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l.

INLEIDING
De opslag van voordroogkuilvind-tin ons land voornamelijk plaats

in broodkuilen, afgedekt met plastic of plastic en grond. In het algemeen
is deze vorm van opslag nog vrij ~sovisorischuitgevoerd. Hierdoor kunnen
tijdens de bewaring extra verliezen optreden, wat hogere voerkosten oplevert. Om deze reden en als gevolg van de ontwikkeling van het mechanisch
uithalen van kuilvoer wordt het aanleggen van verhardingen gewenst, Hiervoor moeten echter vrij hoge investeringen worden gedaan. Be vraag is daardoor actueel of andere vormen van opslag voordeliger zijn. Om hierover meer
informatie te krijgen zijn door middel van program-planning verschillende
mogelijkheden van voeropslag in bedrijfsverband met elkaar vergeleken.
Het onderzoek is uitgevoerd door een als volg-t samengestelde werkgroep
van het Proefstation voor de Rundveehouderij :
Ing, A , R , Ridder, voorzitter/rapporleur;
Ir. J. Doornbos, rapporteur;
Ing. H. Van Dijk;
van het Consulentschap in algemene dient voor Landbouwwerktuigen en.Arbeid :
Ir. H. J. Delbrugge,
Ing, L. van Loo;
van het Consulentschap in algemene dienst voor Boerderijbouw cn -inrichting :

J. Hop,
Ing. L. Prinsen.
Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van Ing. S. de.Jong
van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Veevoeding.
Het doel van de studie was vast te stellen wat de invloed van de methode van opslag van voordroogkuil is op de rendabiliteit van het veehouderijbedrijf. Daartoe werden de volgende opslagmethoden met elkaar vergeleken :
Broodkuilen op verharding
Sleufsilo1s
Torensilo1smet mechanische voedering
De berekeningen hebben betrekking op weidebedrijven. Zowel gezinsbedrijven (van 25 tot 30 ha) als ook tweemansbedrijven (van 35 tot 70 ha)
zijn in het onderzoek betrokken. Afhankelijk van het bedrijfsplan kan hulp
worden verleend door een loonwerker. Voor het voeren en melken zijn 2 mechanisatieniveaulsonderscheiden. Bij het voeren heeft dit alleen betrekking op de rijkuilen en de sleufsilols,Om de invloed van de melkproduktie

op het bedrijfsresultaal en de bedrijfsorganisatie na te gaan zijn 2 produktie-.
niveaufs aangehouden n e l e 5000 kg en 6000 kg melk per koe.
De studie is gebaseerd op de stand van de techniek en de prijsverhoudingen van 1975. Met betrekking tot het graslandgebruik en de voederwinning
zijn voorlopige normen gebruikt die in 1974 door een werkgroep "Graslandgebruiksp%amenU zijn opgesteld,

GRASLA.ND EN VOEDERWINNING

2.
2.1

0

Het gaat in deze studie om bedrijven met alleen grasland, waar de koeien
dag en nacht weiden. Het omweiden gebeurt om de 4 dagen. Het grasland wordt
zoveel mogelijk afwisselend geweid en gemaaid, Alle ruwvoer wordt in de vorm
van voordroogkuil gewonnen.
2.2.
De veestapel bestaat alleen uit melkkoeien, Bet jongvee wordt elders
opgefokt. De veebezetting per ha kan varTeren van 2,3 tot een met 2,72 melkkoeien per ha, De koeien kalven in de winter af met een gemiddelde kalfdatum
van l februari,

Bij een veebezet.ting van 2,3 melkkoeien per ha kan per dier per staldag 10,3 kg droge stof worden gewonnen. Het maaipercentage is daarbij ca,
150, De koeien nemen in de winter per dag netto 9 kg droge stof uit voordroogkuil op. Bet overschot aan rumoer (1 $ 9 kg ds per dier per dag) wordt
"op stamu verkocht, Bij een veebezetting van 2,72 melkkoeien per ha is de
opname 6 , 8 droge stof per dier per dag (maaipercentage ca. 120). Bet tekort
aan ruwvoer wordt aangevuld met krachtvoer, De veebezetting is zodanig
gekozen dat gemiddeld ruim voldoende structuurgevend ruwvoer kan worden
verstrekt. De kans dat voedingsstoornissen gaan optreden is dan gering, sse en
de individuele koeien kan de opname echter verscbillen, Om aan dit bezwaar teL
gemoet te komenwordt groepsvoederingtoegepastmet eenvreetbreedtevan60 cmperkoe,
2.4.

Verliezen
In de berekeningen is uitgegaan van broodkuilen en sleufsiloqszonder

gronddek. De broodkuilen worden afgedekt met 2 zwarte PE-folies van 0,15 mm.
Bij de sleufsilo's worden langs de wanden zeilen gehangen die elkaar boven
de silo overlappen. Daar overheen wordt nog een zeil aangebracht dat van
boven met oude autobanden en rondom met een kraag zand wordt vastgelegd.
In de torensilo wordt het kuilvoer steeds afgedekt met een PVC-zeil van
O,l3 mm. Indien op bovenstaande wijze te werk wordt gegaan kunnen de conserverings- en bewaringsverliezen voor alle opslagsystemen op 8 % droge stof
worden gesteld, Voor de voerverliezen is 5 % aangehouden.
2.5e

De rijkuilen liggen op betonnen platen van 7 m. breed. Ze sluiten aan
op een voort errein (annex kavelpad) van 8m. breed. Tussen de kuilplaten

ligt een onverharde strook van ca. 2 meter, waarin het afdekplastic kan
worden vastgelegd, De prijs per rn2 plaat (incl. BW en grondwerk) is gesteld op f 32,-,
De sleufsilo's hebben rechtopstaande wanden, Op het gezinsbedrijf
is de wandhoogte 1,50 m en op het tweemansbedrijf l,75 m. Langs de wanden
en tussen de silotsis een grondwal aanwezig. Deze biedt voordelen bij het
vullen (veiliger vastrijden) en het afdekken van de silo, In alle gevallen
is uitgegaan van twee sleufsilolsvanwege :
een betere keuze tussen de partijen ;
het opvoeren van overblijvende partijen in de volgende winter ;
het minder vaak bijvullen per silo,
De prijs per m3 is voor het gezinsbedrijf gesteld op f 44,- en voor het
tweemansbedrijf f 36,
Bij de torensilo is uitgegaan van de gemiddelde prijs van de belangrijkste typen siloqs,die momenteel worden gebouwd. Op alle bedrijven wordt
het ruwvoer in één silo opgeslagen, De afmetingen van de silo's bij diverse
oppervlakten zijn gebaseerd op gegevens die het verband weergeven tussen
de stapelhoogte en het m3-gewicht (zie bijlage l),
De afmetingen van de kuilen en de silots zijn zo gekozen, dat de
woessnelheid voldoende groot is om problemen met broei %e voorkomen. En bijlage 2 zijn de investeringen van de ruwoeropslagsystemen op bedrijven van
30 ha en 45 ha weergegeven.

-.

3*

3.1

AIIBEID EU MECILA-NISASIE
e

Arbeidsaanbod

Gezinsbedrijf
------------Ket arbeidsaanbod van de boer en de gezinsleden is gesteld op 3040
uren. De verdeling van het aanbod over het jaar is:
Februari t/m augustus: 135 mu per halve maand
September t/m januari: 115 mu per halve maand
Tweemansbedrijf

--------------m

Het arbeidsaanbod van het gezin en de verdeling daarvan over het jaar
is gelijk aan dat van de gezinsbedrijven, Voor de vaste medewerker is bruto
2400 mu aangenomen. Netto betekent dit 2245 uren inclusief 125 overm.ren. De
benodigde overuren zijn berekend tegen f 16,67 per uur. De uren van de vaste medewerkers zijn verdeeld over het jaar volgens de richtlijnen.van de
CAO. Ook bij het gebruik van overuren zijn de CAO-voorschriften in acht genomen.
3.2.

Veldwerk

Gezinsbedrijf

--------m----

Bij het gezinsbedrijf is sprake van volledig loonwerk (LW). Dit betekent dat het maaien, hetinkuilen, het uitrijden van mengmest en het onderhoud van sloten door de loonwerker worden uitgevoerd. De perceelsgrootte is
gesteld op 2 ha, bij een gemiddelde afstand tot de bedri.jfsgebouwen van 500
m.
Er is een trekker opgenomen met ca. 40 pk aftakasvermogen. Bij deze
keuze is rekening gehouden met de benodigde pk's voor de cirkelmaaier en het
benodigde hefvermogen van 1500 2, 2000 kg voor de kuilsnijvork. De hoogte van
de opslag van het kuilvoer is gemiddeld 1,6 m. Omdat wordt aangenomen dat
de kuil in het midden ook wel eens hoger is dan 1,75 m is de kuilsnijvork
voorzien van een hefmast.
De cirkelmaaier met 1,65 m werkbreedte is bedoeld voor het bloten van
het grasland. Bij maaipercentages van ca. l50 en 120 wordt respectievelijk
en 80 % van de oppervlakte een keer gebloot.
Het grasland wordt gesleept met een driedelige weidesleep met een werkbreedte van 4,l m. In het voorjaar wordt alle grasland'eenkeer met de weldesleep bewerkt en verder na de eerste snede alleen de te maaien percelen.
De kunstmest is opgeslagen in een kunstmestsilo. Van hieruit wordt het
50

%

meteenog dehefinrichtinggemonteerde s t r o o i e r o v e r . h e t l a n d g e b r a c h t . Er wor
per jaar vijf keer geschud.
Het schudden en wiersen doet de boer zelf. Uitgaande van de stelregel
dat het schudden per keer niet langer dan 2 % 2,5 uur mag duren, is een cirkelharkschudder met een werkbreedte van 5,0 m gewenst. Bij het wiersen heeft
dit werktuig een werkbreedte van 4,0 m (&dn zwad) of 4,5 m (twee zwaden).
Het tarief voor het inkuilen, inclusief het vastrijden, van lang materiaal in de rijkuil of sleufsilo bedraagt f 150,-- per ha. Hierbij is de opraapwagen voorzien van enkele messen. In de torensilo wordt ook lang materiaal ingekuild. De boer heeft zelf een &osbak, een doseerinstallatie en een
aanzuigblazer, aangedreven door een stationaire motor met tenminste 80 pk
aftakasvermogen. De torensilo is voorzien van een bovenlosser/verdeler Bet
loonwerktarief voor het vullen van de torensilo bedraagt eveneens f 150,-per ha.

