben
gevormd,waarvangroenvoederenzaadwordtgewonnen;eengedeeltevan
ditzaadwordtdannaareldersverkocht*Dezerassenzijnechterniet
aangepast aandeomstandighedenindegebieden,waarmenzelfonvoldoendezaadteelt.DelucerneuitKansasisbijvoorbeeld onvoldoende
wintervast indeNoordelijkeStaten.
Hetvrijeverkeervanallerleiproductenendehieruitontstane
arbeidsverdelinggeefthierdusgeenonverdeeldevoordelen.Dezesituatiehad ooktengevolgejdatveredelingvandezegewasseninde
gebiedenmetweinigzaadteeltvrijwelsterielbleef.Eenlucerne-ras,
datinNewYerseygekweektwas,werdpractischnietgebruiktf omdat
indezestreekgeenzaadteelt openigszinsconcurrerende basismogelijkis;menverkrijgt daarslechtseenmaalinde5 jareneengoede
oogst.IndedrogereWestelijkegebiedenkrijgtmendaarentegenvrijwelelk jaareengoedeoogst.
Voorde oplossingvanditprobleemkanmennuverschillendewegeninslaan.Vanoudsisbijeendergelijke situatieveelaldewegvan
beschermendemaatregelenvoordegebiedenmetongunstige omstandighedengekozen.Ditkaneenstimulansbetekenen,waardoordezaadvoorzieningmetgoederassenwordtbevorderd;hotbezwaarisechterveel-

-31al,dathetzaadzeerduurwordt.IndeVerenigde Statenisdezeoplossingmoeilijkteverwezenlijken,omdatervrijhandelsverkeertussendeverschillende statenis.Doorhetmakenvanspecialebepalingen
tenaanzienvandekwaliteitendegezondheidstoestand heeftmenvoor
sommigeproductenweleensietsgeprobeerd indezerichting.
Voordezaaizaadvoorziening ismenechtereengeheelandereweg
ingeslagen.Mentrachtnutebevorderen,daterdoorsamenwerkingvan
dezaadteelt-engroenvoedergebieden zaadvandemeestgewensterassenterbeschikkingkomt.
Ditkangeschiedendooreenveredeldrasuiteengroenvoedergebiedineenzaadteeltgebied tevermeerderen.Ditlevertechterinde
practijkookwelmoeilijkhedenop;wekunnenhierdevolgendenoemen.
Ie.Hetbetreffenderasblijktinsommigegevalleninhetzaadteeltgebiedmindergoedtevoldoen,b.v.wegensgebrekaanresistentie
tegenaldaarheersendeziekten,onvoldoendedroogte-resistentie,
onvoldoende opbrengstenz.
DitbozwaarwordteCL.corvoolkloinor,zodradozaadteelt
vaneenbijkomstigheidvandegroenvoederteelt eengespecialiseerdhoofdgewaswordt.Indegeïrrigeerdewestelijkegebieden
gaathetenigszinsindezerichting,doordatdeopbrengstenveel
zekerderzijngewordendoorbeterebestrijdingvanziektenen
plagen.
2e.Bijnabouwlooptmendekans,dathetrasverloopt.Menheeft
hiersteeds,metheterozygoterassentemaken,zodatbijzaadteelt
ineenbepaaldgebiedvooraldieplantennaarvorenkomen,die
zichonderdealdaarheersendeomstandighedenhetbesteontwikkelen.
Omindebovengenoemde omstandighedenverbeteringteverkrijgen,
heeftmennueenuitgebreidprogrammainactie.Ditprogrammawordt
centraalgeleidvanuithetBureauofPlantIndustryteBeltsvilleen
devoornaamstepuntenhiervanzijndevolgende:
•—Ie.Coördinatievandeveredelingindeverschillendestaten.
Denieuwverkregenklonenenstammenwordenhiertoereeds
ineenvroegstadium,zowelinhetgroenvoedergebiedalsinhet
zaadteeltgebied,beproefd.Wijhebbenditprogramma o.a.inactie
gezienvoordelueerneveredelinginNebraska (zaadteeltgebied)en
NewYorkenMaryland (groenvoedergebied)envoorrietzwenkgrasin
Oregon (zaadteeltgebied),waarmensamenwerktmetGeorgia(groenvoedergebied).
Hetvoordeelhiervanisduidelijk,menverkrijgthierdoor
rassen,welkebovenaanstaaninhetgroenvoedergebied,terwijlde
zaadteeltenzaadopbrengst tochookvoldoendezijn.
•—2e.Nagaanvanhetverloopvanrassenbijvermeerderinggedurende
meer jarenenmeergeneratiesineenzaadteeltgebied.
Erzijnnuproevenlopende,waarbijlucerne-rassengedurende1-3generatiesinCaliforniewarenvermeerderd opbevloeide
velden.Devoorlopige indrukwashierbij,datergekweekterassenzijn,diezelfsgedurende 3generatiesvermeerdering ineen
vreemdklimaatweinigofnietveranderden.Bijbepaaldezaadherkomstentradenwelveranderingen op,welkewaarschijnlijkdoor
kruisbestuivingwarenveroorzaakt.
--•,3e.Het "seedstockfoundation"-programma.
OnderleidingvanDrC S . GarrisonteBeltsville (Bureau
ofPlantIndustry)trachtmennudehierbovenbesprokendoeleindenvandezaaizaadvoorziening indepractijktebrengen,door
middelvanhet "seedstockfoundation-programma.
Hetprogrammawordtgeregelddoor Theplanningcommittee
forthefoundationofseedstocks".Dezecommissiemaaktplannen
omtrentdezaadteeltvanveredelderassenvangroenvoedergewassen.

-32Heteorsteworkis-om
fce
bepalen,welkerassenvoor
raoor
staten
vanbetekeniszijn,wantmenbemoeitzichvoorlopig lietmetkleine
plaatselijkerassen.Opgrondvanhetrassenonderzoekwordt-nubepaald,welkerasseninhetprogrammawordenopgenomen.In1949starttemenmet3rassen,in1950warener7rasseninopgenomen.
Detechnischeuitvoeringberustnuhierop,datmenuitgaatvan
eenkleinehoeveelheid zaaizaad vandekweker.DeCommissieheeftnu
specialefondsenterbeschikkinggekregenomdevermeerderingvanhet
zaadgedurendetweegeneratiestefinancieren.Mennoemtdezegeneraties breederseed"en"foundationseed".Dederdegeneratie (registered
seed)isnog ongeregeld,ditzaadwordtgebruiktvoordeuiteindelijketeeltvan"certified seed"voordegroenvoederteelt.
Erzijnverschillende oorzaken,waardoorditwerkindeVerenigdeStatengemakkelijkeropgangkankomendanbijvoorbeeld inWestEuropa.
Indeeersteplaatsheeftmenpractischalleenmetkweekproduc*
tenvandeproefstationstemaken,welkegeenwinstbeogenendus
hetkweekproduct zondervergoedingafstaan.Bovendienkanditkweekwerk ookgemakkelijkwordengecoördineerd.
Hiernaastishetvrijeverkeertussendeverschillende staten
natuurlijkeenvandebelangrijkstevoorwaardenvoorhet slagenvan
ditwerk.
Menhadechternogweldemoeilijkheid,datdeeisenaanhet
zaaizaad,dekeurings-enpiomberingsnormennietinallestatengelijkwaren.Dezemoeilijkheid isnuookgrotendeelsoverwonnen,doordatdekeuringsdienstenvandemeeste statenenenkelestatenöran
Canadalidzijngewordenvande"International crop-improvement
association (I.C.I.A.)".
Meniseringeslaagd omopdezewijzedeparticulierezaadhandelenzaadteeltbijditprogrammainteschakelen.Bijonsbezoek
aande"CornellUniversity"teIthaca (I.Y.)hebbenwijheteenen
andervernomenoverdepractischeuitvoeringvanditwerk.
Hetbleek onshier,datnogzeerveelzaad ongeplombeerd aande
boerenwordt afgeleverd.Mentrachtdebezwarenhiervantevoorkomen,
doorhetvrijwillig ondercontrole stellenvandeboekhoudingvande
opkopers,groothandelarenenkleinhandelaren.Hiervoorheeftmeneen
specialedienstopgericht,de"UnitedStatesVerificationofOrigin
Service",onderleiding vanM.DavidsonteBeltsville.Ditsysteem
schijntvrijbevredigend tewerken.Doorsteekproevenwordtgecontroleerd ofdeverstrekte opgaven juistzijn.
Voordegekweekterassenblijktmennuechteroverwegendtot
plomberingovertegaan,waarbijookveldkeuringwordtuitgevoerd.
HetsysteemgelijktveelophetNederlandse.Naeenveldkeuringwordt
nadorsenenschonenopdeboerderijeenmonstergetrokken.Dehandelaarvoorzietdaarnaechterzelfhetzaadvanplombesmet^certificaten,waaropdeanalyseresultatenzijnvermeld.Doorcontrolevande
boekhoudingendoorhetnemenvansteekproefmonsterswordtdegoede
gangvanzakennagegaan.Menheeftzichopdezewijzevandemedewerkingvandehandelwetenteverzekeren.Hetoordeeloverdewerking
vanditsysteemwasechternietoveraleensluidend;volgenssommigen
geefthetnogwelaanleidingtotmoeilijkheden,volgensanderenwerkt
hetuitstekend.
Watvaltuitdebovengeschetste ontwikkelingtelerenvoorNederlandenWest-Europa?Wijkennenhierinvele opzichtendezelfdesituatiealsindeV.S.KlaverzaadteeltisiöïT.W'.Europariskanten
daardoorduur.NormaalwordterveelzaadgeïmporteerduitCentraalenZuid-Europa.Ookhierstelthetklimaatdegrenzen,vanwaardeherkomstennogbruikbaarzijn.Midden-FranselucernewordtinNederland
hogergewaardeerddanProvencer,terwijlItaliaanseenSpaanseals
onbruikbaargelden.HetzaadvandeZuidelijkegebiedenisechterveelalhetgoedkoopsteendezetendenzzalsterkerwordenalsirrigatie
hiergaattoenemen.

-33Bestuderingvandemogelijkhedenomtoteenovereenkomstigeorganisatie,/tekomenalsindeV.S.lijkthiervanveelbetekenis.GrootBrittannie'zalhierwaarschijnlijkminderbelangstellingvoorhebben,
omdatzichhierreedseen^werkverdelingbinnenhet Gemenebestaftekent.Inschakeling vangeïrrigeerdegebiedeninNrd-AfrikazouwaarschijnlijkvoorEuropavanzeerveelbetekeniskunnenzijn.Menzou
kunnenbeginnenmetdezaadteeltvanbestaanderassentebeproeven;
daarnaastlijktgecoördineerd kwekerswerk echternoodzakelijk.Uiteindelijkisdezeontwikkelingalleenmogelijk,alsookindeZuidelijkstrekendelandbouwophogerpeilkomttestaan.
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AlsmendeteeltenveredelingvangrasenklaverindeVerenigdeStatenoverziet,danzijnerenkelealgemeneaspecten,welke
insterkemateopvallen.EvenalsinWest-Europa ishetonderzoekvan
dezegewassenveellateropganggekomendanvandeakkerbouw.Bijde
veredelingishetparticuliereinitiatiefhierpractischgeheelafzijdiggebleven,zodatditgeheelindeproefstationsisgeconcentreerd.Hetvaltnuop,dat,inverhoudingtothetareaal,slechts
eenzeerbeperkt aantalrasseningebruikisendatslechtsopweinig
plaatsenintensiefveredelingswerkwordtverricht.Daarentegenismen
actief oredebeproevingvannieuwestammenenklonenreedsineen
vroegstadiumvandeveredeling opveleplaatsenteverrichten.
.Ookhetonderzoekvanderassen,welkemenaandepraktijkhoopt
afteleveren,wordtgelijktijdig opveleplaatsenaangepakt.Men
profiteerthiervandegroteverschilleninklimaat,welkeinhet
landaanwezigzijn,zodatmenspoedigdegoedeenmindergoedeeigenschappenvaneennieuwraskent.
Mededoordatdegekweekterassenopeenvastkleinaantalklonen
zijngebaseerd,komtmenveelsnellertoteenconclusie overdewaardevaneenras.Hierdoorbereiktmen,daternaarverhoudingweinig
tijd engeld aandebeproevingvanbestaandeennieuwerassenbehoeft
tewordenbesteedenerveeltijdvrijblijftvoorheteigenlijkeveredelingswerk.
Hierdringtzichonwillekeurig eenvergelijkingmetonslandop.
Wijhebbeneensgetrachtditineenschemaweertegevenvoorlucerne
inAmerikaeneenvandemeerjarigegrasseninonsland,waaraanvrij
veelwerkwordtverricht.
Lucerneinde
Engelsraaigras
Ver.Staten
inNederland
Areaalalsvoedergewas
4.000.000ha
+100.000ha
Benodigdehoeveelheid zaaizaad
40.000ton ~"300
ton
per jaar
Aantalveredelingsstations
15
5
Aantalherkomstenbijbegin
200
1-10
vaneenveredelingsprogramma
Aantalplantenalsuitgangsmat.
30.000
500-3000
Aantalplaatsenwaarproefse10-20
1-3
lectieswordenvergeleken
Aantalplaatsenwaarnieuwe
20-50
5-20
praktijkselectieswordenbeproefd
Aantalvergelijkingsveldjesmet
3.000
1.000
oudeennieuwerassenvanhet
gewasalsgeheel
Percentagenieuwerassenopde
75
25
proefvelden
Bijdezecijfersmoetwelinhetoogwordengehouden,datde
meestegetallenschattingenbetreffen,waarvanalleendegrootte-orde
juististeachten.Weziendan,datdehoeveelheid zaaizaad ofde
totaleoppervlaktevanhetgewas,welkedekostenvaneenveredelingsstationzoumoetendragen,indeV.S.50-100maalzogrootis.Deze
concentratie ineennaarverhoudingkleinaantalstationsgeeftde
mogelijkheid omveelmeergeldenarbeidaandeveredelingperstation
tebesteden.Ditblijktuithetkleinere aantalherkomstenenplanten,
datinNederlandperstationvaneenbepaaldgewasalsuitgangspunt
wordtgenomen.AnderzijdsblijkthetaantalveldjesvanallerassenproefveldeninNederlandweerverrassendhoogtezijn;dezezijnech-

