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TEN GELEIDE

„De grote belangstelling voor het werk van het PR geeft ons de zekerheid dat we met iets
goeds bezig zijn en daarom gaan we vol vertrouwen - ondanks de wat sombere vooruit
zichten - 1984 tegemoet" was de laatste zin uit het voorwoord van het vorige jaarverslag.
Zowel dat vertrouwen als de sombere vooruitzichten zijn in 1984 maar al te zeer bewaar
heid. Zoals al zovele jaren hadden we ook in 1984 niet over belangstelling te klagen. Dat
blijkt wel uit de volgende feiten.
- Er waren ca. 7000 bezoekers op onze 4 PR-dagen in september, namelijk 1200 op de
donateursdag, 2800 op de 2 scholendagen en 2500 à 3000 op de open dag voor
iedereen. Steeds weer opvallend en verheugend is het aantal veehoudersgezinnen op
deze laatste dag.
- Ondanks 2 maanden sluiting in verband met de mond- en klauwzeersituatie in het begin
van 1984 hadden we toch nog 17.000 bezoekers op de Waiboerhoeve.
- Het aantal donateurs bleef ongeveer gelijk ondanks de verhoging van de donateursbijdrage en de superheffing.
- Regelmatig komen veel aanvragen voor PR-publikaties binnen.
- Op de positieve reacties van onze donateurs bij de dit jaar gehouden enquête wordt in
dit verslag nader ingegaan.
Bij de genoemde sombere vooruitzichten had ik het oog gericht op de te verwachten maat
regelen in EG-verband om de steeds maar toenemende melkstroom te beperken. Op dat
moment was het nog niet duidelijk in welke vorm deze maatregelen gegoten zouden wor
den. Ondertussen hebben we ongeveer een driekwart superheffingsjaar erop zitten met
alle (nare) consequenties voor de rundveehouderij, de vele soms heftige discussies rond
de inhoud van deze maatregel, het vele extra werk dat erdoor op ons is afgekomen en na
tuurlijk ook de vermindering van inkomsten op de Waiboerhoeve en de regionale proefbe
drijven. Ook wij zijn gedwongen om de kosten nog verder te drukken ter compensatie van
de inkomstenderving. Het zal een ieder verder duidelijk zijn dat de richting van het PR-onderzoek sterk beïnvloed wordt door deze produktiebeperking en de gevolgen daarvan voor
de bedrijfsontwikkeling. De in 1984 verschenen publikatie „Gevolgen van de superheffing
voor melkveebedrijven" is daarvan een voorbeeld.
In de in 1980 ontwikkelde meerjarenvisie PR voor de periode tot en met 1985 werd gesteld
dat het nodig zou zijn om in die periode de Waiboerhoeve vrij sterk te reorganiseren in ver
band met het onderzoek en het demonstratieve karakter. We kunnen ons gelukkig prijzen
dat deze operatie ondanks de minder gunstige omstandigheden van de laatste jaren in
1985 voltooid zal kunnen worden met de bouw van een nieuwe huisvesting voor de vlees
stieren. Tegelijkertijd werden huisvesting, inrichting en andere voorzieningen voor de
paarden op de Waiboerhoeve, waarop we in 1980 nog niet waren voorbereid, voltooid. We
hopen vanaf 1985 op de Waiboerhoeve in een wat rustiger sfeer onderzoek te kunnen
doen omdat we ervan uitgaan dat er dan geen grote verbouwingen meer nodig zijn.
Voor het paardenonderzoek kreeg de Waiboerhoeve de beschikking over ca. 30 ha land
langs de rand van Lelystad.
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In 1984 werd de Stichting Dienstencentrum Proefbedrijven Paardenhouderij Nederland
(DPPN) omgevormd tot proefbedrijf voor de paardenhouderij (PPB) in Brunssum. Dit houdt
in dat de dienstverlening (o.a. hengstenhouderij) wordt afgestoten en dat het bedrijf dus
gaat functioneren als een gewoon proefbedrijf.
Van de bestuurssamenstelling is het volgende te vermelden. In verband met het aanvaar
den van een andere functie binnen het Ministerie verliet de heer ir. G. Veldhuizen het be
stuur. Over zijn opvolging moet nog een beslissing genomen worden. Als nieuwe be
stuursleden zijn te verwelkomen
- Dr. ir. A. Kuipers als vertegenwoordiger van het Landbouwschap. Hij volgt in die hoeda
nigheid de heer ing. P. Westra op.
- Ir. J. Doornbos, research-coordinator bij de directie Veehouderij en Zuivel. Hij volgt als
adviseur de heer drs. A. A. J. van der Leun (wnd. ir. J. J. Bakker) op.
De vertegenwoordiging van de paardenhouderij in het bestuur (2 personen) werd in 1984
nog niet officieel geregeld. De verwachting is dat dit begin 1985 gaat gebeuren.
Besloten werd om geen dagelijks bestuur te vormen omdat de ervaring geleerd heeft dat
met het gebruikelijke vergaderschema alle zaken afgehandeld kunnen worden in het vol
tallige bestuur. Wel werd in verband hiermede besloten om de heer P. W. Blokland tot vice-voorzitter te benoemen.
Dit jaar ging overleg van start met de Commissie Praktijkonderzoek Veehouderij van het
Landbouwschap over het PR-onderzoek in verband met de te verwachten bijdrage van
50% in de kosten van het praktijkonderzoek door het bedrijfsleven. Binnenkort hopen we
in overleg te treden over de inhoud van het PR-onderzoekprogramma.
Met het Ministerie is overleg gaande over de oprichting van een consulentschap in alge
mene dienst voor de Voedervoorziening, waarin ook de sectie Begeleiding en Coaching
van de afdeling Weidebouw, Voederwinning en Conservering zal worden opgenomen.
De belangstelling vanuit het buitenland was evenals in voorgaande jaren groot en het PR
werd in sterkere mate betrokken bij de advisering over te starten projecten in verband met
exportbevorderende activiteiten.
In 1960 werd de basis gelegd voor de Waiboerhoeve, de proefboerderij van het vroegere
PAW (Proefstation voor de Akker- en Weidebouw) en later van het PR. Aanvankelijk was
deze gevestigd in Millingen. In 1973 werd ze overgeplaatst naar Lelystad. In 1985 bestaat
deze voor de praktische rundveehouderij zo belangrijke proefboerderij dus 25 jaar. Aan dit
feit willen we de nodige aandacht besteden. Enerzijds door tijdens de PR-dagen in sep
tember de Waiboerhoeve centraal te stellen; anderzijds door de uitgave van een kalender
met zeer veel praktische wenken voor de rundveehouder.
De directeur,
ir. M. P. de Jong
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BESTUUR

Namens het Ministerie van Landbouw en Visserij:
- Voorschoten
Ir. C. J. Janmaat, voorzitter
Vacature
Namens de vaktechnische organisaties:
- Groot Ammers
P. W. Blokland, vice-voorzitter
- Oosterhoogebrug
J. Aaten
- Lelystad
Dr. ir. A. Kuipers
Namens de Regionale Onderzoekcentra:
H. A. Duker
G. Glijnis
A. Gorzeman
A. N. Osinga
H. A. A. Versmissen
Adviserende bestuursleden:
Ir. Tj. de Boer,
Produktschap voor Vee en Vlees
W. P. Boer, veehouder
Ir. J. Doornbos,
Ministerie van Landbouw en Visserij
Dr. ir. A. P. Verkaik,
Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO

-

Nijeveen
Krommenie
Bemmel
Dronrijp
Eersel

- Wijk bij Duurstede
- Dronten
- Culemborg

- Den Haag

Personeelsmutaties PR (vanaf 1 november 1983)
In dienst getreden:
mw.G.W. Rietkerk
mw. W. A. A. M. Zwanenburg
mw. J. D. Sinke
ir. W. J. A. Hanekamp
mw. H. R. van Andel
W. G. H. van Ulsen
J. van den Heuvel
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16-1-1984
16-1-1984
1-2-1984
1-8-1984
1-9-1984
17-9-1984
1-10-1984

De dienst verlaten:
mw. J. F. Nijeboer
S. Bosma
mw. J. D. Sinke
mw. ing. M. E. Glas

20-3-1984
1-7-1984
15-7-1984
1-9-1984
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DIENSTCOMMISSIE

In het jaarverslag PR 1983 is de totstandkoming van de dienstcommissie nieuwe stijl
reeds beschreven. De door het personeel voor drie jaren gekozen leden zijn:
ing. J. Visch, voorzitter
ir. M. C. Verboon, vice-voorzitter
J. W. F. Hijink, secretaris
L. Dees, lid
P. W. M. Verschure, lid
Vergaderingen
De dienstcommissie (dc) vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast vergadert de dc
met de dienstleiding in de overlegvergadering tenminste 4 keer per jaar. De overlegverga
dering staat onder voorzitterschap van de directeur van het PR. De secretaris van de
dienstcommissie is tevens secretaris van de overlegvergadering. Door deze functiecombi
natie is een meer directe lijn van dienstcommissie naar dienstleiding tot stand gebracht.
Van beide vergaderingen worden verslagen gemaakt die aan alle medewerkers worden
toegezonden.
Op elke dienstcommissievergadering komen routinematige zaken aan de orde en specifie
ke zaken. Routinematige zaken betreffen de verslagen van de vergaderingen van de bij
zondere commissie en van het informeel overleg bij het Ministerie van Landbouw en Vis
serij, correspondentie met bureau Overlegzaken en Veiligheid en met de afdeling Perso
neelszaken van het Ministerie van L en V. Van de circulaires (ca. 35 per jaar) komen
slechts die ter sprake waarbij het gaat over de gevolgen voor het PR van de in de circulaire
behandelde materie.
Behandelde zaken
De commissie heeft zich sinds haar bestaan met diverse zaken beziggehouden. Als eerste
kwamen aan de orde het reglement van de dc (inmiddels door de Minister goedgekeurd)
en de aanpassing van de structuur van de afdeling Weidebouw, Voederwinning en Con
servering. Jaarlijks worden het financieel verslag en de begrotingen van het PR in de dc en
in het overleg besproken. Andere onderwerpen waarover de dc zich heeft gebogen waren
de personeelsbezetting en het onderzoek bij de afdeling paardenhouderij, het beleid ten
aanzien van de automatisering en de 50-50-financiering. In het overleg met het dienst
hoofd wordt zoveel mogelijk getracht tot eensgezinde oplossingen te komen. De dienst
commissie vindt dat in het belang van het functioneren van het gehele proefstation.
De secretaris
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FOSFAATBEMESTING OP GRASLAND
Ir. D. J. den Boer, PR,
gedetacheerd door het Nederlands Meststoffen Instituut (NMI)

In de laatste 35 jaar is de veebezetting per ha grasland en voedergewassen sterk toegeno
men. Als gevolg hiervan is de fosfaattoevoer door organische mest gestegen; die in de
vorm van kunstmest daarentegen gedaald. Berekeningen gaven aan dat op bedrijven met
een intensieve bedrijfsvoering de fosfaattoevoer in de organische mest voldoende is of
zelfs groter dan de fosfaatbehoefte. De fosfaatbemesting met kunstmest werd dan ook in
grote lijnen beperkt tot die percelen waarvan de uitgangstoestand onvoldoende was en
percelen waarop graslandvernieuwing werd toegepast.
Meerdere redenen hebben de laatste jaren geleid tot een hernieuwde belangstelling voor
fosfaatbemesting(sonderzoek) op grasland.
Fosfaattoestand In de grond
Grondonderzoek op stikstofproefbedrijven geeft aan dat in de loop van de tijd steeds lage
re P-AI-getallen werden vastgesteld, namelijk van gemiddeld bijna 50 in 1960 tot gemid
deld minder dan 30 in 1980. De stikstofproefbedrijven vormen een groep van ca. 15 bedrij
ven. Elk van deze bedrijven doet als regel zes jaar mee met het project „Stikstofproefbe
drijven". Een daling van het gemiddelde P-AI-getal in de loop van de tijd geeft dus geen
inzicht in het verloop van het P-AI-getal op de afzonderlijke bedrijven. Wel is het een dui
delijke aanwijzing dat op modern geleide rundveebedrijven de fosfaattoestand in de grond
op meerdere percelen te wensen over laat.
Dit gegeven komt overeen met recente analyseresultaten van het bedrijfslaboratorium te
Oosterbeek, waaruit bleek dat ook landelijk de fosfaattoestand van een groot aantal perce
len vrij laag en zelfs laag was.
Fosforgehalten in weidegras
Op de stikstofproefbedrijven vindt regelmatig onderzoek plaats naar de minerale samen
stelling van het weidegras. Per bedrijf worden daartoe gedurende het seizoen 9 à 10 gras
monsters genomen voor analyse.
Er is een duidelijk positief verband tussen de hoogte van het fosforgehalte in weidegras en
het eiwitgehalte. Voor een goed inzicht in het verloop van het fosforgehalte in het gras ge
durende de tijd is het nodig dit P-gehalte te corrigeren naar een constant eiwitgehalte. Het
gemiddelde ruw-eiwitgehalte van de bij het onderzoek betrokken monsters was 26%. Dit
niveau is dan ook aangehouden voor de correctie van het P-gehalte. Voor de negatieve of
positieve correcties is als omrekeningsfactor 0,01% P per procent ruw eiwit aangehouden.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het verloop van het P-gehalte in weidegras in
de periode 1962-1981. Hierbij is het gemiddelde P-gehalte weergegeven in een aantal pe
rioden van 3 jaar.
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Tabel 1

Gemiddeld fosforgehalte (% P in de ds) in weidegras bij 26% ruw eiwit
1962 t/m '64

1970 t/m'72

1979 t/m'81

April, mei
Juni, juli, augustus
September, oktober

0,47
0,44
0,43

0,44
0,40
0,39

0,40
0,37
0,35

Gemiddeld

0,45

0,41

0,37

Jaren

Uit tabel 1 blijkt dat het P-gehalte in 20 jaar gemiddeld met 0,08% is gedaald. De cijfers
geven verder een duidelijke daling aan van het P-gehalte in de loop van het seizoen.
Meestal worden echter niet dezelfde percelen gedurende het seizoen opnieuw bemon
sterd. De daling in het seizoen, weergegeven in tabel 1, kan dus mede veroorzaakt zijn
door perceelsinvloeden. Het gewenste P-gehalte van het gras en de fosfaatbehoefte van
het vee zullen later in dit artikel worden besproken.
Een nadere analyse van percelen die gedurende het seizoen meerdere keren werden be
monsterd, laat zien dat het P-gehalte in weidegras in de loop van het seizoen in veel geval
len afneemt. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in tabel 2. De fosforgehalten zijn op
de hiervoor beschreven wijze eveneens gecorrigeerd naar 26% ruw eiwit. De 3 percelen
werden in de winter bemest met ca. 10 ton rundveedrijfmest per ha. Daarnaast ontving
perceel 9 een gift van ca. 10 ton per ha op 18 mei en perceel 12 eenzelfde hoeveelheid op
3 mei. Kunstmestfosfaat werd niet aangewend.
Tabel 2

P-gehalte in de ds van weidegras in de loop van het seizoen 1982 op drie percelen van het
stikstofproefbedrijf Van Werven op rivierklei

Perceel
% P in de ds

P-AI-getal

9
16 april : 0,52
23 juni :0,45
16aug. :0,33
68

12
29 april 0,41
9 juli
0,35
16 okt. 0,30
22

16
10 mei
2 aug.
8 sept.
18

0,33
0,35
0,31

Fosfaatbehoefte voor groei van gras
Zoals reeds eerder is opgemerkt is het gehalte aan ruw eiwit van invloed op het P-gehalte.
Dit is niet verwonderlijk aangezien P een bestanddeel is van eiwit. Jong, eiwitrijk gras
heeft een hoog en oud, eiwitarm gras een laag P-gehalte.
In een uitgebreid onderzoek werd uit ruim 2600 grasmonsters het volgende verband afge
leid.
P = 0,0729 +0,0236 re -0,0003 re2 (P en re in % in de ds)
Het te verwachten % P bij verschillende gehalten aan re is dus als volgt.
% re
5
10
15
20
25
30
%P
0,18
0,28
0,36
0,42
0,48
0,51
Het re-gehalte in de droge stof van weidegras op moderne rundveebedrijven varieert tus
sen 20 en 30%. Op grond hiervan mag een fosforgehalte worden verwacht dat varieert
tussen 0,4 en 0,5% P in de droge stof. Wanneer het P-gehalte lager is dan op grond van
het ruw-eiwitgehalte te verwachten is, kan men stellen dat de fosfaatbemesting te laag is
geweest.
10

Fosforbehoefte bij rundvee
De dagelijkse behoefte van een melkkoe aan fosfor kan worden berekend met de volgen
de formule:
P = 0,042 G + 1.5M
waarin G het lichaamsgewicht is in kg en M de melkproduktie in kg per dag.
In tabel 3 is voor een aantal situaties de P-behoefte van rundvee vermeld. Het blijkt dat de
P-behoefte van pinken en melkvee vrijwel steeds is gedekt door 0,40% P in de droge stof.
De behoefte bij kalveren is wat hoger.
Tabel 3

Fosforbehoefte bij rundvee

Omschrijving
dier
Kalf 100 kg
Pink/vleesstier 450 kg
Koe 550 kg
niet drachtig
einde dracht
10 kg melk
20 kg melk
30 kg melk
40 kg melk

P-behoefte
(g per dag)

Voederopname ds
(kg per dag)

Benodigd
% P in de ds

12
25

2,5-3
9

0,4-0,48
0,27

25
32
40
55
70
85

10
11
12
15
18
21

0,25
0,29
0,33
0,37
0,39
0,41

Uit een oogpunt van veevoeding is het dus wenselijk om gedurende de gehele weideperiode gras ter beschikking te hebben met 0,40% P in de ds of hoger. Door krachtvoerbijvoeding in de weideperiode kan een P-tekort vanwege een te laag P-gehalte in weidegras mo
gelijk worden gecompenseerd. Men dient er echter wel rekening mee te houden dat het
krachtvoer de laatste jaren duidelijk minder fosfaat bevat dan vroeger. Bovendien mag
worden verwacht dat door de toepassing van de superheffing de hoeveelheid krachtvoer in
de weideperiode aanzienlijk zal worden beperkt.

Verlaagde fosforgehalten in weidegras kunnen
leiden tot een minder goede groei van het gras
en een P-tekort bij het vee. Schenk daarom goe
de aandacht aan de fosfaattoestand van uw
grasland en een juist bemestingsbeleid.