.

Voor het mengen van de mest is een zwaarder en daardoor duurder type
mestmixer gekozen, omdat die bewezen heeft in de praktijk te voldoen.
Tweemansbedrijf
--------------De perceelsgrootte op de tweemansbedsijven is 4 ha, gelegen op gemiddeld 500 m van de bedrijfsgebouwen. Bij deze bedrijven is sprake van drie
niveau" van inschakeling van de Loonwerker, te weten eigen mechanisatie

(EM), gedeeltelijk lsonwerk (GEW) en volledig loonwerk (LW). Welke werkzaamheden hierbij in loonwerk worden uitgevoerd blijkt uit onderstaand overzicht.
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In het geval van eigen mechanisatie (EN) is naast de trekker van ca.
40 pk nog een iets zwaarder type opgenomen; dit in verband met het feit dat
voor het maaien een cirkelmaaier van 2,l5 m wordt gebruikt. Het bloten gebeurt ook met deze machine. Bij maaipercentages van ca. l5 en 120 wordt r e s ~
pectievelijk 50 % en 80 % van de oppervlakte &dn keer gebloot.
In het voorjaax worden alle percelen een keer bewerkt met een 5,O m
brede weidesleep en verder na de eerste snede alleen de te naaien percelen,
Voor het strooien van kunstmest wordt een getrokken strooier met een bakin-

houd van 1000 1 gebruikt. De strooier wordt gevuld vanuit een kunstmestsilo.
Voor de verwerking van drijfmest is een mengmestcombinatie met een tankinhoud van 5000 1 genomen.
Het schudden wordt uitgevoerd met een cirkelschudder van 4,8 m en een
cirkelharkschudder van 5,O m. De cirkelharkschudder kan bij het wiersen één
zwad (werkbreedte 4,O m) of twee zwaden (werkbreedte 4,5 m) maken.
Bij het inkuilen in een rijkuil of sleufsilo wordt het voorgedroogde
gras aangevoerd met een opraapdoseerwagen. Met een grasvork met een hydraulisch afschuifbord wordt het aan de hoop gezet. De opraapdoseerwagen wordt
in de stalperiode als voerwagen gebruikt, waarbij het kuilgras met een hydraulische kraan wordt geladen. Het inkuilen in een torensilo gebeurt met,
een opraapwagen (voorzien van enkele messen). De benodigde vul- en losapparatuur (losbak, doseerinstallatie, blazer en aandrijfbron en bovenlosser/verdeler) wordt door de veehouder zelf aangeschaft.
Bij de situatie van gedeeltelijk loonwerk (GLW) is sprake van dezelfde
mechanisatie en werkuitvoering als bij eigen mechanisatie (EN), uitgezonderd
het uitrijden van mengmest en het inkuilen. De mengmestcombinatie, de opraapdoseerwagen en de grasvork komen dus te vervallen. De loonwerker zet bij het
vullen van zowel de rijl.mil en sleufsilo als de torensilo de opraapwagen in.
Bij het voeren uit de rijkuil of sleufsilo wordt het kuilg~asnu met een
kraan geladen op een voerwagen die geschikt is voor de verwerking van lang
materiaal.
Vergeleken met gedeeltelijk loonwerk wordt bij volledig loonwerk (LW)
ook nog het maaien afgesto-tennaar de loonwerker.
Aangepaste
mechanisatie bij de rijkuil en sleufsilo
...................................................
Naast genoemde mechanisatie bij de rijlniil en sleufsilo is in tweede
instantie nog een goedkopere mechanisatievomn gekozen. Hiertoe is bij de situatie: eigen mechanisatie (EN) de opraapdoseerwagen vervangen door een opraapwagen. De hydraulische laadkraan komt te vervallen, omdat nu met een
kuilsnijvork wordt gevoerd. In het geval van gedeeltelijk en volledig loonwerk (GLW en LW) worden de laadkraan en de voor lang materiaal geschikte
voerwagen eveneens vervangen door een kuilsnijvork.
Bijlage 3 geeft voor het gezins- en tweemansbedrijf bij de verschillende bedrijfsopzetten een overzicht van de werktuigen. In bijlage 4 zijn de
jaarlijkse kosten van de werktuigen wcergegeven. Bijlage 5 vermeldt de normtijden van de veldwerkzaanheden.

Afkalfpatroon
------------Uitgangspunt is een vrij regelmatig afkalfpatroon over de stalperiode
(gemiddeld l febmari). Dit resulteert in het hoogste percentage melkgevende
koeien in de maanden april t/m augustus en het grootste aantal kalveren in
de maanden november t/m maart.
Machinaal
melken
---------------Voor het melken is uitgegaan van een twaalfstandsvisgraatmelkstal met
automatische afneemapparatuur. Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd met als
melksysteem een achtstandsvisgraatme1.kstal met lichtsignalering.
Voeren
-m----

Aan de jonge kalveren wordt de eerste drie dagen twee maal per dag
biest verstrekt; daarna aangemaakte melkprodukten. Op een leeftijd van één
week wordt een groot deel van de kalveren verkocht. De aan te houden kalveren blijven nog een week langer op het bedrijf. Op een leeftijd van twee weken gaan ze naar een centraal jongvee-opfokbedrijf.
De melaoeien worden twee maal per dag gevoerd met voordroogkuil. Op
het gezinsbedrijf met sleufxilo9x of rijbilen wordt het voer twee keer per
week met een Isuilsnijvork uitgehaald en op de voergang geplaatst. ûp het
tweemmsbedrijf haalt men het voer met een hydraulische kraan uit de silo,
Het transpor% en de verdeling van het voer gebeurt met een opraapdoseer- of
loswagen me% zij-afvoer.
Daarnaast zijn nog aanvullende berekeningen gemaakt met een eenvoudiger

.

werktuigenpark (zie 3.2. )
Op de torensilobedrijven voert men twee maal per dag. Ket kuilvoer komt
via de mechanische voerinstallatie voor de koeien.
Stalreiniging en algemene verzorging
-------------m-----

--m

Ket stalreinigen en de algemene veeverzorging bestaan uit een groot
aantal werkzaamheden. Deze staan vemeld in bijlage 6, waar bovendien de
normtijden zijn gegeven die in de berekeningen zijn opgenomen.
Vaste aarbeidsbehoefte
--------------------m

Naast de reeds genoemde variabele arbeidsbehoefte zijn er een aantal
werkzaamheden die bijna niet veranderen onder invloed van het aantal dieren
dat verzorgd moet worden. Deze staan eveneens vermeld in bijlage 6. Bijlage

7 geeft de vervangingswaarde en de jaarlijkse kosten van het aangepaste
werktuigenpark.

4.1.
Voor het tweemansbedrijf zijn standaardontwerpen van ligboxenstallen
met vrijstaand melkhuis aangehouden. De ligboxenstallen op de bedrijven
met rijkuilen en sleufsilo's zijn voorzien van een brede voergang. Op de
bedrijven met een torensilo is een brede voerbak met daarboven een doserende voerband met afstrijker aanwezig. In deze staluitvoeringen met tweemaal twee rijen ligboxen is groepsvoedering met een vreetbreedte van ongeveer 60 cm per koe toe te passen.
Bij voldoende ruwvoer, ongeveer 9 kg droge stof per dier per dag, kan
met een beperkte vreetbreedte van 30 - 40 cm per koe worden volstaan, Hoewel er meer mogelijkheden van stalindeling zijn waar voorraadvoedering met
een beperkte vreetbreedte kan worden toegepast, is hier gekozen voor het
staltype met tweemaal drie rijen ligboxen. Deze stalvorm kan zowel met een.
voerbak als met een voergang worden uitgevoerd.
Voor de berekening van de bouwkosten (zomer 19'75) van de versehillende ligboxenstallen is uitgegaan van :
roostervloeren in de looppaden van de koeien,
een diagonaal voerhek en voldoende waterbakken
buitenwanden (op staal gefundeerd) van Z- steens metselwerk, een on-

geasoleerd abc-golfplatendak en een houten spant met twee ondersteuningen.
spantvakken van 4,40 m.
Als stalverlenging wordt steeds een spantvak van

4940a aangehouden,

zodat de stal met groepsvoedering (2 + 2-rijig) met 15 koeien en die met voorraadvoedering (3 + 3-rijig) met 24 koeien per extra spantvak wordt vergroot.
De melkveestapel kan in de verschillende stallen in 2 en zonodig in
3 produktiegroepen worden ingedeeld. Net krachtvoer wordt in de melkstal
verstrekt ; noodzakelijke aanvulling hierop wordt bij groepsvoedering aan
het voerhek en bij voorraadvoedering via een bijvoerautornaat gegeven. In
het vrijstaande en geasoleerde melkhuis zijn bijruimten en andere noodzakelijke voorzieningen aangebracht (zie bijlage 8 ) -

4.2,
Het stalgebouw voor het gezinsbedrijf 'bestaat uit een 2 -t l rijige
ligboxenstal met een doorlopende brede ( 5 , 2 0 m) voergang. Bij dit kleinere
bedrijf zijn de bi jruimten (1 2 stands visgraatmelksta$ en melkkamer) en
de voorzieningen ( opvangbox, zieken- en afkalfstal en kalverstal) in het
verlengde van de ligboxenstal onder hetzelfde dak ondergebracht, Met de

gekozen stalindeling is het mogelijk groepsvoedering met een vreetbreedte
van minimaal 60 cm per koe toe te passen. D@ melkkoeien kunnen in deze
stalvorm in 2 produktiegroepen worden gestald. Voor de berekening van de
bouwkosten zijn dezelfde punten als voor het grote bedrijf aangehouden.
Per extra spantvak van 4,40 m kunnen bij deze stalopzet steeds 12 koeien
meer worden gehuisvest.