-35'teroverwegendmetreedsbekenderassenbezet,welkeechternietconstantzijnendussteedsopnieuwmoetenwordengecontroleerd.Het
aantalplaatsen,waardaarentegendeproefkruisingenenproefselectieswordenvergeleken,isinNederlandminimaal,zodathetvoor'een
belangrijkdeelvanhetproefterreinvandekwekerafhangt,wathij
alsnieuweselectiezalaanbieden.
Zowelbijhetveredelings-enrassenonderzoekingswerk indeV.S.
alsinNederlandzienwetendenzentotcentralisatie endecentralisatie.Deonderdelenvanhetwerk,welkewordengecentraliseerd ofgedecentraliseerd,zijnechterverschillend.Hetisvoordegenen,die
opditterreinbekendzijn,duidelijk,welkeeconomische entechnischeoorzakenerzijnaantewijzenvoordezeverschillendeontwikkeling.Hetlijktechternuttig omzicheensaftevragen,welkestadiavanhetveredelingswerkeventueelsterkerzoudenkunnenwordengecentraliseerd enwelke onderdelenbijvoorkeurgedecentraliseerd moetenwordenofwaarbijdedecentralisatiemoetwordenuitgebreid.Voorlopiglatenwehierbijdeeconomischezijdevandekwekerbuitenbeschouwing.Wijmenendittemogendoen,omdathetbelangvandelandbouwalsgeheelhierverreweghetgrootstis.Debeloningvanhet
kweekwerkwordttochreedsgrotendeelsdoorordenendebepalingengeregeld.
Heteerstestadiumvandeveredeling,nl.hetverzamelenvan
genetischuiteenlopendmateriaal,kanhetbeste opeenstationgeschieden.MomenteelgeschiedtditdoorelkekwekerinNederlandindividueel,hetgeentotonnodigedupliceringleidt.Bovendienwordt
veelalwegensbeperktemiddelenslechtseenkleineverzamelingaangelegd.
Deeersteselectievanditmateriaal,waarbijalleenidentieke
plantenenopvallendzwakkeenziekeplantenwordenverwijderd,kan
ookgecentraliseerdgeschieden.
Resistentie-onderzoekmetkunstmatigeinoculatieszalookbij
voorkeurgecentraliseerdmoetengeschieden,aangezienditveelalvrij
kostbaregebouweneninstallatiesvraagt.
Opdezewijzekanhetuitgangsmateriaalbelangrijkwordenverkleind,waarschijnlijktot 10%ofmindervanhetoorspronkelijkeaantal.Erzalechteropgeletmoetenworden,datdezeoverblijvende
planteninprincipenogalleuiteenlopende typenvertegenwoordigen.
Deaangehoudenklonenzoudennuover.eenaantalkweekstations
kunnenwordenuitgegeven,waarbijelkdevolledigecollectieontvangt.
Elkstationzoekthieruitnudebesteklonen,waarbijgeprofiteerd
moetwordenvanallewaarnemingen opdeverschillende stationsbetreffenderesistenties.Ditlaatstezoueenzeerbelangrijkevooruitgangtenopzichtevandehuidigesituatiebetekenen,omdatmendan
nietmeerafhankelijkzouzijnvandewaarnemingen opeenoftwee
velden.
Opelkstationwordtnueen"polycross"uitgepootvandeklonen,
welkealdaarhetgunstigstelijken.Denakomelingschappenwordenter
plaatse ofoptweestationsbeoordeeld.Hetcentralestationverzorgt
hiervaneventueelhetresistentie-onderzoek.Daarnamaaktelkstation
3-6 proefkruisingen,welkegezamenlijk opallestationswordenvergelekenmetenkelestandaardseneventueelookopspecialerassenproefveldenvanandereinstanties.Dekruisingen,welkehierhetbeste
voordedagkomen,wordendanalsrasopdemarktgebracht.Dezerassenzijnvolledigreproduceerbaar enkunnendusbijverderveredelingswerkalsstandaarddienstdoen,hetgeenhetrassenonderzoeksterkvereenvoudigt.
Hetvoorgaande schemaisalleenuitvoerbaarbijvolledigesamenwerkingtussendeveredelingsstations.Defunctievancentraalstation
voordeverschillendevoedergewassen zoudoordeStichtingvoorPlantenveredelingkunnenwordenwaargenomen.Menzoudezefunctieook
voordeverschillendegewassenkunnenverdelen overmeerstations.Het
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dezefunctiezouvervullen.Hetuitgevenvanklonencollecties aanverschillendekwekerszoudanalleenmoetengeschiedenopvoorwaarde,
datmengegevensoverdebeoordelingterbeschikkingstelt,zodatde
Stichting ookeenoverzichtsbeoordeling terbeschikkingkanstellen.
DeStichtingzouweerbehulpzaam kunnenzijnbijdebeoordelingvan
de"polycross"nakomelingschappen.
Debeoordeling vandeproefkruisingen,waarvanhetaantalvan
tevorenzoumoetenwordenvastgesteld,zoubijvoorkeuropeenaantalcentraleproefveldenmoetenplaatsvinden opdezelfdewijze,als
nuhetrassenonderzoek vanvoederbietengeschiedt.Hetzougewenst
zijn,datdokwekershierzelfookaanmedewerkten.
Hiertredenechterwelbezwarennaarvoren,nl.:
1.Beoordelingdoordebelanghebbenden.
2.Onvoldoende outillagevanvelekweekbedrijventenaanzienvan
proefterreinenenmogelijkhedentotopbrengstbepaling.
Aangezienhetbeoordelenvandeproefkruisingen indeplaats
zoukomenvaneengedeeltevanhetrassenonderzoek,zouookkunnen
wordennagegaan,inhoeverrehethierbijzoukunnenwordenopgenomen.
Hetbovenstaandeisslechtseenruweschets,welkezichopdringt
naaraanleidingvanhetgeenwijinAmerikazagen,Baarschattingwordt
inNederland vanhetgeld,dataaneenbetererassenvoorzieningmet
grasenklaverbesteedwordt,wel 50%besteedaanbeoordelenvanhet
werkvananderen,terwijldeoverige 50%voorongeveerdehelftuit
duplicatievaneikaarswerkbestaat.Hetzougewenstzijn,datereen
weggevondenwerd omdeeffectiviteitvanditwerkteverbeteren,
mede omdatdehiervoerbeschikbare bedrageninonslandaltijdbetrekkelijkkleinzullenblijven.
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A.Beweidingsproeven
1.Uormen'bijbeweidingsproeven.
Deopbrengstgegevens vanweideproevenwordenindeV.S.meestalopgegeveninkceweidedagenofinhoeveelheden "TotalDigestible
Nutrients (T.D.N.)".
Eenstandaardkoeweidedag komtmetdehoeveelheid voeder,nodigvoor
eenkoevan1200lbsen20lbsmelkvan A%perdagzondergewichtsverandering (540kglevendgewichten9kgmelkven A%pardag)overeen.
Hetvoederverbruikhiervanwordt op16lbsT.D.N,gesteld.
DezelfdestandaardkoezouvolgensdenormenvanGeith5.67kgzetmeelwaarde nodighebben,zodathierdevolgendeomrekeningsfactorengelden.
1standaardkoeweidedag = 5.67 kgZW
1kgzetmeelwaarde
~ 1.27 kgT.D.N.
1lbsT.D.N.
= 0.355kgzetmeelwaarde
Bijdenormenvooronderhoudenproductiezijndeverhoudingen
tussendebenodigdehoeveelhedenT.D.N,enZWnietgelijk,nl.
alsvolgt,:
Onderhoud
1kgZW=1.43 kgT.D.N.
Groei
1kgZW=1.41 " "
Melkproductie 1kgZW=1.08 " "
AangeziendeverhoudingbijversgrastussenT.D.N,enZWongeveer
1.10 is,wordtvooronderhoud engroeiindeweideeenhogerenorm
aangehouden.DrWagner (Beltsville)deeldetenaanzienvanhetgebruikvandeopgavevanhetaantalkoeweidedagen nogmede,datdit
inhetalgemeenuitdehoeveelheidT.D.N,wordtberekend.Mendoet
ditechternietaltijd enaangezienergeregeldbijgevoerdwordt
indeweide,geefthetaantalkoeweidedagendaneenteoptimistisch
beeldvandeopbrengst.Eenveelgebruiktenormvoorbijvoedering
indeweide is1kgkrachtvoerper5kgmelk.Ditwilzeggen,dat
ongeveer 60%vandemelkproductieuithetkrachtvoerwordtverkregen.
2.Vergelijkingvanverschillendemethodenvan opbrengstbepalingbij
weideproeven.
Opverschillende plaatsenindeV.S.neemtmenproevenbetreffendemethodenvanopbrengstbepaling vangrasland.Wijzageno.a.
proevenvanDrWagnerinBeltsvilleenDrLucasinRaleigh (N.C.).
Bijdezeproevenbleek ookgeenvasteverhoudingtussendeopbrengstenvangemaaid grasvolgensverschillendemethodenendeopbrengsten,berekend uitdeweidedagenendeproductievanhetvee.
DrWagnervondb.v.datdeT.D.N.-opbrengsten volgensdriemethodenzichbijkropaarenveldbeemd alsvolgtverhielden:
opbrengstgemaaidgras
vakkenvoor kooien gem. vee-opbrengst
inscharen
Kropaar
100
112
106
86
Veldbeemdgras
100
122
111
104
Drlucasnam o.a.eenproeftervergelijkingvanverschillende
methodenvanopbrengstbepalingbijeenstandweide-systeem enbij
omweiden.Bijhet omweidenbleekdevee-opbrengstveelhogerte
zijndanvolgensdekooien;bijdestandweidewaserweinigverschil.Waarschijnlijkmoethetverschilbijdeomweidingspercelen
hieraanwordengeweten,datmetzeerlanggraswerdingeschaard.
Gewoonlijkwordt juistgevonden,datdekooi-opbrengstenhoger
zijn,zodatdezeresultateneenstemeerwijzenopdeinvloedvan
deomstandigheden opdezeresultaten.

-38DrE.C.Conrad (Lincoln,Feb.)neemtproeven,waarbijdedieropbrengstenwordenvergelekenmetuitgemaaidevakken.Dehiertoegepastetechniekiseenvoudig endaardoorwolaantrekkelijk.Alsvee
werd jongmestveegebruikt.1Meibegondebeweidingenwerdenookde
kooiengeplaatst.1Juniwerdendekooiengemaaid,terwijlookophet
minofmeerkaalgeweideperceelvakkenwerdengemaaid.Dekooienwerdendanverplaatst.Onafhankelijkvanhetweideschemawerdelkemaand
bepaald,watergegroeidzouzijnzonderbeweidingenwaterinwerkelijkheid nogstond.Hetverschilgeeftdaneenindrukvandeafgeweidehoeveelheid.Hetbleektotheden,datereenredelijkeovereenstemmingwastussendegrasopbrengsten endedieropbrengsten.Het
voordeelvanditsysteemis,datmeneenvastmaaischemakanaanhouden,onafhankelijkvandemethodevanbeweiding.Bijzeerruigebeweidingofbijhooiwinning zalhetsysteemechterbezwarenopleveren.
B,Onderzoekbetreffendedephysiologischereactievangras-enklaversoorten.
~TnhetU.S.RegionalPastureResearchLaboratoryteStateCollege
(Pa)heeftmendebeschikking overeenaantalkamers,waardetemperatuur,vochtigheid enlichtsterktekunnenwordengereguleerd.De
physioloog,DrSprague,werkthiersamenmetdebiochemicus,Dr
Sullivan.MenheeftproevengenomenmetEngelsraaigrasenkropaar.
Hierbleek o.a.degevoeligheid vanEngelsraaigrasvoorhogetemperaturen,terwijldeverdelingvandeproductie overwortelsenbovenaardsedelensterkbleektereagerenopdetemperatuurenhetlicht.
DrSullivanheeftmomenteeleenonderzoeklopendebetreffende
dechemischesamenstellingvan8grassoorteninverschillendegroeistadia.
DrSpraguetoondeo.a.eenproef,waarbijeenvrijgrootaantal
klonenvanladino-klaver stondtegroeienbijuiteenlopendetemperatuurenlichtsterkte.Hetbleek,datdeafzonderlijkeklonenzeeruiteenlopendreageerden,bijnaalleklonenstiervenbijhogetemperatuur
enweinig licht.Hieropentzichdemogelijkheid omveelbelovende
stammentetestenopgevoeligheid voorhogetemperatuurenbeschaduwing.
DrL.ö.NewellteLincoln,Nebraska,deedenigeinteressantewaarnemingenbetreffendedebloeienzaadvormingbijBromusinermis.Van
selectie-materiaalwerdgetrachtgedurendedewinterindekaszaad
tewinnen.Ditbleek nogalmoeilijkhedenopteleveren.Bromusinermis
iseenlange-dagplant,maarAugustus-zaailingen schotennietdoorals
zebeginOctober onderlange-dagconditieswerdengebrachtenhetzelfdetrad opbijoudeklonen.Bijeenopzettelijkeproefbleek,datmen
totDecemberdeplantenkorte-dagmoestgeven omenigebloeiteverkrijgenenpasbijdeplanten,dietot1Januarigeenbelichtingkregen,tradvolopbloeiop.Detijdvanaanwendingvandestikstofbemestingbleek ookeengroteinvloedtehebben opdebloei.Stikstofbemesting,welke2maandenvoorhetinzettenvandelange-dagwerdgegeven,hadeenzeergunstigeinvloed opdezaadopbrengst;stikstofbemestingdirectvoorhetbeginvandelange-dagperiodegafwelveel
vegetatievegroei,maarhadzeerweiniginvloed opdebloei.Bromus
inermisreageertdusongeveergelijk aanderoggeinNederland.Het
lijktvanbelangomditookvooranderegrassoortennategaan.
C.Resistentie-onderzoek
DrKreitlow{13.S.Reg.Past.Res.Lab.StateCollege,Pa)ontwikkeldeeenmethodevoorbereidingvanentstofvanklaverkanker5
welkebeschikbaarkanwordengesteld aankwekers,dieindekasde
resistentievanplantenwillenbeproeven.Deschimmelwordthierbij
gekweekt opeenmengselvan2delengestoomdetarweeneendeelgestoomdehaverinErlenmeyer-kolven.Na3wekenbij15°Cwerdmaximale
groeiverkregen.Deschimmelwordtdaarnabijkamertemperatuurge-

-39droogd engemalen;hetmalenmagechterniet
tefijngeschieden.Bij
24maandengoedteblij5
0
bleek
de
schimmel
minstens
bewaringbij
ven.
£*•Beproevingvanklonenvangrassenenklavers.
DrW.Keilerbeproefde eennieuwemethode omdegroeikrachtvan
klonennategaanvaneengrassoort;,dieineenbepaaldmengselwordt
gebruikt.Alsvoorbeeld hebbenwegeziendebeproeving vandravik,
ladino-klaverenkropaar,welke soortenalleineenmengselmetlucerneenrodeklaverwordengebruikt.
Detebeproevenkloonvanladino-klaverwordtnusteedsgepoot
inhetmiddenvaneenvierkant,waarvandezijdenbestaanuitkropaar,dravik,lucerneenrodeklaver.Deze soortenzijnoprijengezaaidvolgensbijgaandschema.
rodeklaverrij
L,

L2

In

lucernerij
!Lr

L,

L,

1,

7

L,
'10^11

kropeer dravik kr.