Nieuw onderzoek
In het vorenstaande hebben we gezien dat
- de fosfaattoestand van de grond op moderne rundveebedrijven op veel percelen te wen
sen overlaat,
- het fosforgehalte in weidegras in de laatste 20 jaren is gedaald,
- het P-gehalte in weidegras in de loop van het seizoen dikwijls afneemt,
- deze verlaagde P-gehalten in weidegras kunnen leiden tot een minder optimale groei
van het gras en een P-tekort bij het vee.
Deze gegevens hebben in 1984 geleid tot het opzetten van nieuw fosfaatbemestingsonderzoek, waarbij de mogelijkheden worden nagegaan om het P-gehalte in weidegras ge
durende de gehele weideperiode op 0,40% of hoger te brengen of te houden.
Dit onderzoek vindt plaats op proefvelden die vijf keer zullen worden beweid en één keer
gemaaid. Er wordt een stikstofbemesting van 420 kg per ha gegeven en de kali-bemesting
vindt plaats overeenkomstig de adviesbasis. Er zijn drie proefvelden aangelegd bij een be
kende fosfaattoestand van de bodem. Eén proefveld werd aangelegd bij het stikstofproef
bedrijf Van Werven op rivierklei bij een P-Al = 26, één bij het oud-stikstofproefbedrijf Reijlink op zandgrond bij een P-Al = 12 en één op het ROC Aver-Heino op zandgrond bij een
P-Al = 30. De fosfaatbemesting wordt gevarieerd van 0 tot 265 kg P205 per ha per jaar.
Naast een eenmalige bemesting in het voorjaar werden tevens objecten aangelegd waar
bij de fosfaat per snede wordt toegediend.
In een volgend jaarverslag hopen we de resultaten van dit onderzoek te presenteren.
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RENDABILITEIT VAN BEREGENING
Ing. F. Mandersloot

Dat een tekort aan vocht een negatieve invloed heeft op de produktie van het grasland is
algemeen bekend. Door beregening kan het vochttekort beperkt worden. Dat dit echter bij
na nooit rendabel is, is gebleken uit een studie die in de afgelopen 2 jaar uitgevoerd is.
In 1982 is - in opdracht van de provincie Gelderland - een studie gestart om de rendabili
teit van beregening op melkveebedrijven na te gaan. De studie is te splitsen in 2 delen:
- berekening van de extra opbrengsten die ontstaan door het opheffen van het vochtte
kort, op welke wijze dan ook;
- berekening van de extra kosten die ontstaan als de vochttekorten door beregening op
geheven worden.
Samenvoeging van de extra opbrengsten en de extra kosten geeft het verschil in arbeidsopbrengst tussen de beregende en de onberegende situatie. Dit verschil is bepalend voor
de rendabiliteit van beregening.
Vaststellen van de uitgangspunten
Het verschil in arbeidsopbrengst is berekend voor 5 varianten: 10 - B4; 15 - 04; 15 - B4;
20-04; en 20-B4. Deze varianten zijn verkregen door het combineren van bedrijfsgrootte (10, 15 en 20 ha) en beweidingssysteem (04 = onbeperkt, dag en nacht weiden
met om de 4 dagen omweiden; B4 = beperkt, alleen overdag weiden met om de 4 dagen
omweiden). Voor de 5 varianten is bepaald hoe de optimale bedrijfsopzet is als rekening
gehouden wordt met een gemiddelde grasgroei. Daarbij zijn nog een aantal andere uit
gangspunten gehanteerd, namelijk
- gemiddelde melkproduktie 6000 kg per koe per jaar (4% vet);
- het jongvee wordt op het eigen bedrijf geweid;
- van de totale bedrijfsoppervlakte ligt 80% bij de bedrijfsgebouwen en 20% op 1 km af
stand;
- de koeien worden op de huiskavel geweid, het jongvee op de veldkavel;
- snijmais kan zowel op de huis- als op de veldkavel verbouwd worden;
- er is sprake van een gezinsbedrijf (arbeidsaanbod van 3000 uur exclusief niet tijdge
bonden algemeen werk).
Met deze uitgangspunten zijn de genoemde bedrijfsopzetten berekend. In tabel 1 zijn de
belangrijkste gegevens vermeld. Bij de verdere berekeningen is er steeds van uitgegaan
dat de bedrijfsopzetten van tabel 1 zowel voor de onberegende als voor de beregende si
tuatie gelden. Hierdoor is het namelijk mogelijk per variant het effect van beregening te
bepalen zonder storende invloeden zoals een verschil in aantal koeien.
Verschillen in arbeidsopbrengst
Voor de 5 genoemde varianten zijn bedrijfseconomische berekeningen uitgevoerd voor
enkele combinaties van grondsoort (zand en komklei) en jaar (enkele jaren uit de periode
1971-1980). In tabel 2 is aangegeven voor welke combinaties gerekend is. Tevens is ver
meld hoe groot de vochttekorten in de onberegende en in de beregende situatie zijn. De
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Tabel 1

Bedrijfsopzetten voor 5 varianten, gebaseerd op de grasgroei in een situatie met een ge
middeld vochttekort

Omschrijving

Varianten
15-04

20-04

10-B4

15-B4

20-B4

12
3

16
4

8
2

12
3

16
4

12
2,40

16
3,20

8
1,83

12
2,75

Grootte huiskavel (ha)
Grootte veldkavel (ha)
Grasland huiskavel (ha)
Grasland veldkavel (ha)
Snijmais huiskavel (ha)
Snijmais veldkavel (ha)

0,60

0,80

0,17

0,25

14,34
3,29
1,66
0,71

Aantal melkkoeien
Aantal stuks jongvee

36,80
21,03

49,07
28,04

28,15
16,09

42,23
24,13

50,46
28,84

Melkkoeien per hectare
grasland
bedrijfsoppervlakte

3,066
2,453

3,066
2,453

3,519
2,815

3,519
2,815

3,519
2,523

8,77

8,77

8,77

8,77

8,77

Jongvee per hectare
grasland

Tabel 2

Combinaties van grondsoort en jaar waarvoor bedrijfseconomische berekeningen uitge
voerd zijn, de codering van de combinaties, de vochttekorten (mm) die opgetreden zijn en
het aantal beregeningsgiften per hectare

Combinatie

Vochttekort

Codering
onberegend

beregend

verschil

Aantal
gitten

1971 Zand
1973 Zand
1975 Zand
1976 Zand

71-ZA
73-ZA
75-ZA
76-ZA

36,2
76,4
66,3
142,8

8,6
12,0
16,0
27,0

27,6
64,4
50,3
115,8

6
9
8
11

1971 Komklei
1976 Komklei
1977 Komklei

71-KK
76-KK
77-KK

75,6
246,3
57,4

21,8
56,3
15,9

53,8
190,0
41,5

13
22
9

vochttekorten in de beregende situatie blijven over na beregening volgens een bepaald re
gime. Voor de zandgrond was dat maximaal 20 mm per 7 dagen en voor de komklei maxi
maal 15 mm per 5 dagen. Het zijn netto giften, dus zonder rekening te houden met verlie
zen die nog optreden.
Het gekozen beregeningsregime maakt het niet mogelijk alle vochttekorten in een bepaal
de periode op te heffen. Dit blijkt uit tabel 2. Een ander regime is echter ook niet wenselijk
omdat dan teveel water ongebruikt naar het grondwater verdwijnt.
Zoals in het begin vermeld is, is het verschil in arbeidsopbrengst tussen de beregende en
de onberegende situatie opgebouwd uit 2 delen namelijk extra opbrengsten en extra kos
ten. De extra opbrengsten in de beregende situatie ontstaan voornamelijk door een ver
schil in graslandgebruik tussen de beregende en de onberegende situatie. In een situatie
waarin vochttekorten opgeheven worden (beregening) wordt meer ruwvoer op het eigen
bedrijf gewonnen. Er hoeft dan minder ruw- en krachtvoer aangekocht te worden. Daar te
genover staan echter hogere kosten voor bemesting en voor het inkuilen van ruwvoer
(voordroogkuil) van het eigen bedrijf.
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In deze situatie is ervan uitgegaan dat alleen het grasland waar het melkvee weidt bere
gend wordt. De extra opbrengsten die dan ontstaan, zijn vermeld in tabel 3. Uit de tabel
blijkt dat de verschillen variëren van ƒ 1325,- voor een 10- B4 bedrijf in 1971 tot bijna
ƒ 21.000,- voor een 20 - 04 bedrijf in 1976.
Tabel 3

Extra opbrengsten (guldens per bedrijf) verkregen door het opheffen van een deel van het
vochttekort voor 5 varianten en 7 combinaties van grondsoort en jaar

Combinatie

71-ZA
73-ZA
75-ZA
76-ZA
71-KK
76-KK
77-KK

Varianten
15-04

20-04

10-B4

15-B4

20-B4

1726
5073
3606
8318
5223
15616
2522

2274
6890
4826
11122
7207
20851
3377

1325
3798
2214
6254
3336
10675
1612

1933
5633
3314
9345
5120
16106
2323

2199
6620
3993
11158
6134
19248
2972

De extra kosten (excl. arbeid) die door beregening ontstaan, zijn afhankelijk van het type
installatie, de capaciteit van de installatie en het aantal keren dat beregend wordt. Voor 3
systemen (een buizeninstallatie, systeem Baars en een haspelinstallatie) zijn de totale
kosten berekend. Bij de berekening van de kosten is ervan uitgegaan dat de capaciteit van
de installatie gebaseerd is op een gift die 5 mm groter is dan de netto gift. De aandrijving
van de pomp gebeurt door een trekker.

Uit een studie in opdracht van de provincie Gelderland is gebleken dat beregening bijna nooit renda
bel is. De kosten die met beregening gepaard gaan zijn namelijk hoger dan de extra opbrengsten.
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Tabel 4

Totale kosten per jaar exclusief arbeid (guldens) voor beregening voor 5 varianten, 7 com
binaties van grondsoort en jaar en 3 beregeningssystemen voor beregenen uit grondwater

Beregeningssysteem

Combinatie

Varianten
15-04

20-04

10-B4

15-B4

20-B4

Buizen
installatie

71-ZA
73-ZA
75-ZA
76-ZA
71-KK
76-KK
77-KK

7279
8948
8391
10060
9449
13233
7768

8817
10751
10106
12040
11370
15779
9412

5742
7144
6677
8080
7538
10697
6134

7279
8948
8391
10060
9449
13233
7768

8157
9967
9365
11174
10976
15120
9136

Systeem
Baars

71-ZA
73-ZA
75-ZA
76-ZA
71-KK
76-KK
77-KK

9824
11493
10936
12605
12257
16041
10576

11192
13126
12481
14415
14073
18482
12115

8457
9859
9392
10795
10440
13599
9036

9824
11493
10936
12605
12257
16041
10576

10563
12373
11771
13580
13309
17453
11469

Haspel
installatie

71-ZA
73-ZA
75-ZA
76-ZA
71-KK
76-KK
77-KK

14932
17770
16824
19662
19008
25547
16101

16643
19980
18867
22204
21265
28875
17883

13465
15875
15071
17481
16427
21745
14065

14932
17770
16824
19662
19008
25547
16101

15910
19033
17992
21115
20298
27449
17119

In tabel 4 is aangegeven hoe hoog de totale kosten per jaar voor beregening zijn, als bere
gend wordt vanuit het grondwater. De totale jaarlijkse kosten zijn opgebouwd uit een deel
dat samenhangt met de investering in de apparatuur en uit een deel dat samenhangt met
het aantal draaiuren.
De in tabel 4 genoemde kosten zijn alleen geldig als er uit het grondwater beregend wordt
en als er één put is geslagen, in een aantal gevallen zal het nodig zijn op meerdere plaat
sen water te onttrekken. Het aanleggen van een ondergrondse aanvoerleiding is dan
meestal voordeliger dan het slaan van meerdere putten. Als uit het oppervlaktewater bere
gend kan worden, hoeven geen putten geslagen te worden. De totale kosten per jaar zijn
dan ƒ 365,- tot ƒ 605,- lager dan in tabel 4 vermeld is. De totale kosten kunnen ook nog
verlaagd worden door het gebruik van een elektromotor als aandrijfbron voor de pomp. Het
gebruik van zo'n motor is echter niet altijd mogelijk.
Door het samenvoegen van de extra opbrengsten en de extra kosten ontstaat het verschil
in arbeidsopbrengst tussen de beregende en de onberegende situatie. Indien dit verschil
positief is, is sprake van een rendabele situatie.
In figuur 1 is het verschil in arbeidsopbrengst uitgezet tegen het vochttekort dat opgeheven
is. Het blijkt dat alleen combinatie 76-KK, de combinatie met het grootste opgeheven
vochttekort, een positief verschil heeft tussen de beregende en de onberegende situatie.
Met andere woorden, alleen voor een jaar met een vochttekort als combinatie 76-KK is be
regening rendabel. Dit dan alleen nog maar voor de grootste bedrijven en de goedkoopste
beregeningssystemen (een buizeninstallatie en systeem Baars).
Een jaar als 1976 met grote vochttekorten in de beregende situatie komt slechts zelden
voor. Jaren met kleine vochttekorten daarentegen komen veelvuldiger voor. Daarom is
over een langere periode (bijvoorbeeld een termijn van 10 jaar) beregening niet rendabel.
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Verschil in
arbeidsopbrengst
(guldens)

Verschil in
arbeidsopbrengst
(guldens)

Figuur 1
Verschil in arbeidsopbrengst (guldens) tussen de beregende en de onberegende situatie bij het opge
heven vochttekort (mm), waarbij rekening is gehouden met kosten voor beregening. Vijf varianten en
drie beregeningssystemen.

Arbeid
Naast het verschil in arbeidsopbrengst tussen de beregende en de onberegende situatie,
is ook de arbeidsbehoefte die met beregening gepaard gaat van belang. Van de hiervoor
genoemde beregeningssystemen vragen de goedkoopste systemen (buizeninstallatie en
systeem Baars) de meeste arbeid. Per keer beregenen vraagt de buizeninstallatie 2 uur
per hectare, systeem Baars 0,8 en een hagpelinstallatie 0,3 uur. Vooral in droge jaren en
op de grote bedrijven moet er daarom rekening mee worden gehouden dat met eigen ar
beid niet kan worden volstaan. Het is dan nodig vreemde arbeid aan te trekken of ander
werk niet uit te voeren. In beide gevallen zal dit een lagere rendabiliteit tot gevolg hebben.
De grote arbeidsbehoefte voor een buizeninstallatie heeft tot gevolg dat dit systeem, zeker
op de grote bedrijven, erg onaantrekkelijk is.
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Hogere ruwvoerprijzen
In jaren met grote vochttekorten stijgt de vraag naar ruwvoer. Dit kan een stijging van de
prijzen tot gevolg hebben. Het is gebleken dat een stijging van de aankoopprijs van ruw
voer een groter verschil in arbeidsopbrengst exclusief kosten voor beregening tussen de
beregende en de onberegende situatie tot gevolg heeft. Dit varieert van ƒ 300- tot
ƒ 6900,-. Dit grotere verschil wordt veroorzaakt doordat in de onberegende situatie meer
ruwvoer aangekocht wordt dan in de beregende. De hogere prijzen drukken dan zwaarder
in de onberegende situatie.
De stijging van het verschil in arbeidsopbrengst exclusief kosten voor beregening kan aan
zienlijk zijn. Ze is echter niet zo hoog dat direct rendabele situaties ontstaan. Combinatie
van de hogere ruwvoerprijzen en een elektromotor als krachtbron leverde wel rendabele
jaren op maar geen rendabele situaties over een periode van 10 jaar.
Conclusies
In het voorgaande zijn de resultaten weergegeven van een studie naar de rendabiliteit van
beregening. Gebleken is dat - over een periode van 10 jaar - beregening bedrijfsecono
misch gezien niet rendabel is. De kosten die met beregening gepaard gaan zijn namelijk
veel hoger dan de extra opbrengsten. Naast bedrijfseconomische kunnen er echter ook
andere redenen (bijvoorbeeld het verzekerd zijn van voldoende weidegras) zijn om bere
gening toe te passen. Als deze redenen voldoende zwaar wegen om toch tot aanschaf van
een installatie over te gaan dan kan het beste gekozen worden voor:
- systeem Baars
- een elektromotor als krachtbron (indien mogelijk)
- beregenen uit oppervlaktewater (indien mogelijk)
- het aanleggen van een ondergrondse aanvoerleiding (indien nodig).
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GRASHOOGTEMETER HULPMIDDEL VOOR SCHATTING
GRASHOEVEELHEID
Ing. J. A. Keuning, PR,
gedetacheerd door het Nederlands Meststoffen Instituut (NMI)

Bij een goed gebruik van het grasland is het van groot belang dat het inscharen van het
vee en het maaien voor wintervoer in het juiste stadium gebeuren. De vraag is dan hoe
zo'n juist stadium er precies uitziet. Met andere woorden: welke hoeveelheden gras per ha
worden ermee bedoeld. Onderzoek en voorlichting gebruiken reeds jaren het criterium
hoeveelheid droge stof in kg per ha. Zo moet de droge-stofopbrengst van het gras bij in
scharen 1700 kg per ha zijn en bij maaien voor wintervoer 3500 kg per ha. Er zijn echter
maar weinigen die een redelijk betrouwbare schatting kunnen geven op een op stam
staand grasgewas. Alleen personen die de schattingen regelmatig aan de werkelijk verkre
gen opbrengst kunnen toetsen (zoals onderzoekers) doen die ervaring op.
Voor het aangeven van het juiste weidegrasstadium wordt soms gebruik gemaakt van de
vuist-met-de-duim-omhoog methode. Het is echter een nogal grove methode omdat de
ene vuist de andere niet is en het bovendien moeilijk is op deze manier een indruk te krij
gen van de gemiddelde hoogte van het gras. De nauwkeurigste methode is het uitmaaien
van stroken in combinatie met de droge-stofbepaling van het gras. Duidelijk is dat deze
methode voor het onderzoek noodzakelijk is. Voor voorlichting en praktijk moet het echter
een gemakkelijk en snel uitvoerbare methode zijn met een redelijk betrouwbaar resultaat.
In dit artikel wordt een dergelijke methode beschreven.
Voorgeschiedenis
Door verschillende onderzoekers zijn in het verleden in diverse landen pogingen in het
werk gesteld methoden te ontwikkelen door verband te leggen tussen grashoógte en gras
opbrengst. In Nederland werd voor het meten van de grashoogte een duimstok of een
meetplankje gebruikt. Betere resultaten werden verkregen met een door Jagtenberg ont
worpen meetschijf. Buitenlandse onderzoekers gebruikten ook veel op deze meetschijf ge
lijkende apparatuur. Uit de resultaten van al dit onderzoek kan de conclusie worden ge
trokken dat het schatten van de grashoogte met een meetschijf (of gelijksoortige instru
menten) een alleszins goed hulpmiddel is.
Behalve voor voorlichting en onder praktijkomstandigheden kan het instrument ook bij het
onderzoek uitstekend worden gebruikt. Duidelijk moet echter worden gesteld dat de resul
taten van deze metingen bij het onderzoek nooit in de plaats mogen komen van de resulta
ten van nauwkeurige opbrengstmethoden zoals bij de uitmaaimethode. Het meten moet
steeds als hulpmiddel worden beschouwd.
Ontwikkeling laatste jaren
Op grond van de resultaten mocht een ruime toepassing van de meetschijf worden ver
wacht. Toch is dit niet het geval. Bij de meetschijf van Jagtenberg moet dit worden toege
schreven aan het feit dat het meten onvoldoende snel kon gebeuren.
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Enkele jaren geleden werd hier en daar nog wel eens een eenvoudige vorm van de meetschijf gebruikt. Deze bestond uitsluitend uit een van hardschuimplastic gemaakte schijf.
Deze schijf heeft in het midden een opening. Door deze opening wordt de hoogte van het
gras gemeten. Het bezwaar van deze methode is de bewerkelijkheid en de ongemakkelij
ke houding om de metingen uit te voeren.
Zeer waarschijnlijk zijn dit de redenen waarom het meten van grashoogte tot nu toe niet
algemeen wordt toegepast. Gezocht is daarom naar een snellere en gemakkelijkere me
thode. In samenwerking met technici (de heren Berkenpas en Blokzijl) van de Vakgroep
Landbouwplantenteelt en Graslandkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen is
een meetschijf (zie foto) ontwikkeld, waarbij de grashoogte op ooghoogte kan worden af
gelezen. Dit vergemakkelijkt en versnelt de manier van werken aanzienlijk.

De grashoogtemeter is niet alleen een handig en
nuttig, maar ook een aantrekkelijk hulpmiddel bij
de bepaling van de grashoeveelheid.