4.30
Voor de berekening van de benodigde erfverharding is uitgegaan van
een toegangsweg (20 m) van 4 m breed met een aftakking naar en langs het
melkhuis. Vbbr en achter de stal is de erfverharding 10 m langs de stal
3 m breed. Bij toepassing van een torensilo komt de erfverharding achter
de stal te vervallen. (zie bijlage 9)

De investeringen in de gebouwen en de erfverharding zijn weergegeven
in bijlage 10 t/m 12.

5

OPBRENGSTEN EN KOSTEN MELKVEE

5.1 *

De saldoberekeningen gaan uit van een melkproduktie van 5000 kg melk
per koe en een melkprijs van f 0 , 5 2 per kg, E r is rekening gehouden met
een tanktoeslag en energiekosten voor de melktank. Bovendien zijn berekeningen gemaakt met 6000 kg melk per koe. Daarbij is aangenomen dat voor
de meerproduktie van 1000 kg melk 500 kg krachtvoer per koe extra nodig is.
In beide gevallen is de veebezetting gelijk gehouden,
Voor de berekening van de omzet en aanwas is uitgegaan van 30 $ kalveren en 27 $ pinken van het aantal aanwezige koeien. Voor de vervanging
is 25 $ aangehouden. De prijzen voor de dieren, die worden verkocht zijn :
Nuchtere kalveren
f 275
Jongvee ca, l jaar
Vervangen (oude koeien)
5.2.

f 650
f1200

Kosten
De benodigde hoeveelheid krachtvoer is berekend aan de hand van nor-

men die verstrekt zijn door de reeds in de inleiding genoemde Werkgroep
Gra~landgebruiksplannen~
Het jongvee, dat nodig is voor vervanging, wordt opgefokt op een centraal opfokbedrijf. De prijs per dier per dag is gesteld op f 2 , I S . De
saldoberekeningen zijn weergegeven in bijlage 13.

*

I n figuur l zijn de uitkomsten van de programmeringen van het gezinsen het tweemansbedrijf weergegeven in guldens arbeidsinkomen per bedrijf bij
verschillende opslagsystemen en bij toenemende bedrijfsoppervlakte. Bij bespreking in vrij brede kring is gebleken dat bij de torensilobedrijven rekening is gehouden met extra energiekosten voor de torensilo plus f 35,- per
ha voor brandstof voor de trekkers. Dit bedrag is ca. f 10,- per ha te hoog
omdat het vastrijden van de voordroogkuil en het voeren tijdens de stalperiode met de trekker achterwege blijft.
Dientengevolge zijn de arbeidsinkomens op de torensilobedrijv'en, afhanf 7 2 5 , - hoger dan in de resultaten is
kelijk van de oppervlakte, f 350,weergegeven.

-

F i g u u r 1: Arbeidsinkomen p e r b e d r i j f b i j v e r s c h i l l e n d e b e d r i j f s o p e r v l a k t e n
e n b i j d r i e s y s t e m e n van r u w v o e r o p s l a g .
F i g u r r 1 : E a r n e d jncome p e r farm f o r d i f f e r e n t a r e a s a n d t h r e e s t o r a g e s y s t e m s f o r roughage

6.1.

De arbeidsinkomens van de gezinsbedrijven met rkjkuilen en van die met
sleufsilo's verschillen niet van elkaar, De rendabiliteit van deze beide systemen is op de gezinsbedrijven gelijk. Het arbeidsinkomen op de bedrijven
met een torensilo ligt echter op een aanmerkelijk lager niveau. Bij 25 ha
is het verschil ten opzichte van de beide eerstgenoemde systemen ca. f 16.000
en bij 32,5 ha f 15.000, Dit grote rendabiliteitsverschu is een gevolg van
de volgende 3 oorzaken:
Hoge investeringen per m3 voer. De investering in deze vrij kleine toy
rensilo is per kubieke meter ruwvoer hoog. Daarbij komen nog de hoge
investeringen voor de bijkomende mechanisatie, zoals de doseerinstallatie, de blazer, de bovenlosser/verdeler en de electrische installa-

-

tie (zie bijlagen 2, 3 en 4).
Geringe besparingenten aanzien van gebouwenkosten. De torensilo biedt
de mogelijkheid tot het exploiteren van een 2 e 2-rijig stalgebouw zonder centrale voergang. Hiervoor in de plaats komt dan een mechanisch
voersysteem. De totale gebouwenkosten zijn lager dan die van een 2 + 2rijige stal met centrale voergang, De totale besparingen zijn voor het
staltype van deze gezinsbedrijven echter van geringe betekenis.
Onvoldoende benutting van de arbeidsbesparing, De torensilo levert
op deze bedrijven in de stalperiode een arbeidsbesparing op van ca,
40 maminuten per dag. Uit de berekeningen komt naar voren dat deze
niet rendabel in het bedrijf worden benut. De oorzaak is dat bij de
voederwiming bijna geen arbeid wordt bespaard (zie 6 . 3 . ) .
6.2.
Op de tweemansbedrijven levert de sleufsilo het hoogste arbeidsinko40 ha) is het verschil ten opzichte
men op. Bij de kleine oppervlakten (35
van de bedrijven met rijkuilen f' 050. Dit verschil wordt groter naarmate de
oppez~laktetoeneemt. Bij 70 ha is het arbeidsinkomen op de '%sleufsilobedrijvenw j-' 1900 hoger dan op de bedrijven met rijkuilen. Dit is een gevolg van
het feit dat per m2 vloeroppervlak meer droge stof opgeslagen kan worden

-

omdat de sleufsilo's hoger zijn. Dit geeft een hoger gewicht per m3 voer
dan bij de rijkuilen.
Op de kleinere tweemansbedrijven met torensilo is het arbeidsinkomen
ca. f 10,000 lager dan dat van bedrijven met sleufsilo% en rijkuilen.
De verkzaring hiervoor is reeds gegeven blj de gezinsbedrijven, Bij grotere
oppervlakten wordt dit verschil kleiner. Figuur I laat zien dat vanaf
ca, 70 ha en 160 melkkoeien met de torensilo een hoger arbeidsinkomen

wordt verkregen dan met rijkuilen. Dit is in de eerste plaats een gevolg van
de betere benutting van de grotere torensilofs (hoger gewicht per m3 ) ,
Bovendien zijn de investeringen van de bijkomende mechanisatie per m3 opgeslagen voer lager. Ook zijn de gebouwen op de torensilobedrijven aanmerkelijk goedkoper, Naast het ontbreken van een centrale voergang is tevens
de vreetbreedte per melkkoe teruggebracht van 60 cm naar 40 cm per melkkoe,
Bierbij maakt men gebruik van het systeem van voorraadvoedering waarbij
de dieren dienen te beschikken over minimaal 9 kg ds per dier per dag.
Bij 50 ha is een 3 + 3-rijige stal ca. f 43.000 en bij 70 ha ca. f
69.000 goedkoper dan een 2 I- 2-rijige stal. Uitgedrukt in jaarlijkse kosten is dit een voordeel van f 5.100 bij 50 ha en van f 8.200 bij 70 ha
(zie bijlage 14),
Tenslotte wordt op de grotere torensilobedrijven de vrijkomende arbeid beter benut dan op de kleinere. Deze betere benutting resulteert in
lagere arbeidskosten per bedrijf.

Tabel l

Melkkoeien (mk) totaal en per ha bi j verschillende opslagsystemen
Rijkuilen,

Sleufsilots

Torensilo's

Oppervlakte
totaal mk

total dc

mk per ha

do per ha

totaal mk

total dc

mk per ha

dc per ha

Area
Unwalled olamps*

Table l

(?lampsilos

Tower silos

Dairy cows (dc) total and per ha for different systems of storage

Storage of silage at a concrete floor outdoors. The silage is covered
with a plastic sheet.
Tabel l geelt het aantal melkkoeien per bedrijfsoppeyvlakte en de
veebezetting per ha weer. Bij 25 ha is de arbeid nog niet beperkend waardoor voor elk opslagsysteem de hoogste veebezetting wordt aangehouderi.

Vanaf bijna 30 ha wordt de arbeid tijdens de voederwinning (mei

-

juni)

beperkend. Bij 30 ha daalt de veebezetting tot Z963 & per ha en daarna
verder tot de benedengrens : 2,3 mk per ha. De bedrijfsopzet met rijkuilen en sleufsilo's komt tot de maximwn oppervlakte van 32,SO ha met 75 m k ,
De torensilobedrijven komen,tot 33,20 ha met 76 melkkoeien, Eoewel de torensilo met mechanisch voersysteem tijdens de stalperiode we9 een arbeidsbesparing oplevert (0,4 manminuten per dier per dag) is dit in bedrijfsverband
gezien niet van betekenis. Het blijkt dat de omvang van het bedrijf bepaald
wordt door de beschikbare arbeid in de voederwinningsperiode, Bet verschil
in arbeidsbehoefte tussen de rijkuilen en sleufsilotsenerzijds en de torensilo anderzijds is tijdens deze periode zo gering dat hierdoor slechts
l melkkoe extra gehouden kan worden.