1,
8

L,p-klonenvanladinoklaver

rode-klaverrij

J

12

dr.

lucernerij

kr.

Resultatenmetditsysteemvanproevenwarennognietbekend,
hetlijktechtereenmogelijkheid opteleverenomietsoverdeconcurrentiekracht vandeklonentewetentekomen.
Voorhetnagaanvandegroeikrachtvannakomelingschappen'van
grassen-klonenwerdenrijtjesuitgezaaidmetloodrechthieroprijen
vandevlinderbloemigen,waarmedehetgrasindepractijkgemengd
wordt,dusb.v.
O-i

1

O

n

O,-.

D,

O

4

c ~rijenkropaar
drierijenrodeklaver
drierijenlucerne
. drierijen ladinoklaver

DrÏTewell(Lincoln,Nebr.)toondeonspotproeven,waardeconcurrentiekracht vanverschillende klonenvanAgropyronintermedia
tegenoverBromusinermiswerdnagegaan.Perpotwerden2pollen,van
eefiAgropyron-kloonuitgepootmet2pollenvanBromus.InallepottenwerddezelfdeBromusgebruikt.Dereactievandeverschillende
klonengeeftdaneenvolgordetenaanzienvandeagressiviteit.In
hetveldlagen.overeenkomstigeproeven,waarbijdetweegrassoorten
inafwisselenderijenwarenuitgezaaid,dusdeverschillendeAgropyron-stammensteeds.tussenhetzelfdeBromus-ras.Deresultaten,welke
metdezeproevenverkregenwerden,warenzeerbevredigend.
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Zc£derkunstmatigetoevoer van waterzouinvelestrekeninde
U.S.A.geenofslechtseenzeerextensieve landbouwcultuurmogelijk
zijn.Hetlaatstebouwlandgewas,watbijhetdalenvanderegenval
noggeteeldkanworden,isdetarwe.InhetZuid-OostenvanWashington,
waarderegenval20inchbedraagt,wordtdezetarweafgewisseldmet
erwten.Meernaarhetcentrumdaaltderegenvalechtertot10inch
enlager;daarkanslechtsomhetandere jaareengewastarweworden
verbouwd enmoetinhet jaardaartussenwordengebraakt.Bijeennog
lagereregenvalisookdatnietmeermogelijk enraakthetlandbezet
meteenbrush.-vegetatie,waartussendaninhetgunstigstegevalin
hetvoorjaarnogwatgrasgroeiplaatsheeft.Opdergelijklandwordt
hetrange-bedrijfuitgeoefend:grote oppervlaktenmeteenzeerdunne
veebezetting.Waar ookditnietmeermogelijkis,spreektmenin
Amerikavandesert,ookalisernogeenzekerevegetatieaanwezig.
Absolutegrenzen,uitgedruktininchesregenval,zijnvoordezecultuurmogelijkhedenniettegeven.Dithangt nl.nietalleenafvanderegenval,maar ookvandetemperatuur envandebodem.^Detarwe-braak
vruchtwisseling isinWashingtonnogmogelijkbij7a8inch,terwijl
inNebraskadezezelfdevruchtwisselingbij20inchwordttoegepast.
Aldezegebieden liggentenYfestenvandeMississippi.Ten
Oostendaarvanisderegenvalhogerenindienhierirrigatiewordt
toegepast,isditslechtseenaanvullende.Oppervlakte-irrigatie komt
hierbovendieninhetgeheelnietvoor.IndetuinbouwinFlorida
wordt opvrijgroteschaalgesproeid,terwijlverspreid overhet
Oostenbesproeiingindelandbouwwordtbeproefd.Derentabiliteit
hiervanisnogonzeker,debelangstelling neemtechtertoe.
InhetWestenwordtechter opgroteschaalgeïrrigeerdgedurendedegehelegroeiperiode enkanmenmetbehulphiervantoteenintensieve cultuurkomenindedesert-gebieden.
InWashingtonwordenthans700.000acreslandgei'rrigeerd,zijnde
12$vandetotale oppervlakte cultuurgrond vandezestaat.Deze12$
levertingeldswaardeuitgedrukt ongeveer 50$vandetotale,opbrengst
vanallegewassen.Hieruitvolgtdus,datdeopbrengstvanhetgei'rrigeerdeland8keerzogrootisalsvanhetnietgeirrigeerde.
Degeirrigeerde oppervlakte indezestaatzal-waarschijnlijkin
deeerstvolgende10 jaarwordenverdubbeld,dooruitvoeringvanhet
Columbia-basin-project.Demogelijkheidhiertoeisgeschapendoor
hetbouwenvandeGrand-Coulee-dam,diehetwatervandeColumbiarivierterplaatse 110meteropstuwt.Hierdoor iseenwaterreservoir
ontstaan,hetzgn.Roosevelt-lake,waaruit indenabijetoekomst
irrigatiewaterzalwordenopgepomptvoordedesert-landeninhet
Columbia-basin.Ditzalgeleidelijk incultuurwordengebracht.Men
hoopttot1962elk jaarplm.75000acresaandeoppervlaktecultuurgrondtekunnentoevoegen.Wijdoorkruistenditbasinenbezochten
enkeleproefboerderijen,nl.dieteWinchesterenMoses-lake.Omdat
deirrigatiekanalen noggeenwatervoeren,wordt opdezeboerderijen
hetwaterzolanguitdeondergrond opgepompt.Hetmaakteenzeerverrassendeindruk,indienmennaurendooreendorreonbegroeidevlaktetehebbengereden,plotseling voorde oaseskomttestaan,die
dezeproefboerderijenthansnogzijn.
Debedoeling ervanisnatuurlijk omalvast ervaringmetdecultuuropdezegrondenoptedoen,waarmedetoekomstigekolonistenhun
voordeelkunnendoen.Ditisgeenoverbodigeluxe,wanthiergeldt
eenzelfde soortadagiumalsvroegerinonzedroogmakerijen:"three
generations offarmersonanirrigatedfarm,beforeitpaysitsown
way".Dathierechtermet succesgeboerdkanworden,mogeblijken
uithetfeit,datdegewassen,diewijopdezeproefboerderijenzagen,lucerne,kunstyreiden,aardappelen,stambonenenz.,alleeenzeer
goedestandvertoonden.

-41WijbezochtenindestaatWashingtonverdernoghetirrigatieproefstation'teProsser,gelegenindeYagima-vallei.DeYagimais
eenzij-riviervandeColumbia.Indezevallei,dievoorplm.30
jaarnoggeheelwasbegroeidmetsage-brush,bedraagtderegenval
plm.7inches.
Omstreeks1910ishetBureauofReclamationhierbegonnenmet
hetaanleggenvaneenbevloeiingskanaal.Hetwaterwordtnietopgepompt,maarophogergelegenpuntenvanderivierafgetaptzgn.
"gravity-flow".Voordebevloeiingvanhetlandwordendoordeeigenarenzgn.districtenopgericht.HiervoormoeteenaanvraagwordeningediendbijhetCongressteWashington (D.C.),datpasgoedkeuring
verstrekt engeldenvoteert,nadateenonderzoekisingesteld.Indienditpositiefuitvalt,krijgthetdistrictrechtskracht,hetgeen
betekent,datalleinhetdistrictgelegenlanderijenmoetenbijdragenindeaanlegkosten (construction-costs).Dezewordendoordefederaleregering voorgeschoten enmoetenzonderrenteineenbepaalde
tijd (b.v.40 jaar)wordenterugbetaald.Indeexploitatie-kosten
vanhetdistrict (dezgn.operations-andmaintenance-costs)behoeft
slechtstewordenbijgedragendoordelanderijen,diewaterbetrekken.
Alsvoorbeeld mogehetzgn.Rosa-projectdienen:
construction-costs
$240/acre
operations-andmaintenance-costsf 7-10/acre (opandere
plaatsen&3-4
waterrecht:5voetperjaar
Ligtdeteirrigerengrondhogerdanhetaanvoerkanaal,dan
wordthetwater opgepomptmetbehulpvanelectro-motoren.Ingebiedenmetsterkvervallaatmensomsechterhetwateruitdeaanvoerleidingsnelomlaaglopen.Doorditwaterwordtdaneenturbineaangedreven,dieophaarbeurtweereencentrifugaalpompaandrijftom
eengedeeltevanhetwaternaareenhogergelegenniveauoptepompen.
Degrond indezevalleibestaatuitlichtekleionzand.Hetgehalte aanorganische stofiszeerlaag.Indeuitgangstoestand is
hetmeestallagerdan 1%.Watdebemestingbetreft,moetvooral omde
fosfaat-endestikstofbemestingwordengedacht,dekalivoorziening
isbeter.Indelagergelegengedeeltenheeftmenveellastvanverzouting (black-andwhitealkali)doorondergrondsafvloeienvanhet
irrigatie-watervandehogergelegengedeelten.
Deirrigatiekanopdrieverschillendemanierenplaatsvinden.
a.Bevloeiing (flooding orborder-irrigation).
Dezemethodekomtalleeninaanmerking opvlakkergelegenland
enwordtdaarombetrekkelijkweinigtoegepast.
b.Voren-irrigatie(furrow-irrigation).
Ditisdemethode} diehetmeestwordttoegepast.Degewassen
wordenhierbijopruggenverbouwd,terwijlhetwaterindedaartussengelegenvorenwordtgebracht.Hiertoelopenaanhetboveneinde
vanhettebevloeienperceelbuizen -somsookopenhoutengotenmet openingenoprijafstand,dievoordevorenwordengeplaatst.Het
waterwordt opzijnwegdoordevorengedeeltelijkdoordegrondopgenomen.Hetniet opgenomendeel-hetzgn."waste-water"-wordt
viaeenafvoerleiding naareenlagergelegenpuntvandehoofdaanvoer
teruggebracht,
Eengrootprobleembijdevoren-irrigatievormtdebodemerosie.
Methet "waste-water"wordt nl.ooksteedsteelaarde afgevoerd enop
hetproefstationwordtnaarmiddelengezocht omdezebodemverliezen
zoveelmogelijktebeperken.Doorveldproeven opterreinenvanverschillendehelling,wordtnagegaanhoeveelgrondwordtafgevoerd.
Hierbijwordendehoeveelheid aangevoerdwater,debebouwingvande
grond,devruchtwisseling enz.gevarieerd.
Uitditonderzoekblijkt,datheterosievraagstukbijdezevorm

-42vanirrigatienietisoptelossen.Allemaatregelen,dieerop
gerichtzijnomdestructuurvandegrond optimaaltemaken,hebben
volgensdeonderzoekerStephenJ.Meen deneiging deerosietedoen
toenemen.Hijisdanookvanmening,datbijdezemethodevanirrigatiegeenstabielelandbouwkanwordenverkregen.
Debelangstelling voordederdemethodevanirrigatiet.w.hetbesproeien (sprinkling)neemtdaardoortoe.
Devoordelenhiervanzijn,datmenweinig ofgeenlastheeft
vanerosieendathetwaterverbruikgeringeris.Eennadeelis,dat
menechtereendureinstallatienodigheeft,bestaandeuitkrachtwerktuig,pomp,aanvoerleiding ensproeileiding enz.Vooreenoppervlaktevan80acresbedroegendeaanlegkostenbijnaf8000,-,hetgeendus
neerkomt op$100/acre,d.i.exclusiefmotorenpomp.Deexploitatiekostenvoor36inchper jaarbedroegenbijna$25,-peracreperjaar
(afschrijvingin20jaar)-.
Vooraanvoer-ensproeileidinggebruiktmeneenspecialesnolkoppelingsbuis.Aanheteneeindhiervanziteenmouwmetrubberring,
waarindeopvolgendebuiszodanigpast,datenigespelingmogelijkis.
Hetishierdoormogelijk omdeleidingeenbochttelatenmaken.Op
desproeileiding zitten oponderlinge afstandvan40voetroterende
sproeiinrichtingen,dieeenstraalvanongeveerdedubbelelengteafgeven.Desproeileidingmoetdusgeregeldwordenverlegd,hetgeen
enigarbeidsloonkostenditiseentweedenadeelvandezemethode.
Omdezekostenzogeringmogelijk temaken,heeftmendesproeileiding
opdeWinchester-Development-Farm bijwijzevanproefopwielengemonteerd.Desproeibuisloopthierdoordeasvanijzerenwielenop
schoepenmeteendoorsnedevanruim1m.Desproeileidinghoefthier
dusniettewordenverlegd,zekaneenvoudigwordenverrold.
Deproblemenbijdebesproeiing,dienogbestudeerdworden,zijn:
1.deinvloedvandewind opdegelijkmatigheidvandewaterverdeling;
2.degroottevandeverdampingsverliezen,diebijhettransportdoor
deluchtplaatsvinden;
3.deinvloedvanhetbesproeien opbacterie-enschimmelaantastingen
vandebladeren.Erzijnnl.aanwijzingenverkregen,datsommige
vandezeziektenbijsproeien sterkeroptredendanbijvoren-irrigatie.
ErwordenindeYagima-valleidiversegewassenverbouwdals
lucerne,aardappelen,bieten,granen,erwten,munt,hop,perziken,
abricozen,druiven,appelsenperen.
Heteerstgenoemde vandezegewassen,delucernedus,isverreweghetbelangrijkste.Zijneemtplm.1/3vandetotalegeïrrigeerde
oppervlaktein.Devraag,hoevaakditgewasgeirrigeerdmoetworden
enhoeveelwaterelkekeergegevenmoetworden,-isonderzochtdoor
StephenJ.Mech.
Hiertoewerdeenproefaangelegdmetnatte,halfnatteendroge
percelen.
Denattepercelenkregenwaterzodra 50%vanhetbeschikbare
waterwasverdwenen,dehalfnattebij65%endedrogebij80%.Bij
elkeirrigatiewerdzoveelwateraangevoerd totdewatercapaciteit
(fieldcapacity)wasbereikt.Ditwilduszeggen,daternietmeer
waterwerdgegevendandoordegrondkonwordenvastgehouden.Ergaat
dandusnietsverlorendoorafstromingondergronds.
Wat
Halfnat
Droog
Verloopvandeverzadiging 100%"^50% 100^"-35% 100%-20%
v.d.watercapaciteit
Beschikbaar vochtgehalte
12.9%
10.6%
8.8%
voor- de i r r i g a t i e