Korte beschrijving meetschijf
Bij de constructie is de eerder genoemde eenvoudige schijf van hardschuimplastic als ba
sis genomen. De middellijn is 50 cm en de dikte 5 cm. In het midden van de schijf is een
schroefdraadbusje (met inwendige schroefdraad) aangebracht. Vervolgens wordt een
plastic buis (middellijn ca. 2 cm) van 1,50 m en met een uitwendige schroefdraad in boven
genoemd busje gedraaid. Tenslotte wordt in deze buis een gemakkelijk schuifbare peilstok
(plastic) geschoven. Deze peilstok is 30 cm langer dan de buis. Aan de bovenzijde van de
peilstok komt een verdeling in centimeters (0-30 cm). Als de meetschijf op een vlakke on
dergrond staat dan moet de bovenzijde van de buis gelijk zijn aan nul centimeters.
Wordt de meetschijf op het gras gelegd, dan zakt de peilstok door het gras naar beneden
tot op de grond. De grashoogte in centimeters kan dan aan de bovenzijde van de peilstok
worden afgelezen. Op deze wijze wordt snel, gemakkelijk en nauwkeurig gewerkt.
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Figuur 1
Verband grashoogte in cm
(vanaf de grond gemeten) en
grasopbrengst in droge stof
in kg/ha (bij afmaaihoogte
van 4,5 cm). Resultaat van
onderzoek op de Olde Weije,
Vaassen op 30 percelen van
mei-juli 1976.
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Resultaten onderzoek
Bij een beweidingsproef in 1976 op De Olde Weije te Vaassen werden behalve opbrengst
bepalingen ook grashoogtemetingen uitgevoerd. Tussen deze beide bestond een goed
verband. In figuur 1 is dit schematisch weergegeven. Tevens zijn de resultaten van de sta
tistische bewerking vermeld. Van het resultaat is gebruik gemaakt voor de samenstelling
van tabel 1. In kolom 1 van deze tabel wordt de grashoogte vermeld, in kolom 2 de drogestofopbrengst in kg per ha als het perceel wordt gemaaid en in kolom 3 als het perceel
wordt beweid.
Tabel 1

Verband grashoogte en droge-stofopbrengst van gras (resultaten onderzoek 1976)
N.B. De relatie tussen grashoogte en grasopbrengst geldt alleen bij een staand grasgewas

Grashoogte vanaf
de

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1)
2)

9rond (°m)

Droge-stofopbrengst (kg/ha) voor
maaien^)

weiden^

1250
1400
1550
1725
1900
2075
2250
2400
2575
2750
2925
3100
3250
3400

750
900
1050
1225
1400
1575
1750
1900
2075
2250
2425
2600
2750
2900

In het traject 9-22 cm grashoogte is elke cm 150 à 175 kg ds per ha.
In het traject 4,5-6,5 cm is elke cm 250 kg ds per ha.
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De opbrengsten werden verkregen bij een afmaaihoogte van 4,5 cm (proefveld motor
maaier). Deze afmaaihoogte komt goed overeen met de maai-apparatuur in de praktijk. Bij
beweiding is de afweidhoogte doorgaans hoger dan 4,5 cm. Uit eerdergenoemde beweidingsproef bleek dat de afweidhoogte op etgroenpercelen, waarbij een goede afweiding
plaatsvond met nauwelijks beweidingsresten, gesteld kan worden op gemiddeld ca. 6,5
cm. Dit wil niet zeggen dat een weidende koe niet beneden de 6,5 cm kan grazen. In dat
geval gaat het echter wel ten koste van de melkproduktie.
Omdat de afweidhoogte hoger is dan de afmaaihoogte (resp. 6,5 en 4,5 cm), zijn de op
brengsten in kolom 3 ten opzichte van kolom 2 steeds met een constante factor vermin
derd (zie tabel 1).
Voorbeeld gebruik tabel
Bij een grashoogte van 15 cm is de droge-stofopbrengst bij maaien 2250 kg per ha. Wei
dend vee kan echter 2250 -500 = 1750 kg per ha benutten. De constante factor van 500
kg ds per ha in het traject 4,5 tot 6,5 cm grashoogte (dus 250 kg ds per ha per centimeter
grashoogte) is gebaseerd op o.a. onderzoekgegevens van het PR.
Toepassing meetschijf
In 1976 en in de eerste jaren daarna is de meetschijf uitsluitend in gebruik geweest op De
Olde Weije. In het begin moesten een aantal kinderziekten - aanvankelijk een te zwakke
constructie - nog worden overwonnen. Daarna is het instrument steeds zonder problemen
en toch intensief gebruikt. Van een perceel grasland (b.v. één hectare) kan in ongeveer 10
minuten op 25 à 30 plaatsen de grashoogte worden gemeten door diagonaal over het per
ceel te lopen.
De laatste jaren wordt de meetschijf ook gebruikt bij andere instellingen. Deze instellingen
zijn onder andere:
- het PR, alsmede de regionale onderzoekcentra voor de rundveehouderij (Heino, Cranendonck, Zegveld, Bosma Zathe) en het paardenproefbedrijf Brunssum;
- de Vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde van de Landbouwhogeschool te
Wageningen;
- het consulentschap rundveehouderij in Assen (stikstofproefbedrijf IJdens te Dalen).
De ervaringen met de meetschijf van een aantal gebruikers van deze instellingen kunnen
in het kort aldus worden samengevat: het instrument geeft snelle en goede informatie over
de hoeveelheid gras per hectare; voor een juiste planning van het graslandgebruik is deze
informatie zeer waardevol.
De grashoogtemeter is tot nu toe alleen nog maar op verzoek van de onderzoekinstellin
gen gemaakt. Serieproduktie heeft nog niet plaatsgevonden. Indien naar aanleiding van dit
artikel mocht blijken dat er voldoende belangstelling bestaat bij de voorlichting, dan kan
hiertoe worden besloten.

22

ONDERZOEK NAAR VERDELING TOEVOEGMIDDELEN NOG
IN VOLLE GANG
Ing, J. Corporaal
Met name de laatste 2 jaar is het gebruik van toevoegmiddelen bij het inkuilen weer ac
tueel geworden. Om bij ongunstige weersomstandigheden een goede kuil te kunnen ma
ken moet een effectief toevoegmiddel worden gebruikt. Het is zeer belangrijk dat dit middel
goed verdeeld in de kuil terecht komt. Een goed middel zal bij een slechte verdeling tegen
vallende resultaten geven. Voor men gaat toevoegen moet men dan ook een goede me
thode hebben om het middel de verdelen.
Wanneer een toevoegmiddel wordt toegevoegd bij het hakselen van gras vindt een goede
menging plaats. In Nederland wordt slechts een klein deel van het gras gehakseld. Het
grootste deel van het gras wordt ingekuild met de opraapwagen. Omdat er voor de opraapwagen geen goede methode bestaat om een toevoegmiddel goed te verdelen wordt door
het PR onderzoek gedaan om te komen tot een goede methode van toevoegen. Dit onder
zoek wordt in samenwerking met het IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebou
wen) en het IVVO (Instituut voor Veevoedingsonderzoek) uitgevoerd.
Gelijkmatige verdeling belangrijk
Er bestaan tientallen toevoegmiddelen die wat verwerking betreft in 3 groepen kunnen
worden ingedeeld, namelijk dunvloeibare middelen, dikvloeibare middelen en poedervormige middelen. Elk van deze groepen vraagt een eigen aanpak. Het onderzoek richt zich
op de dunvloeibare middelen (zuren en opgeloste stoffen) en op de dik vloeibare middelen
(melasse).
De gelijkmatigheid waarmee een toevoegmiddel is verdeeld, kan worden beoordeeld door
het aanleggen van kuilen. Na conservering kan men, aan de hand van de variatie in pH
binnen de kuil, beoordelen of de verdeling voldoende is geweest. Dit is echter een om
slachtige methode die bovendien niet helemaal waterdicht is doordat het gras bij inkuilen
ook al heterogeen kan zijn. Daarom is gezocht naar een methode om de verdeling direct
na het moment van toevoegen vast te stellen. In het buitenland wordt dit soms gedaan
door een groot aantal monsters te nemen waarin de concentratie aan toevoegmiddel wordt
bepaald. De variatie in concentraties kan een redelijke indruk geven van de verdeling mits
de monsters niet te groot worden genomen. Het is echter een omslachtige en dure metho
de. Daarom is gezocht naar een betere, eenvoudiger en goedkopere methode.
Verdeling van dunvloeibare toevoegmiddelen
Van vloeibare middelen zoals mierezuur en azijnzuur moet per ton gras 5-10 I worden toe
gevoegd. Een opraapwagen kan een laadcapaciteit halen van 800-1000 kg per minuut.
Om bij deze laadcapaciteit voldoende te kunnen toevoegen moet men een pomp hebben
die een capaciteit heeft van 5-10 I per minuut. De pompen die voor dit doel in de handel
zijn hebben een veel lagere capaciteit. Daarom is een membraanpomp aangeschaft die
door een benzinemotortje wordt aangedreven. De pomp heeft een capaciteit van 0 tot 15 I
per minuut en kan een druk opbouwen tot 15 bar. Met deze pomp wordt het middel via
sproeiers over/door het gras verdeeld.
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In samenwerking met het I MAG is onderzocht in hoeverre met een oplossing van een fluo
rescerende stof de verdeling van een toevoegmiddel in kuilgras kan worden vastgesteld.
Deze techniek wordt op het IMAG gebruikt voor het bestuderen van spuitbeelden van
veldspuiten. Het bleek dat deze stof in geringe hoeveelheden, niet alleen direct na toevoe
gen, maar zelfs na conservering in de kuil, onder een ultra violette lamp terug gevonden
wordt. Met dit fluorescerend middel opgelost in water of azijnzuur zijn een aantal proeven
aangelegd om de verdeling bij verschillende methoden van toevoegen te onderzoeken.
Hierbij wordt 20 m wiers met de opraapwagen opgeladen. Gelijktijdig met het opladen
wordt het middel door middel van 3 sproeiers boven de pick-up over het gras gesproeid.
Vervolgens wordt het gras, als nabootsing van de bewerkingen die bij het inkuilen plaats
vinden, gelost, gewogen, in een bak van 100x50x50 cm gedaan en vastgestampt. Uit de
bak worden 8 boormonsters gestoken. De boorkolommen worden hierbij intact gelaten en
later op het laboratorium onder de UV lamp laagsgewijs op verdeling van het fluoresce
rend middel onderzocht.
Een tweede methode die onderzocht is, is het toevoegen op een daarvoor aangepaste
trommelschudder. Deze trommelschudder is voorzien van 8 sproeidoppen die het gras tij
dens het schudden besproeien met toevoegmiddel. De trommelschudder is uitgerust met
zwadborden zodat het gras na schudden weer in een zwad wordt neergelegd. Na het toe
voegen wordt het gras opgeladen en op dezelfde wijze verwerkt en bemonsterd als bij de
hiervoor omschreven methode. De eerste resultaten wijzen erop dat met de trommel
schudder een gelijkmatiger verdeling wordt bereikt dan bij toevoegen op de opraapwagen.
Beide systemen zullen nog verder uitgewerkt moeten worden voordat ze voor de praktijk
geschikt zijn.

Boormonsters van kuilgras waaraan een toevoegmiddel met fluorescerende stof is toegevoegd, gefo
tografeerd onder een UV-lamp. Boven: middel toegevoegd op een trommelschudder; regelmatig en
fijn verdeeld. Onder: middel toegevoegd op een opraapwagen; plaatselijk zeer sterke concentraties,
plaatselijk niets.
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Tevens zal moeten worden onderzocht hoe groot de verliezen aan toevoegmiddel zijn en
met welke dosering een goede kuil kan worden gemaakt. Oriënterend zijn met beide syste
men al een aantal proefkuiltjes aangelegd om het verband tussen de verdeling en het inkuilresultaat vast te kunnen stellen.
De verdeling van melasse
Voor melasse richt zich het onderzoek op de verdeling over de wiers. Toevoegen tijdens
het opladen met de opraapwagen of hakselaar levert vaak problemen op omdat men gelijk
tijdig zowel op het opladen als op het toevoegen moet letten. Bovendien moet men dan op
de opraapwagen of hakselaar grote hoeveelheden melasse meenemen (per vracht zo'n
200 tot 400 kg). Het toevoegen over de wiers gebeurt in de praktijk vaak drukloos of onder
lichte overdruk. Het probleem hierbij is dat de opbrengst aan melasse niet constant is om
dat melasse uit een volle tank sneller stroomt dan uit een bijna lege tank. Daarnaast speelt
de wisselende viscositeit van melasse bij verschillende temperaturen een rol. Daarom is
gezocht naar een pomp die onder alle omstandigheden een constante opbrengst zou ge
ven. Dit bleek het geval te zijn met een tandradpomp. Deze pomp is op een tankwagentje
gebouwd met een tank van ca. 2000 I. De pomp wordt aangedreven door de aftakas. De
opbrengst van de pomp is lineair afhankelijk van het toerental. De capaciteit van deze
pomp is bij 240 toeren 21 I per minuut en bij 540 toeren 49 I per minuut. Door de juiste
combinatie van toerental en versnelling van de trekker te kiezen kan men elke gewenste
dosering bereiken. De melasse wordt over de wiers verdeeld door middel van een sproeiboom van 50 cm lengte waarin 30 gaatjes van 4 mm zijn geboord. Met deze sproeiboom
werd op het oog een redelijk goede verdeling verkregen. Wanneer er met een kleiner aan
tal grotere gaten werd gewerkt zakte de melasse al snel door de wiers. Dit betekent niet
alleen een verlies aan melasse maar bovendien kan er verbranding van de zode optreden
door de melasse. Bij gaatjes van 3 mm of kleiner treedt snel verstopping op. Het verdere
onderzoek richt zich op de variatie in wiersvorm en wiersdikte om de sproeiboom verder te
verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan het aantal en de grootte van de gaatjes, de onderlin
ge afstand tussen de gaatjes en de mogelijkheid van gaatjes met verschillende grootte. De
verdeling van de melasse door het gras is moeilijk direct vast te stellen. Het bleek niet mo
gelijk de verdeling vast te stellen met het fluorescerend middel omdat dit door de melasse
wordt ingekapseld. Een andere methode om de verdeling van melasse vast te stellen is
(nog) niet bekend. Daarom zijn een aantal proefkuilen aangelegd met de opraapwagen en
met de hakselaar om na conservering aan de hand van de variatie in pH een indruk te heb
ben van de bereikte verdeling.
In de komende jaren zal het onderzoek naar de techniek van verdeling van toevoegmidde
len worden voortgezet. Daarbij zal een groot aantal kuilen moeten worden aangelegd.
Hieruit zal moeten blijken bij welke dosering van een bepaald toevoegmiddel bij opraap
wagen en hakselaar de beste kuilen worden gekregen. In een later stadium zullen in voederproeven de effecten van een betere kuilkwaliteit op voeropname en dierproduktie wor
den onderzocht.
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SUPERHEFFING EN BEDRIJFSAANPASSING1)
Ir. H. Wieling (PR) en ir. G. J. Wisselink (LEI)

De superheffing houdt in dat Nederland 1 miljard liter melk minder moet produceren. Op te
veel geproduceerde melk komt een heffing van 75% van de melkprijs. De vraag waarvoor
we nu staan is: hoe moet of kan de Nederlandse melkveehouder daarop reageren om de
nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Hierover zijn berekeningen gemaakt door
een werkgroep, waarin het LEI, het PR, de Landinrichtingsdienst, het Consulentschap in
algemene dienst voor Veevoeding en vier regionale Consulentschappen waren vertegen
woordigd.
Het gaat om de volgende mogelijkheden.
- Onbeperkt doorproduceren.
- Minder produceren door:
- het afstoten van een aantal melkkoeien met bijbehorend jongvee met handhaving van
de melkproduktie per koe.
- het verminderen van de melkproduktie per koe door het verstrekken van minder
krachtvoer met handhaving van het aantal koeien.
- een combinatie: zowel afstoten van koeien als het verminderen van de melkproduktie
per koe.
Worden koeien en jongvee afgestoten dan zijn er voor het grondgebruik twee mogelijkhe
den:
- de oppervlakte grasland blijft gelijk; dat betekent dat de veebezetting per ha grasland
daalt.
- de veebezetting blijft gelijk, waardoor er grond vrij komt voor andere gewassen of voor
ander vee.
Uitgangspunten
Wij zijn uitgegaan van een bedrijf met 60 melkkoeien, 16 pinken en 18 kalveren. Gerekend
is dat de arbeid door het gezin zelf geleverd kan worden. Binnen dit bedrijf is het volgende
gevarieerd.
- Graslandgebruik; de koeien weiden dag en nacht (= O) of staan 's nachts op stal (= B).
Het jongvee weidt dag en nacht.
- Melkproduktie per koe; 5500 of 6500 kg.
- Veebezetting; deze kan variëren van licht (alle ruwvoer voor de winter wordt op het be
drijf zelf gewonnen) tot zwaar (bijna alle gras is weidegras, er wordt bijna geen eigen
ruwvoer voor de winter gewonnen).
- Prijs van ruwvoer; aankoopprijs ƒ 0,40, verkoopprijs ƒ 0,35 per kVEM en als alternatief
aankoopprijs ƒ 0,50, verkoopprijs ƒ 0,45 per kVEM.
De stikstofgift bedraagt 400 kg per ha per jaar, de organische mest inbegrepen. De gemid
delde afkalfdatum is 1 februari. Krachtvoer kost ruim ƒ 0,55 per kg. Alle overige kosten zijn
1)

N.B. Dit hoofdstuk is in april/mei 1984 in de landbouwpers verschenen na vaststelling van de su
perheffing met de toen bekende gegevens.
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voor dit hoofdstuk minder belangrijk. De melkprijs is ƒ 0,73 per kg. De omzet en aanwas
bedraagt bij de gekozen jongveebezetting (27 pinken en 30 kalveren per 100 melkkoeien)
ƒ 752,- per koe.
Uitgaande van deze uitgangspunten is berekend wat de schade voor het bedrijf zal zijn als
er een superheffing komt over 5 of 10% van de melk. Dat houdt in dat het bedrijf 5 resp.
10% minder melk moet produceren of voor 5 resp. 10% van de hoeveelheid melk een hef
fing moet betalen. De resultaten van de berekeningen waren als volgt.
Onbeperkt doorproduceren
Het bedrijf produceert totaal 330.000 kg melk (60 x 5500) of 390.000 kg (60 x 6500).
Wanneer op 10% daarvan een heffing wordt gelegd van ƒ 0,56 per kg, dan wordt de totale
schade ƒ 18.480,- resp. ƒ 21.840,-. Tien procent van de melk brengt slechts ƒ 0,17 per
kg op; dat is minder dan de gemiddelde voerkosten per kg, en zeker minder dan de totale
variabele kosten van de laatste liters melk. De laatste bedragen volgens een berekening
van het LEI in het algemeen meer dan ƒ 0,40 per kg. Het onbeperkt blijven produceren van
melk is dus een slechte oplossing. Deze superheffing moet daarom wel een vermindering
van de melkproduktie tot gevolg hebben.
Minder vee, grasland gelijk
Aangezien het duidelijk is dat het percentage dat minder moet worden geproduceerd voor
de meeste bedrijven dichter bij 10 dan bij 5 zal liggen, wordt in het volgende alleen gere
kend met een inkrimping van 10%. Voor 18 bedrijfsopzetten is in tabel 1 weergegeven wat
de schade voor het bedrijf is bij een ruwvoerprijs van ƒ 0,40 per kVEM.
Voor alle duidelijkheid merken we op dat geen rekening is gehouden met een stijging van
de melkproduktie door de inkrimping van de veestapel. Uit berekeningen bleek dat het op
ruimen van de slechtste koeien geen groot effect heeft op de melkproduktie in het erop
Tabel 1
Bedrijfsopzet

1
2
3
4
5
6
7
8

Schade in guldens door het inkrimpen van de veestapel van 60 naar 54 koeien
Grasland
Melk
(kg per koe)
gebruik

04

5500

04

6500

B4

5500

B4

6500

g

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Grasland
(ha)

Arbeidsopbrengst
60 mk + jv

31,3
29,1
26,6
23,4
20,1
32,7
30,5
27,7
24,5
21,5
25,3
23,0
19,9
16,1
26,6
24,1
21,0
17,4

58.100
54.700
50.000
43.100
35.900
89.400
85.700
80.400
72.800
66.100
45.100
41.400
35.600
26.500
76.300
72.000
65.700
57.000

Schade
totaal

per ha

per over
blijvende
koe

10.900
10.100
9.200
8.400
8.600
13.000
12.100
11.100
10.200
9.900
9.400
9.100
8.600
7.900
11.100
10.800
10.300
9.700