Tabel 2

Aantal melkkoeien per bed~ijfsoppervlakte,veebezetting per ha

-

-

en organisatie. (EM Eigen Mechanisatie, GW
Gedeeltelijk
(d;weemans'bedri
fl)
loonwerk, LW = Loonwerk) M e B e Zie organisatieschelraa ',L?.
Torensilots

Rijkuilend-Sleufsilo9s
Ba per bedrijf
totaal&

&/ha

organisatie

aantal mk

mk/ha

orgmisatie

m
m
m
(5393 ha)

1,7 ha)
(35 ha)

GLW(

GLW( 25
GLW

ha)

GLW(~I,2 ha)
LW ( 1 8 ~ 8
ha)

l 61

2,30 GLW

Area
Unwalled clarnps4- Clamp silos
Table 2

Tower sil~s

XTwnber of dairy cbws per farm area, stockingrate per ha and organimechanization, GLW-partial contract work, LW=contract
zation. ( E M = O ~
work)

.

Uit tabel 2 blijkt dat tot en met 45 ha de arbeid niet beperkend is;
daardoor kan de hoogste veebezetting worden aangehouden. Bij de opzet met
een torensilo wordt al bij

45 ha overgeschakeld

op de laagste veebezetting.

Dit houdt verband met de keuze van de stal en de consequentie van het voersysteem. Het blijkt namelijk voordeliger te zijn een 3 c 3-rijige stal met
voorraadvoedering (vreetbreedte 40 cm) te kiezen dan een 2 + 2-rijige stal
met groepsvoedering (vreetbreedte 60 cm); dit ondanks het feit dat met de

3 c 3 rijige stal bij dezelfde oppervlakte minder koeien gehouden kunnen
worden, Dit houdt verband met de eis dat bij voorraadvoedering in de winter

9 kg ds per dier per dag aanwezig moet zijn.
Na 45 ha komt bij alle plannen de lichtste veebezetting naar voren.

Bij de rijkuilen en sleufsilotszijn op het bedrijf met 50 ha minder koeien
dan op het bedrijf met 45 ha, Bet is niet rendabel een zwaardere veebezetting
via overuren en het inschakelen van de loonwerker te realiseren. De oorzaak
hiervan is dat het verschil in saldo per ha van de veebezetting met 2,3
mk per ha en de veebezetting met 2,72 mk per ha gering is (;ie bijlage 13).
Dit is tevens de reden dat bij dezelfde oppervlakte de uitkomsten van de
diverse bedrijfa p l m e n niet veel verschillen (zie bijlage IS), Als voorbeeld volgt hier het bedrijf met 50 ha @n t31eufsLlofs.

Plan l
Plan 2
Plan 3
t

l31

5,
eigen mechanisatie en 2,3 5per ha

f 139.857

m k , eigen mechanisatie en 2,62 mk per ha

f

139.479

136 mk, 42 ha eigen mechanisatie en 8 ha gedeelf 136.291
telijk loonwerk en 2,72 mk per ha

6.5.
Zowel bij de rijkuilen en sleufsilo9sals bij de torensilo's worden,
naarmate de oppervlakte groter wordt, ste,edsmeer werkzaamheden afgestoten
naar de loonwerker, (tabel 2) 'Voor de rijkuilen en sleufsilo9s is bij 72,8
ha de grens bereikt, Er is dan geen arbeid meer beschikbaar en de loonwerker is volledig ingeschakeld. Het aantal melkkoeien is das 167. De bedrijfsopzet met torensiLolsheeft de grens bereikt met 75>4ha en 173 melkkoeien.
Uit tabel 2 blijkt dat aan het einde van het traject het torGnsilobedrijf
meer melkkoeien kan houden.
Evenals bij het gezinsbedrijf blijkt de voederwinningsperiode een
knelperiode te zijn (mei - juni). Tevens komt uit de berekeningen naar voren
dat de arbeidsbehoeft e voor inkuilen op de (grotere) torensilobedrijven niet
\
geringer is dan op de rijkuil/sleufsilo-bedrijven. Zolang de voederwinningsperiode als knelperiode moet worden aangemerkt zal de voederwinningsmethode
met de laagste arbeidsbehoefte de maximale omvang van het bedrijf bepalen.

Door het inschakelen van de loonwerker kan de arbeidspiek tijdens de voederwinning worden afgevlakt en kunnen bij toenemende oppervlakte meer koeien
worden gehouden. Het gevolg is dat de knelperiode wordt verschoven naar de
stalperiode. Dit is het geval bij die oppervlakte waar de loonwerker volledig is ingeschakeld. De torensilo met mechanische voedering geeft op deze
bedrijven tijdens de stalperiode wel een arbeidsbesparing,
Hieruit volgt, dat alleen op degrotere torensilobedrijven (meer dan
7 0 ha) de vrijkomende arbeid wordt benut door het houden van extra melk-

koeien.

7.16
In de programmeringen is er van uitgegaan dat op alle tweemansbedrijven (35
75,4 ha) met eigen mechanisatie (m)een zelfde werktuigenpark aanwezig is. Dit geldt ook voor de opzetten met gedeeltelijk loonwerk (GLW) en
volledig loonwerk (LW). Deze mechanisatieniveau8s aijn afgestemd op een tweemansbedrijf van 45 ha. De kleinere bedrijven (35 - 45 ha) hebben hierdoor een
te zware mechanisatie.
In een aanvullende programmering is nagegaan wat de invloed is van een
vereenvoudigde mechanisatie op het arbeidsinkomen. Eiertoe is bij alle 3 opslagsystemen de twaalfstandsvisgraatmelkstal vervangen door een achtstands.

-

De apparatuur voor automatische afname en de meetglazen zijn achterwege gelaten. Tevens zijn op de sijkuil- en sleufsilobedrijven de k~aanen de opxaapdoseemagen vervangen door een kuilvoersnijder en een (eenvoudiger) opraapwagen (zie bijlage 7). Door deze aanpassing worden de jaarlijkse werktuigkosten op bedrijven met rijhilen en sleufsilo% ca. f 70.000,- lager. ûp de
torensilobedrijven is op ,d.eze wijze f 4.600,- aan jaarlijkse kosten bespaard.
Bovendien zijn als gevolg van de vervanging van de twaalfstandsvisgraatmelkstal door een achtstands, de jaarlijkse gebouwenkosten f l.200,- lager.
Invloed van de aangepaste mechanisatie op het aantal melkkoeien en
de organisatie

Rijkuilen / Sleufsiio8s

m
m

2,72
2,72
2,30
2,30
2,30

m
m
38,4 ha
GLW 16,6 ha

Ea\l

29 30
2,30
2930
total do

dc/ha

Torensilofs

109
1 o4
115
127

GLW
LW

138
150
161

osgalaization

total dc

~

m
m
m
m

95

38,3 ha
GLW 16,7 ha
GLW
GLW
LW
&/ha

organization

Area
Unwalled clamp/~lamp silos

Tower silos

Influence of adapted mechaniaation to number of dairy cows and organization

Uit tabel 3 blijkt dat bij de aangepaste mechanisatie eerder een beroep
op de loonwerker moet worden gedaan. Door de lagere capaciteit van het werktuigenpark stijgt de arbeidsbehoefte. Hierdoor wordt de maximale oppervlakte
eerder bereikt. Bij de rijkuilen is dat bij 65 ha en 150 melkkoeien het geval en bij de torensilo bij 7O,2 ha en 161 melkkoeien. Het verschil in aamtal koeien tussen de rijkuilen en de torensilo% is nu I 1 in plaats van 6'.
Dit wordt veroorzaakt doordat nu d.e kuilsnijvork wordt vergeleken met het
mechanisch voersysteem van de torensilo. Bij de hoge mechanisatiegraad betrof dit een kram met opraapdoseehagen,
Arbeidsinkomen van het gezin bij toepassing van een aangepaste mechanisatie in vergelijking met de oorspronkelijke mechanisatie in
guldens

Area in ha

Earned income of the family with application of an adapted mechanization in comparison to the original mechanization in Dutch
florinx
Het verschil in arbeidsinkomen op de rijkuil/sleufsilobedcjjven van
40 en 45 ha is ca. 12.000 gulden ten gunste van de aangepaste mechanisatie.
Bij 65 ha is het verschil f 4.400. Op de torensilobedrijven zijn de verschillen minder groot omdat de aanpassing ten aanzien van de mechanisatie minder
ingrijpend is (zie bijlage 7). Uit het voorgaande blijkt dat.in bedrijfsvexband gezien vrij Zang met een fleenvoudigemechanisatieHy.ois-taankanworden,
bij rijkuilen zelfs tot 65 ha. Ten aanzien van het melken moet echter worden

opgemerkt dat hierbij rekening gehouden moet worden met de totale melktijd.
Er van uitgaande dat de melktijd totaal niet langer mag zijn dan 2 uur,
wordt hierdoor bepaald wanneer op een ander systeem moet worden overgegaan,
Bij P M kunnen per uur ' j 0 koeien worden gemolken. De grens zal, rekening
1 8
houdend met droogstand, tussen de 100 en 120 melkkoeien liggen. Dat komt in
deze programmering neer op 50 tot ' j 5 ha.
7.2.
De aanpassing van het werktuigenpark op het gezinsbedrijf betreft alleen de vervanging van de 12-stands door een 8-stands visgraatmelkstal. De
werktuigkosten dalen hierdoor met ca, f 4.600.
Arbeidsinkomen gezinsbedrijf bij aangepaste mechanisatie in vergelijking met de oorspronkelijke mechanisatie

oorspronkelijk

Earned income of family fams with adapted mechanization in comparison to the original mecbanization
Het verschil in arbeidqinkomen is bij 25 ha gelijk aan de besparing
in jaarlijkse kosten: ca, f 4.600. Bij 30 ha wordt het verschil kleiner omdat de veebezetting daalt onder invloed van de grotere arbeidsbehoefte. Ook'
de maximum oppervlakte wordt hier eerder bereikt, namelijk bij de rijkuilen
met 30,5 ha in plaats van 32,5 ha en bij de torensilo met 3 l , 2 in plaats van
33,2 ha. Het verschil met de oorspronkelijke mechanisatie is dan zeer gering.
bij de toBij de rijlcuilen moet bij ca. 32 ha omgeschakeld worden op P M
I 12,
rensilo8sbij ca, 32 ha. ISet aantal ulelkkoeien. ligt dan bij ca. 75 m.elkkoeien.