-43
Perirrigatie
Aantalinchestoegevoegdwater:
duurderirrigatie inuren:
eerste jaar
tweede jaar
derdejaar
Gemiddeld overdrie jaar

4.9

6.9

7.8

23.7
13.6

25.5
14.4
10.0

9.7
13.7

15.5

16.6

Perseizoen
Aantalirrigaties
Totaalaantaltoegev.inches
Gemiddeldaantaldagentussen
tweeirrigaties
Totaalaantalaandeirrigatie
bestedeuren:
eerste jaar
tweede jaar
derde jaar

131
99
80

105
76
58

88
58
40

Gemiddeld overdrie jaar

102

80

62

8.2
40
21

5.5
35
33

4.0
31
47

Hooi-opbrengst intonnenperacre
eerste jaar
tweedejaar
derde jaar

6.04
7.49
7.44

5.36
7.66
7.65

5.26
7.56
7.67

Gemiddeld overdrie jaar

6.99

6.89

6.83

Hieruitblijktdus,datinheteerste jaardenattepercelende
besteresultatengeven.Jongelucernemoetvaakwordengeirrigeerd
omdehoogste opbrengsttekunnengeven.Inhettweede jaarstaat
echterdehalfnatteaandekopeninhetderde jaardedroge.De
verschillenzijnechtergering.Hetisechterduidelijk,datdehalf
natteendrogepercelenernietonderhebbengeleden,datzeinhet
eerste jaarbetrekkelijkweinigwaterkregen.Tevensblijkt,datin
hettweedeenderde jaaropdeirrigatiekostenaanmerkelijkkanwordenbespaard zonderdeopbrengstteschaden.Opmerkelijk isverder
nog,datmethetouderwordenderlucernedevochtopnamedoorde
grond aanmerkelijk snellergaatverlopen.Zondertwijfelisdateen
gevolgvandezichontwikkelendebeworteling.
Ten slottevolgthiernogdobeschrijvingvandeirrigatieop
hetbedrijfvandeheerJ.T.Veenstra,ChinoZuid-Californie'.Deregenvalbedraagt11-12inches.Hetbedrijfis100acresgrooten
bestaatuitlichtegrofzancligegrond.Eriseeninstallatieaanwezig,
diehetwateruitdeondergrond oppompt.Decapaciteithiervanbedraagt 900gallonsperminuutbijeenopvoerhoogtevan70voet.De
motor,diedepompdrijft,heeft40PK.Hetwaterwordtdoordezeinstallatieineenondergrondsbuizennetgeperst.Dehoofdleidingen
hiervanhebbeneendoorsnedevan14inch,dezijleidingenvan12
inch.Erworden opditbedrijftweegewassenverbouwd,ni.maisen
lucerne.
Opdemaiswordtuitsluitend voren-irrigatie toegepast.Zij
wordt oprugjesverbouwdmeteenrijafstand van32inch.Devoren
ertussenhebbeneenbredeplattebodem,diezorgvuldigwordtgladgestrekenomhetwaterzoweinigmogelijkweerstand tegeven.Hetwater
wordtvanafdewendakkers,waaronderzichdeaanvoerleidingbevindt
enwaaruithetdoormiddelvanstandpijpennaarbovenkomt,inde
vorengelaten.

-44DemaiswordtinhettijdvakvanmiddenApril -middenJunigezaaid.Driewekennadeopkomstwordtvoordeeerstemaalwater^gegeven,veertiendagenlatervoorde#tweedekeer.Daarnaelke7à8
dagen.Intotaalwordtachtkeergei'rrigeerd.Perkeerwordtplm.
4inchgegeven,intotaaldusplm.32inch.Deopbrengstbedraagt
40.000-50,000kgperha.
Delucernewerdtotvoorkort opditbedrijfbevloeid.Deboer
heeftzichthansechtereensproeiinstallatie aangeschaft,bestaande
uitdieselmotor40PK,pomp;560voet6inchaanvoerleiding;2500
voet4inchsproeileiding.
Indeeerstetijdnahetzaaienwordtpersnede2keergesproeid,
somsomde10dagen.Inhetvolgende jaarwordt 1keerpersnedegesproeid.Erworden6snedenper jaargewonnen.Persnedewordt 6inch
watergegeven,intotaaldus36inchmetditverschil,datditinhet
eerste jaarmeerbedraagt.Doorvanhetbevloeien overtegaanop
hetbesproeien,heeftmenindelucerneveel lastgekregenvangophers
(eensoortbuidelrat).De opbrengstbedraagttot25tonperha.
Aanvullende irrigatie opgrasland zagenweverdernogtoegepast
inTillamookCountyinOregon.DeregenvalbedraagthieriOOinch
(2500mm)per jaar.Dezevaltechtervoornamelijk inwinterenvoorjaar.Indezomerishetermeestaltedroogenhetisgebleken,dat
besproeiing indedrogetijdvoordeeloplevert.
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XII^WintG^vooderwinning
I.Inleiding
TotvoorbetrekkelijkkortetijdwerdindeU.S.A.vanhetgraslanduitsluitendhooigewonnen,datophetveldwerdgedroogd.Door
degroteuitbreidingvandeuitgrassenenleguminosenbestaande
kunstweidenzijnechterookanderemethodenvanvoederwinningin
zwanggekomen.
DoorhetBureau ofDairyIndustryteBeltsvilieiseenonderzoek
ingesteld omdeverschillende conserveringsmethodenmetelkaarte
vergelijken.Bijditonderzoek,datin1945isbegonnenennogniet
isafgesloten,wordende.volgendemethodenbestudeerd:inkuilen,
hooidroging indeschuur,hooidrogingteveldeenkunstmatigdrogen.
Vergelijkingheeftplaatst.a..v.devolgendepunten.
1.Debijdevoederwinning optredendeverliezen.
Eenoverzichthiervangeeftdevolgendetabel,ontleendaande
onderzoekingen 1945-1947.
velddroging
schuurdroging
silagó
leen regen regen
met verwsr- zonder verming
warming
Verliesaandr.stofin % 16
13
19
40
25
"
" eiwit
" 16
22
24
31
51
"
" Carotine " 72
90
92.5
97
99
Hetkunstmatig drogen,datvoorhet eerstin1947bijde'proevenwerdbetrokken,gafindat jaardevolgendeverliescijfers:
Drogestof 3.4
Eiwit
16.4
Carotine
78
Hetproefgewasbestonduiteenmengselvanlucerne-enlaclinoklaver.Vooralleobjectenwerd opdezelfdedaggemaaid.Deopbrengst
bedroegplm.2500kgd.s.perha,hetvochtgehaltevandegroenemassaplm.75%enheteiwitgehalteplm.20%.Hetvoorkunstmatigdrogen
bestemdegedeeltewerddirectnahetmaaien naardedrogergebracht.
Hetvoorinkuilen,schuurdroging envelddrogingbestemdegewas
werd
plm.4-2
binnengehaald bijvochtgehaltenvanrespectievelijkplm.60,
aanhet
enplm.19%.Deverliezenzijnberekendvanafhetmaaientot
voederen.
2.Devoederwaarde vandediversesoortenruw^voeder.
Mengaathierbijalsvolgttewerk:
Driegroepenvan4koeienkrijgeniedergedurende 40dageneender
ruw-'Voadermiddelentoegediend.Hetgrondrantsoenbestaatuit1kg
graanop3.5kgop \%vet omgerekendemelk enuit1,5kgraaissilage
per100kglevendgewicht.Deeerste10dagenkrijgenzezoveelvan
hetruw-voedermiddelalszewillenopnemen.Erwordtdannagegaan
hoeveeldrogestofper100kglevendgewichtwordt opgenomenenhet
aldusgevondencijferiseenmaatvoordezgn."palatability".Enkelecijfersterillustratie:
schuurdroging velddroging kunstm.gedr.gras
silage
1.62
1.63
1.75
1947
1.30
1948
1.29
1.24
1.36
Ç§laatste30
dagenwordtdanded.s.consumptievanalle
groepenop
eenhoogtegebracht.Erwordtdannagegaan:
a.hetverloopvanhetlichaamsgewicht,uitgedruktinlbsperdag.
silage schuur
droging velddroging kunstm.gedr.gras
1947
-0.08
-0.15
~
-0.19
+0.17
1948
-0.08
-0.18
-0.07
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1947
%geconserveerde d.s.consumptieper
100lbsmelk
droge stof
100
velddroging
40.5
silage
142.7
41.2
schuurdroging
151.5
41.4
kunstmatig ge159.9
43.3

relatievemelkproductie
100.0

140.3
148.2
149.6

droogd gras

1948

s ilage
100

schuurdroging
107.0

gedroogdgras
108.4

3.Devoordediversemethodenbenodigdearbeidenmachinerie.
Hiervangeeftdevolgendetabeleenoverzicht,waarindehandelingenvanhetmaaientotenmethetinhalenzijngeregistreerd.Uren
pertongeconserveerde drogestof (1945- 1947).

silage jschuurärogjng
arbeid
tractor
maaiapparaat
z i jaanvoerhark
lader
vrachtauto
inbrengen

4.87
1.35
0.47
0.35
0.48
1.66
0.54

4.59
1*32
0.47
0.44
0.41
1.30
0.41

Telddrogüig (geer Lregen).-vsüdroging(regen)
6.30
4.33
3.38
1.57
0.65
0.53
2.46
0.84
0.66
0.44
1.19
1.84
0.30
0.28

Voor onszijndehiervermeldeproevenweinig overtuigend enwelom
devolgenderedenen:
a.Bijdebepalingderverliezenwordtgeenrekeninggehoudenmet
deverteerbaarheid.Deproevenzijnweliswaargenomenmethetzelfdeuitgangsmateriaal,dochditneemtnietweg,datdeverteerbaarheiddoordeverschillendebewerkingenbewaringopongelijke wijzekanzijnbeïnvloed.
b.Bijdebepalingdervoederwaardewordtalleengerekendmetde
drogestof.Erwordteenvoudig nagegaantotwelkemelkproductie
bijeenbepaald grondrantsoendegeconserveerderuwedrogestof
instaatis.Het isimmersinhetgeheelnietondenkbaar,datdoor
verschillen inverteerbaarheid deaanvullingmetkrachtvoerinhet
enegevalgroter ofkleinerzoumoetenzijndaninhet andere.Men
gelieveechtertebedenken,datditindeU.S.A.inovervloeden
tegenlageprijzenverkrijgbaaris.Hetuitgangspuntkomtdaardoor
geheelandersteliggendanbijons,
Hoeditzij,opgrondvandezeproevenisdebelangstelling,
dieerbestaatvoorhetinkuilenende schuurdrogingvanhooi,alleszinsverklaarbaar.HetkunstmatigdrogenheeftindeU.S.A.eenandereplaatsdanhiertelande.Alsvervangervankrachtvoerheeftmen
hetnietnodigenishetbovendienteduur.Menisechterwelovertuigdvandebijzonderewaardevanhetproduct.Voorzovermenhet
aantreft,zijnhethandelsdrogerijen,diehunproductmeestalafzettentenbehoevevandekippenhouderij.Wezullenhetverderbuiten
beschouwinglatenenonsbepalentothetinkuilenendeschuurdroging
vanhooi.
II.Inkuilen
Hetensilerenvangraslandproductenisbetrekkelijk snelin
zwanggekomen.Ditkanzekervooreendeelwordenverklaarduithet
feit,datdehiervoorbenodigdesilo'sopdemeestebedrijvenreeds
aanwezigwarenvoorhetinkuilenvangroenemais.Inhetovergrote
deeldergevallenwordendegraslandproductendanookingekuildin
torensilo's,diegewoonlijk 10-16mhoogzijneneendoorsnedehebbenvan3.5-6m.Dezesilo'swordensteedsmechanischgevuldmetbe-
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productenvoorafwordengehakseld.
Omdatnietechterallebedrijvenovereensilobeschikkenen
debouwkostendaarvanhoogzijn (f1200-$2000voordehierboven
gegevenafmetingen),komtindelaatstetijd ookbelangstellingvoor
dezgn.trenchenstack-silo's,waarbijhetgrasinongehakseldetoestand inensomsgedeeltelijk opdogrondwordtingekuild,waarnade
aldusverkregenhoopmetgrondwordtafgedekt.Hiervoorisdusgeen
silo,dochookgeenhakselmachineengeenblaasinrichting nodig.Veel
ervaringmetdezemaniervaninkuilenheeftmenechternogniet.We
zullenonsdaarominhoofdzaakbepalentothetinkuilenvangehakseldmateriaalintorensilo'sendaarbijallereerstdevraagnaarde
methode onderogenzien.Uitgebreide onderzoekingenhieromtrentzijn
wederomverrichtdoorhetBureauofDairyIndustryteBeltsville.
Behalvedeverliezenaandrogestof,eiwitenCarotine,isbij
ditonderzoek ookdesmakalijkheidvande_verkregen silagebepaald,
doordirectnahet openenvandesilo3a4koeiengedurende6dagen
uitsluitendmethetverkregenproducttevoederen (somswordteen
paarpondgraantoegevoegd).Dehoeveelheid drogestofperkoeper
dagopgenomenisdaneenmaatvoordesmakelijkheid.Hetonderzoek
heeftzichvooralgericht ophetvochtgehaltevanhetuitgangsmateriaalendezuurgraad vanheteindproduct.
Eenoverzichtvandeproevenvindtmenindevolgendetabellen.
Decijferszijngemiddeldenvaneengrootaantalproef-ensileringen,
bereidvanverschillend uitgangsmateriaal (lucerne,haver,lespedeza,
kropaar enz.).
Süages net hoog vochtgehalte Silages met laag vochtgehalte
vochtgehalte
70.6
45.0
d.s.opn.p.koep.dag
21.4
24.8
(d.s.
10.3
8.3
verliezenaan<eiwit
4.8
2.8
(carotine
22.2
38.3
SüagesmethogepH SüagesmetlagepH(3»4of5%melasse)
pH
vochtgehalte
d.s. opn.in lbs
per koe per dag
(d.s.
verliezen aan-!eiwit
{Carotine