348
347
346
359
428
398
397
401
416
460
372
396
432
491
417
448
490
557

202
187
170
156
159
241
224
206
189
183
174
169
159
146
206
200
191
180
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volgend jaar en nagenoeg geen effect in het tweede jaar. Ook normaliter worden de slecht
ste koeien vervangen.
Uit tabel 1 komt naar voren dat de schade op de extensievere bedrijven met veel eigen
ruwvoer in absolute bedragen groter is dan op de intensievere met veel ruwvoeraankopen.
Op de extensieve bedrijven (1, 6, 11 en 15) bedraagt deze gemiddeld ƒ11.100- en op de
bedrijven met de hoogste veebezetting (5,10,14 en 18) gemiddeld ƒ 9025,-.
Het is echter ook mogelijk de schade uit te drukken als een percentage van de arbeidsopbrengst in de uitgangssituatie. De relatieve schade is dan op de extensievere bedrijven
kleiner. Gemiddeld is deze op de extensieve bedrijven (1, 6, 11 en 15) 16,5% en op de
intensieve (5,10,14 en 18) 19,5%.
Eenzelfde beeld treedt op bij de vergelijking tussen de bedrijven met een hoge en lage
melkproduktie per koe. De bedrijven met een hoge melkproduktie hebben in absolute be
dragen de hoogste schade doch relatief gezien is deze kleiner dan op bedrijven met een
lagere melkproduktie.
De schade per ha grasland loopt uiteen van 350 tot 550. Deze is het grootst op de inten
sieve bedrijven. De schade per overgebleven koe (totaal 54) varieert van 145 tot 240. De
ze volgt uiteraard de lijn van de totale schade.
Gaat door de superheffing de ruwvoerprijs dalen, dan wordt de schade voor de intensieve
re bedrijven kleiner. Bedrijven die ruwvoer kunnen verkopen zijn daarentegen slechter uit.
Eventuele onderbezettingsverliezen in de zuivelindustrie zijn buiten beschouwing geble
ven. Verder zijn de gevolgen van andere Brusselse besluiten zoals de verhoging van de
medeverantwoordelijkheidsheffing e.d. buiten beschouwing gelaten.
Minder vee, veebezetting gelijk
Als de veebezetting per ha grasland na inkrimping gelijk blijft, dan betekent dat, dat er min
der grasland nodig is en er dus grond overblijft. Berekend is welk saldo deze grond per ha
moet opbrengen om de schade genoemd in tabel 1 minstens gelijk te houden. Kan ze
meer opbrengen, dan wordt de schade kleiner. Het resultaat staat in tabel 2.
Tabel 2

Benodigd saldo in guldens per ha overblijvende grond, om de schade gelijk te houden

Bedrijfsopzet
1
2
3
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Grasland
gebruik

Melk
(kg per koe)

Grond over
(ha)

Saldo per ha
grond over

04

5500

3,13
2,91
2,66
2,34
2,01
3,27
3,05
2,77
2,45
2,15
2,53
2,30
1,99
1,61
2,66
2,41
2,10
1,74

1030
1430
1880
2280
2260
900
1330
1850
2330
2500
1440
1690
2050
2540
1530
1790
2150
2600

6500

B4

5500

6500

In „Kwantitatieve informatie voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de volle grond" staat
voor veel gewassen het saldo vermeld. Voor een vergelijking daarmee moet bij de saldi in
tabel 2 de berekende pacht van ƒ 500,- worden opgeteld.
Vooral op de wat extensievere bedrijven met meer grond over moet het mogelijk zijn hoge
re saldi dan ƒ 1500,- tot ƒ 2000,- (excl. pacht) te behalen. Dan zou de schade op die be
drijven lager worden dan de bedragen in tabel 1. De grond moet uiteraard wel voor akker
bouw geschikt zijn. Een andere mogelijkheid zou zijn om ander vee te gaan houden
(vleesvee, schapen). Voor elk bedrijf zullen de mogelijkheden nagegaan moeten worden:
één algemeen advies is niet mogelijk.

Minder krachtvoer, minder melk per koe
Op het PR is met een „koemodel" berekend, wat de invloed van de hoogte van de krachtvoergift is op de ruwvoeropname en op de melkproduktie. Het model houdt rekening met
een maximale droge-stofopname uit ruwvoer als geen krachtvoer wordt gegeven en met
een verdringing van ruwvoer door krachtvoer. Beide zijn afhankelijk van de produktieaanleg van de koe.
Verder is rekening gehouden met het opbouwen en verbruiken van reserves in de koe.
Daarbij is over het hele jaar gezien de koe energetisch in evenwicht. Uitgaande van deze
„normkoe" is berekend hoe de melkproduktie en de ruwvoeropname veranderen bij een
gewijzigde krachtvoergift.
Daarmee is berekend welke invloed, in bedrijfsverband gezien, een verandering van het
krachtvoerniveau op de melkopbrengst en de daaraan verbonden kosten heeft. Op deze
wijze kan worden beoordeeld of een vermindering van de totale melkplas door middel van
een verlaging van het krachtvoerniveau in combinatie met een geringere inkrimping van de
melkveestapel voordelen heeft ten opzichte van de in de vorige paragraaf behandelde vol
ledige inkrimping.

De bedoeling van de superheffing is de stroom
melk naar de grote melkplas in te dammen.
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Tabel 3

Situatie

a
b
c
d
e
f

g

h

Invloed van hoeveelheid krachtvoer per koe in de 3e t/m 14e week van de lactatie op melkproduktie en de schade voor een bedrijf van 25 ha dat 33.000 kg melk minder (= 10%) mag
produceren (van 330.000 naar 297.000 kg)
Uitgangssituatie

Normvoedering
-1kv.1)
-2 kv.
- 3 kv.
- 4 kv.
+ 1 kv.
+ 2kv.
+ 3kv.

Melk
(kg per koe)

Aantal
koeien

Schade bedrijf
(gid)

5585

59

0

5585
5540
5475
5390
5290
5615
5635
5660

53
53,5
54
55
56
53
53
52,5

8700
8710
8900
9600
10500
9100
9500
9900

') Wijziging kg krachtvoer per koe per dag.

In tabel 3 staat voor een aantal situaties weergegeven wat de schade wordt wanneer de
hoeveelheid te leveren melk moet worden ingekrompen met 10% (van 330.000 kg naar
297.000 kg). De situaties gaan steeds uit van een produktie van 5585 kg melk. Daarna is
de kréchtvoergift gevarieerd van 4 kg per dier per dag minder tot 3 kg extra.
De minimale krachtvoergift is steeds één kg per koe per dag (= lokvoer). We zijn uitge
gaan van een bedrijf van 25 ha met melkkoeien plus jongvee.
De hoeveelheid krachtvoer is gevarieerd in de 3e t/m de 14e week van de lactatie; dat is
de periode waarin de koe uit zijn reserves kan putten. Eerdere berekeningen toonden dui
delijk aan dat daarna het verminderen van de hoeveelheid krachtvoer ten opzichte van de
„normkoe" zoveel melk kost (1,5 tot bijna 2 kg melk per kg krachtvoer) dat dat onder de
huidige prijsverhoudingen niet verstandig is. Tabel 3 leert ons het volgende.
- Om de schade zo beperkt mogelijk te houden is het het beste volgens de norm te blijven
voeren. Bij de koe die 12 weken 1 kg krachtvoer per dag minder krijgt is de schade nau
welijks groter. Daarna worden de verschillen groter.
- Extra krachtvoer geven is zinloos. Dat geldt dus eigenlijk ook voor het lokvoer. Uit een
oogpunt van veevoeding is dit krachtvoer niet nodig; ook bedrijfseconomisch is dit niet
zinvol. Om andere redenen kan enig lokvoer nodig zijn (bijv. kopziekte).
De tendenzen die uit tabel 3 naar voren komen gelden ook voor grotere of kleinere bedrijve, voor koeien met een hogere produktieaanleg en voor rantsoenen met bijvoorbeeld snijmais in plaats van voordroogkuil als ruwvoer.
De resultaten van tabel 3 gelden bij gelijkblijvende opbrengsten en kosten, dus ook gelijk
blijvende omzet en aanwas. Een voordeel van de lagere melkproduktie per koe is dat min
der koeien afgestoten kunnen worden. Dat zou voor de melkveehouderij als geheel het
voordeel kunnen hebben dat de vleesveemarkt minder zwaar wordt belast, waardoor de
omzet en aanwas minder sterk zou dalen. Zou bijvoorbeeld bij volledige uitstoot (situatie a)
de post omzet en aanwas dalen met ƒ 100,- per koe en bij beperkte uitstoot (situatie e)
met f 70,- dan wordt de schade ƒ 14.000,- (8700 + 53 x 100) resp. ƒ 14.420,- (10.500
+ 56 x 70). Het verschil wordt dan vrij gering.
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Algemeen advies
Gezien het voorgaande komt de werkgroep na overleg met de specialisten voor de voeder
voorziening en de bedrijfstakdeskundigen rundveehouderij tot het volgende advies.
1. Blijf niet onbeperkt doorproduceren met een heffing van 75% van de melkprijs op de
teveel geproduceerde melk. De schade is dan erg groot.
2. Stoot koeien plus jongvee af en blijf voeren op de norm. Onder de huidige prijsverhou
dingen is dit het meest rendabel. Dat betekent dat het verminderen van de melkplas in
hoofdzaak door het afstoten van melkkoeien moet worden gerealiseerd.
3. Wil men echter minder koeien + jongvee afstoten, dan is het zinvol de koeien die over
blijven minder krachtvoer te geven om de produktie per koe wat te verlagen. Ook op die
manier wordt de schade lager dan bij onbeperkt doorproduceren. Dit alternatief is niet
veel slechter dan het onder 2 genoemde.
4. De superheffing is een extra aanleiding om alle aandacht te blijven besteden aan het
graslandgebruik, de veevoeding en de produktie-aanleg van het vee.
Wat Is de schade op uw bedrijf
Het zou wel toeval zijn als u een bedrijf van 31,3 ha met 60 melkkoeien hebt die elk 5500
kg produceren (bedrijfsopzet 1 in tabel 1). Het is verder de vraag of de superheffing op uw
bedrijf betrekking heeft op tien procent van uw melkplas. Wat dit laatste betreft: de werk
groep heeft berekend dat bij 04 de schade met ƒ 1069,- afneemt (of toeneemt) als er één
procent minder (of meer) ingekrompen behoeft te worden. Voor de situatie B4 is dat
ƒ951,-.
Een globale indruk van de schade op uw bedrijf kunt u wel krijgen door in tabel 1 die be
drijfsopzet uit te zoeken waarvan de melkproduktie per koe, de veebezetting per ha en het
graslandgebruik het dichtst bij uw eigen bedrijfssituatie komt. U vermenigvuldigt dan de
schade per ha of per koe uit tabel 1 met het aantal ha of het aantal overblijvende koeien op
uw bedrijf.
De werkgroep heeft een formule ontwikkeld waarmee de schade op elk bedrijf kan worden
benaderd.
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SUPERHEFFING EN
BEDRIJFSONTWIKKELING1)

Ir. H. Wieling

Lange tijd heeft bij de bedrijfsontwikkeling de nadruk gelegen op verhoging van produktiviteit. In de rundveehouderij ging het om verhoging van de opbrengsten van gras en voeder
gewassen, van de melkproduktie en om verhoging van de arbeidsproduktiviteit. Resultaat
van dat alles was meer koeien en dus meer melk per bedrijf en veel meer melk in Neder
land en in de EEG. Toch werd er in 1980 al gewezen op de naderende problemen: gerin
gere groeimogelijkheden voor afzet van melk en de afnemende mogelijkheden tot af
vloeiing door de teruglopende werkgelegenheid buiten de landbouw. In het jaarverslag
1980 van het PR werd in een meerjarenvisie daarom gewezen op verbeteringen in de be
nutting van het geproduceerde gras. de gezondheid van de veestapel en de kwaliteit van
melken vlees. „Niet meer, maar beter", werd de nieuwe slogan.
Het „Niet meer" is met de invoering van de superheffing al gewijzigd in „Minder". Wellicht
moet daardoor het „maar beter" worden vervangen door „maar veel beter". In publikatie
nr. 29 van het PR is aangegeven hoe de bedrijven het best op de superheffing kunnen in
spelen. In dit artikel gaat het meer om de gevolgen van de superheffing voor de bedrijfsont
wikkeling. We doen dit met een bedrijf van 20 ha cultuurgrond als uitgangspunt.

Uitgangssituatie
Op de 20 ha cultuurgrond lopen 50 melkkoeien plus jongvee. De melkproduktie per koe is
5500 kg per jaar. Omdat in 1985 gerekend moet worden met een superheffing van 10% in
plaats van 8,65% is in de nieuwe situatie gerekend met 45 melkkoeien plus jongvee. In
tabel 1 staan voor de twee situaties de nodige kengetallen.

1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 25, 27 en 28 septem
ber 1984 in de Meerpaal te Dronten.
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Tabel 1

Enkele kengetallen van het bedrijf voor en na superheffing

Omschrijving
Aantal melkkoeien plus jongvee
Melkproduktie per koe
Totale opbrengsten
Variabele kosten
Vaste kosten
Arbeidsopbrengst
Verschil
Invloed op arbeidsopbrengst van:
5 cent melkprijs
5 cent krachtvoerprijs
5 cent ruwvoerprijs

Vóór
superheffing

Na
superheffing

50
5500
238900
105300
78500
55100
0

45
5500
216800
90900
78200
47700
- 7400

13750
3350
2950

12375
3050
1600

Bij de vaste kosten is er van uitgegaan dat de superheffing tijdelijk is en dat daardoor alle
kosten van de stal berekend worden op een capaciteit van 50 melkkoeien plus jongvee.
De schade door de superheffing bedraagt ƒ 7400,-. Met de superheffing is gelijktijdig nog
een aantal besluiten genomen die de melkprijs met ca. 6,5% doen dalen. Bij de huidige
melkprijs van ƒ 0,73 - ƒ 0,75 is dat - afgerond - 5 cent. In de uitgangssituatie betekent dat
ƒ 13.750,- en na de superheffing ƒ 12.375,-; veel meer dus dan de schade door de su
perheffing.
Sinds mei 1984 is de krachtvoerprijs flink gedaald. Een verlaging met 5 cent per kg bete
kent een verlaging van de kosten met meer dan ƒ 3000,-. Een zelfde prijsverlaging per
kVEM voor ruwvoer levert ƒ 1600,- - ƒ 3000,- op. De pijn van de superheffing wordt zo
verzacht.

Ontwikkelingen in de bedrijfsopzet worden door de superheffing duidelijk geremd: uitbreiden kan niet
meer. Wel zijn nog ontwikkelingen mogelijk in de bedrijfsvoering zoals hogere melkproduktie per koe,
betere benutting van het grasland en meer aandacht voor de voederwinning en de snijmaisopbrengsten.
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Hoe verder
Bedrijfsontwikkeling valt uiteen in twee zaken: bedrijfsopzet en bedrijfsvoering.
Ontwikkelingen in bedrijfsopzet worden duidelijk door de superheffing geremd: uitbreiden
kan niet meer, hooguit in ruilverkavelingsverband of door aankoop van grond met een quo
tum. Ruilverkavelingen zullen nog wel doorgaan, zij het met minder baten. Boerderijver
plaatsing gaat ook niet tot het verleden behoren. Er zal een sterkere bedrijfsvergroting mee
gepaard moeten gaan, terwijl er nu ook meer eigen vermogen nodig is.
Bij de bedrijfsvoering beperken wij ons tot het dier, het grasland en de snijmais.
Melkproduktie
Een hoeveelheid melk van 247500 kg per bedrijf kan worden gekregen met 45 koeien met
5500 kg melk per ha, 41 koeien met 6000 en met 38 koeien met 6500 kg melk per koe. In
tabel 2 staan enkele resultaten van deze drie mogelijkheden.
Het blijkt dat de totale opbrengsten lager worden bij een afname van het aantal koeien. Dit
komt doordat de omzet van een aantal koeien plus jongvee wordt gemist. Een verhoging
van de omzet door hogere prijzen ten gevolge van minder dieren en/of betere kwaliteit
vlees van ƒ 100,- - ƒ 160,- per koe zou de totale opbrengsten weer op ƒ 216800- kun
nen brengen. Een verhoging van de omzet door het aanhouden van meer jongvee is niet
aan te bevelen.
Van de kosten dalen vooral de variabele kosten, ondanks het feit dat ze per koe iets stij
gen. Omdat de kosten meer dalen dan de opbrengsten is de invloed van de melkproduktie
op de arbeidsopbrengst positief. Het streven naar een hoge melkproduktie per koe blijft
dus zinvol.
Tabel 2

Enkele kengetallen van bedrijven die 247500 kg melk produceren, maar met verschillende
melkprodukties per koe.

Omschrijving

Aantal melkkoeien plus jongvee
Melk, kg per koe
Totale opbrengsten
Variabele kosten
Vaste kosten
Arbeidsopbrengst
Verschil

Bedrijf
1

2

3

45
5500
216800
90900
78200
47700
0

41
6000
212500
83800
77900
50800
3100

38
6500
210800
79200
77700
53900
6200

Ruwvoeropname
We veronderstellen dat een melkkoe gemiddeld 9 kg droge stof uit ruwvoer opneemt met
daarboven krachtvoer naar behoefte. Wanneer deze hoeveelheid ruwvoer verhoogd zou
kunnen worden met 2 kg droge stof, dan zou bij een prijsverschil van ƒ 0,19 per kVEM
(krachtvoer ƒ 0,50, ruwvoer ƒ 0,40 per kVEM) tussen ruw- en krachtvoer de arbeidsop
brengst met ca. ƒ 80- per ha stijgen.
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Grasland en snijmais
Zal de arbeidsopbrengst met ƒ 300- per ha stijgen, dan moet het grasland 10% meer op
brengen en de snijmais 15%. Of dat kan moet het onderzoek uitwijzen.
Het is bekend dat bij hoger wordende N-giften er per kg opgenomen N minder droge stof
geproduceerd wordt. Het zoeken naar grassen die de N efficiënter verwerken lijkt zinvol,
als het tenminste niet ten koste gaat van andere belangrijke eigenschappen zoals bijvoor
beeld de voederwaarde.
Benutting van grasland
Er wordt de laatste jaren steeds gewezen op het belang van een goede graslandbenutting.
De superheffing vergroot de noodzaak daartoe. Een betere benutting, dat wil zeggen lage
re verliezen bij beweiding en voederwinning, van gemiddeld 10% zou de arbeidsopbrengst
met ca. ƒ 150,- per ha verhogen.
Een verkorting van de veldperiode met één dag levert, afhankelijk van de veebezetting,
ƒ 20,- tot ƒ 40,- per ha op, uiteraard bij gelijkblijvende kosten. Onderzoek in die richting
lijkt zinvol.
Vaste kosten
De vaste kosten van het bedrijf na de superheffing van ƒ 78200 zijn als volgt opgebouwd.
Pacht
11.000
Gebouwen + verharding
36.200
Mechanisatie + silo's
22.300
Algemeen + energie
8.700
Het machinepark is afgestemd op veel loonwerk. Bij een volledige eigen mechanisatie zijn
de jaarkosten ƒ 37.400,-, een verschil van ruim ƒ 15.000,-. Dat betekent dat goed over
wogen moet worden of een machine al of niet vervangen moet worden als de mogelijkheid
voor loonwerk er is.
Samenvatting
Nagegaan is of de superheffing al of niet remmend werkt op de bedrijfsontwikkeling. Be
drijfsontwikkeling is daarvoor onderverdeeld in bedrijsopzet en bedrijfsvoering. Geconclu
deerd wordt dat de ontwikkelingen in de bedrijfsopzet duidelijk geremd zullen worden. Uit
breiden van het bedrijf kan hooguit nog in ruilverkavelingsverband of door aankoop van
grond met een quotum.
Voor de bedrijfsvoering zijn er nog wel ontwikkelingen mogelijk, zoals:
- hogere melkproduktie per koe
- hogere ruwvoeropname
- hogere grasland- en snijmaisopbrengsten
- betere benutting van het grasland
- kortere veldperiode bij de voederwinning
- terughoudendheid bij investeringen in machines
Op die wijze zou de schade van de superheffing voor een groot deel kunnen worden ge
compenseerd.
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VASTE KRACHTVOERGIFT BIJ MELKVEE
Ir. A. B. Meijer

Van oudsher zijn we gewend om melkvee individueel naar de melkgift te voeren. Dit is een
goede en voor de hand liggende methode. Door de veranderde omstandigheden in de
huisvesting van de koeien veranderde ook het systeem van voeren. Het ruwvoer wordt per
groep verstrekt en veel krachtvoer wordt tijdens het melken gegeven. Omdat vaak niet alle
krachtvoer in de melkstal kan worden gegeven, zijn geprogrammeerde krachtvoerautomaten ontwikkeld die het krachtvoer buiten de melkstal aan de koeien verstrekken. Ook wordt
in veel gevallen krachtvoer aan het voerhek gegeven, dus een vorm van groepsvoedering.
Sinds een aantal jaren zijn gegevens bekend geworden van proeven waarbij gedurende
een bepaalde periode van de lactatie (bv. de eerste 20 weken na afkalven als hoogproduktieve periode en de weken daarna als laagproduktieve periode) alle dieren een gelijke
krachtvoergift kregen. De resultaten waren van dien aard dat het zinvol leek om dit sys
teem ook in Nederland in onderzoek te nemen.