In bedrijfsverband gezien is het traject waar overgeschakeld moet worden van
P 7 M 6 naar P1Mla op het gezinsbedrijf duidelijk anders dan op het tweemansbedrijf.

VEMOGING VAX DE PIIEEKPRODETIE PER KOE

8.

-

De opbrengstprijs van de melk en de hoogte van de melkproduktie per
koe hebben een belangrijke invloed op de rendabiliteit van het bedrijf.
Door een hogere melkproduktie per koe kan e$ een wijziging in de berekende
bedrijfsopzet ontstaan. De mate waarin het bedrijfsplan zich wijzigt is afhankelijk van de veranderende opbrengsten kostenverhoudingen en de technische relaties binnen het bedrijf. Sn'dit onderzoek is getracht de invloed
van een hogere melkproduktie op de rendabiliteit en de organisatie te kwan-

-

tificeren. =ertoe is naast de reeds uitgevoerde prograxnmering met 5000 kg
een tweede programmering uitgevoerd met 6000 kg melk per koe.

Tabel 6

Arbeidsopbrengst in guldens bij 5000 en 6000 kg melk per koe op
gezinsbedrijven met rijkuilen.en torensilots

Oppervlakte

Table 6

Earned income in Dutch florins for 5000 a d 6000 kg milk per cow
and family farms with clamp silos and tower silos

In de uitgangspunten is voor de gezinsbedrijven maar één organisatie
mogelijk, namelijk met loonwerk. De b e d r i j f s p l a m e n v e ~ a n d c r e ndaarom ook
niet bij een hogere melkproduktie per koe. De verschillen in arbeidsinkomen
zijn echter aanzienlijk en varieren van ruim 20.000 gulden tot 24.000 gulden
afhankelijk van het aantal melkkoeien.
8.2.
Op de tweemansbe8ri$ven met rijlcuilen en sleufsilo% wordt een verho-

ging van de arbeidsopbrengsten berekend

deels door een hogere melkgift

en deels door een verandering in bet bedrijfsplan. Door stijging van het
saldo per koe blijkt het aantrekkelijk te zijn de bedrijfsorganisatie aan te
passen en meer koeien te gaan houden. Dit is mogelijk door bet afstoten van

meer werkzaamheden naar de loonwerker,
Bijlagen 16 en 17geven de arbeidsinkomens en het aantal melkkoeien weer bij
de onderscheiden melkprodukties. Eieruit blijkt dat in het oppervlaktetraject van 50 t/m 65 ha bij een melkproduktie van 6000 kg melk bij de rijkuilen en sleufsilols een hogere veebezetting rendabel is. Bij verdere stijging
van de oppervlakte kunnen in vergelijking met een melkproduktie van 5000 kg
melk per koe niet meer koeien worden gehouden. Alle beschikbare arbeid is
dan benut en er kan geen werk meer worden afgestoten.
Op de torensilobedrijven is alleen bij 45 ha een verandering van de
bedrijfsopzet te constateren. Bij de overige oppervlakten treedt geen verandering op in de plannen. Dit hangt samen met de keuzemogelijkheid van de
3 -t- 3-rijige stal waar het systeem van voorraadvoedering wordt toegepast. In
de uitgangspunten is gesteld dat de veebezetting dan niet hoger mag zijn dan
2,3 mk per ha. Uit de berekeningen komt naar voren dat ondanks een hogere
melkproduktie het bij de torensilobedrijven voordeliger is de lagere veebezetting aan te houden. De hogere opbrengsten van meer koeien kunner, de hogere
kosten van de 2 -t- 2-rijige stal niet goed maken. Per saldo is het dus voordeliger minder koeien in een goedkopere stal te houden. De verschillen zijn
overigens erg gering.
Bij alle bedrijfsopzetten blijkt dat een verhoging van de melkproduktie per koe een aanzienlijke verbetering van de rendabiliteit van het weidebedrijf te zien geeft.
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SAMENVATTING

Boor een werkgroep is de invloed van verschillende opslagsystemen van
voordroogkuil op de rendabiliteit van weidebedrijven bestudeerd. De studie
heeft betrekking op gezinsbedrijven en tweemansbedrijven.
Als opslagsystemen zijn opgenomen:
rijkuilen op verharding
sleufsiloq s
torensilotsmet mechanische voedering
De verschillende opslagsystemen zijn steeds met elkaar in bedrijfsverbaad vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van de methode van programplanning. Er is parametrisch geprogrammeerd waarbij als beginpunt voor de gezinsbedrijven 25 ha is gekozen en voor de tweemansbedrijven 35 ha. De veebezetper ha. Aankoop van
ting kan variëren van 2 , 3 mk per ha tot en met 2,72
ruwvoer is uitgesloten. Het voertekort bij de zwaarste veebezetting wordt
aangevuld met krachtvoer.
Q het gezinsbedrijf wordt de voederwinning verzorgd door de Loonwerker. Op het tweemansbedrijf zijn de volgende drie organisatievormen mogelijk.
eigen mechanisatie (EM)
gedeeltelijk loonwerk (GLW)
loonwerk (LW)
Verder is uitgegaan van een doelmatig bedrijfsbeheer, redelijke werktijden
De belangrijkste uitgangspunten
en Ligboxenstallen met visgraa-tmelk~tallen~
voor de studie zijn weergegeven in de tabellen A en B.
Uit de berekeningen komt naar voxen da-b er bij d,e gekozen uitgangspucnten op de gezinsbedrijven geen rendabiliteitsverschab bestaat tussen een opzet met rijkuilen of met sleufsilots.De rendabiliteit van de '"orensilobedrijvenn ligt op een aanmerkelijk lager niveau. Deze grote verschillen zijn
in de eerste plaats een gevolg van de hoge investeringen (torensilo en bijkomende mechanisatie) per kubieke meter opgeslagen voer in deze vrij kleine
torensilo. In de tweede plaats zijn de besparingen op de gebouwenkosten, als
gevolg van het ontbreken van de centrale voergang, vrij gering. In de derde
plaats kan gesteld worden dat de torensilo bij het inlpAlen geen arbeidsbesparing oplevert. Tijdens de stalperiode is er wel sprake van een arbeidsbesparing. Deze wordt, in bedrijfsverband bekeken.,echter niet rendabel in het
bedrijf benut.
Op de tweemansbedrijven is het bij de vermelde uitgangspunten de sleufsilo, die het hoogste rendemen"cop1evert. Het rendemen-txverschj1 ten opaich-te
van de rijkuil neemt op de grotere bedrijven nog toe. De torensilo blijkt pax
bij 70 ha en -160melkkoeien te kunn.en concurreren met de rijkxilen. Naast de

lagere investeringskosten per kubieke meter voer bij deze grote torensilo~s
eijn bovendien de gebouwenkosteq aanzienlijk lager. Qp deze bedrijven (70
ha) wordt de arbeidsbesparing van de torensilo gedurende de stalperiode'rendabel gemaakt door het houden van extra melkkoeien.
In de berekeningen is voor de tweemansbedrijven een machinepark opgenomen dat afgestemd is op 45 a 50 ha. Bovendien is de invloed van een aangepast werktuigenpark op het bedrijfsresultaat nagegaan, Eervoor is de melkinstallatie P,MI2 vervangen door PIMg Tevens is voor de tweemansbedrijven
uitgegaan van een eenvoudiger mechanisatie (kuilvoersnijder en opraapwagen

.

in plaats van hydraulische kraan met opraapdoseerwagen) Uit deze berekeningen
blijkt dat de jaarlijkse kosten van het hoge mechanisatieniveau voor de onderzochte bedrijfsmodellen niet worden goedgemaakt door lagere arbeidskosten
als gevolg van een te geringe arbeidsbesparing. Dit geldt voor de tweemansbedrijven voor het traje~tvan 35 tot en met 65 ha. Bij de keuze van het machinepark zal men dan ook uiterst crbtisch te werk moeten gaan.
Tenslotte zijn er nog berekeningen uitgevoerd, waarbij is nagegaan welke invloed de melkproduktie per koe heeft op de bedrijfsresultaten. Bij de
programmeringen was als uitgangspunt genomen een melkproduktie per koe van
5000 kg. Hierbij was het verschil tussen het saldo per ha bij 2,3 en 2,72
melkkoeien per ha zeer gering. Een belangrijke oorzaak daarvan is het feit
dat de hogere veebezetting door aankoop van krachtvoer wordt gerealiseerd.
De hogere melkproduktie geeft echter zowel op het gezinsbedrijf als op het
tweemansbedrijf wel een aanzienlijk hoger arbeidsinkomen.
Op de tweemansbedrijven met riijkuilen en sleufsilo9swordt de verhoging van het arbeidsinkonen door de hogere melkproduktie mede veroorzaakt
door een verandering in de bedrijfsorganisatie. Het blijkt bij een hogere
melkproduktie (= hoger saldo per koe) namelijk eerder aantrekkelijk te zijn
de loonwerker in te schakelen. De daardoor vrijgekomen tijd wordt benut voor
het houden van heer melkkoeien. Bij de bedrijven met torensilo9s is dit echter nauwelijks het geval, hetgeen verband houdt met de keuze van het staltype.