4.76
62.6
22.9

4.36
61.5
24.2

8.7
7.6

8.6
7.8

30.5

23.5

Silages methoge

pH
vochtgehalte
d.s. opn.inlbs
per koe per dag
id.s.
verliezen aan ieiwit
,(Carotine

5.18
66.8
23.6

7.7
6.6
26.2

PH

Silages;metlagepHi
3.66
67.9

läzl
5.0
2.9
9.3

Uitdeeerstetabelblijkt,datdoorhetlagerevochtgehaltede
droge-stof-opnameperdieristoegenomen.Deverliezenindesilo
zijnbijhethogedroge-stofgehalteietslager,behalvevoorCarotine.
Hierbijkomtnog,datdoorhetvoordrogen ophetveld ookreedseen
groterdeelderCarotineverlorenisgegaan.Verderwordtnogvermeld,datdegeurvandesilagedoorhetvoordrogen isverbeterd.Anderevoordelenvandrogeresilageszijnnog,datzeminderarbeidvragenenervrijwelgeensapdooruitpersingverlorengaat.Eennadeel
is,datzebijhetvoedereneerderbederven.TussendepHvannatte

-48endrogesilagesbestaatweinigverschil,waaruitdeconclusiegetrokkenwordt,datvoorhetslagenvanhetinkuilingsprocessterke
zuurvorming nietnodigis.Ookuitleguminosen-materiaalmethoog
droge-stofgehaltekaneengoedesilagebereidworden,Ligthetvochtgehaltevanhetuitgangsmateriaalechterboven 68%,danmisluktdeze
silageechterbijeenhogepH.BijeenlagerepH,verkregendoortoevoegingvanmelassee,d.,.wordtdanechterweleengoedesilageverkregen.Uitdetweedetabelblijkt,datdoortoevoegingvanmelasse
depHended.s.-opname perkoeverbeterdwordenendatdeverliezen
vrijwelgelijkblijven.Uitdederdetabelblijkt,datdoortoevoegingvanzwavelzuur enzoutzuurdeverliezenweliswaar sterkworden
beperkt,maardatdekoeiendezesilagezeerslecht opnemen.Delage
verliezenaanCarotinezijnvolgensdebetrokken onderzoekersmisleidend,omdatdeCarotineindezuresilagewaarschijnlijkgeenechte
Carotineis.
Opgrondvandehiervoorbeschrevenproevenwordt opveleplaat-'
senindeU.S.A.dezgn.wilted-silagemethodetoegepast.Ditwil
echternietzeggen,datergeenafwijkendemeningonzijn.Prof.
WilliamsvanStateCollege (Pa)gafdevoorkeuraantoevoegingen
(maismeelofmelasse).DrKennedy (IthacaÏT.Y)zegt,dateiwitrijk
graszondertoevoegingenzeermoeilijkteensilerenis.Hijgeeft
daaromdevoorkeuraanmelasse-toevoegingen.DrRogersteWooster
(Oh)neemtproevenmetverschillendetoevoegingen,o.a.SO2,omdat
zondertoevoeginghetresultaattochnietaltijdzekeris.Dr
Emsmenger tePullman (Y/a)kreegmetdeverwelkingsmethodedezelfde
resultatenalsmetdemelassemethode,hetgeendusinovereenstemming
ismetderesultateninBeltsville.Nauwkeurige verliesproevenmet
voederwaarde-bepaling viahetveezijnweechternergenstegengekomen.
Daaromvolgenhierenkelevoorschriftenvoordetoepassingvandeze
methode.
a.Desilomoetluchtdichteengladdewandenhebben.
b.Hetgewasmoetenigszins ophetveldwordenvoorgedroogd.Het
vochtgehaltevanvlinderbloemigen enonrijpegrassenmoetbijhet
vullenvandesilotussen60en68%liggen.Opdrogezonnigedagen
zalhetgewenstevochtgehalte 1a2urennahetmaaienbereiktworden.Bijaanhoudende droogtezaleenniettezwaarennietteonrijpgewasdirectnahetmaaienkunnenwordeningekuild.Bijaanhoudend natweerishetgewenstlangzamerintekuilen,zodatde
silage enigszinswarmwordt.Ookkanmeninhetlaatstegeval
10-20%drooghooi,5-12%gemalendrooggraanof3-5%melassedoor
dehakselmachinemethetgewaslatenvermengen.
c.Zetdehakselmachine op^inch.Nogfijnereverhakseling zaleen
nogbeterresultaatgeven,terwijlondergeenbedingboven 1/3
inchmagwordenuitgegaan.Hoefijnerverdeeld,desteminderlucht
wordtingesloten,hoesnellerdesilagebezakt endestemeerer
indesilogeborgenkanworden.
d.Verdeeldesilagegelijkmatig entrapinhetbovenste derdegedeeltevandesilozorgvuldig aan.Ditbovenstedeelmoetbovendiengevuldwordenmetminderverwelktmateriaal.Ditpaktbetersamen
enzaldaardoordeluchtbeteruitdrijven.
e.Breng 4-tot6voetzwaaronverwelktgewasalsbovenstelaagaan.
f.Houd debovenlaag vlakentrapdekantentijdenshetbezakken
voortdurend aan.Zetdaartoedekanteneenweinighogeropdanhet
middenvandesilo.
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Toevoeging inkgper1000kggroengewas
A,Leguminosen
a

•nietvoorgedroogd

lucerne,rodeklaver
soyabonen,ladinoklaver
b.voorgedroogd
68-72$vocht
62-68$vocht

droog hooi gemalen droog pelasse fosforzuur gedroeg
graan
'de wä^
200
100
40
10
20
250
150
50
15
30

100
geen

75
geen

30
geen

7.5
geen

15
geen

B.Gras-klavermengsels,voordathetgrasindeaarisgeschoten
a.niet voorgedroogd
b.voorgedroogd
68-72%vocht
62-68$vocht

200

75
geen

100

40

50

30

geen

geen

10

7.5
geen

Dehiergegevenvoorschriftenwordeningrotelijneninalle
dooronsbezochtegebiedengegeven.Overdewenselijkheidendemate
vanvoordrogingbestaatvrijwelalgehele overeenstemming.
Devoorschriftenbetreffendededoseringvandeconserveringsmiddelenzijnechternietsteedsdezelfde.Deafwijkingenzijnechter
tegering omerverderopintegaan.
Ominregenentevoorkomenzijndesilo'sinderegenrijkegebiedensteedsvoorzienvaneendak.Hierdoorkanechterhetbedervenvan
debovenste lagennietwordenvoorkomen.Menheeftvoorditprobleem
verschillende oplossingen,waarvanwijdevolgendedriezagentoegepast:
1.Eengeëmailleerd stalensilo,dienahetvullengeheelluchtdicht
kanworden afgesloten,zodattussendebovenlaagvandesilageen
hetdakeenkoolzuuratmosfeer ontstaat.Omdrukverschiltevoorkomen,bevindtzichinhetdakeenventiel,waaraaneenluchtdichte
zakisbevestigd,diebijhetontstaanvanonderdrukwordtvolgezogene.o.Hetvoordeelvandeze siloisooknog,datmenerte
allentijdeeenkleinehoeveelheidkaninbrengen.Ofzeechtereen
groteverbreiding zullenvindenvalt,geziendeprijs,tebetwijfelen.Eendergelijkesiloisnl.zekertweekeerzoduuralseen
betonnensilo.
2.BehandelingvandebovenstelaagmetS02-gas.
Erwordthiervan2.5kgper100Ökgversgewastoegevoegd (kost
$ 0.45perkg). Ditiseenmethode,dienogslechtsproefsgewijs
wordttoegepast.Deonderzoekersstellenzich,opgrondvande
ermedeverkregenresultaten,nogalwatvanditmiddelvoor.Men
denkt,datheteffectervannietalleenberust opeenH-ionenwerking,maartevensopeendirecteinvloedvanhetH2SO3-molecuul.
Hetslagenvanhetinkuilproceszoudusnietalleenafhangenvan
hetontwikkelenvanvoldoendeH-ionen,maarerzoudenandere,nog
nietvoldoende omschrevenfactoreninhetspelzijn.
3.Hetaanbrengenvaneenzgn.silage-cap.Ditiseenrondeplastic
doekvanietsgroterediameterdandesilo,waarmededesilage
wordtafgedekt.Zewordttegendesilowandgedruktdoormiddelvan

20

15
geen

-50eenmetwatergevulde slang.ErkanhiermedeInderdaadeenluchtdichte afsluitingwordenverkregen.
Watdewerkmethodenbijhetinkuilenbetreft,kunnendevolgende
4 systemenwordenonderscheiden (m=machinaal,h=handwerk).
1.Maaien (m),harken (m), laden (h),afladen (h),instekenin
stationnait^ hakselmachinetb.).
2.Maaien (m),harken (n),laden (m),afladen (h),insteken(h).
3.Maaien (m),harken (m).rijdendehakselmachinemetpick-up (m),
afladenbijdeblazer (h).
ff
4.Maaien,hakselenenopladenineenbewerking (m),afladenbijde
blazer(h).
Deonder1en2genoemdemethodenzullenslechtswordentoegepast,indiendeoppervlaktetekleinisomdebenodigdewerktuigen
tekunnenaanschaffen.Ookvoorhetmakenvantrench-silagekomt
systeem nr.2inaanmerking.Debewerkingeindigtdanechterbijhet
afladen,omdathethakselenbijdezemethodevervalt.Hetsysteem,
datwijhetmeesthebbenzientoepassen,isnr-.3.Hethandwerkis
hierbijbeperkttothetafladenvanhetgehakseldemateriaalvande
wagenindeaanvoerbakvandeblaasinrichting.Deluchtbandenwagens
zijndaartoedikwijlsvoorzienvanbodemszondereind,diedooreen
motorlangzaamkunnenwordenvoortbewogen.Demetafladenbelaste
mankandaardoorsteedsopdezelfdeplaatsblijvenstaan.Hoewelde
blaasinrichting vrijweloveralwordtgebruikt,ismenerzichwel
vanbewust,datditwerktuigzeerduurinhetgebruikis.Voorhet
vullenvaneensilovan13mhoogteisnamelijk een25PKmotor
nodig.AandeCornellUniversity (ïï.Y.)wildeprof.Frenchdaarom
proberenvoorditdoeleenelevatortebouwen,dieookvoorbalen
hooigebruiktzoukunnenworden.
Het,onder4genoemdesysteem,waarbijmaaien,hakselenenopladenineenbewerking geschieden,vraagtongetwijfeldhetminsteaantalarbeidsuren.Eennadeelvandezemethodeisechter,dathierbij
hetvoordrogenkomttevervallen,zodatmendeverwelkingsmethode
bijhetinkuilennietzalkunnentoepassen.
Tot slotvolgthiereenkostenberekening vansilage,ontleend
aandeFarmCost-Accountsvan43boerderijen,uitgewerkt doorhet
Dep.ofAgricultureEconomicsvandeCornellUniversity,Ithaca (N.Y.).
Gemiddeldekostenperacre:
Dollars
Qroeikosten:land
6.21
%
2.3tonmest à %2.83perton
6.51zaad
2.00
rente
0.29
diversen
0.09
Totalegroeikosten
Oogstkosten:8.2manurena89sctperuur
3.6tractorurena %2.83 perton
overigewerktuigen
diversekosten

15.10
7.26
3.63
5.87
3.26
20.02
4.55

silokosten
Totalekostenperacre
Afvooretgroen
Netto-kostenvoor4800kgsilage
Per1000kg