Onderzoek op ROC's
Om het voerstysteem met vaste krachtvoergiften beter op zijn merites te kunnen schatten
werd op de Regionale Onderzoekcentra (ROC) Cranendonck en De Vlierd vergelijkend
onderzoek verricht. Hiervoor werden de aanwezige veestapels zo goed mogelijk in twee
gelijke groepen verdeeld, terwijl nieuwe vaarzen om en om aan de groepen werden toege
voegd.

Bij vaste krachtvoergiften krijgt niet meer iedere
koe dagelijks krachtvoer volgens de norm, maar
de veestapel wordt ingedeeld in produktiegroepen met een vaste krachtvoergift voor langere
tijd. Gebleken is dat dit niet onder alle omstan
digheden aanbeveling verdient. De kwaliteit van
het ruwvoer speelt daarbij een belangrijke rol.
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De stalindeling werd zo gekozen dat de dieren tot ongeveer 20 weken na afkalven in de
hoogproduktieve groep konden blijven. Van te voren werd een schatting gemaakt van de
gemiddelde melkproduktie en ruwvoeropname. Aan de hand van deze gegevens werd de
krachtvoergift vastgesteld. Alleen wanneer bleek dat de ruwvoeropname sterk afweek van
de schatting, mocht de krachtvoergift per groep aangepast worden. Op het ROC Cranendonck kreeg de hoogproduktieve groep in de winter meestal 9 kg krachtvoer en de laagproduktieve 4 kg. In verband met de lagere ruwvoeropname lag de krachtvoergift op De
Vlierd hoger. De 2 hoogproduktieve groep kreeg daar meestal 11 kg en de laagproduktieve groep 5 kg.
Ook in de zomer werd het systeem van vaste krachtvoergiften voortgezet met dien ver
stande dat bij het ingaan van de weideperiode alle na 1 januari afgekalfde dieren tot de
hoogproduktieve groep werden gerekend. Per 1 juli en 1 september werd deze grens resp.
verschoven naar 1 februari en 1 maart. Bij dag en nacht weiden kregen alle dieren van de
hoogproduktieve groep 4 kg krachtvoer en de laagproduktieve alleen maar 1 kg lokbrok
per dag.
Op het ROC De Vlierd bestond het ruwvoerrantsoen uitsluitend uit graskuil en op het ROC
Cranendonck voor ca. 40% uit graskuil en 60% uit maiskuil. Er werd steeds naar behoefte
ruwvoer gegeven.
De gemiddelde resultaten over de winterperiode staan in tabel 1. Wat de resultaten van de
zomerperiode betreft zijn alleen die van 3 zomerperioden van Cranendonck vermeld (tabel
2). Van De Vlierd zijn alleen gegevens bekend, doch niet vermeld, van de extreme zomer
in 1983: natte voorzomer met opstallen en daarna extreme droogte.
Tabel 1

Resultaten van vaste krachtvoergiften en giften volgens norm aan melkvee in enkele win
terperioden op 2 regionale onderzoekcentra

ROC

Cranendonck (3 wi)

De Vlierd (2 wi)

Krachtvoergift

vast

norm

vast

norm

Ruwvoeropname (kg ds)
Krachtvoeropname (kg ds)
kVEM-opname
Melkproduktie (kg)
Vetgehalte (%)
Meetmelk, 4% vet (kg)

10,8
6,2
16,3
20,6
4,19
21,2

10,6
6,5
16,4
21,1
4,09
21,4

8,9
8,0
15,8
19,6
4,07
19,8

8,7
7,6
15,2
20,0
4,18
20,6

Tabel 2

Resultaten van vaste krachtvoergiften en giften volgens norm aan melkvee gedurende 3
zomers op 1 regionaal onderzoekcentrum

ROC

Cranendonck

Krachtvoergift

vast

norm

Krachtvoergift (kg ds)
Melkproduktie (kg)
Vetgehalte (%)

3,2
18,4
4,02

3,6
18,6
4,03

Kwaliteit ruwvoer telt mee
Op ROC Cranendonck zijn in de 3 winterperioden vrijwel geen verschillen in melkproduk
tie naar voren gekomen. De groep met normvoedering heeft een geringe hoeveelheid
krachtvoer meer gekregen dan de groep met vaste krachtvoergift. Het verschil in VEM-op37

name is vrijwel nihil. Er is een klein verschil in melkproduktie (0,5 kg) maar door een iets
hoger vetgehalte bij de groep met de vaste krachtvoergift is het verschil in meetmelk bij
zonder gering. Klaarblijkelijk kan bij een smakelijk, onbeperkt gevoerd ruwvoerrantsoen
(60% snijmais) een niet optimale krachtvoerverdeling uitstekend worden opgevangen. Met
andere woorden: als men een uitstekende kwaliteit smakelijk ruwvoer geeft en het onbe
perkt verstrekt ligt het niveau van de krachtvoergift en de verdeling ervan niet zo kritisch.
Op ROC De Vlierd komt het systeem met vaste krachtvoergiften er wat minder goed van
af. De groep met de vaste krachtvoergift kreeg meer krachtvoer terwijl de produktie en het
vetgehalte wat lager waren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat op dit ROC alleen
graskuil als ruwvoer werd verstrekt en dat deze van matige kwaliteit en smakelijkheid was.
Waarschijnlijk hebben de koeien hierdoor een minder goede verdeling van het krachtvoer
niet gecompenseerd met ruwvoer. Dit komt er dus op neer dat in geval van minder goed of
minder smakelijk ruwvoer en bij een beperkte hoeveelheid ruwvoer de verdeling van het
krachtvoer over de individuele dieren nauwer luistert.
We mogen dus niet zonder meer onder alle omstandigheden het systeem van vaste
krachtvoergiften toepassen.
In de zomer heeft de normgroep gemiddeld 0,4 kg krachtvoer meer ontvangen en hiervoor
is 0,2 liter melk extra geproduceerd. Dit stemt goed overeen met de resultaten van vroe
gere bijvoedingsproeven waarin ook het effect van extra krachtvoer steeds gering was.
Het effect van de betere verdeling van het krachtvoer dat hiermee verstrengeld is, moet
ook gering zijn geweest.
Samengevat
In geval van goed en smakelijk ruwvoer dat onbeperkt verstrekt wordt, heeft het verstrek
ken van een vaste krachtvoergift vergeleken met normvoeding slechts een geringe nega
tieve invloed op de melkproduktie gehad.
Bij minder goed en minder smakelijk ruwvoer en ook wanneer het ruwvoer niet onbeperkt
verstrekt wordt, moet men bij het systeem van vaste krachtvoergiften rekening houden met
een lagere melkproduktie.
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DE ONTWIKKELING VAN EEN KOE-MODEL
Ir. A. B. Meijer

Proeven met levende dieren worden meestal genomen om er achter te komen hoe een
dier op een bepaalde behandeling zal reageren. Bij proeven met melkvee betreft het vaak
de invloed van de hoeveelheid voer, de voersoort en het voersysteem op de melkproduktie. In bepaalde gevallen kan men de reactie van het dier op een bepaalde behandeling
redelijk goed voorspellen. Meestal is het totaal van factoren echter zo complex dat de
reactie niet te voorspellen is. Men moet dan de proef op de som nemen, dat wil zeggen een
proef met levende dieren uitvoeren. Deze werkwijze is echter een kostbare zaak.
Daarom is op het PR gezocht naar een mogelijkheid om een computermodel op te bouwen
dat naar de huidige stand van het onderzoek de reactie van het dier zo goed mogelijk na
bootst. In bepaalde gevallen zou hiermee op den duur op onderzoek met levende koeien
bespaard kunnen worden.
Opbouw model
Om aan de voorgaande gedachte gestalte te geven is door de werkgroep „Voedertechnische normen voor modellenstudies" een aantal technische relaties op een rij gezet. He
laas kwam deze groep tot de conclusie dat bepaalde vitale onderdelen nog ontbraken.
Meer technisch onderzoek is op een aantal punten zeker nog gewenst. Ondanks enkele
leemten in de kennis is toch met de bouw van een model begonnen. Een aantal essentiële
punten is als volgt.
a. Voeropname
Aan de hand van literatuurgegevens is bepaald hoe de voeropname over de lactatieperiode verloopt. Het niveau van ruwvoeropname wordt bepaald door de kwaliteit van het voer
alsmede door individuele eigenschappen van de koe zelf. Een koe met een hoge jaarproduktie kan meer eten. Aan de hand van eigen onderzoek werd een formule ontworpen
waarmee de invloed van een bepaalde krachtvoergift op de ruwvoeropname vast te stellen
is.
b. Energiebehoefte
Voor de schatting van de energiebehoefte werden de gebruikelijke CVB-normen gehan
teerd. In de totale energie-behoefte is een aantal onderdelen verwerkt: een post voor on
derhoud dat in nauw verband staat met het gewicht, een post energie voor melkproduktie
en dracht, en een toeslag die afhankelijk is van het toegepaste beweidingssysteem. Ver
der is een jeugdtoeslag voor nog niet uitgegroeide jonge koeien berekend. Eiwit-aanbod
en -behoefte zijn niet in het model opgenomen.
c. Melkproduktie -vetreserve
Zoals uit het voorgaande blijkt spelen zich binnen het dier een aantal energievragende
processen af. Deze processen hebben niet alle een even hoge'prioriteit en bovendien ver
schuiven de prioriteiten in de tijd. We kunnen stellen dat het dier eerst voor zijn eigen on
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derhoud en de jonge vrucht zal zorgen. Daarnaast bestaat een drang tot melkproduktie en
eventuele reservevorming. Het model is zo opgebouwd dat in het begin van de lactatie een
sterke drang tot melkproduktie aanwezig is, die zo sterk is dat bij een tekort aan energie
lichaamsreserves worden aangesproken. Aan het eind van de lactatie wordt een hogere
prioriteit toegekend aan het weer herstellen van de energiereserves. Boven de norm voe
ren heeft dan weinig invloed op de melkproduktie.
In het model is verder het produktieverloop volgens de formule van Kerkhof (IMAG) inge
bouwd. Deze melkproduktie wordt in het model omgerekend tot een theoretische lactatiecurve, dat wil zeggen een verloop van de melkproduktie zoals dat zou zijn geweest indien
het dier steeds volgens de behoeftenorm zou zijn gevoerd.
Wanneer boven de norm wordt gevoerd verandert ook de melkproduktie. De overtollige
energie die niet voor melkproduktie wordt gebruikt, wordt aan de lichaamsreserve toege
voegd. Bij vervetting loopt echter de opnamecapaciteit wat terug. Bij het begin van een
nieuwe lactatie wordt een bepaalde hoeveelheid energie-reserve als eis gesteld. Dieren
met een hoge jaarproduktie hebben wat meer energie-reserve bij afkalven. Bij ondervoe
ding kan aanspraak worden gedaan op de reserve. Melkvorming via vetreserve verloopt
minder efficiënt.

Op het PR wordt gewerkt aan een computermodel dat naar de huidige stand van het onderzoek de
reactie van de koeien op allerlei behandelingen zo goed mogelijk nabootst. Dit „koemodel" betekent
een belangrijke verbetering bij het maken van programmeringen voor melkveebdrijven.
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d. Structuurbehoefte
In het model wordt als eis gesteld dat het rantsoen voor minstens een derde deel uit structuurgevend materiaal moet bestaan.
Enkele toepassingen
Het model kan gebruikt worden voor onderzoekdoeleinden om bijvoorbeeld het belang van
een bepaald onderzoek te testen. Ook voor voorlichtingsdoeleinden als onderdeel van het
bedrijfseconomisch advies en voor het verkrijgen van een overzicht van de voedervoorzie
ning van het bedrijf kan het model dienstbaar zijn.
Een andere toepassingsmogelijkheid is de inbouw van het model in het Koppelingsproject
Melkcontrole-Veevoeding en andere bedrijfsbegeleidingssystemen.
Een recente toepassing is geweest de oplossing van de vraag hoeveel krachtvoer minder
moet worden gegeven om een bepaalde hoeveelheid melk minder te produceren in ver
band met de superheffing.
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VETERINAIRE
BEDRIJFSBEGELEIDING1)

Drs. A. Moerman,
Centraal Diergeneeskundig Instituut,
Lelystad

Hoewel veterinaire bedrijfsbegeleiding een groter gebied omvat, zal in dit artikel alleen
worden ingegaan op begeleiding van de voortplanting op melkveebedrijven.
Dit onderdeel is ongeveer in het midden van de jaren zeventig tot ontwikkeling gekomen.
De schaalvergroting en bedrijfsveranderingen in de veehouderij gingen nogal eens ge
paard met klachten over massaal „witvuilen", slechte drachtigheidsresultaten en mede
daardoor te grote afvoer van waardevolle gebruiksdieren. Voor sommige bedrijven werd
dit zelfs een ernstig probleem. Een belangrijke oorzaak bleek het, in de nieuwe bedrijfssi
tuatie, onvoldoende tijd nemen voor het goed bekijken van de dieren en het bijhouden van
gewone zaken als ziekte en tochtigheid. Daarnaast speelden de toegenomen be
smettingskansen in de grotere koppels dieren en onder de gewijzigde huisvestingsom
standigheden eveneens een rol. De niet zo gemakkelijk te berekenen schade door het niet
op tijd, d.w.z. globaal 1 x per jaar, drachtig worden van koeien heeft men aanvankelijk wel
gesteld op ca. ƒ 4,- tot ƒ 5,- per dier per dag, maar later is dit bedrag herzien op ca.
ƒ 1,50 tot ƒ 2,50 per dag, mede afhankelijk van de individuele melkproduktie van een dier.

Algemene werkwijze
Bij een systematische begeleiding van de voortplanting kan de bedrijfssituatie over een
bepaalde periode door middel van enkele kengetallen in cijfers worden weergegeven. De
kengetallen bij een goede situatie staan in tabel 1. De veehouder moet dagelijks een een
voudige, overzichtelijke administratie bijhouden van alles wat met geboorte, ziekte en
1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 25, 27 en 28 septem
ber 1984 in De Meerpaal te Dronten.
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Tabel 1

Kengetallen voor goede vruchtbaarheid

Tussen afkalven en bevruchting
Drachtig na 1 inseminatie
Inseminaties per drachtig dier
Drachtig totaal

80-100 dagen
55- 60%
ca. 1,6
90- 95%

vruchtbaarheid samenhangt. Dit onderdeel kan niet gemist worden, en ook bij onnauwkeu
righeid gaat er vroeg of laat iets mis. Voor dit doel zijn goed bruikbare vruchtbaarheidsziektekaarten ontworpen, waarop nu verder niet wordt ingegaan. Het „verplicht" noteren
van deze zaken werkt op zich zelf al stimulerend voor een scherpere controle en waarne
ming.
De praktiserende dierenarts brengt op regelmatige tijden, bijv. 1 x per 2, 3 of 4 weken, een
bedrijfsbezoek. Dan worden, met de overzichtskaart als praktisch uitgangspunt, een aan
tal in aanmerking komende dieren uitgezocht voor een rectaal en/of vaginaal onderzoek
van het geslachtsapparaat. In grote lijnen zijn dit de volgende categorieën.
- Dieren met abnormale verschijnselen, gedrag of voorgeschiedenis vanaf ca. 30 dagen
na het afkalven.
- Alle overige dieren waarvan geen normale tochtigheid is gezien vanaf ca. 50 dagen na
het afkalven. Een tochtigheid in de eerste 2 à 3 weken na het afkalven telt als regel niet
mee als „normaal".
- Dieren waarvan de tochtigheid onregelmatig is, d.w.z. meer dan 4 dagen afwijkt van de
21 dagen.
- Eventueel enkele dieren op ca. 3 weken na inseminatie, vooral als zij als moeilijke ge
vallen bekend staan, ter controle op al of niet terugkomen.
- Dieren die zonder resultaat 3 à 4 keer zijn geïnsemineerd.
- Drachtigheidsonderzoek van alle dieren vanaf 40 à 50 dagen na de laatste inseminatie.
- Onderzoek van reeds drachtig verklaarde dieren met onverwachte tochtigheidsver
schijnselen of abnormale uitvloeiing.
Hoewel we met recht kunnen zeggen, dat de vruchtbaarheidsbegeleiding al begint bij het
voorafgaande afkalven worden in deze opsomming niet genoemd die dieren die in de eer
ste maand na het afkalven ziek of afwijkend zijn. Deze zijn vanzelfsprekend wel belangrijk,
maar hebben meer het karakter van acute ziektegevallen en moeten als zodanig zo goed
mogelijk behandeld worden.
Alle bij het bedrijfsbezoek gevonden afwijkingen, gegeven adviezen en behandelingen, en
eventueel de drachtigheid worden op de overzichtskaart genoteerd. Het is gebleken dat
een dergelijke consequente aanpak in de meeste gevallen snel leidt tot een duidelijke ver
betering, vooral op de ernstige probleembedrijven. Er komt vroeg of laat echter een punt,
waarop het maximaal haalbare bereikt is en ook wel weer eens een terugval mogelijk is.
Een aanvulling op de vruchtbaarheidsbegeleiding vormt de kort geleden ontwikkelde z.g.
melk-progesteron-test, die momenteel bij de gezondheidsdiensten uitvoerbaar is. De test
is gebaseerd op het feit, dat tijdens de tochtigheid het hormoon progesteron gedurende
enkele dagen vrijwel uit de melk verdwenen is. Men kan dus via een melkmonster vaststel
len of een dier bij inseminatie, of bij vage verdenking in het algemeen, inderdaad tochtig
was, en 21 dagen later, of het weer tochtig zal worden. Een praktisch nadeel vormt de
groep dieren, waarbij het embryo na verloop van tijd zal afsterven. Deze reageren aanvan
kelijk als „drachtig". Eveneens is misleidend het feit, dat de normale tochtigheidscyclus
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soms een spreiding kan vertonen van ca. 17-25 dagen. Men geeft aan dat door deze beide
oorzaken 15% van de aanvankelijk als positief aangegeven drachtigheidsuitslagen later
onjuist zal blijken te zijn. De negatieve uitslagen zijn wel 100% betrouwbaar en de test
moet dus vooral beschouwd worden als een niet-drachtigheidstest, die als hulpmiddel bij
het vaststellen van tochtigheid is te gebruiken.
Waiboerhoeve afdeling 4
Op afdeling 4 van de Waiboerhoeve, met ruim 100 melkkoeien, heeft gedurende 8 jaar ve
terinaire vruchtbaarheidsbegeleiding plaatsgevonden. De inseminaties als pink werden
steeds op een afzonderlijk opfokbedrijf gedaan en zijn niet meegeteld. De dieren kwamen
als hoogdrachtige vaars weer terug op het bedrijf.
De doelstelling was het handhaven van een herfstkalvende veestapel door middel van een
beperkt inseminatieseizoen, dat liep van ca. 1 december tot ca. 1 april. Het zal duidelijk
zijn, dat dit een aantal nadelen inhoudt, die niet gelden voor een bedrijf met een meer re
gelmatig afkalfpatroon. Zo duurt het bij de dieren die het vroegst in het seizoen afkalven
altijd lang, in elk geval 3 maanden, voordat zij weer voor de eerste inseminatie worden
aangeboden. Daardoor wordt de tijd tussen afkalven en bevruchting bij enige tegenslag al
gauw verlengd. Aan het eind van de periode daarentegen moeten enigszins geforceerde
veterinaire maatregelen worden genomen om de laatst afkalvende dieren binnen de ter
mijn te houden. Verder heeft een inseminatiepauze van 7 à 8 maanden een wat grotere
afvoer van niet direct drachtig geworden dieren tot gevolg, omdat her-inseminatie daarna
niet rendabel meer is. Bij het beoordelen van het resultaat van de herfstkalvende veesta
pel moeten deze nadeelfactoren dus wel in gedachten worden gehouden.
Het doel „herfstkalvende veestapel" is de eerste 5 à 6 jaar vrij consequent gehandhaafd,
daarna wat soepeler. De bedrijfsbegeleiding vond naar behoefte éénmaal per 1, 2, 3 of 4
weken plaats, ongeveer van eind oktober tot eind mei. Na voldoende op het systeem te
zijn ingespeeld kan de er aan bestede tijd geschat worden op ca. 30-35 uur per jaar. Tabel
2 geeft een overzicht van de resultaten.
Door de begeleiding kon een overzicht over 8 jaar verkregen worden van het optreden en
het verloop van een aantal bekende afwijkingen aan het geslachtsapparaat en hun invloed
op het al of niet drachtig worden van de dieren. Hiervan volgt nu een bespreking.
Niet afkomen nageboorte
Dit kwam gemiddeld bij 15% van de geboortes voor, met een variatie over de 8 jaar van
Tabel 2
Jaar