Arbeidsaanbod in VAK

192

Arbeidsaanbod in mu.per jaar
Gve per ha (grenzen)
Weidesysteem
Ruwvoer kg ds per koe per dag (grenzen)

292

onbeperkt onbeperkt

Kg melk per koe
Vetgehalte
Prijs per kg melk (centen)
Jongvee-opfok bij derden (guldens per dier per dag)
Grond in erfpacht (guldens per ha)
Visgraatmelkstal, automatische afname en meetglazen
Machinepark afgestemd op

voederw.
alles
loonwerk1) zelf doen2)

zelf schudden en wiersen'.
Bij tekort aan arbeid kan loonwerker worden ingeschakeld.
Uitgangspmten, gericht op het voederwiumingssysteem (x

Tabel B

Voederopslag
2

+

2

a 2-rijige ligboxenstal

1-rijige ligboxenstal

rijkuil
X

sleuf- torensilo
silo
x

-

rijkuil

aanwezig)
sleuf- torensilo
si1a

Centrale voergang
Voerbak met voerband
Vreetbreedte in cm1)
Ruwvoer ongehakseld (lang)

X

Inbrengen ruwvoer met grasvork en
afschuifvork

X

R.5. jkuilen op betonverharding

(hoogte in cm)
Hoogte zijwanden sleufsilo in cm
Afdekking: dubbel PE-zeil 0,35 mm
Afdekking: enkel PVC-zeil O , 1 5 m
Voederwaardeverliezen opslag in %
Voeren met kuilsnijvork
Voeren met kraan en opraap.doseerwagen
'

I60

X

8
X

Krachtvoer in melkstal en aan voerhekx
Krachtvoer in melkstal + bijvoeraut omaat

x

X

X

')wanneer 9 kg ds per koe per dag uit ruwvoer beschikbaar is kan op de lltorensilobebedrijventteen vreetbreedte van 40 cm worden toegepast. Voor de tweemansbedrijven
is dan een 3 x 3-rijige stal mogeli jk.

The influence of different storage systems of wilted silage on the
profitability of dairy farms was studied by a work group. The study included family farms and two men farms. The storage systems are:
unwalled clamps on a concrete slab (outdoors)
clamp silos

-

tower silos, mechanica1 feeding system
The different storage systems were compared in the context of complete farms,
using program planning. The planning was parametric; the starting point fox
family f a m s was 2 5 ha and for two men farms 35 ha. The stocking rate can
vipy from 2 d3 dairy eow per ha up to and including 2.72 dairy cow per ha.
There is no roughage bought in. The shortage of roughage for the highest
stocking rates wil1 be compensated by concentrates.
At the family farm fodder conservation is carried out by the contractor, At the two men farm three ways of organization are possible.
Own mechanization (OM)
Partial contract work (PCW)
Contract work (CW)
Further there is supposed to be an efficient farm management, acceptable
working times and cubicle houses with hexringbone milking parlours. The most
important starting points are given in the tables A and B.
From the calculations can be concluded that, for the chosen starting
points, no difference exists in profitability between farms witb unwalled
clamps or clamp silos. The profitability of farms with tower silos is much
less. These large differences are mainly a result of the high investments
(tower silo and mechanization) per cubic meter stored forage in Bhis rather
smal1 tower silo. Besides the savings on building costs (no central feed passage), are rather small. Ensiling in tower silos does not save labour. During the housing period there is some labour economization. The saved time,
however, cannot be used profitably.
At two men farms, for the mentioned starting points, the clamp silo
gives the best return. The difference in profitability in comparison to the
unwalled clamp increases at larger farms. The tower silo can only compete
with the mwalled clamp at farms of 70 ha and 160 dairy cows. Except from
the lower inwestments per cubic meter roughage, for these large farms with
tower silos the building costs are considerably lower as well. At these
farms (70 ha) the saved labour during the housing period is profitably used
by keeping more cows.
In the calculations machinezyak two men farms is included for 45 50

-

ha. In order to investigate the influence o£ adapted machinery on the farm

r e s u l t s , t h e milking p l a n t of twelve c l u s t e r s (one man f o r milking) has
been replaced by e i g h t c l u s t e r s (one man f o r milking). A t t h e same time f o r
two men farms has been s t a r t e d from cheaper mechanization ( s i l a g e block cutt e r and s e l f - l o a d e r i n stead of grab and s e l f - l o a d i n g and dosing wagon).
From t h e s e c a l c u l a t i o n s appears, t h a t t h e c o s t s p e r y e a r of t h e higher mechanization l e v e l a t t h e s t u d i e d farm models a r e not compensated by lower
labour c o s t s , a s oniy few labour was saved. This i s t h e case a t two men
farms of

35 up t o and i n c l u d i n g 65 ha. The choice of machinery should be

made most c r i t i c a l l y .
A t l a s t some c a l c u l a t i o n s have been c a r r i e d o u t , t o examine t h e influence

of t h e milk y i e l d p e r cow on t h e farm r e s u l t s . The s t a r t i n g p o i n t f o r programming was a milk y i e l d p e r cow of 5000 kg. In t h i s case t h e d i f f e r e n c e i n
balance p a r ha fox 2.3 and 2.72 d a i r y cow p e r ha was very small, a s t h e higher
stocking r a t e was r e a l i s e d by t h e purchase of concentrates. A h i g h e r milk
y i e l d , however, g i v e s both a t t h e family farm and a t t h e two men farm a much
higher earned income,
A t twa men farms with unwalled clamps and clamp s i l o s t h e i n c r e a s e of

t h e earned Lncome i s a l s o a r e s u l t of t h e cbanged farm management. With a
h i g e r mllk y i e l d (= balance p e r cow) c o n t r a c t work sooner appears t o be a t t r a c t i v e . The saved time i s used f o r keepiqg more cows. A t farms with tower
s i l o s , however, t h i s i s h a r d l y t h e c a s e , depending on t h e choice of t h e
buildings.

Table A

General starting points
Family
farms

Labour supply in men of full value
Labour supply in m.h. per year
LU per ha (limits)

Two men
farms

1.2
2.2
3040
5440
2.3 - 2.72 2.3

-

2.72

Grazing system
Roughage kg DM per cow per day (limits)
Kg milk per cow
Fat content
Price per kg milk in florins
Young stock rearing by third parties (fl/animal/day)
Land let on leasehold (fl/ha)
Herringbonemilkingparlour with automatic cluster removal a.nd
milk measuring glasses

12 stalls 12 stalls
fodder har-no contract
vesting
work2)
cont~qct
work ' 1

Machinery for

With shortage of labour by contractor.
Table B

Starting points concerning crop harvesting system (x

=

unwalled cLa
2 + l row cubicles
2 + 2 row cubicles
Central feeding passage
Manger with feeding belt

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

>

Eating width in cm 1
Roughage not chopped (long)
Extracting silage with fore loader and
push off stacker
Unwalled clamps at concrete floor
(hedgkt in cm)
Height walls of clamp silos in cm
Storage under double PE sheet 0,35 mm

X

X

X

X

160
150
x

X

Storage under single PVC-sheet 0,15 mm

X

Feeding value losses storage in $

8

8

Feeding with silage block cutter

X

X

Feeding with grab and self-loading and
dosing wagon
Concentrates in milking parlour and at
feeding rack

X

X

Concentrates in milking parlour and with
automatic feeder

8

X

an eating width of 40 cm can be applied. For two men farms 3 x
possible.

X

8

8

8

X

3 row cubicles are

Gegevens voor berekening van de effectieve inhoud van torensilots voor graskuil in m3 en ton droge stof

Data for calculation of the effective content of tower silos for grass silage in m3 and tonne DM

bruto hoogte
efiectieve hoogte

bovenkant bovenlosser/verdeler
= berekende hoogte van de bezakte
voerkolom
effectieve hoogte = (bruto hoogte - 1,50 a) x 90 %
= 1,ll x effectieve hoogte + 1,50 m
bruto hoogte
Het getal 1,50 a is de hoogte van de bovenlosser/verdeler
=

of de "correctie1!voor de eindkegel bij een verdeler.

gross height
effective height

= upperside top wiloa derlspreader

effective height
gross height

=

=

calculated height of the sattled silage

-

(gross height
1.50 m) x 90
= 1.11 x effective height -i-1.50 m

The value 1.50 m is the height of the top unloader/spreader
or the correction for the colwnn near the spreader.

Bijlage 2

Afmetingen en investeringen (gld) van rijkuilen, sleufsilols en torensilo's

1
/

/I

Eenrnansbedrijf 30 ha
rijkuilen

i

sleufsilo

i

i

torensilo

I

Tweemansbedrijf
rijkuilen

1

- - -

45

sleufsilo

ha

r

I

Aantal kuilen of silo's/
Number of c l m p s or silos
~fmetin~en/measurements:
lengte/le gth
breedte ~f/width 1
hoogte/height

'

Oppervlakte voorterrein/
Area front floor

~nvesteringen/investments
f uilen-silo9 s/clamps-silos
I

Front floor incl. drainage
B.T.W.

16

$1V.A.T. 16 $

~otaal/total
~aarkosten/costs per year
Ri jkuilen of sleufsilo 12 $/
Torensilo 13 $/towersilo 13 $

Appendix 2

Measurements mld invsstments (fl) of unwalled clamps, clamp silos and tower silos.

l) Bij torensilols diameter/for tower silos diameter
2) Inclusief:fundering, loopbrug, electrische installatie en verhardingen. Exclusief bijbehorende mechanisatie. Prijs is gemiddelde van gangbare ty-pen/~ncluding:foundation,foot bridge, electric installation and surfacing. Exclusive of belonging mechanization. Price is average of common types.