39.67
3.11
36.56
7.6
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inPrieslandplm.55urenarbeidgemoeidzijn.Bijeenopbrengstvan
9000kgperhabedragendetotalekostenper1000kgf18,-af20,tegenover +f29,-inhetbovengenoemdevoorbeeld.
III.Hooiwinning
Naastdehooidrogingophetveld,waarbijmenbijaanhoudend
droogweer (b.v.degeirrigeerdegebiedeninhetWesten)hethooi
somsdirect ophetveldinbalenperst,isvooralindegebiedenmet
grotereneerslag ookdemethodevanhooidroging indeschuuropbescheidenschaaltotontwikkelinggekomen.
InWisconsinenOhiodeeldemenonsmede,datdoorbesparingop
arbeidskrachtdekwaliteitvanhetgewonnenhooiwasafgenomen.Dit
zoueenderredenenzijnvoordeopkomstvandeschuurdroging.Voor
watbetreftdeverliezen,dekwaliteitvanhetgewonnenproducten
devoordezemethodebenodigdearbeids-enmachine-urenzijverwezen
naardeinleidingvandithoofdstuk.
Devoordelenvandezemethodezijndevolgende:
1.Menisminderafhankelijkvanhetweer.Hethooimoetbijhetinschureneenvochtgehaltevanplm.40%hebben.Hoewelhetweerdus
nogweleenwoordjemeespreekt,kandetijd ophetveldgemiddeld
tochmeteendagwordenbekort.
2.Hetgraskanineenvroegerstadiumgemaaidworden,waardooreen
beterekwaliteithooiwordtverkregen.
3.Erwordt eengroterdeelvandeCarotinegeconserveerd.
4.Deverliezendoorbroeienbrandwordenuitgeschakeld.
5.Menkrijgteenbeterewerkverdeling.
6.Doorhetvroegemaaienkrijgtmeneentweedesnedevanbetere
kwaliteit.
Hiertegenoverstaanenkelenadelen:
1.Hetbinnenhalenvanhooimeteenvochtgehaltevanplm.40%kost
meerarbeiddanvandrooghooi.
2.Hetsyteemgaatmetvrijhogekostengepaard.
Deinstallatie kost|500 -§ 1500.
Detotalekostenper1000kgbedroegen in1946op27boerderijen
indestaatNewYorkgemiddeld$1.90.Hierinwarenbegrependo
kostenvoorrenteenafschrijving (10 jaar),verzekeringenkracht.
Delaatstebedroegen$0.80 -$1.50per1000kghooi.InOhio
vindtmenhetsysteem teduur,vooralalsdeluchtvoorgewarmd
moetworden.Veleinstallatiesstaanhierbuitengebruik.
Deinstallatie
Eengroteventilator,aangedrevendooreenmotor,zuigtbuitenlucht aan,die (somsnaverwarming)gedrevenwordtineenhoofdleiding,bestaandeuiteenhoutenkoker (zietekening).Vanhieruitverspreidtdeluchtzichnaarweerskanteninderuimtetussenbodemen
eendaaroprustendevloer.Dezebestaatuiteenframevanparallel
verlopendebalken,waaropmettussenruimten lattenzijngespijkerd.
Ookdebovenkantvandehoofdleidingbestaatuiteenlattenrooster.
Deaangezogenluchtwordtnuviahetlattenroosterinhetdaaropgebrachtehooigeperst,waardoorhetdrogeneenaanvangneemt.
Hetdrogen
Zoalsreedshierboven ismedegedeeld,moethethooibijhetinschureneenvochtgehaltehebbenvanplm.40%.Detijd,diehiervoor
nodigis.hangtnatuurlijk sterkafvanhetweer.Gebruikvaneen
"Crusher ,eenwerktuig,waarmedehetgewasnahetmaaiengeplet,
gekneusd engekniktwordt,kandevoorvoordrogingbenodigdetijdbij
dikstengeligegewassenmet30-50%verminderen.Ditwerktuigkomto.i.
voorbeproeving inonslandinaanmerking,speciaalbijvoorkunst-
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bedroeg in19502000dollar.Dediktevandeophetlattenrooster
aantebrengenlaaghooivarieertvan0.6 -2.00menisafhankelijk
vandetemperatuurendevochtigheidsgraad vandeaangezogenlucht.
Aantrappenvanhetingebrachtehooimoetwordenvermeden,omdatdit
dedoorstromingvandeluchtzoubelemmeren.
Hethooimoetin4-6dagendroogzijn.Indienditniethet
gevalis,zalhetvrijzekergaanschimmelen.
Alshethooinaenigedagenvoldoende droogaanvoelt,zetmen
deventilator enigeurenaf.Komtdannahetweeraanzettennergens
meerwarmeluchtboven> danishetdroogprocesvandebetreffende
laagbeëindigdenkaneennieuwelaagwordenaangebracht.
Nietgehakseldhooikantot opeenhoogtevanplm.6mworden
opgestapeld,gehakseld hooitotplm.4.50m.
Enkeletechnischegegevens
_
Decapaciteitvandeventilatormoet4.5nrperminuutperm
oppervlaktebedragenbijeentegendrukvan3/4a1inch.Eenvloeroppervlaktevan9bii10mvraagtduseenventilatorcapaciteit van
9 i 10 j 4.5= 405m*perminuut.Desnelheidvandeluchtinde
hoofdleidingmoet 300-420mperminuutbedragen.
?
Deaanzuig-oppervlakte (air-intake)vandeventilatormoet l m
voorelke300m3luchtperminuutbedragen.
Indeschuurmoetvoldoendeuitlaataanwezigzijnvoordevochtigelucht enwel1m2per90nv/minuut.
Ermoetvoorwordengezorgd,datgeenaanzuigingvanvochtige
afgewerkteluchtkanplaatshebben.

2

- 53 XIII Besçtoijving_yan_enkele_bezoçhte_melk
OmeenindruktegevenvandeAmerikaansemelkveehouderijin
deverschillendegebieden,meendenwijnietbetertekunnendoendan
eenbeschrijvingtegevenvanenkeledoor onsbezochtebedrijven.Dehlerverstrektegegevenszijnuitdeaardderzaakonvolledig.Afgezienvandemogelijkheid omeenbedrijfvolledigtebeschrijven,
liethettempo,waaringereisdmoestworden,dikwijlsniettoe om
meerdanenkelevluchtigeindrukken optedoen.Hopelijkzullendoor
anderegroepenverzameldegegevenshetbeeldkunnencompleteren,
1

' Mr.J.Rice,Vienna (Virg.)20-5-1950.
Opditbedrijf,datgeheeluitgraslandbestaaten30hagroot
is,worden35Guernseykoeiengemolken.Jongveeenpaardenzijnniet
aanwezig.Debodemisgeaccidenteerd enbestaatuitlichtebruine
leemgrond.Deregenvalbedraagt 41inch.Menheefthiereenwarme
vochtigezomereneenvrijkoudewinter.In JalienAugustusvalter
echterweinigregen.
v
Hetgraslandwordt elke6a10jaaropnieuwingezaaid natevoren
meteenschijveneggetezijnbewerkt.Voorhetinzaaienwordteen
mengselgebruiktbestaandeuitkropaar,ladino-klaver,rodeklaveren
lucerne.Moetindeeerste jarennahetinzaaienhooiwordengewonnen,
danwordtdekropaarvanhetbetreffendeperceelvervangendoortimothee,omdatditeenbeterekwaliteithooigeeft.Menistotdegeregeldeher-inzaaiovergegaan,omdatdezodevanhetblijvendgrasland indezestreekvrijweluitsluitendbestaatuitveldbeemdgrasen
eenweinigwitteklaver,waardoorvooralindedrogetijdteweinig
opbrengstwordtverkregen.
Bijbezichtiging vandepercelenbleek ons,datdelucerneen
derodeklaverslechtwarenaangeslagen.Ookindienditgoedgelukt,
handhavendezeklaverszichmeestalnietlangerdantwee jaren.De
ladino-klaver de^edhetechteruitstekend,insommigepercelenmaaktenzijwel40a 50%vanhetbestanduit.
Bijher-inzaaikrijgthetlandeenbemesting naar1300kgperha
2-12-12enverderelk jaar450kgsuperen220kgKCl50%.Destikstofvoorzieningmoetdusviadeklaversgeschieden.
Eengierkelderisnietaanwezig.Dit geldttrouwensvooralle
bedrijven,diewijinAmerikabezochten.Destalmestwordtsteeds
versuitgereden,hetgeeninAmerikaookalgemeengebruikelijkis.
Debeweidingvindtplaatsinpercelenmeteengemiddeldegroottevan1.6ha.Ondanksdezebetrekkelijkkleinepercelenwashet
landzeerruig enginghetbeweidendusmetgroteverliezengepaard.
Erwordt opditbedrijfplm.18hagemaaid voorhooi.Deopbrengstbedraagttot7000kg.Ditisveel,dochwektgeenverwonderingalsmenziethoelang engrofhetgewasis.'Verderwordtplm.
5haingekuild.Het graswordtvantevorengehakseldendaarnainde
silo,die100nPinhoudheeft,geblazen.
Naastdezeproductenvanheteigenbedrijfwordthetgehele
jaardoorkrachtvoer aanhetveegegeven.Dekoeien liepenbijons
bezoekineenbesteweide,dochkregen opdestalgemiddeldplm.
2kg.krachtvoermet15à20%eiwitperdag.Erwordtaltijd opstal
gemolkenmetbehulpvaneenmelkmachine.
DemeIkopbrengstbedroegplm.4000kgperkoemeteenvetgehalte
van5.4%TT3emelkwerd voorconsumptieverkochtalsG-radeA,deprijs
bedroeg$5.4/100lbs.
Dearbeidsbezettingbestondbehalveuitdebejaardeeigenaar,
diegeenspierarbeidmeerverrichtte,uit2vastearbeiders.Inde
zomervacantiewerkenerverdersomseenpaarschooljongensuitde
buurt.
Eriseenmelkstalvoorplm.40koeien,diebrandschoonisen
geregeldmetschelpengruiswordtbestrooid omdevloerstroefte

-54houden.Verderisereenopenveldschuurvoorhethooieneensilo
van100m3 dievanuitdestaltoegankelijk is.Voordewerktuigen
isereenloods.Hetwerktuigenparkbestaatuit:eenFarmallA-tractormet7-voetsmaaibalk (eengrove vingerbalk),eenzij-aanvoerhark,
eenoplader,eenluchtbandenwagen,eenzaaimachine,eenmestverspreider,eenmestladerenverderwatkleingereedschap.
Opmerking:Hatbedrijfisnietrepresentatiefvoordestreek.Deboer
iseenzeervooraanstaand maninhet organisatielevenen
iszeervooruitstrevend.Hijheeftveelcontactmetde
voorlichtingsdienstenz,
2.Mr.RuebenWitherite,Pleasant Gap(Pa)51-5-1950.
Ditbedrijftergroottevan48hakomt,watdegrondsoorten
degesteldheid vanhetterreinbetreft,vrijwelmethetvorigeovereen.Ookhetklimaat isvrijwelhetzelfde,hetgroeiseizoen iswat
korter,deregenvalbedraagt40inches.
Blijvendgraslandwordthierechternietaangetroffen,allesis
inrotatie.Devruchtindelingisalsvolgt:
42acreslucerne +timotheevoorhooiwinning
15 " weiland,ingezaaidmetkropaar,ladino-klaver enrode
klaver
3 "
aardappelen
21 " mais
16 " haver
28 " tarwe
Eriseenstrengescheidingtussenwei-enhooiland.Hetlaatstewordttweemaalper jaargemaaid.Hethooiwordtophetveldgedroogdenisvooronzebegrippenerggrof.
Erwordthiervrijintensiefxomgeweid.Degroottederpercelen
bedraagtplm.3acres,waarin18a20koeienwordengeweid.
Deopbrengstenvanhaverentarwezijnhiergemiddeldruim50
busheiperacre.Demaisopbrengst,inclusiefdekolven,bedraagt100
bushel.
Behalvedestalmest,diemetsuperwordtgemengd (25kgperton)
wordtplm.15tonkunstmest 3-14:10aangekocht (ditisdus300kg
per ha).
Deveestapelbestonduit19zwartbontemelkkoeien (Frisian
Holstein),15stuks jongvee,18mestvarkensen125legkippen.
Alleproductenvanheteigenbedrijf -graan,maissilageen
hooi-zijnvoordeveestapelbeschikbaar.Bovendienwordtnog6000kg
krachtvoervanhoogeiwitgehalte aangekochttegeneenprijsvan $85$ 90per1000kg.Demelkopbrengstbedraagtplm.5100kgperkoemet
3.5%vet.Demelkwordt nietvoorconsumptieverkocht,deprijsbedroeg$3per100lbs.
Deproductievandekoeienafzonderlijkwasnietbekend,omdat
hetbedrijfpassindskortbijdemelkcontrole isaangesloten.Er
wordt ookhieropstalenmetdemachinegemolken.Dekoeienverblijvenbijwarmenkoudweerindezgn.barn-yard,waarookallemest
terechtkomt.Daarinwordtrijkelijkgestrooid,ookmetmaisstro,Het
isduseenechtepotstal.
Hetwerk opditbedrijfwordtverrichtdoordeboermetbehulp
vaneen jongknechtje.Indezomermaandengedurende devacantieis
erverderhulpvaneenzoon,dienog opde"High-school"gaat.
Aanwerktuigenzijnaanwezig:tweetractoren,eenmestverspreider,eenzaaimachine,eencultivator,eenmaiszaaier.,eencorn-picker
enz.tezamenvoorplm.$10.000.
3.EllisRearick,Mülheim(Pa).
Dezeexploiteerttweebedrijven,dierespectievelijk110en120
acresgrootzijn,intotaaldus132ha.Bodemgesteldheid,klimaat,
vruchtwisseling,bemesting enopbrengstendergewassenzijnvrijwel

-55gelijkaanhetvorigebedrijf.
Deveestapelbestaatuit23zwartbontemelkkoeien,37stuks
jongvee,300legkippen,250mestkippen,50kalkoenenen8varkens.
Erzijnopditbedrijftweesilo'svan120m3elk.Deenewordt
gevuldmetmaissilage,deanderemetgrassilage(melasse-toevoeging).
Dehooi-opbrengstbedraagt plra.9000kgperha.Hetwordtmet
40-45%vochtophetveldinbalengeperstendaarnaindeschuur
gedroogdmetonverwarmde lucht.Hiervoorzijntweeventilatorenbeschikbaar.Erisgeenspecialevloernocheenleidingstelsel.De
gangenvoorluchtcirculatiewordengevormddoordebalen.
Hetkrachtvoerwordt opeigenbedrijfgemalenengemengd.Er
wordthierplm.10tonkrachtvoermethoogeiwitgehaltebijgekocht.
'sWinterswordt1lbskrachtvoerper4lbsmelkverstrekt, 'sZomers
1lbsper7lbsmelk.
Demelkopbrengstbedraagt 5800kgperkoemeteenvetgehaltevan
3.1%. Hetbetrefthiereenfokbedrijf,datveelgeldmaaktuitde
afzetvanvee.
Erwordtmachinaalgemolken:23koeienin45minuten.Erwordt
nietnagemolken.Demelkwordtgrotendeelsvoorconsumptiegeleverd.
Deprijsvarieerdeinhetafgelopen jaarvan$3.80 -f5.30per100
lbs.Demelkwordtdirectnahetmelkengekoeld.Eriseenkoelinrichting,waar8busseninkunnenstaan.Deaanschafkostenhiervan
bedroegenf 500.Tenbehoevevanhetmelkeniserverdereenboiler.
, , Dewerkkrachtvoorhetbedrijfwordtgeleverd doordeboeren
eenarbeider.Verder isereenschoonvader,dienogweleenseenhand
uitsteektenhelpenenkelegezinsledenindedrukketijdmee.
Behalvedemachinesophetvorigebedrijfishierookeenvolautomatischebaleraanwezigmeteencapaciteitvan10000kgperuur.
Deaanschafprijsbedroeg$2300.
Opmerking:Ookbijonsbezoek aanPennsylvaniaheeftmenonsnietde
slechtste ofzelfsmaardegemiddeldebedrijvenlatenzien.
Volgenseen"survey"over1941-1942bedraagtdegemiddelde
melkveebezetting perbedrijf14koeien,demelkopbrengst
perkoe3100kgmelknet3.9%vet.Hethogevetgehalteis
eengevolgvanhetvoorkomenvanbetrekkelijkveelGuernsey-beslagen.Dezeproductiewerdverkregenmetplm.1100
kgkrachtvoer.Opdeproductievan100lbsmelkvielen
toendevolgendekosten:
Kostenin
Kostenin
dollarS|
%
35.5lbskrachtvoer à$37.75
perton
% 0.67
21.4
92.6lbssaprijkvoer (silage
f!
enz.)a$5.40fcnerton
8.0
0.25
II
54-5lbshooia %14.6§perton
0.40
12.7
15lbsanderruwvoera %9.33
II
perton
2.2
0.07
2.3weidedagen à %0.0608per
II
dag
0.14
4.5
n
strooisei
0.08
2.5
Totalekostenvoorvoeren
strooisei
arb.loon2.8urena $0.37p.uur
diversekosten

1

bruto-kostenvoordeproductie
van100lbsmelk
nevenopbrengsten

f

3.14
0.20

netto-kostenvoordeproductie
van100lbsmelk
transportkosten endiversen

1

2.94
0.23

Totalekosten

it

t!