1
2
3
4
5
6
7
8
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Resultaten Waiboerhoeve afdeling 4, van 1977 t/m 1984. (Totaal 282 runderen met 891
geboorten, waarna 801 weer geïnsemineerd. Hiervan 718 drachtig geworden).
Dagen
afk.-bevr.
87
84
89
89
90
96
84
86

Drachtig (%)
na 1

na 2

50
57
53
45
50
48
61
57

73
75
72
72
67
70
77
80

Drachtig
totaal (%)

Inseminatie
getal

91
92
88
89
93
90
91
88

1,7
1,6
1,7
1,8
1,8
1,8
1,6
1,4

11-20%. Dit is iets hoger dan het geschatte landelijk gemiddelde. Te vroege geboortes en
tweelinggeboortes hebben naar verhouding een erg groot aandeel hierin. De uiteindelijke
drachtigheid, 86%, mag goed genoemd worden (tabel 3). Ca. 30% van de dieren met op
blijvende nageboorte bleef bij één van de volgende geboortes opnieuw aan de nageboorte
staan.
Tabel 3

Opblijven nageboorte

Bij:

Aantal geboorten

Nageboorten

%

Tweeling
Abortus
Overige

42
37
812

25
15
91

60
41
11

Totaal

891

131

15

Weer geïnsemineerd

108
93 = 86%

drachtig
Herhalingskans ca. 30%

Tabel 4

Ontstekingen (totaal 801 inseminaties)

Baarmoeder ernstig
overige
Vagina
Buikvlies (vergroeiingen)

Aantal

Drachtig %

18
48
14
8

78
75
79
63

Ontstekingen van het geslachtsapparaat
Tabel 4 geeft weer dat bij 88 dieren, dit is 11% van de dieren op het moment van de veteri
naire controle, nog ontstekingsprocessen werden gevonden. De uiteindelijk bereikte
drachtigheid was redelijk. Met name de ernstige chronische baarmoederontsteking, een
aandoening waarbij soms liters pus aanwezig zijn, heeft bij tijdige ontdekking en behande
ling een veel betere kans op drachtigheid dan vroeger. Tot de vaginale ontstekingen be
hoort ook de zogenoemde urine-vagina. Dit is een na zware geboorte verslapte en verzak
te vagina die chronisch geïrriteerd is doordat er meestal wat urine in blijft staan. Ver
groeiingen ontstaan soms na een keizersnede of na vrij ernstige ontstekingen.
Drachtigheid bleek in de meeste gevallen nog wel mogelijk te zijn.
Niet tochtig worden
Het niet duidelijk en op tijd constateren van de tochtigheid is een veel voorkomende klacht.
Soms functioneren de eierstokken wel normaal, maar wordt de tochtigheid niet of slecht
opgemerkt. Uit onderzoek is gebleken, dat bij 3 inspectierondes per dag veel meer tocht
ige dieren ontdekt worden dan bij slechts één waarneming per dag. Naast „stille" dieren
komen echter ook afwijkende dieren voor. De vorming van nieuwe eicellen kan tijdelijk
worden afgeremd door het langdurig aanwezig blijven van een zogenoemd geel
lichaampje in de eierstokken, mogelijk nog een overblijfsel uit de vorige drachtigheid.
Bij hoogproduktieve dieren is de negatieve energiebalans soms de oorzaak voor een pe
riode van inactiviteit van de eierstokken. Een andere afwijking is de aanwezigheid van cys
ten. Dat zijn met vocht gevulde, sterk vergrote pseudo-eicellen, waarbij het hormonale
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Tabel 5

Opwekken tochtigheid (801 geïnsemineerde dieren)

Totaal 176 injecties -150 dieren (19%)

Tochtig %

Drachtig %

76
84

46
58
88

Na 4 dagen
Na 25 dagen
Tenslotte
Eierstokafwijkingen
na opwekken tochtigheid
Gemiddeld

10%
17%

evenwicht is verstoord. Het weer op garig komen van de normale cyclus na het afkalven
moet als erg belangrijk gezien worden voor het schoon worden van de baarmoeder.
In het begeleidingsprogramma kan, na onderzoek, de tochtigheid desgewenst met injectie
opgewekt worden; daarnaast kan de cyclus ook geregeld worden door een hormonen be
vattende rubber „spiraal" gedurende een aantal dagen in de vagina te brengen. Met het
oog op de herfstkalvende veestapel zijn op afdeling 4 van de Waiboerhoeve naar verhou
ding vrij vaak tochtigheidsinjecties toegediend. Uit de resultaten (tabel 5) blijkt, en dit is in
overeenstemming met andere onderzoekingen, dat de dieren dan meestal redelijk goed
tochtig worden. De kans op drachtigheid bij inseminatie in die eerste tochtigheid ligt echter
lager, maar is toch het proberen wel waard. De uiteindelijke drachtigheid is wel goed ge
bleken. Bij toepassing van veel tochtigheidsinjecties kunnen we dus in het algemeen ver
wachten dat minder dieren na 1 e inseminatie drachtig worden en dat het inseminatiegetal
per drachtig dier ongunstig beïnvloed wordt. De voor de hand liggende vraag of tochtig
heidsinjecties soms aanleiding kunnen zijn voor later optredende eierstokafwijkingen,
zoals met veel in het verleden gebruikte middelen wel het geval was, kan in eerste instan
tie ontkennend worden beantwoord. Integendeel, er lijkt zelfs een gunstig effect van uit te
gaan, vergeleken met het algemeen gevonden gemiddelde. Wel moet men nadrukkelijk
weten, dat als de injectie per abuis aan een drachtig dier gegeven wordt, er praktisch altijd
een abortus volgt.
Eierstokafwijkingen
Op afdeling 4 zijn verhoudingsgewijs veel eierstokafwijkingen gevonden (tabel 6). Een
verklaring hiervoor kan niet zonder meer worden gegeven, te meer niet omdat de afwijkin
gen in de eerste 3 jaar gemiddeld bij 23% van de dieren voorkwamen, tegen in de laatste 5
jaar gemiddeld bij 12%. Ongeveer een halvering dus. Het is bekend dat een aantal van de
eierstokafwijkingen na verloop van tijd vanzelf kan genezen, terwijl de overige juist ernTabel 6

Afwijkingen eierstokken

Totaal
Herhalingskans
Drachtigheid

46

Dieren (282)

Per dier

75
21
6
1

1X
2x
3x
4x

103 = 37%
ca. 25%
84%

Lactaties (801)
75
42
18
4
139 = 17%

stiger worden. Welke zullen genezen is niet met zekerheid te voorspellen. Bij een vrij vroe
ge controle na het afkalven zullen er dus relatief meer afwijkingen worden vastgesteld dan
bij een wat latere. Omdat het inseminatieprogramma van afdeling 4 weinig tijdverlies toes
tond, zijn daar vrijwel alle afwijkende dieren direct behandeld met een hormoonpreparaat.
Hierop reageerden zij als regel gunstig, en met een goed drachtigheidsresultaat. Blijkt een
tweede behandeling noodzakelijk, wat bij ongeveer 1 op de 7 het geval was, dan is de
kans op drachtigheid wel met 40-50% gedaald.
Eierstokafwijkingen zijn bij alle leeftijden gevonden, hoewel het minst vaak na het eerste
kalf. Het belangrijkste verschijnsel is een gestoorde tochtigheid. Vaak worden de dieren
aanvankelijk in 't geheel niet tochtig, soms onduidelijk en vrijwel voortdurend, soms te
vaak, te heftig en te langdurig. Bij lang uitgestelde behandeling daalt de drachtigheidskans
en tenslotte eindigen een aantal van deze dieren als de bekende bandeloze brullers. Eier
stokafwijkingen bleken bij ongeveer 25% van de betreffende dieren in één der volgende
lactaties opnieuw op te treden; dit bleek lang niet altijd de eerstvolgende lactatie te zijn.
Vermeldenswaard is de constatering, dat de inseminaties in de eerste tochtigheid na de
hormoonbehandeling ongeveer 5 keer zoveel tweelingen heeft opgeleverd in vergelijking
met de overige geboorten. Wacht men met insemineren tot de tweede tochtigheid, dan is
die kans veel kleiner.

Zonder een betrouwbare administratie is veterinaire bedrijfsbegeleiding niet uitvoerbaar. Bij vrucht
baarheidsbegeleiding is de vruchtbaarheid-ziektekaart een goed hulpmiddel.
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Embryonale sterfte en vroege abortus
Hierbij is wel bevruchting en een beginnende drachtigheid tot stand gekomen, maar na
een aantal weken tot ca. 3 maanden sterft het vruchtje af en verdwijnt, soms via een toe
vallig ontdekte abortus, soms onopgemerkt. Het resultaat is meestal dat de koe op een
vreemd moment weer tochtig wordt, soms tevens met een wat abnormale uitvloeiing.
Treedt embryonale sterfte op na meer dan ca. 50 dagen dan is bij de begeleiding het dier
meestal reeds drachtig verklaard. De meest voor de hand liggende oorzaak voor embryo
nale sterfte zijn de volgende.
- Hormonale storingen
- Niet-levensvatbare vruchtjes, soms met erfelijke afwijkingen
- Algemene ziekte of vermagering van de pas drachtige koe
- Een lichte, niet geheel genezen baarmoederontsteking, die na enige tijd de overhand
krijgt, en leidt tot afsterven van de vrucht
- Sommige infectieziekten
De vraag dringt zich op of het drachtigheidsonderzoek zelf ook afsterven van de vrucht
kan veroorzaken. Uit een vergelijkend Amerikaans onderzoek is echter gebleken dat dit bij
een normale gang van zaken niet het geval is. Op afdeling 4 van de Waiboerhoeve werd
embryonale sterfte in de eerste 100 dagen na het insemineren zeker vastgesteld bij 20
dieren, terwijl bij nog 37 dit zeer waarschijnlijk het geval was. Totaal is dat 7%. De tijd tus
sen geboorte en volgende drachtigheid wordt er vanzelfsprekend ongunstig door beïn
vloed, en bedrijfsbegeleiding kan dit niet direct verhinderen. Wel is het van belang het niet
meer drachtig zijn zo snel mogelijk vast te stellen, omdat de meeste dieren daarna weer
vlot opnieuw drachtig blijken te kunnen worden.
Samenvatting en conclusies
- Vruchtbaarheidsbegeleiding heeft vooral zijn waarde bewezen bij bedrijven met duide
lijk slechte resultaten.
- Er komt een moment, dat geen algemene verbetering meer bereikt kan worden. Deelbegeleiding is dan te overwegen.
- Zonder een betrouwbare administratie is dit soort begeleiding niet uitvoerbaar.
- Intensieve controle op tochtigheid en eventuele afwijkingen door de veehouder blijft erg
belangrijk.
- Het opwekken van tochtigheid is een gunstige maatregel, al moet op een wat lagere
drachtigheid bij directe inseminatie gerekend worden.
- De meeste voorkomende ziektekundige afwijkingen hebben bij een tijdige behandeling
een redelijke tot goede drachtigheidskans.
- Embryonale sterfte blijft een storende, door de begeleiding vrijwel niet te beïnvloeden
factor.
- Bij het handhaven van een herstkalvende veestapel moet men op meer veterinaire
werkzaamheden, een groter aantal inseminaties en een wat hogere uitval van dieren
rekenen.
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DE ZORG VOOR
GEZONDHEID VAN
UIER EN SPENEN1)

Drs. R. Kommerij

Verondersteld mag worden dat bekend is hoe de melkproduktie verhoogd en in stand ge
houden kan worden door middel van een gerichte fokkerij, goed uitgebalanceerde voeding
en een goede bedrijfsvoering. Uier en spenen spelen bij deze melkproduktie natuurlijk de
hoofdrol. De zorg voor de gezondheid van deze organen zal dan ook ruimschoots beloond
worden. Volgens onderzoek is ca. 1/5 deel van de jaarlijkse uitstoot te wijten aan uier- en
speenproblemen. Daarbij komt nog produktieverlies door klinische (zichtbare) en sub-klini
sche (niet zichtbare) uierontstekingen. Vroegtijdige uitstoot + produktieverlies + medicij
nen kost gemiddeld ca. ƒ 125- per aanwezig dier. Een bedrag dat de moeite waard is om
meer zorg te besteden aan uier en spenen. Veehouders die hier niet voldoende aandacht
aan besteden voelen dit toch aardig in hun portemonnee.
In het volgende wordt gepoogd enige handvatten aan te reiken voor een verbetering van
de uiergezondheid. Daarvoor moeten we eerst de opbouw van de uier in onze herinnering
terugroepen. Figuur 1 geeft de dwarsdoorsnede van 2 kwartieren. De 4 kwartieren onder
ling hebben geen directe verbinding, de ophangbanden scheiden ze van elkaar. Via de
melkmachine is wel besmetting mogelijk van kwartier naar kwartier. Van onder aan de
speen naar boven zien we het slotgat, slotkanaal (boven in een kringspier met rozet van
bloedvaten en zenuwen), de tepelholte in verbinding met de uierboezem. Hierin monden
de grote melkgangen uit. Deze melkgangen vertakken zich en worden steeds kleiner tot ze
uitmonden in een melkblaasje. Hier wordt de melk gevormd.

1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 25, 27 en 28 septem
ber 1984 in de Meerpaal te Dronten.
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Figuur 1
Dwarsdoorsnede van twee
kwartieren van een uier.

Melkvorming
Het melkblaasje is omgeven door spiercellen en zeer veel bloedvaatjes (figuur 2). De cel
len die zo'n melkblaasje omgeven vormen vetbolletjes en eiwitkorrels uit bloedbestanddelen. Dit is een continu proces. Er gebeurt daar in korte tijd erg veel. Om een indruk te krij
gen: voor de produktie van 20 liter melk moet ca. 9000 liter bloed de uier passeren. De uier
wordt als het ware gedragen door ophangbanden. Op het moment van melken kan zo'n
uier 50 tot 75 kg wegen. Die ophangbanden moeten dus wel erg sterk zijn. Het is geen
wonder dat er vele koeien met zogenaamde doorgezakte uiers rondlopen. De spenen ko
men zo dicht bij de grond met alle risico's van beschadigingen en betrappen. Beter is een
goed aangesloten uier met sterke ophangbanden.
De geproduceerde melk vult de melkblaasjes, melkgangen. uierboezem en speenholte en
wordt gekeerd door de kringspier boven in het slotkanaal. Wat gebeurt nu bij het melken?

Oxytocine

Kliercellen

Spiercellen

Melkafvoer
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Figuur2
Schematische weergave van een melkblaasje (naar
CLAUS).

Door prikkeling van de zenuwen in de speenwand wordt een hersenaanhangsel gewaar
schuwd een hormoon af te scheiden: het Oxytocine. Deze Oxytocine doet de spiervezels
rond de melkblaasjes samenknijpen. De kringspier in het slotkanaal verslapt: de koe laat
de melk schieten. Dit is het moment om het melkstel aan te sluiten. Hier worden nogal
eens fouten gemaakt doordat de veehouder te laat de melkstellen aansluit. De zenuwprik
kel is geweest, de Oxytocine is geweest en het proces moet opnieuw starten. De spenen
krijgen het dan even zwaar te verduren.

Hygiëne
De binnenbekleding van het slotkanaal is een voortzetting van de huid, bekleed met een
laagje keratine. Dit is een stof met diverse eigenschappen: één ervan is dat ze bacteriedodend is en het is vanzelfsprekend dat dit laagje dus in stand moet blijven. Het is duidelijk
dat er in feite een open verbinding is tussen melkklier en de omgeving van de uier. De om
geving is verre van steriel en soms in ernstige mate bevuild. De infectiedruk op het slotgat
wordt soms erg groot en er slippen bacteriën naar binnen. De omgeving bestaat niet alleen
uit een vuile stal, maar ook bijv. besmette tepelhouders, de handen van de melker, niet
steriele uierdoeken, vuil water.
Hygiëne is dus van zeer veel belang. De uier heeft gelukkig afweersystemen om infecties
zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn biologische, chemische en physische barrières (fi
guur 3).

Infectle-barriere door
Barriëres

diverse systemen

Biologische (w.bl.l. o.a.)
Chemische (keratine o.a.\

^Mech. verwijdering
van binnengedrongen
kiemen bij melken

Physische (kringspier)^

Figuur 3
Overzicht van de afweersystemen tegen in
fecties van de uier.

Infectle-rlslco bij aanwezigheid
bacteriën op slotgat

Celgetal
Mechanische verwijdering van binnengedrongen kiemen gebeurt soms bij het melken. Ge
lukkig veroorzaakt niet iedere bacterie een ontsteking. Het dier stuurt bij het binnendringen
als reactie witte bloedlichaampjes die door middel van inkapselen de bacteriën onschade
lijk trachten te maken. Deze witte bloedlichaampjes worden geteld bij onderzoek van de
melk. Zo krijgt men het celgetal. Andere afweersystemen geven geen verhoogd celgetal.
Zijn er ziekteverwekkende micro-organismen die kans zien zich te handhaven en uit te
breiden dan wordt de wand van de melkgangen en de melkblaasjes aangetast. De melksamenstelling verandert dan, waardoor vaak het celgetal verhoogd is. Er treedt een wijziging
op van het Na- en Cl-gehalte. Op deze wijziging berust het principe dat het elektrisch ge
leidingsvermogen van de melk verandert als er een uierontsteking optreedt. Proeven om
via deze verandering uierontsteking op te sporen zijn in een vergevorderd stadium.
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Bacterie

komt voor ln/op

Figuur 4
Overzicht van de mastitisverwekkende bacteriën en
de plaatsen waar ze voorko
men.