W

P
I

Bijlage j

Overzicht van het aantal werktuigen en de totale investering per bedrijfsopzet
Tweemansbedrijf 45 ha

Werktuigen

ingswaarde

Trekker 35-50 pk/Tractor 35/50 hp
Trekker 50 pk en meer/Tractor 50 hp and over
~andbouwwa~en/~arm
wagon
Cirkelmaaier 2,15 m/Rotary mower 2.15 m
Cirkelmaaier 1,65 m/~otary mower 1.65 m
Cirkelharkschudder 5 ,O m/Rotary tedder 5.0 m
Cirkelharkschudder 4,O m/Rotary tedder 4.0 m
~raan/Grab
Grasvork en afschuifbord/Front loader and push off stacker
Kuilsnijvork met hefmast/~lockcutter with fork lift
Mestmixer/Slurry mixer
Kunstmeststrooier 600 l/~ertilizerdistributor 600 1
Kunstmeststrooier 1000 l/Fertilizer distributor 1000 1
Mengmestverspreider 5000 l/~lurry distributor 5000 1
Weidesleep 5 m/Pasture harrow 5 m
Weidesleep 4,l m/pasture harrow 4.1 m
Opraapwagen/Self loader
Opraapdoseerwagen/~elfloading and dosing wagon
Voerwagen/~osingwagon
Bijvoerau-tomaat/Automatic concentrate feeder
Mellmaohine P M /Mil!:ing
machine (1 man and 12 clusters)
1 12
Gereedschap (gezinsbedrijf)/~ools (family farm)
Gereedschap (tweemansbedrijf)/~ools (two men farm)

pi jpen/pipes
Stationaire motor/Stationary engine
~oseerinstallatie/~roportjoningplant

boven losse^? en verdel.er/Top unloader and spreader

Totale vervangingswaarde (x 1000)/Total replacement value (x 1000)

13.000
17.000

I

1

188

Machinery

Appendix
%)CV
%)OM
*)PCW

5

Review of the number of implements and the total investment per type of farm

= contract work only
=

=

own mechanizaLion
partial contract work

124

1158

144

1
1

1
1

179

157

4

Bi.jlage
p

--

Jaarkosten van de werktuigen bij de verschillende bedrijfsopzetten in guldens
--

-

1

Gezinsbedrijf (j0 ha)

i

Tweemansbedrijf (45 ha)

Jaarlijkse kosten

Machinepark

/Machinery

- rente/interest 1)
- afschrijving/writing off
- onderhoudjmaintenance
Opraapdoseema~en/selfloading and dosinp wagon

- rente/interest
- afschrijving/writing off

- onderhoud/maintenance
Mechanisatie torensilo/Mechanization tower silo
motor/stationary
--Stationaire
rente/interest
afschrijving/writing off

engine

-

onderhoud/maintenance
~lazer/blower
- rente/interest
afschrijving/writing off
onderhoud/maintenance
~oseerinstallatie/~roportioning
plant
rente/interest
afschrijving/writing off
- onderhoud/maint enance

-

Bovenlosser-verdeler/top unloaderspreader
rente/interest
afschrijving/writing off
ondarhoud/maintenance
pijpen/pipes
rente/interest
afschrijving/writing off
- onderhoud/maintenanee

-

Srandrtof en smeermiddelen (f 35 per ha)/
Fuel and lubricants
35 per ha)
Totaal

f fl

tower silos

Costs per year

I
Appendix

4

Family farm (30 ha)

I

unwalled clamps and
clamp silos

I

Costs per year of the implements for different types of farms in florins

' ) l 0 % van 60 '$ van de vervangingswaarde/
10 $ of 60 % e€ the replacement value

tower silos

Two men farm (45 ha)

-

37

-

Normtijden voor de veldwerkzaamheden (in mu/ha)

loten/
Pasture topping
schudden/
Tedding

cirkelharkschudder/
rotary tedder

wiersen/
Wind rowing

cirkelharkschudder/
rotary tedder

slepen/
Meadow harrowing

driedelige weidesleep/
pasture harrow three parts

slepen/
Meadow harrowing
~unstmeststrooien/
Applying fertilizers

driedelige weidesleep
pasture harrow three parts

~unstmeststrooien/
Applying fertilizers

kunstmeststrooier/
fertilizer spreader

kunstmeststrooier/
fertilizer spreader

Onderhoud afrastering/
Maintenance fences
Mengmest uitrijden/
Applying slurry

Opbrengst 3,5 ton ds per ha/
Yield 3 , 5 ton DM per ha

opraapdoseerwagen met grasvork/
self loading and dosing wagon
with front loader

Opbrengst 4,5 ton ds per ha/
Yield 4,5 ton DM per ha

Opbrengst 3,5 ton ds
Yield 3,5 ton DM per
Opbrengst 4,5 ton ds
Yield 4,5 ton DM per
Kuil afdekken/
Sealing

per ha/
ha/
per ha/
ha

self loading and dosing wagon,
dosing plant, blower
rijkuilen en sleufsilo/
unwalled clamps and clamp silos

Kuil afdekken/

Standard times for field work (in mh/ha)

Bijlage 6

Normtijden voor de veeverzorging

Werkzaamheden

Wijze van uitvoering

n elk en/

P1M12 ; automatische afname en meetglazen/ O,? mu/koe/-$mnd 1)
1 man and 12 clusters; automatic cluster
removal and milk measuring glasses
PIMB ; lichtsignalering/
0,6 mu/koe/+mnd l )
1 man and 8 clusters; light indicator
tijdens de weideperiode/

Milking

elk en/
Milking
Ophalen van de
melkkoeien/
~ o l l e o t i ncows
~
Voeren/
Feeding

Normtijd

during grazing period

kuilsnijvork; 2x per week/
block cutter twice a week
kraan en opraapdoseerwagen/
grab and self loading and dosing wagon
kraan en voerwagen/
grab and mixer feeder

0,12 mu/koe/+mnd

1)

towersilo
mechanisoh voersysteem/
meohanical feeding system
Stal reinigen/
Cleaning building
uitmesten van de stalruimten, reinigen
en bijvullen van de boxen, vegen.van de
voergang en voergoot/
cleaning out cowshed, cleaning and filling up cubicles, sweeping the feeding
passage and food trough
towersi.10
uitmesten van de stalruimten, reinigen
en bijvullen van de boxen, periodiek
vegen van de voergoot/
cleaning oud cowshed, cleaning and filling up oubicles, periodical sweeping
the food trough
Algemene verzorging/
preventieve dierziektebestrijding, klauwGeneral care of cattle behandeling inseminatie/dekking ; geboorte/
preventive anima1 disease control, treatment of claws, insimenation/service ;
birth
Verzorging kalveren/
voeren melkprodukten (2x por dag); reiCare of calves
nigen en ontsmetten eenlingboxen; af10 min/dag/aanwezig
levering van de kalveren/
kalf 2)
feeding milk products (twice a day);
oleaning and desinfectation of individual pens, delivery of the oalves
Vaste arbeidsbehoefte/ transport van de koeien tussen weide en
Pixed labour require- stal/
ment
transport of the cows between meadow
and building
opdrijven van de koeien naar de melkstal/
starting cows to the milking parlour
reinigen van de melkstal en de terugloop/
cleaning milking parlour and way back
reinigen van de melkinstallatie en
de tank/
cleaning milking plant and bulk tank
reinigen van de wachtruimte/
cleaning collecting yard
reinigen van het melklokaal/
cleaning milking parlour
.voerenuit de torensilo (contrôl.e)/
feeding from the towersilo (control)
mixen van de mest/
slurry mixing
Operations

Appendix 6

Way of carryi.ng out

Standard times for care of cattle

i

1 man hour/cow/~month
2 min/day/calf present
7 man hom/-;- month

Standard time

Vervangingswaarden en jaarlijkse kosten 1 ) van het aangepaste werktuigenpark in gld. (x 1000).
Gezinsbedrijven
rijkuilen
torenen
sleufsilots
s
LW

Vervangingswaarde van het
werktuigenpark 2)/
88
Replacement value of machinery 2)
Removed

Tweemansbedrijven
rijkuilen
torensilo's
en
sleufsilo's

LW

EN

GLW
en
LW

EM

GLW
en
LW

124

158

144

179

157

40

40

40

40

/

Kraan/
Drab
opraapdoseerwagen/
Self loading and dosing wagon
Vo erwagen/
Dosing wagon
Melkinstallatie PIMI2/
Total removed

Added
Kuilsnijder/
Block cutter
opraapwagen/
Self loader
Melkinstallatie P1Mg
(met lichtsignalering)/
Milking plant 1 man 8
clusters
(with light indicator)

20

Totaal toegevoegd/
Total added

20

20

42

27

20

20

Vervangingswaarde van het
aangepaste werktuigenpark/ 68
Replacement value of adapted
machinery

104

126

99

159

137

25

70

25

79

34

CW

OM

PCW
and
CW

OM

PCW
and
CW

Jaarkosten van het aangepaste
werktuigenpark (incl.
brandstof en smeermiddelen/ 17
Costs per year of adapted
machinery (fuel and
lubricants inoluded)

CW

unwalled
clamps
and clmp
silos

silos

Family farms
Appendix

1)

Z

unwalled
clmps
and clamp
silos

tower silos

Two men farms

Replacement value of costs per year 1) of adapted machinery in Dfl.
(x 1000).

Op de tweemansbedrijven levert de vervanging van de melkinstallat~eP1M12 door
P1M8 een besparing van de ~nvesterlngIn de gebouwen op van P 10.000.
De jaarkosten dalen derhalve met f 1200./
At the two men farm the replacement of thc milking plant 1 man 12 clusters
by 1 man 8 clusters saves f 10.000 investmerits for bulldings. The costs
per year consequently decreased by f 1200.