11

li

|

1.61
1.03
0.50

3.17

51.3
32.8
15.9
100

-56In194-5-1946wasdeproductie_nagenoegdezelfde.Dekostprijs
wastoenechteropgelopentotf4.77.Deopbrengstprijsinhetzelfde
jaarbedroeg$4.64,zodatdeboerendusvoorhuneigenureneeniets
geringerevergoedinghebbengekregendandoorhennoodzakelijkwerd
geacht,
4. JohnT.Connor,SunnyGaplerfarm,Ithaca (I.Y.).
HetbedrijfiseigendomvanMr.Babcockjeenvroegerecounty-agent,dieeenfunctieheeftbijdeboeren-organisatieenditbedrijfverhuurdheeft opdeconditie,dathijerproevenkannemen.
Erwerdhier o.a.eenproefgenomenmetdetrench-silage.Door
deverhoging vandegraslandproductieheeftmennaersilo-ruimtenodig. Omdatdebouwvansilo'sduurisheeftmen,gebruikmakendevan
eenniveau-verschilvanplm.4mopheterf,meteenbull-dozereen
gat (trench)gegraven.Hetgraswordt ophetveldmetbehulpvaneen
oplader opeenvrachtautogebracht.Dezeisvoorzienvaneenkipinrichting enhetgraswordtaldusindetrenchgestort.Voorhet
aandrukkenwordt ermetdetractor opgereden.
MennamhierverdereenproefmetdetoedieningvanSO2vanuit
eencilindermetslangensteekbuis.Dezebuiswordt omde2voet
20cminhetgrasgestoken.Deuitlaatisgecalibreerd,zodatper
tijdseenheid eenbepaaldehoeveelheidgasontsnapt.Erwordt 5lbs
pertongrastoegevoegd.
Voorhetmakenvantrench-silageheeftmendusgeensilo,geen
hakselmachine engeenblaasinrichtingnodig.
Hethooiwerd opditbedrijf ophetveldgedroogd.Eenbaler
wasnietaanwezig,menvondditeenteduurwerktuig.
Meniszichopditbedrijfverdergaanberaden opdeinrichting
vandestalenisovergegaan opdezgn.pen-barn.D.i.watwijeen
potstalzoudennoemen.Hetvee (30stuks)loopthierlosineenruimtevan70 x 36voet.Ermoetveelstrooiselwordengebruikt.Voorhet
uitmestenvandestal,hetgeenenkelemalenper jaargeschiedt,gebruiktmeneenzgn.mestlader (manure-loader).Hethooiwordtineen
voergootindestalgevoerd,dekuilbuiten opdebetonnenuitloop,
waartoehetveehethele jaardoortoegangheeft.Hetmelkengeschiedt
indezgn."milking-parlour",waartweekoeientegelijkertijdkunnen
wordengemolken.Demelkerbevindtzichineenverlaagdmiddengedeeltetussendekoeienenhoeftzichdusnooittebukken.Hijheefthierinwarmenkoudwatereneenbakmetkrachtvoer.Dekoeienworden
hiergereinigd,gevoederd entenslottemetdemachinegemolken.
Demelkwordtviaeenbuisleiding overeenkoelerindebussen
gebracht.Zodra eenbusvolis,wordtzijineenkoelbakgeplaatst.
Doordezeinrichtingwordtaanmerkelijk opdebouwkostenbespaard,
terwijlookminderarbeidsloonbehoefttewordenuitgegeven.Slechts
dekleinemelkstalbehoeftdagelijkstewordenschoongemaakt.
Opmerking:Erbestaatvoordezestalinrichtingingrotedelenvande
U.S.A.grotebelangstelling. OpdeUniversiteitvanWisconsinteMadisonliepeenvergelijkendeproeftussenpotstalengewonestal,waarvandeeersteuitkomstenten
gunstevandepotstaluitvielen.
5«R.G.Luce,te Groton (N.Y.).
Hetbedrijfis58hagrootenligtopenigszinsgeaccidenteercl
terreinmeteensterkgeërodeerdebodem.Erisplm,10hablijvend
grasland.Derestisinrotatie,waarbijhetvolgende schemawordt
aangehouden:mais-haver-4-jariggrasland.
Bijdekunstweidewordtweer onderscheidgemaakttussenweiland
enhooiland.
Devee-bezettingbestaatuit20zwartbontemelkkoeien,18stuks
jongveeenkalveren,32schapen,24lammerenen2paarden.
Hetweiland ontvinggeenbemesting enzagernogalarmoediguit.

- 57Erwaren2silo'saanwezigmeteengezamenlijkeinhoudvan200m.
Dezewerdengevuldmetsnijmais.Grassilagewerdnietgemaakt.Het
hooiwerd ophetveldgedroogd.
Demelkopbrengstperkoebedroeg 5500kgmet3.30$vet.Hetwerk
werdverrichtdoordeboerenzijnreedsoudevader,terwijlverder
incidenteelgebruikwerdgemaaktvangezinshulp.
Vangehuurdearbeidskrachtenwerdzoweinigmogelijkgebruikgemaakt.Eenlossearbeiderverdientperdag$7.5-10.Eenvastearbeiderverdient$150permaand +vrijwonen.Verderisweereenzeer
uitgebreidwerktuigenparkaanwezig.
6

- R.G.Space,Dryden (N.Y.).
Hetbedrijfis64hagrootenbestaatvoor48hauitgrasland,
grotendeelskunstweide.Opderestvanhetlandwordtmais,haveren
tarweverbouwd.
Deveestapelbestaatuit28zwartbontemelkkoeien,2paarden,
24stuks jongveeenkalveren.
DemeIkopbrengstbedraagt 5900kgmet3.7$vet.Hetiseenbedrijf,waarveelgeldwordtgemaaktuitdeafzetvanvee.
Opmerking:Destreek,waardoorweredentoenwedebeidelaatstgenoemdebedrijvenbezochten,maaktealslandbouwgebied eenzeer
povere indruk.Y/ezagenveelwoesteenverwilderdepercelenerverlatenboerderijen.Bijinformatiebleekons,
datindestaatNewYorkdelaatste40jaar3:deelvande
cultuurgrond isverlaten.Degrond,dieinhetalgemeen
alseendunnelaag oprotsachtige ondergrond ligt,is
plaatselijk slecht ontwaterdenzitvolstenenenkeien.
Arbeidskrachtenzijnduurenschaars,zodatelkbedrijf
ereengrootmachine-park opnamoethouden.VolgensErof.
FrenchvanCornellUniversityheeft80$derbedrijvenin
NewYorkgeenpaardenmeer.Hijdeelde onsmede,datop
eenbedrijfvan100acresmetgrasland,maisenhaverde
volgendewerktuigennodigzijn:
1 tractor (25 ~PK) mettweewegploeg
fVI 25OO
1kleinetractor (17
'PK)
I5OO
II
1maai-apparaat
300
II
1zij-aanvoerhark
350
II
1 oplader
400
1fieldchopper (ditkanookeenstationnaire
chopperzijn,maardanisereenspeciale
IÎ
I7OO
maisbindernodig)
(1
1zaaimachine
4OO
II
1 eg (springtroth)
150
II
1 cultivator
100
t!
1maisplanter
175
1!
1 mestverspreider
400
II
1 mestlader
300
Verdereenmelkmachine,koelapparatuurenz.
Ditalleskostgezamenlijkmeerdan•$10.000.Metdit
werktuigenparkkandanechter,metvoordeelmeerdan100
acreswordengebruikt.Erbestaatderhalveeentendenztot
vergroting vandebedrijven.InNewYorkStateisdemelkveehouderijdebelangrijkstebronvaninkomsten.

- 58TervergelijkingmetPennsylvaniavolgenhierdekosten
voordeproductievan100lbsmelkineentypischedairycounty,t.w.deMontgomery-County,opeenaantalbedrijven
metgemiddeld 22melkkoeienmet3000kgmelkmet3.5%vet.
indollars
in%
34lbskrachtvoer
1.02
25
$
!l
77lbsdroogvoer
0.63
15
II
114lbssappigvoer
0.28
7
(i
2.4weideuagen
0.13
3
totalevoerkosten
2.6urenarbeidsloon
div.kosten (transport inbegrepen)

$

Totalebruto-kosten
neveninkomsten

f

11
II

2.06
1.19
1.11

50
29
21

4.36
0.23

100

Totalenetto-kosten

$ 4.13 (opbrengstprijs$'4.10)
Dezegegevenshebbenbetrekking ophet jaar1944-1945,
waarindusgeheelandereprijzengoldendanin1941-1942.
Dephysischegegevenskomenechtervrijwelmetdieuit
Pennsylvaniaovereen.
7.J.Fluckiger,Madison(Wi).
Hetbedrijfis67hagrootenisgeheelinrotatie.Ervalt
plm.40inchregen.Devruchtindelingisalsvolgt:
34acresmais
45 " haver
40 " lucerne +kweekdravikvoorhooiwinning
40 " lucerne +kweekdravik +ladino-klaver
Deopbrengstvandemaisis70-90busheiperacre,dievande
haver75bushel.Erwordenopditbedrijf31zwartbontekoeiengemolken.Deopbrengstperkoebedraagt3500-4000kgmelkmet3.4%vet.
Demelk,dienietvoorconsumptiewordtverkocht,brengt$3.15per
100lbsop.Verderwordener15zeugengehouden,dietweekeerper
jaarwerpen.Hierdoorwordenplm.200biggenverkregen,dietot225
lbslevendgewichtwordenaf
gemest.Erwordtmaissilagegemaakterverderhooigewonnen.Hooi-opbrengst Iesnede:5000kgperha.
Deboerwerktsamenmet1arbeider.Hijheeftmet 6andereboerenuitdeomgevingeenwerktuigencoöperatie (eenzgn.ring),die
o.a.oendorsmachine eneen"fieldchopper"bezit.Alsermetdezemachinewordtgewerkt,helptmenelkander.
Opmerking:Ditbedrijfvertegenwoordigtwelzoongeveerhetgemiddeldedairy-bedrijfinWisconsin.Deoppervlakte endemelkproductieliggenechterietsbovenhetgemiddelde.Men
heefthiernetalsinNewYorkclerotatiemais-havergrasland.Het laatsteblijft3a4 jaarliggen.Degemiddeldemelkproductieperkoebedraagtplm.3000kgmet
3.3%vet.Demelkwordtvoor80%aandefabriekgeleverd
endegemiddeldeprijsvan$3.00per100lbsligtdan
ookaanmerkelijk lagerdanindeconsumptiemelkgebieden.
Hetgemiddeldekrachtvoerverbruikbedraagtplm.700kg
perkoe.Deprijshiervanbedraagt$60per1000kg.Over
deafgelopendrie jaarheeft100kgmelkhiergemiddeld
113kgkrachtvoerkunnenkopen (inNederland isdezeverhoudingplm.100:70).