Mastitis en celgetal
In figuur 4 staat een overzicht gegeven van de mastitisverwekkende bacteriën en de plaat
sen waar deze zich vaak ophouden. De meeste komen niet alleen in de uier maar veel
meer in de omgeving voor. Het is dus niet voor niets dat de nadruk gelegd wordt op de
hygiëne. Wanneer we nu kans zien de spenen en vooral de speentoppen in goede conditie
te houden, dan is de kans op uierontsteking al aanmerkelijk verkleind. Niet iedere binnen
dringende bacterie veroorzaakt direct een klinisch (dus zichtbare) mastitis. Door diverse
afweersystemen kan het dier trachten de ontstekingen uit te schakelen. Eén van die syste
men is het zenden van veel witte bloedlichaampjes. Het celgetal gaat dan dus omhoog. De
melk is dan niet met het blote oog zichtbaar veranderd. Er ontstaat een soort evenwicht.
Toch zullen een min of meer groot deel van de melkblaasjes niet meer functioneren en dus
wordt de produktie verlaagd.
Bovendien is de kans aanwezig dat een niet-zichtbare ontsteking overgaat in een zichtba
re. Het celgetal hoeft niet verhoogd te zijn bij een subklinische mastitis. De celgetallen die
nu bekend worden gemaakt zijn gemiddelde getallen gemeten in de tankmelk. Het is een
zeer grove aanduiding van de uiergezondheidssituatie op de melkveebedrijven.
Een oriënterend onderzoek op 6 proefbedrijven waarbij de celgetallen per koe worden
vastgesteld zal moeten uitwijzen wat de betekenis van het individuele celgetal is. Een paar
punten die tijdens dit onderzoek al naar voren zijn gekomen:
1 ) er zijn grote individuele verschillen per dier;
2) het celgetal kan tegen het einde van de lactatie oplopen, in vele gevallen is dit niet het
geval;
3) per bedrijf zijn de verschillen groot.
Te zijner tijd wordt hierover gepubliceerd.
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Droogzetten
De veehouder heeft de mogelijkheid melkgevende dieren droog te zetten met of zonder
gebruik van droogzetantibiotica. Een derde mogelijkheid is: selectief gebruik van antibioti
ca. in het laatste geval maakt de veehouder een keuze tussen de droog te zetten dieren.
Een feit is dat er veel antibiotica worden gebruikt bij dieren die dat helemaal niet nodig
hebben. Hoe de keuze te maken? Op ROC Bosma Zathe is hierover een proef uitgevoerd.
Alleen die dieren (ca. 20%) die tijdens de lactatie een klinische mastitis hebben gehad zijn
drooggezet met behulp van antibiotica. De overige dieren niet. De voorlopige gegevens
zijn vermeld in een jaarverslag van de proefboerderij.
De conclusie: selectief droogzetten is een goede methode zonder extra schade.
Voorwaarden: een goede administratie en na droogzetten een goede controle op de die
ren.
Door het ongebreidelde gebruik van antibiotica is 95% van de staphylococcen, gekweekt
uit melk, ongevoelig voor penicilline en andere antibiotica. Het is onnodig te melden dat
deze droogzetantibiotica aan de melkproduktie niets veranderen. Het woord „droogspuiten" wekt dan ook valse verwachtingen.
Samenvattend
Wat kan de veehouder doen als zorg voor de gezondheid van uier en spenen?
- Hygiëne rond de dieren (handen, uierdoeken, stal, melkstal).
- Goede melktechniek (papier gebruiken, op tijd melkstel aansluiten).
- Zorg voor goede huisvesting (geen uier- en speenbeschadigingen).
- Melkmachine onderhoud en goede afstelling (speentoppen gezond houden, geen eeltvorming met scheurtjes en barstjes).
- Vermijd overdracht van koe naar koe (melk zieke en verdachte dieren het laatst).
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MAATREGELEN TEGEN ZOMERWRANG
Drs. J. W. Seinhorst

In vooral de zandgebieden is zomerwrang een aandoening die elk jaar onder het jongvee
slachtoffers maakt. Het aantal dieren dat wordt aangetast, kan van jaar tot jaar variëren,
mede onder invloed van de weersomstandigheden. Vliegen spelen een hoofdrol In het ver
oorzaken van zomerwrang. Maatregelen om wrang te voorkomen richten zich dan ook in
hoofdzaak op de vliegenbestrijding. De mogelijkheden hiertoe zijn de laatste jaren aan
merkelijk toegenomen. Bij een juiste toepassing is de kans op zomerwrang gering.
De benaming „wrang" wordt gebruikt voor een ontsteking van een niet melkgevend uier.
Deze ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën komen meestal via een
verwonding aan de speen, in het weefsel terecht. Bij wrang op stal bij droogstaande melk
koeien gebeurt dit tengevolge van speenbetrappen; in de zomer, en dan vooral bij jongvee,
gebeurt dit doordat steekvliegen speenverwondingen veroorzaken. Hoewel alles over het
ontstaan van zomerwrang nog niet bekend is, is toch de grote lijn te schetsen.
Rol van de vlieg
Twee vliegensoorten zijn van belang.
Lyperosia irritans: dit is een kleine steekvlieg, die in de zomer in grote aantallen gevonden
kan worden op rug en flanken van rundvee in de weide. De vlieg zuigt bloed. Omdat de
eieren gelegd moeten worden in verse mest, kan de vlieg het niet zonder koe of pink stel
len.
Hydrothaea irritans: deze vlieg wordt aangetrokken door wondvocht, etter en dergelijke.
De vlieg bezit schrapende monddelen waarmee verwondingen bewerkt kunnen worden.
Het vrouwtje heeft eiwitrijk voedsel nodig voor de voortplanting. De vlieg heeft één cyclus
per jaar. De larven verblijven in de bodem. In de zomer ontwikkelen zij zich tot volwassen
exemplaren. Daarbij gaan de vrouwelijke exemplaren op zoek naar eiwit voedsel.
Het verband tussen het op zoek gaan naar eiwitrijk voedsel door H. irritans en het optreden
van zomerwrang is zodanig dat deze vlieg als oorzaak van zomerwrang kan worden be
schouwd.
Besmetting
De besmetting komt vermoedelijk als volgt tot stand. De steekvliegjes (L irritans) maken
verwondingen in de speen. Op zoek naar voedsel komt de vlieg H. irritans op de speenwond terecht en besmet tijdens het „eten" de wond met bepaalde bacteriën. De besmet
ting verplaatst zich naar het uierweefsel en na ongeveer 7 tot 11 dagen worden de ver
schijnselen van wrang zichtbaar. Er is een toename van de omvang van het besmette
kwartier en de bijbehorende speen te zien. Het kwartier is gezwollen en voelt warm en
hard aan. Uit het kwartier kan dunne stinkende etter getrokken worden.
Kenmerkend voor wrang is dat de verschijnselen zeer snel kunnen ontstaan ('s morgens
goed; 's avonds verkeerd). Het dier kan duidelijk ziek zijn. Zijn er meer gevallen van wrang
op het bedrijf of in de omgeving, dan treden deze altijd binnen een korte tijd op. Wrang
treedt meestal eind juli-begin augustus op maar het is ook buiten deze periode mogelijk.
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Heeft een dier wrang gekregen dan is genezing van het zieke kwartier onmogelijk. Niet
alleen is het aangetaste kwartier verloren maar vanuit dit kwartier kan de besmetting zich
verder door het lichaam verspreiden.
Uierontstekingen kunnen ook door andere oorzaken optreden. Deze zijn meestal wel door
behandeling te genezen.
Maatregelen tegen zomerwrang
Zomerwrang kan op 3 manieren voorkomen worden.
1) Opstallen. H. irritans komt niet in gebouwen voor, zodat opstallen een effectieve metho
de is om zomerwrang te voorkomen.
2) Bestrijding wrangveroorzakende bacteriën. Met een antibioticum in de uier kan de groei
van bacteriën worden tegengegaan. Om zomerwrang te voorkomen moet een bepaald
antibioticum worden gebruikt. De werkingsduur bedraagt ongeveer 6 weken zodat voor
een afdoende bescherming gedurende de zomer de behandeling moet worden her
haald. Het aanbrengen van het middel met een injector vergt bij jongvee enige behen
digheid.
2) Vliegenbestrijding. Verreweg de meeste maatregelen om wrang te voorkomen hebben
momenteel betrekking op de wering en bestrijding van vliegen. Met name het beschik
baar komen van de synthetische pyrethröiden, vliegenbestrijdingsmiddelen met een
lange werkingsduur, en het toepassen van oormerken hebben voor een grote toename
van zomerwrangpreventie gezorgd.
Vliegenbestrijding
Wat de vliegenwering en -bestrijding betreft zijn er de volgende mogelijkheden.
- Anti-wrangpasta. De werking berust op het verhinderen van contact tussen vliegen en
spenen met behulp van een kleefstof op de spenen. Het aanbrengen dient zorgvuldig te
gebeuren. De behandeling moet ongeveer elke 14 dagen herhaald worden.
- Langwerkende bestrijdingsmiddelen. De synthetische pyrethroïden vormen het grootste
deel van deze groep. De werking berust op het doden van de L. irritans. De werkingsduur
is afhankelijk van de soort pyrethroïd en kan bij één keer aanbrengen variëren van ca. 2 tot
ca. 6 weken. Hierdoorheen speelt echter de methode van aanbrengen. Ook met organi
sche fosforverbindingen kan vliegenbestrijding worden uitgevoerd. De werking is hetzelfde
als bij de pyrethroïden maar de werkingsduur is korter.
De middelen in vloeibare vorm kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Bij
toepassing van een rugspuit worden de dieren met de voorgeschreven hoeveelheid vloei
stof bespoten. De behandeling moet bij gebruik van synthetische pyrethroïden na 10-14
dagen worden herhaald. Andere middelen werken korter en toepassing ervan op deze ma
nier is weinig praktisch.
In een zogenaamde „anti-wrang box" wordt, tijdens het drinken van het dier, vanuit een
voorraadvat een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddel in de uierstreek gespoten. Naast
de langwerkende middelen kunnen in dit apparaat ook kortwerkende middelen worden toe
gepast mits zij stabiel zijn na oplossen in water.
Een andere methode is de zogenaamde „opgiet"-methode. Hierbij is het middel in een zo
danige vorm gebracht dat het zonder verdunning op het dier aan te brengen is.
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Een inmiddels zeer bekende toepassingsvorm is het oormerk. Het vliegenbestrijdingsmiddel komt uit het oormerk vrij doordat het dier met het merk tegen de vacht wrijft. Zo
wordt het bestrijdingsmiddel aan vacht en huid afgegeven. De werkingsduur van de diver
se soorten oormerken is verschillend maar onder Nederlandse omstandigheden wordt wel
gedurende het zomerseizoen de gewenste werking verkregen.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om zomerwrang te voorkomen. Bij het gebruik van oor
merken kan weinig misgaan. Behalve in de oren
kunnen de plaatjes ook zeer goed aan een hals
band worden aangebracht.

Praktijkonderzoek
Gedurende de afgelopen jaren is door het PR met diverse methoden van vliegenbestrijding ter voorkoming van wrang ervaring opgedaan. Zonder meer kan gesteld worden dat
wanneer een zorgvuldige en juiste toepassing van een middel plaatsvindt alle middelen
effectief zijn. Echter, het ene middel is gemakkelijker toe te passen dan een ander, terwijl
bijvoorbeeld ook het aantal keren van behandeling kan variëren.
Bij het gebruik van oormerken kan weinig mis gaan. Ook het verlies bleek gering. Het is
een betrouwbare methode. Behalve in de oren kunnen de oormerken zeer goed aan een
halsband worden aangebracht. Hierdoor worden de oren „gespaard".
De „opgief'-methode werkt zeer snel en kan, omdat hulpmiddelen niet nodig zijn, ook bij
dieren in de weide worden toegepast. Vanwege de werkingsduur van 5-6 weken moet wel
op de herhaling van de behandeling gelet worden.
De anti-wrang box werkt eveneens goed. Wanneer men het aantal vliegen op de dieren
goed in de gaten houdt, kan er „gespeeld" worden met de hoeveelheid middel, in die zin
dat nogal wat minder middel gebruikt kan worden dan volgens de gebruiksaanwijzing (do
sering voor de rugspuit) nodig is. Bijkomend gunstig effect is dat bij warm weer het aantal
keren dat de dieren drinken toeneemt waardoor ook meer middel op de dieren komt.
Hoewel het aanbrengen van een bestrijdingsmiddel met de rugspuit goed gaat, is dit toch
een methode die veel werk vraagt. Daar de dieren vaak schrikkerig reageren op het spui
ten, kan het behandelen het beste op stal gebeuren.
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Het aanbrengen van antiwrangpasta is erg arbeidsintensief en dient secuur te gebeuren.
Door de voordelen die de andere middelen hebben is het gebruik van pasta zeer gering
geworden.
Met de momenteel beschikbare bestrijdingsmiddelen is zomerwrang goed te voorkomen.
Wel is er verschil tussen de middelen wat de toepassing betreft. Het is verstandig vooraf
hiermee rekening te houden en dan een keuze te maken. Ook na toepassing van bestrij
dingsmiddelen verdient het aanbeveling het jongvee te controleren. Uierontsteking kan
ook tengevolge van andere oorzaken optreden zoals bijvoorbeeld door zuigen van andere
dieren. Het zou jammer zijn als op deze manier alsnog kwartieren verloren gaan.
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BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES VIA DE COMPUTER
ing. J. Ovirige

Het bedrijfseconomisch advies of ook wel genoemd de bedrijfsbegroting (het zogenoemde
blauwe boek) wordt door de bedrijfsvoorlichter voor de boer met de hand opgesteld bij vra
gen over de bedrijfsresultaten, bedrijfsovername en investeringen. Bij de besluitvorming
geeft de bedrijfsbegroting een duidelijk beeld van de te verwachten bedrijfsresultaten en
financiële verplichtingen. Dit geldt vooral als zich een wijziging in de bedrijfsopzet voor
doet, met name indien veel geld van de bank geleend moet worden. De huidige situatie
dient daarbij als uitgangspunt. Op het PR wordt samen met verschillende vakconsulentschappen, instituten en de regionale consulentschappen gewerkt aan de verwerking van
het bedrijfseconomisch advies per computer.
Verwerking van bedrijfsgegevens per computer is in de veehouderij vrij algemeen ingebur
gerd. Als voorbeelden mogen dienen de melkcontrolegegevens, de melkafrekening van de
zuivelfabriek of het verslag van het boekhoudkantoor. De verwerking met de computer
heeft als voordeel dat de kwaliteit van de berekeningen kan worden verhoogd. In geval van
de bedrijfsbegroting zijn er ook een optimalisatie van het bedrijfsplan en het uitwerken van
meer alternatieve plannen mogelijk. Daarnaast vraagt het van de bedrijfsvoorlichter min
derwerk en tijd.
Van praatpapier tot bedrijfsplan
Al pratend wordt met boer en boerin het huidige bedrijfsplan doorgenomen en worden de
uitgangspunten voor de begroting opgesteld. De bedrijfsresultaten uit de boekhoudrapporten vormen meestal de eerste discussiepunten. Praten over zaken zoals melkproduktie,
voerkosten, werktuigenpark, vermogenssituatie en rendabiliteit draagt bij tot een analyse
van de bestaande situatie. Hiermee worden mogelijkheden geschapen die nodig zijn om
de toekomst goed mogelijk te kunnen overzien.
Bestaande situatie
Het huidige bedrijfseconomisch advies bestaat uit een set van 11 formulieren. De eerste
pagina's bevatten een inventarisatie van de bestaande situatie en leggen de uitgangspun
ten voor de begroting vast. Het middenstuk bevat de rekenpagina's. De laatste pagina's
geven een samenvatting van de bedrijfsplannen die uitmondt in een advies. De begroting
omvat het gehele bedrijf. Naast beknopte technische informatie over mechanisatie, gebou
wen, bemesting en fokkerij ligt de nadruk op de economie en de financiering. De arbeid
wordt tot nu toe erg stiefmoederlijk behandeld. Het berekenen van een arbeidsfilm, een
vergelijking van arbeidsaanbod en -behoefte, is waarschijnlijk door het extra rekenwerk
met de hand vaak achterwege gelaten.
Nieuwe opzet
De nieuwe opzet heeft in principe dezelfde indeling als het bestaande blauwe boek. Het
rekenwerk kan nu echter achterwege blijven waardoor meer ruimte overblijft voor voorlich
ting. Wel is er meer gelegenheid om technisch-economische informatie op te nemen.
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Inschakeling van de computer bij rekenwerk heeft het voordeel dat het sneller gaat en dat
de kans op fouten kleiner is. De komst van de rekenmachine was al een enorme vooruit
gang. Een computer echter brengt het feitelijke rekenwerk terug tot enkele delen van se
conden. Een bijkomend voordeel is dat het electronisch brein geen moeite heeft met ge
compliceerde formules.
De uitgangspunten van een begroting kunnen nu beter tot in details worden geformuleerd
met als resultaat een beter onderbouwde begroting. De normen voor de voedervoorziening
bijvoorbeeld zijn afhankelijk van grondsoort, stikstofgift, ontwateringstoestand, botanische
samenstelling, beweidingssysteem en lengte veldperiode bij de voederwinning. De werk
tuigen worden nu nog als gemiddelden van alle aanwezige machines berekend. Straks
worden de kosten van afschrijving, onderhoud en rente per machine berekend. Met het ge
bouwenprogramma van het IMAG is het mogelijk de wensen van de gebruiker voor zaken
als materiaalkeuze, staltype, dakhelling en investeringsbedrag in te brengen. De arbeidsbehoefte van de verschillende werkzaamheden is gestandaardiseerd en direct verbonden
met het werksysteem, het machinepark en huisvestingssysteem. Zonder extra handwerk
wordt de totale arbeidsbehoefte van het bedrijf gegeven in half-maandelijkse periode. Ver
geleken met het arbeidsaanbod wordt een beeld gegeven van de extra drukke perioden.
Die doen zich meestal voor tijdens de voorjaarswerkzaamheden en tijdens de voederwin
ning.
Meer alternatieven
Als alle gegevens van een bedrijf ingevoerd zijn in de computer vraagt het berekenen van
alternatieven weinig werk. Alleen de wijzigingen in de uitgangspunten worden aan de com
puter aangeboden en het bedrijfsplan kan worden berekend. Ook is het mogelijk de com-