2) Vergelijk met bijlage 3/
Compare with appendix 3

Enkele gegevens van de stalgebouwen op de tweemansbedrijven.

-

torensilo
- groepsvoedering

-

voorraadvoedering
------------m.----

-

2 + 2-rijige stal
breedte voergang 5,20 m
breedte stal
25
m

-

2 + 2-rijige stal
breedte voerbak 1,50 m
breedte stal
20,gO m

3 c 3-rijige stal
breedte voerbak 1,50
m
.breedte stal
25
m

De kelderdiepte onder de roostervloer bedraagt 1,5O m
De cpaciteit van de mestopslag is voldoende voor ca. 2& maand.

Los melkhuis

-

-

-

melkstal (12-stands visgraatmelkstal)
wachtruimte van 75 m2 voor ca. 60 koeien;
melkkamer van
20 m2 voor ca. 100 koeien,
waarbij l m2 extra per 10 koeien.
opvangruimte voor af te zonderen dieren ( 5 $
van de veestapel)
zieken- en afkalfstal voor 5 $I van de veestapel
kalverstal met eenlingboxen
voeropslag van 15 - 20 m2
kantoor van 10 - 15 m2

Some data of the buildings at the two men farms
Cubicles

-

towersilos
- feeding
-m-------...------- per group

-

-

2 -t- 2-row cubicles
width manger 1.50 m
width building 20.90 m
3 + 3-row cubicles
- bulk feeding
- width manger 1.50 m
- width,buifding 25 m
The depth of the slurry pit underneath the slatted floors is 1.50 m. The storage capacity wil1 do for about 2% month.

------------

-

2 + 2-row cubicles
width feeding passage 5.20 m
widlh building
25
.m

annexes

-

-

-

-

f

milking parlour (12 stal1 herringbone)
collecting yard of 75 m2 for about 60 cows;
milk room of 20 m2. for about 100 cows, with
1 m2 extra per 10 cows.
accomodation for animals to be separated (5 $ of
herd)
sick and calving box fox 5 '$ of the herd
bousing for calves with individual pens
fodder storage of 1 5 - 20 m2
office of 10 - l5 m2

-

41

-

Plattegrond van de gebouwensituatie
Plan of the building sitmtion

unwalled clamps or clamp silos possible
tower silo
feeding passage/manger
expansion possible
collecting yard
milking parlour
milk room
office
provisions
road

Bouwkosten tweemansbedrijf (gld) stalgebouw en melkhuis inclusief grondwerk, aansluiting voorziening
verwarming en erfverharding bij rijkuilen en sleufsilo9s.

Aantal
melkkoeien

StalBouwkosten
lengte
(m)
stalgebouw per koe melkhuis

Length cubicles
per cow milking
Nmber of
of
dairy cows bicles
milding costrs
(m>

Grorzdwerk
per koe

per cow

Verwarming Erfvera aan- harding
sluiting

Earthwork Heating + Surfainstalling cing
1)
yard

B o w ~ o sen
t
Totaal

per koo

total

.per c o ~ 8

Building costs

Building costs cubieles and separate building for milking, inclusive of earthwork, installing with
water and such-likes, heating and surfacing yard for unwalled clarnps and clmp silos $t two men fams
(eosts in gnilders)
installing with water and such-like.

Bouwkosten tweemansbedrijf in gld. stalgebouw en melkhuis, inclusief grondwerk, aansluiting voorzieningen:
verwarming en erfverharding voor torensilobedrijven met mechaulische voedering.

Aant al
melkkoeien

StalBouwkosten
Bouwkosten excl.
lengte
Grondwerk Verwarming Erfver- Doserende voerband
+ aanslui- harding voerband
(m) . stalgebouw per koe melkhuis per koe
ting
Totaal per koe

Lengtb cubicles
Bumber of
of CUdairy cows bicles

er cow milking

per cow
Earth work

Building costs

Aeating + Surfa- Dosing
installing yard
feeder

excl. of conveyer

StalBouwkosten
Verwarming Erfver- Doserende Bouwkosten excl,
e
Grondwerk
aansl.
voerband vo erband
nielkkoeien lengt
(m)
stalgebouw per koe melkhuis per koe
Totaal per koe
A a n t al

+

Length cubicles
Nuniber of
of CUdairy cows bicles

er cow milkin
Buildingcosts

Earth
s

Surfa- Dosing
Eeating + cing
installing yard conveyer
feeder
Building
excl, of costs
conveyer

Buihding costs ïn guilders of cubicles and miiking, inclusive of earthwork, installing, heating a n d
surfacing for %wo man farms with tower silo and mechanica1 feeding.

B

Bouwkosten stalgebouw op geeinsbedrijf (2

Bantal
melkkoeien

StalBouwkostenlengte
(m)
stalgebouw per koe melkhuis

63

35,30

75

39,70

Number of
d a i r ~'Ows

126.150
143.025

Length cubicles
of
bic=eS

2.035
1 e907

50.215
50.215

per cow milking

+

Grondwerk Verwarming Erfver+ a~s3sl harding
per koe
810
670

per cow

Bouwkosten
totaal per koe

6.000
7.000

'Building costs

(4

l -rijige stal)

10.000

10.000

16.800
17.150

209.165
227.390

Earthwork Beating +
Surfainstalling cing
yard

total

3.320
3.032

per eow

Building costs
l

Torensilo
De bouwkosten van het 2 + 2-rijige stalgebouw op het torensilobedrijf zijn afgeleid van de gegevens van bijlage ll.
Vanwege het ingebouwde melkhuis zijn op de éémansbedrijven de kosten van het melkhuis f 25.000,- hoger dan op het
tweemansbedrijf. De totale investeringen, exclusief voerband in een 2 7 2-rijige stal zijn dan in gld.:

70 mk
85 nik
Tower sslo
The building costs of the 2

-t

2-row c u b i c l e s a t t h e t o w e r s i l o f a m a r e

-

deduced f r m the data of appendix 3 1 . As the mil-

The total investments, exclusive of conveyer feeder, are for 2 + 2-row cubicles :
70 dc - 233,660
85 dc - 258,410

Appendix 12

Building costs cubicles atffarnily farm (2

+

-

t

233.660
258.410

king parlour and such-like are in the cubicles at one man farmsethe costs are f 25.000 lower than at two men farms,

I00 dc

P
-P

283,160

I-row cubicles).

Berekening van de saldi per ha (in guldens)

-

5000 kg melk (4 % vet) 2 f 0,52
omzet en aanwas
(bij een lichte veebezetting)
r-

f 2600
f 540

-

( Totale opbrengsten per ha

-

-

-

krachtvoer ca. 830 ZW 2 f 0,67
krachtvoer ca. 1165 ZW 3 f 0,67
diverse voerkosten
kuri.stmelk kalveren
opfokkosten 198 dagen 3 f 2,15 per dag
Totale voerkosten

-

per melkkoe (inclusief jongvee) veearts; dekgeld; melkcontrole; uitvalsrisico; rente
directe kosten per ha grasland
bemesting
slootonderhoud

Kosten loonwerk
- maaien per ha
- inkuilen per ha

f 411

f 75
f 150

Calculation. of the'balancesper ha (in Dutch f'lorins)

-

-

5000 kg milk (4 % fat) at f 0,52
sales and purchase
(for low stocking rat'e

-

concentrates about 830 SE 2 f 0,67
concentrates about 1165 SE 3 f 0,67
various feed costs
milk replacer calyes
rearing costs 198 days at f 2,15 per day
Total feed costs

Othex additional costs

-

per dairycow (inclmive of young stock), vet, service fee,
milk recording, risk of rejects, interest
f
direct costs per ha grassland
fertilizers
ditch cleaning

411

I

alance per ha (exclusive of contract work)
Costs conlract work
- mowing per ha
- ensiling per ha
- applyrng slurry per ton

P

f
f

f

75
150

4
P

Investering en jaarlijkse kosten van gebouwen, losapparatuur en ruwvoeropslag op tweemansbedrijven van 50 en 70 ha in guldens

Aantal melkkoeien/
Number of dc
Stalgebouw/
Cubicles
voerband/
Conveyer feeder
Stal en voerband/
Opraapdoseerwagen en kraan
Self loading and dosing
wagon and crane
Mechanisatie torensilo/
Mechanization tower silo
Subtotaal/
Sub total
Sleufsilo/
Clamp silo

oren silo/
Tower silo
Totaal investering/
Total investment

Stal en voerband/
Cubicles and conveyer f.
Opraapdoseerwagen (35 $)/
Self loading and dosing
wagon ( 35 $1

Mechanisatie torensilo/
Mechanization,tower eilo
Subtotaal/
Sub total

l uw voer opslag/
Roughage storage

Investment and costs per year of buildings, unloading equipment and
roughage storage at farms of 50 and 70 ha in florins

Arbeidsinkomen van verschillende plannen bij dezelfde oppervlakte

Oppervlakte
in ha

mechanisatie

ha

xijkuilen

sleufsilo

Area in
Farming plans 1

Earned income

Earned incomes fox different faxming plans wiLh Lhe Same area

l) l
2

=
=

2,3 mk per ha/dc per ha
2,72mk per ha/dc per ha

Arbeidsinkomec i.n guldens b i j verschillentie oppervlakten,
opslagsystemen en melkproduktieniveau's op tweernansbedrljven

Qppervlakte
i n ha

Unwalled clamp

Tower s i l o

Earned income i n g u i l d e r s f o r d i f f e r e n t a r e a ' s , s t a r a g e
systems and milk y l e l d l e v e l x a t two men f a m s

Aantal melkkoeien bij verschillende oppervlakten., opslagsystemen en melkproduktieniveauts op tweemansbedrijven

Number of dairy cows for different areas, storage systems
and milk y i e l d levels a,t two men farms
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