-598.J.R.Love,Mandan (N.D.).
Dezeboerderijis64Ohagrootenligtineengebiedmet16
inchregen.Hetbestaatvoorplm.500hauitnatuurlijkgrasland,de
restisbouwland,waaropmais,haverengerstwordenverbouwd.De
maiswordtgedeeltelijkgeé'nsileerd,gedeeltelijkalszaadgeoogst,
terwijlmenook 50acresdoordevarkenslaatoogsten (hoggingof
corn).Eenaantalacresbouwland,diemoeilijkbewerktkunnenworden,
zijningezaaidmetcrestedwheat (AgropyronCristatum).
Deopbrengstvanhaverengerstbedraagt25à30bushelper
acre.Desilage-mai§,levert3000kg/acre.Vanhetnatuurlijkegraslandwordtslechtseensnedehooigewonnen,deopbrengstbedraagt
plm.75Okg/acre.Erwordt30-40tonkrachtvoerenplm.250ton
lucernehooibijgekocht.
Deveebezettingbestaatuit200stuksrundvee,waarvan80melkkoeien.Verderzijner150varkens,waaronder20zeugen.Demelkvan
hetbedrijfwordtineeneigenmelkinrichtingverwerktengrotendeels
meteigenpersoneeluitgevent.
Hetaantalarbeidskrachtenbedroeg14,waarondereenvrouwen
eenmeisje.
9.J.T.Veenstra,Chino,Zuid-Californiê'.
Hetbedrijfis40hagrootenbestaatuitlichtezandigegrond.
Hetklimaatissub-tropisch,deregenvalbedraagt11-12inches.Er
wordentweegewassenverbouwd,t.w.maisenlucerne,dieperjaar
30-40inchirrigatiewater ontvangen (ziehoofdstuk XI).Behalve
destalmest,diegedeeltelijkmethetirrigatiewaterwordtverspoeld
en80kgzuiverestikstofperhaaandemais,dieingasvorm(NH3)in
degrondwordtgespoten,wordtgeenbemestinggegeven.
Delucernewordtgrotendeelsgroenvervoerd (inMaart-December),
envoorderesttothooigemaakt.Heteigenhooiheeftechtergeen
hogekwaliteitenerwordtdaarom jaarlijks140tonvanbeterekwaliteitbijgekochttegen#<$28per1000kg.
Demaiswordtgeensileerd,erzijn2silo'smeteengezamenlijkeinhoudvan680m*.Demaissilagewordtgevoerd indewinterals
ergeengroene lucernebeschikbaaris.
Devoederwaardevanmaissilageverhoudtzichtotdievanlucernehooials1:3.Alshethooi$28kost,moetdemaissilagedusop
heteigenbedrijfgeproduceerd kunnenwordenvoor$9.Ditkannauwelijks,maaromdatdemaissilage eengoede invloedheeft opdeconditievanhetvee,gaatdeboerertochmeedoor.
Erwordtverderper jaarplm.240tonkrachtvoermet16$eiwit
aangekochtvoorplm.$65per1000kg.Dekoeienkrijgenhiervangemiddeld 52"kgperdag.
Deveestapelbestaatuit120melkkoeienen25stuksdroogvee.
Delaatstezijnmeestaleldersingeschaard.
Demelkproductie perkoebedraagtgemiddeld 18kgperdag.De
productieperkoeper jaarisdusongeveer 5400kgmet3.9$vet.
Dekoeienzijnhethele jaarbuitenindriezgn"corals",in
elkhiervan lopen40koeien.Deze "corals"bevindenzichdirectachterdemelkstal,waarinplaatsisvoor40koeien.Erwordtmachinaal
gemolken.Directnahetmelkenkomtdemelk:j,neenzgn."coldwalltank"metautomatischekoelingenroering.Eenkeerperdagwordtde
melkafgehaald dooreentankauto,diehetuitdekoeltankpompt.
Hetmelkengeschiedtdoortweemelkknechten,dievan 'smorgens
2tot6?en 'smiddagsdezelfdeurenwerken.Zijverdienen$3OO$•350permaand.Het landwerkgeschiedtdoordeboermeteenzoon.
Demelkprijsbedroeg$4.74voormelkmet3.8$vet,verminderd
met$0.21voortransport.Ongeveer i gedeeltevandemelkproductie
gingvoordezeprijsweg.Voorderestdezgn.surplus-melkhadde
boergeentoewijziög (shipping-right).Dezebrachtmaarplm.$ 3.50
op.

-60Opmerking:Wijhebbenhiertemakenmeteentypischconsumptiemelkbedrijfuitdeomgevingvan'losAngelos.Dezewordenzeer
intensiefgedreven.Weinig,somsinhetgeheelgeenland
engemiddeld 120stuksmelkvee.Erwordengeregeldverse
koeienaangekocht.Gemiddeldwordt jaarlijks50%vande
koeienvervangen.Dezezgn.vervanging iskostbaar.Deafgemolkenkoeienwordenwelzoveel mogelijkvetgemest,
maarperkoegeeft.dittocheenverliesvanplm.f150.

-61XIVWaarnemingena_welke_yoor_Wederland_van
Algemeen
Debelangstelling voordeweidebouwneemtindeVerpag.7-8 enigdeStatendelaatste jarensterktoe.Opgrondhiervan
enmedeinverbandmetdeoverschottenaanakkerbouwproducten,mageensterketoenamevandeproductieaanveeteeltproductenwordenverwacht.
Algemeen
Inhetalgemeenishetverschilinklimaattussenzopag.7-12 merenwinterindeVerenigde Statenaanmerkelijkgroter
daninNederland.Ditfeitheefttengevolge,datspeciaal
doordehogezomertemperaturenhetklimaatmindergunstig
isvoordeontwikkeling vangras.
Algemeen
IndeVerenigde Statenkannognietvaneentekortaan
pag.13-15 cultuurgrondwordengesproken.Alsgevolghiervanworden
voorintensievebebouwingalleendegoedegrondengebruikt.
Opvele,plaatsenlaatmenmindergoedecultuurgrondweer
totbosworden.Omdezeredenwordtkunstweide-aanleg als
intensievevormvanweidebouwpractischalleenbedrevenop
gronden,waarleguminosengoedwillengroeien.Hierbijmoet
wordenopgemerkt,datmenwelopgroteschaalvankalken
entstofgebruikheeftgemaakt omdegrondgeschikttemaken
voorvlinderbloemigen.Lichtezandgrond,ondoorlatendekleienveengrondwordenechterinhetalgemeenweinig ofniet
voorditdoelgebruikt.
Bemesting
Alsgeheelbezien,iserbijhetgraslandminderbepsg.13-15 langstellingvoorbemestingdanvoorher-inzaai,kunstweidene.d.Ditwordthierdoorveroorzaakt,datmendoorbemestingdezomeropbrengst,welkegewoonlijk onvoldoendeis,
slechtsweinigkanverbeteren.Doorvervangingvanblijvend
grasland dooringezaaid landslaagtmenhierinwel.
Stikstofbemesting opgraslandwordtzeerweinigtoegepast,omdatklaverdegoedkoopste stikstofproducentwordt
geacht.Hetwordtinhetalgemeennietrendabelgeachtom
deproductieverder optevoerenmetstikstofbemesting.Er
isindeNoordelijkeStatenenigebelangstelling voorvervroegingvandevoorjaarsgroeidoorstikstofbemesting.
Her-inzaai
IndeOostelijke Statenheeftmenveelsuccesgeboekt
pag.I4-I5 metdeher-inzaaivanblijvendgraslandmetladino-klaver
enkropaarofkweekdravik.Speciaaldoordegoedeontwikkelingvandeladino-klaverwordengrote opbrengstverhogingen
verkregen.Hetsucceshangtinsterkematesamenmetdeontwikkeling vandeklaver.
Kunstweiden
Debetekenisvandekunstweideniszeergrootinde
pag.16-18 Verenigde Staten,zowelvoordeveevoederproductie alsvoor
devruchtbaarheid vanhetbouwland.Hetsuccesvandekunstweidenstaatenvaltmetdegroeivandevlinderbloemigen.
Hiernaastvaltdeverschuivingvanhetgebruikvanfijnere
grassen,alsveldbeemdgras,Engelsraaigrase.d.naarde
groverebovengrassen,alskropaar,rietzwenkgrasenkweekdravikop.
Beweiüng
Debeweiding indeVerenigde Statengeschiedtgewoonpag.16-18 lijkineenlanggewas,terwijlookeenvrijlangestoppel
blijftstaan.Hetklaverrijkekunstweidegewasisdanwel
eiwitrijk,maardebezwarenvaneenhoogcelstofgehalte
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inverhouding tot,dekrachtvoederprijzen.
Dezemethodevanbeweiding isnoodzakelijkvoorde
groveregrassoortenenvoorhoog opgroeiendeklaversom
zichinbeweid landtehandhaven,anderzijdsworden opdezewijzeflinke opbrengstenaandrogestofverkregen.
Gebruikte
Vandegrassoorten,welkeindeVerenigde Statengegrassoartenbruiktworden,zijnvooralkropaarenkweekdravikonzeverpag.19-22 dereaandachtwaard.Hetonderzoekbetreffenderassenkcuze,
veredeling enziekteresistentiemet dezesoortenverdient
onzeaandacht.
Gebruikte
Deteeltvanlucerneheeftzichsterkuitgebreid,ook
vünderbloe- inderegenrijkegebieden.Speciaalvalthet,gebruiktin
ruigen
mengsels,op.Hetlijktvanveelbelang,datookinons
p^.23-29 landmeeraandacht aandezesoortwordtbesteed.
Ladino-klavermaakteenwaretriomftocht doordeVerenigdeStatentervervangingvandegewonewitteklaver.
Tothedenheeft dezesoortgeenbevredigende resultatengegeveninonsland.Naderebeproeving eneventueelselectie
vaneenovereenkomstigtype,dataanonze omstandigheden
isaangepast,lijktvanbelang.
Deaandachtkanwordengevestigd opderolklaver,
welkemisschienvoorlangdurigekunstweiden opondoorlatendekleigrondeninaanmerking zoukunnenkomen.
DezaaizaadIndeVerenigde Statenheeftmeneenorganisatieopvoorziening gebouwd,waardoorderassenvangroenvoedergewassen,welke
pag.30-35 inbepaaldegebiedengoed voldoen,maarwaardezaadteelt
moeilijken^weinigrendabelis,gedurende1 - 3 generaties
ondercontrolewordenvermeerderdinvoorzaadteeltbetergeschiktestreken.Deresultatenhiermedelijkenzeergoed.
Opdezewijzekanmenaandemoeilijkheid ontkomen,dat
menindegematigde vochtigeklimaatsgebieden altijdde
rassenvandedrogerewarmegebiedenmoetgebruiken.AangezienmeninEuropadezelfdemoeilijkhedenheeft,zouhet
vanveelbelangzijn alshiereenovereenkomstigeorganisatiezoukunnenwordenopgebouwd.
Veredeling
IndoVerenigde Statenheeftmennaarverhoudingweipag.34-36 nigveredelingsstations,maaropdezestationswordthet
werkopuitgebreideschaalaangepakt.Tussendestationsis
eengoedesamenwerking enwerkverdeling.Mededoordeze
factorenisdeeffectiviteitvandearbeid opditterrein
aanmerkelijkgroterdanhiertelande.
Hetverdient aanbeveling omnategaaninhoeverre
hiertelandegeprofiteerdkanwordenvandewijzevanorganiserenvanditwerkindeVerenigdeStaten.
Irrigatie
DoorirrigatiekunneninhetWestenderV.S.nogenorpag.40-44 meoppervlaktenwoestegrondinvruchtbarecultuurgrond
wordenherschapen.
Demeesttoegepastewijzevanirrigeren (voren-irrigatie)veroorzaakt eensterkebodemerosie.Debelangstelling
voorkunstmatigeberegeningneemtdaardoortoe.
Hetfeit,datinhetzeerregenrijkegebiedaande
WestkustvanOregoninhet"betrekkelijkdrogezomerseizoen
hetkunstmatigberegenenvangraslandmetvoordeelwordt
toegepast,vormteenaansporingvoorhetvoortzettenvande

- 63 proefnemingen opditgebiedinonsland.
Hetaanbrengenvandesproeileiding opwielenomde
verplaatsingskostenteverminderen,lijktookvooronsland
eenaantrekkelijkemethode.
•Tenaanzienvanderuw-voederwinning ligtdesituatie
Wintervoederjvirming indeV.S.geheelandersdaninNederland,doordathet
krachtvoedernaarverhoudingveelgoedkoperisendearpag.45-52
beidslonenveelhogerzijn.
Beperking vandeverliezenaaneiwitenkwaliteitsverbeteringdooreenproducttewinnenmeteenlaaggehalte
aanonverteerbarebestanddelen; ishiernietbijzonderbelangrijk.Hetruw-voederheeftveelmeerdefunctievan
buikvulling engezondheidsvoertenopzichtevanmineralen
envitaminen.
DeindeV.S.genomenproevenbetreffendedeverliezenaanvoederwaardebijdeverschillendeconserveringsmethodenzijnvooronsweinig overtuigend,o.a.omdatgeen
verteringscoefficie'ntenwordenbepaald.
Ensilage
pag.46-51

Maisensilage istothedenindeV.S.verreweghetbelangrijkste,ensilagevangrasenklaverskomtinverschillende strekennuechternaarvoren.Innavolgingvande
maiskuiltmeneengehakseldproductsnelinintorensilo's.Bijuitbreidingvandetotalehoeveelheid ensilagebegintmennuookmetinkuilenineenputvanongehakseldmateriaal.
Dehoeveelheid arbeid,welke indeV.S.pertonsüage
wordtbesteed,isveelkleinerdaninNederland enhetverdientaanbeveling omaandemechanisatie vanhetinkuilen
meeraandachttebesteden,medeomdatdetoepassingvan
snellemethodendanmogelijkwordt.
HetinkuilenvangrasgeschiedtindeV.S.volgens
verschillendekoudemethodenalofnietmettoevoegingen.
Deveelgepropageerdeverwelkingsmethodezondertoevoegingblijktvolgensverschillende inlichtingen eenredelijkgoedproductteleverenalshetklimaattoelaatom
hetgewenstevochtgehalte tebereiken.Invelegevallen
brengtditechtergroterisico'smede,waarommendanook
devoorkeurgeeftaaninkuilenmettoevoegingen.
Detoevoegingvan SO2,waarmede opverschillende
plaatsenwordtgeëxperimenteerd,lijktonsookvoorons
landbeproevenswaard.

Hooiwinning
pag. 51-52

Dekwaliteitvanhetgewonnenhooiisindelaatste
25jarenindeV.S.afgenomendoordehogearbeidslonen
endedaarmedesamenhangendemechanisatie.Hetruiteren
vanklavorhooiishierdoorpractischverdwenen.
Deschuurhooidroginggeefteenbeterproduct,maaris
indegebieden,waardeluchtmoetwordenverwarmd,duur.
Omdezeredenlijkthetooktwijfelachtigofhethierte
landerendabelisteachten.
Hetgebruikvande"crusher"komtvoorbeproevingin
onslandinaanmerking,speciaalbijvoorkunstmatigdrogenbestemdedikstengeligegewassen.

-64MelkveehouBijhetbezoekaanverschillendemelkveehouderijen
derijbedrrjvenbleek onso.a.:
pag.53-60
1.datdeproductieperkoevrijlaagis;
2.dathetkrachtvoerverbruikperkoevelemalenhoger
ligtdaninonsland;
3.dataandemelkwinning veelzorgwordtbesteed;
4.datdekostprijsvandemelkvrijaanzienlijkhoger
ligtdaninNederland.
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