Open Dagen Nieuws 1991
0. de Hoop (afdeling Voorlichting PR)

Traditiegetrouw openen we de Open Dagen reeks van het PR, in de vierde week van
september, met een donateursdag op donderdag. Daarna volgen op vrijdag nog een
Scholendag en op zaterdag een Algemene Open Dag.
Op donderdagochtend 26 september worden de
donateurs in de Meerpaal te Dronten verwacht.
De officiële uitnodiging voor deze dag wordt nog
aan de donateurs verzonden. Er worden vier inleidingen gehouden.
De heer Luten, afdelingshoofd Weidebouw, gaat
wat vertellen over de nieuwe mogelijkheden van
klaver. Er zijn klaverrassen op de markt gekomen
die zich beter kunnen handhaven in grasland.
Aspecten zoals een veranderende voederwaarde
en opbrengst van klaver/grasmengsels, een verminderde stikstofbehoefte en ,,beheer” van klaver
in grasland komen aan de orde.
De heer Visch, bedrijfsingenieur van de Waiboerhoeve, gaat in op twee jaar praktijkervaring op
Melkvee 2. Een kleine greep van wat er aan bod

kan komen: winterervaring in de ventilatiestal,
melken in een lO-stands open tandemmelkstal,
koeien op een klaverrantsoen, alle mest emmissie-arm uitrijden.
De heer Bruin, hoofd afdeling Veehouderij, gaat
de economische waarde van gezondsheidsproblemen op bedrijven te lijf. In een wervend verhaal
zal de veehouders duidelijk worden gemaakt wat
mastitis, een gemiste tochtigheid of een lage lactatiewaarde kost. Kortom: wat is nu de geldelijke
waarde van kengetallen, hoe betrouwbaar zijn ze
en hoe moeten ze gebruikt worden binnen een
bedrijf.
De heer Subnel, onderzoeker sectie melkvee, zal
ingaan op fasevoedering bij melkvee. Fasevoedering is in de varkenshouderij al gemeengoed,

maar in de rundveewereld nog een onbeschreven
blad. Hoe gaat een rundveehouder met fasevoedering om, wat zijn de praktische problemen en
hoe los je die op?
Dit alles op de donateursdag bij het ochtendprogramma.
Middagprogramma Donateursdag
Donderdagmiddag is de Waiboerhoeve te bezichtigen. De onderzoekers geven daar acte de présence en presenteren daar hun onderzoek op het
bedrijf. De onderzoekers zijn te vinden in hun
stands verspreid over de Waiboerhoeve en proberen op uw vragen een antwoord te geven. U
kunt dan ook persoonlijk kennis maken met de
onderzoekers die u tweemaandelijks in het periodiek tegenkomt.
Er is de mogelijkheid een rondgang te maken
langs de klaverpercelen van Melkvee 2, of de
demonstratie van het uitrijden van aangezuurde
mest te bezichtigen. De melkrobot is de hele dag
,,bereid” passerende melkkoeien te melken. Verder zullen er groepen koeien uit de langlopende
vergelijkingsproef tussen inet- en allround stieren
te bezichtigen zijn.
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Bij leven en welzijn is er tijdens de open dagen
ook nog een speciale attractie die veel met het
praktijkonderzoek te maken heeft gehad.
Scholendag
Vrijdag 27 september is bestemd voor de scholen.
Op deze dag kunnen de studenten van Middelbare en Hogere Landbouwscholen kennis nemen
van het praktijkonderzoek. Gewapend met een
vragenformulier struinen de jonge boeren in spé
dan de Waiboerhoeve af.
Open zaterdag
Op zaterdag 28 september is er weer de gebruikelijke open dag voor Boeren, Burgers en Buitenlui. Donateurs die niet in de gelegenheid waren op
de donateursdag de Waiboerhoeve te bezoeken
kunnen zaterdag alsnog de schade inhalen. Ook
dàn zijn de onderzoekers aanwezig en zijn er
demonstraties van het uitrijden van aangezuurde
mest. Het beloven weer interessante, informatieve
maar bovenal praktische Open Dagen van het
PR te worden. Tot ziens!