Irischakeling van de computer bij bedrijfsbegrotirigen heeft het voordeel dat het sneller gaat en dat de
kans op fouten kleiner is. De berekening van alternatieven maakt een weloverwogen keuze voor een
bedrijfsplan mogelijk; bijvoorbeeld bij de keuze van een melkstal kunnen verschillende melkstaltypen
worden ingevoerd.
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puter een serie opdrachten 's nachts te laten berekenen. De volgende morgen komt het
rapport dan kant en klaar uit de eraan gekoppelde typemachine. Alleen het advies moet er
dan nog met de hand worden bijgeschreven.
De berekening van alternatieven op een eenvoudige manier maakt een weloverwogen
keuze voor een bedrijfsplan mogelijk; bijvoorbeeld bij de keuze van een melkstal kunnen
verschillende melkstaltypen worden ingevoerd. Elke melkstal heeft zijn capaciteit (melk
koeien per uur) en investeringsbehoefte. De capaciteit heeft invloed op de arbeidsbehoefte
en het investeringsbedrag op de jaarkosten. De extra arbeidsopbrengst die een veehouder
met een grotere melkstal in te besparen tijd kan halen bepaalt of in verband met de hogere
jaarkosten (hogere investering) dit al dan niet economisch aantrekkelijk is. Sociale over
wegingen kunnen meespelen bij de uiteindelijke beslissing; echter, de financiële gevolgen
zijn dan bekend.
Het beste bedrijfsplan
De meeste bedrijfsveranderingen hebben gevolgen voor arbeid en investeringen. Voor de
veehouder is het bedrijfsplan met het hoogste inkomen economisch het aantrekkelijkst. De
computer past in dit denken. Het rekenprogramma is zodanig gekozen dat het bedrijfsplan
wordt geoptimaliseerd, dat wil zeggen dat de meest gunstige plannen eruit rollen.
Een bedrijfsplan kan worden geoptimaliseerd uit de beperkingen en keuzemogelijkheden.
Op het veebedrijf kunnen vele beperkingen of beperkende factoren zijn, zoals beschik
baarheid van eigen of vreemde arbeid, ontwaterings- en verkavelingstoestand, geschikt
heid van de grond voor snijmaisteelt, aanwezigheid van bestaande gebouwen, oppervlak
te grond en grondsoort. De keuzemogelijkheden voor de samenstelling van het bedrijfs
plan kunnen onder andere zijn eigen mechanisatie en/of loonwerk, veebezetting per ha
grasland, veel of weinig jongvee aanhouden, samenstelling machinepark en staltype.
Toepassing van de optimalisatie per computer betekent een beter afwegen van de moge
lijkheden van het bedrijf. Het bedrijfseconomisch advies is daardoor beter onderbouwd en
wint aan kwaliteit.
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GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN ELEKTRONISCHE
MANAGEMENTSYSTEMEN IN ONDERZOEK
J. W. F. Hijink
Het gebruik van centrale computers voor de verwerking van gegevens in de rundveehou
derij is algemeen ingeburgerd. Daarnaast is de belangstelling groeiende voor de computer
op het bedrijf zelf. Bij de huidige ontwikkeling wordt sterk de nadruk op technische proces
sen gelegd. Ook kunnen veel administratieve zaken worden verricht. Een aantal fabrikan
ten is bezig hun systeem van automatische krachtvoerverstrekking uit te bouwen tot een
zo volledig mogelijk elektronisch managementsysteem voor de melkveehouderij. Het is
voor de veehouders, voorlichters en onderzoekers die met deze apparatuur worden ge
confronteerd, moeilijk de systemen te beoordelen op hun bruikbaarheid. Om meer informa
tie over deze systemen te vergaren heeft een aantal onderzoekers het initiatief genomen
tot een praktijkonderzoek van een aantal van deze managementsystemen.
Daartoe is een projectgroep samengesteld die bestaat uit onderzoekers van het Instituut
voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG), het Instituut voor Veeteeltkundig Onder
zoek (IVO) en het PR. Getracht wordt om door middel van het systematisch verzamelen
van gegevens de bruikbaarheid van de systemen te beoordelen. Daarnaast biedt de pro
jectgroep aan de fabrikanten de mogelijkheid hen van advies te dienen omtrent de verdere
ontwikkeling van de apparatuur en programmatuur.
Bij de opzet van het onderzoek is ervan uitgegaan dat het betreffende bedrijf reeds be
schikt (of voor dit doel zal aanschaffen) over geprogrammeerde krachtvoerverstrekking
(zenders, koeherkenning, krachtvoerdoseerboxen, krachtvoercomputer). De fabrikant of
importeur stelt de benodigde apparatuur ter completering van het systeem ter beschikking
voor de duur van het onderzoek.
Elektronische managementsystemen
Het toepassen van elektronische systemen in de melkveehouderij is in de zeventiger jaren
begonnen. Bekend is de elektronische koeherkenning met geprogrammeerde krachtvoer
verstrekking. Op een groot aantal bedrijven in ons land wordt dit reeds toegepast. De toe
passingsmogelijkheden van de elektronica zijn groter dan alleen bij de krachtvoerverstrek
king. Gunstig daarbij is de prijsdaling van de elektronica, vooral wat betreft de micro-com
puters. Het management van een melkveebedrijf bestaat voor een groot deel uit het
verzamelen en verwerken van gegevens (deels automatisch vanuit processen) die daarna
informatie opleveren. Informatie die van dienst kan zijn bij de dagelijkse beslissingen over
het melkvee en de te verrichten handelingen. De kwaliteit van de bedrijfsvoering kan daar
door worden verbeterd en de mentale belasting van de veehouder wordt er door verlaagd.
De projectgroep heeft voor deelname aan het project wat de systemen betreft minimum
eisen geformuleerd.
Het managementsysteem dient tenminste te bestaan uit:
- elektronische koeherkenning in de krachtvoerdoseerboxen;
- geprogrammeerde krachtvoerstrekking;
- elektronische koeherkenning in de melkstal;
- dagelijkse automatische meting van de melkhoeveelheid; en een
- elektronische koekalender.
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Voor het ontwikkelen van programma's stelt het onderzoek rekenregels (algoritmen) be
schikbaar. Vanzelfsprekend moeten de algemeen erkende begrippen en formules voor de
fabrikant gemakkelijk toegankelijk zijn.
Het gebruik van dezelfde begrippen en uitgangspunten bij de verschillende systemen is
zeer belangrijk. Het zou anders maar spraakverwarring geven. Wat betreft de presentatie
en hoeveelheid zal de uitvoer van merk tot merk zeker verschillen. Belangrijk bij dit alles is
dat de systemen gebruiker-vriendelijk moeten zijn. Dat betekent onder andere dat het sys
teem alleen datgene produceert wat op dat moment wordt gevraagd en belangrijk is voor
de te nemen maatregelen. Daarnaast zullen op aanvraag periodieke overzichten gegeven
moeten kunnen worden.

Het toepassen van elektronische systemen in de melkveehouderij is in de zeventigerjaren begonnen
met de geprogrammeerde krachtvoerverstrekking. Een projectgroep heeft een aantal minimum eisen
geformuleerd voor een boerderij-managementsysteem, dat op de Waiboerhoeve, een aantal regionale
onderzoekcentra en praktijkbedrijven nu in onderzoek is.

Proefbedrijven
Bij het onderzoek worden bij voorkeur de regionale onderzoekcentra (ROC) ingeschakeld
omdat zij in het algemeen meer mogelijkheden hebben voor het onderzoek. Bovendien zijn
de ROC's over het gehele land verspreid, zodat een groot aantal veehouders kennis kan
nemen van de ontwikkelingen op dit terrein, dicht bij hen in de buurt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de regionale onderzoekcentra Aver-Heino te Heino,
Bosma Zathe te Selmien en Zegveld en op twee praktijkbedrijven te Brummen en Bakel.
De keuze van de bedrijven kwam in overleg met de fabrikanten van managementsystemen
(met goedvinden van de veehouders/ROC's) tot stand. Het is mogelijk dat er in een later
stadium nog bedrijven of ROC's bijkomen.
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Het onderzoek
Het is niet eenvoudig om de praktische waarde en de bruikbaarheid van een management
systeem te beoordelen. Voor een goed onderzoek zou elk systeem op een groot aantal
bedrijven aanwezig moeten zijn. De systemen zouden dan onder uiteenlopende omstan
digheden kunnen worden getoetst. Teneinde het onderzoek toch zo goed mogelijk uit te
voeren worden op vrij intensieve wijze diverse gegevens bijgehouden. De bedoeling daar
van is om op onderdelen te kunnen nagaan hoe de informatie is van de computer in verge
lijking met de gebruikelijke manier (notities in daarvoor bestemde boekjes e.d.).
Wat de (elektronische) koekalender betreft gaat het hierbij om gegevens over afkalven,
tochtig gezien, dekken en droogzetten. Daarbij is een ziekteregistratie ook belangrijk: ziek
ten en afwijkingen en behandeling van ziekten. Beoordeeld wordt of de attenties van het
managementsysteem wel of niet juist zijn.
De managementsystemen bevatten een aantal opties (keuze-mogelijkheden) die op
afroep gebruikt kunnen worden. Om te weten welke opties (dus welke uitvoerlijsten) veel
vuldig worden gebruikt, wordt op een speciale lijst het aantal en soort lijst bijgehouden.
Wat betreft de programmatuur wordt nagegaan of het systeem de juiste begrippen en ken
getallen produceert die overeenkomen met de gangbare normen en uitgangspunten die in
Nederland worden gehanteerd. Dat heeft te maken met onder andere het krachtvoerprogramma, de verwerking en berekeningen van melkprodukties en de koekaienderattenties.
Verder worden bijzonderheden van het systeem bijgehouden, zoals aangebrachte veran
deringen in het systeem, de aard en de duur van de storingen en de tijd die nodig is om de
storing op te heffen. Voor alle systemen en bedrijven geldt dat de gegevens voor het on
derzoek op identieke wijze worden vastgelegd. De aanloop van het onderzoek heeft langer
geduurd dan de projectgroep zich had voorgesteld. Dat komt omdat de ontwikkeling van
de managementsystemen bij veel fabrikanten toch trager verloopt dan wellicht de bedoe
ling was. De snelle ontwikkeling van de elektronica is daar wellicht debet aan, hetgeen be
tekent dat systemen die bijna praktijkrijp waren, intussen weer moeten worden aangepast.
Ook de ontwikkeling van de programmatuur verliep niet zo vlot.
Momenteel is de stand van zaken dusdanig dat op bijna alle bedrijven met het onderzoek
is begonnen of binnenkort kan worden begonnen. Uitstel van de start van het onderzoek
had vooral te maken met de melkgiftregistratie (te grote afwijkingen). Op één bedrijf is het
onderzoek ongeveer 1Vz jaar aan de gang. Publikatie van de resultaten van het onderzoek
zal pas na 3 jaar en in overleg met de fabrikant plaatsvinden.
Samenvatting
Op een aantal regionale onderzoekcentra en praktijkbedrijven wordt getracht de ge
bruiksmogelijkheden van managementsystemen te bestuderen. Minimum eisen werden
door een projectgroep geformuleerd om aan het onderzoek te kunnen deelnemen. De ont
wikkelingen waren zodanig dat het onderzoek pas later kon starten dan eigenlijk de bedoe
ling was. Beschreven wordt hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd. Resultaten worden
pas na afloop van het onderzoek bekendgemaakt.
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PIEMONTESE STIEREN
IN DE NEDERLANDSE
MELKVEEHOUDERIJ1)

Ir. D. Oostendorp

Nu de ontwikkeling van de melkproduktie in Nederland is afgeremd, zoeken vele veehou
ders naar een redelijk alternatief. Daarbij ligt de gedachte aan een verschuiving naar rundvleesproduktie voor de hand omdat dit per definitie het bijprodukt is van de melkveehoude
rij. Helaas zijn de mogelijkheden in deze richting beperkt omdat de zelfvoorzieningsgraad
voor rund- en kalfsvlees in de EG ook al ruim boven de 100% ligt.
In ieder geval is de rundvleesmarkt op korte termijn ernstig verstoord door de vergrote uit
stoot van koeien en vaarzen. Men verwacht dat de interventievoorraad aan rundvlees in de
loop van 1984 zal toenemen tot ca. 600.000 ton. Daarna zal het vooral van de vraag op de
wereldmarkt naar rundvlees afhangen hoelang deze voorraad nog boven de EG rund
vleesmarkt zal blijven hangen.

Niet meer maar beter vleesvee
Anderzijds is in de afgelopen jaren een aanzienlijke verslechtering van de kwaliteit van het
slachtrunderaanbod in Nederland opgetreden. Dit wordt goed gekarakteriseerd door het
zogenaamde EUROP-classificatiesysteem. De hoeveelheid klassen lopen daarbij uiteen
van E tot P, d.w.z. van dikbil tot worstkoe. In 1983 kwam 70% van alle slachtkoeien in de
O-klasse en 8% zelfs in de P-klasse terecht. Bij de stieren kwam 75% in de R-klasse en
19% in de O-klasse. De voornaamste verklaring voor het verschil in classering tussen de
koeien en de stieren is dat de koeien overwegend zwartbonten en de stieren vrijwel uitslui
tend roodbonten zijn. Omdat een belangrijk deel van de Holsteininvloed nog in de pijplijn
zit, mogen we op korte termijn nog een verdere verslechtering van de kwaliteit van het run
deraanbod verwachten.

1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 25, 27 en 28 septem
ber 1984 in de Meerpaal te Dronten
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Behalve lagere opbrengsten voor de uitstoot van het melkvee heeft dit op den duur vooral
grote gevolgen voor de kwaliteit van de Nederlandse vleesstieren en vleeskalveren. Dit
verzwakt niet alleen de positie van de Nederlandse vleesstieren- en vleeskalverenhouderij
maar leidt op den duur onherroepelijk tot een sterke verlaging van de opbrengstprijzen van
de nuchtere kalveren. Hierbij liggen wel duidelijk mogelijkheden voor de melkveehouder
via omzet en aanwas meer geld te verdienen. Deze meeropbrengst zal dus niet uit de
kwantiteit maar uit de kwaliteit van ons vleesvee moeten komen.
Veel initiatieven
Dat dit een zaak is die reeds enige jaren in brede kringen van de veehouderij wordt onder
kend, blijkt uit allerlei initiatieven die op dit terrein in de afgelopen jaren zijn genomen.
- In 1982 werd de vleesindex geïntroduceerd. Sinds 1983 worden door het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) nakomelingen van zwartbonte en roodbonte proefstieren gemest als vleeskalf en van de roodbonten als vleesstier, om de vleesindex beter te
onderbouwen.
- In juni 1983 werd het Identificatie en Registratie (I en R)-systeem voor nuka's geïntrodu
ceerd. Dit heeft voor MRIJ-kalveren een bepaalde omvang gekregen en kan met behulp
van de vleesindex ook voor de zwartbontsector verder uitgebouwd worden.
- Sinds 1976 is door de Kl-Limburg in Heythuyzen en het Proefstation voor de Rundvee
houderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) veel aandacht besteed aan het
vleesras Piemontese. In 1982 is het gebruik van Piemontese-stieren landelijk nog meer
in de belangstelling gekomen door de aankoop van 8 jonge Piemontese-stieren door 14
Kl-verenigingen. Deze 8 stieren zijn sinds augustus 1982 als proefstier ingezet. In dit
geval worden nakomelingen door het PR gemest als vleeskalf en vleesstier, terwijl de
KI een geboorteregistratie uitvoert.
Piemontese-stieren partners van Holstein-koeien
Het eerste aandachtspunt is de belangstelling die voor het kruisen met vleesrassen be
staat. Vijfjaar geleden is al op de Donateursdag van het PR gewezen op de mogelijkheden
van het gebruik van vleesrassen (jaarverslag PR 1979). Sindsdien is er veel veranderd.
In 1978 was het totaal aantal eerste inseminaties met vleesrassen 14.000 (0,8% van het
totaal) waarvan 3.000 met Piemontese-stieren (tabel 1). In 1984 was dit gestegen tot
Tabel 1 Eerste inseminaties met vleesrassen
Jaar

1978

1982

1983

19841)

Piemontese
Limousin
Charolais
Blonde d'Aquitaine
Belgische Blauwe
Overige
Dikbil-MRIJ

3100
1600
1900
50
600
50
6500

32000
4300
700
600
800
1200
8500

54000
2300
500
1100
2300
50
6900

55500
2200
700
3500
4000
100
8000

13800
0,8

48100
2,3

67150
3,1

74000
3,4

Totaal
% van totaal
Bron: Jaarboek k.i.
1)

Voorlopige cijfers
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74.000 eerste inseminaties van vleesrassen (3,4% van het totaal) waarvan 55.000 van
Piemontese-stieren. Dat wil zeggen dat het idee aangeslagen is en dat de bi] het onder
zoek gevonden voordelen ook in de praktijk bevestigd worden. Naast Holstein-stieren zijn
ook Piemontese stieren in Nederland een begrip geworden.
Wil dit zeggen dat nu ook alle problemen opgelost zijn en dat we het gebruik van stieren
van vleesrassen verder wel op zijn beloop kunnen laten? Helaas is eerder het tegendeel
het geval. Ook hier geldt weer de oude wijsheid dat naarmate men meer van een zaak af
weet, men bescheidener wordt en zich steeds meer realiseert dat er steeds nieuwe vragen
opduiken.
Geen geboorteproblemen
Toch is het goed om te zien wat is geworden van de eisen die 5 jaar geleden zijn gesteld
om het gebruik van vleesrassen in Nederland mogelijk te maken. Dit waren:
1. geen extra geboorteproblemen resp. langere draagtijd.
2. maximale meerwaarde voor de vleesproduktie.
3. als kalf goed herkenbaar.
Het antwoord op de eerste vraag wordt gegeven in tabel 2. In tabel 2 zijn de gegevens van
de geboorteregistratie weergegeven bij 3ë kalfs en oudere koeien. Daaruit blijkt dat de
draagtijd varieert van 283 tot 287 dagen en het percentage moeilijke geboorten (zwaar,
keizersnede, afgezaagd of andere veterinaire hulp) van 2,9% tot 21,2%. De conclusie is
hieruit dat in het geboorteverloop een grote variatie optreedt. Bij een goede stierenkeus
hoeft het gebruik van een Piemontese-stier geen bezwaren op te leveren.
Tabel 2 Resultaten van geboorteregistratie van acht Piemontese stieren (derde en latere geboorten
bij kruising met zwartbonte koeien)
Stier

Aantal
geboorten

Draagtijd
(dagen)

Geboorte
gewicht (kg)

Keizer
sneden (%)

Totaal moeilijke
geboorten (%)

Enzo
Gil
Elvio
Edo
Erm
Est
Eros
Erio

135
84
136
115
81
101
170
88

283
284
285
283
284
285
286
287

41,7
41,2
42,2
42,4
42,9
43,8
42,9
43,3

0
1,2
0
0
0
2,4
1,7
1,1

2,9
7,2
7,8
10,7
13,8
14,4
15,6
21,2

Bron: Ir. A. Meijering

Tabel 3 Piemontese vaarskalveren als vleeskalf
Piemontesestier
Aantal dieren
Geboren
Mestduur (dagen)
Begingewicht (kg)
Groei per dag (g)
Voederconversie
Slachtgewicht (kg)
Aanhoudings %
Bevleesdheid
Vetheid
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Edo

Est

Erm

Gil

19
30
31
27
mei/juni mei/juni mei/juni mei/juni
149
146
149
147
46
49
47
44
982
1032
1008
1053
1,79
1,73
1,76
1,69
131
123
132
127
66,3
65,2
65,0
65,6
R°
R+
R+
R+
2°
2+
2+
2+

Elvio

Enzo

Eros

Erio

35
28
10
33
nov/dec nov/dec nov/dec nov/dec
157
155
152
157
44,1
44,6
44,6
52,7
849
868
809
898
1,86
1,82
1,73
1,90
115
121
114
117
65,4
65,2
66,2
65,6
R°
R~
R^
R*
2°
2°
1+
2~

Extra kwaliteit als slachtdier
De hamvraag is nu of de selectie op geboorteverloop ook parallel loopt met de selectie op
vleesproduktiegeschiktheid. Helaas is dit onderzoek nog niet volledig afgerond en kan
daar nog geen definitief antwoord op gegeven worden. Toch geven de resultaten van de
proeven met de vaarskalveren in de vleesproduktie en de groeiresultaten van de stierkal
veren in de vleesstierenproduktie al wel een behoorlijke aanwijzing.
In de tabel 3 zijn de gegevens van de vaarskalveren als vleeskalf weergegeven. Dit onder
zoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de C.V. „Sloten".
De nakomelingen van de eerste 4 stieren werden in mei en juni 1983 aangekocht en die
van de tweede groep van 4 stieren in november en december 1983. De eerste groep kal
veren werd in ongeveer 150 dagen tot een gewicht van 123 tot 132 kg slachtrijp gemaakt.
De tweede groep in ongeveer 155 dagen tot een gewicht van 114 tot 121 kg. Door een wat
ander melkschema groeide de tweede groep wat minder dan de eerste groep en zijn de
groeicijfers van de twee groepen niet direct vergelijkbaar.
Bij beide groepen blijkt dat het aanhoudingspercentage, de bevleesdheid en de voeder
conversie van de Piemontese kruislingen ver boven zwartbonte vaarskalveren uitkomen
en gedeeltelijk zelfs beter zijn dan van de zwartbonte stierkalveren.
Het aanhoudingspercentage varieert van 65,0 tot 66,3% de bevleesdheid van R- tot R+,
en de voederconversie van 1,69 tot 1,90. Normaal is voor zwartbonte stierkalveren in dit
gewichtstraject een aanhoudingspercentage van ongeveer 63,5% een bevleesdheid van
0+ en een voederconversie van 1,75. Op basis van deze criteria zou een kruislingvaarskalf dan ook zeker gelijkwaardig zijn aan een stierkalf van het ras van de moeder en vol
gens de Coveco-classificatie ƒ 100,- à ƒ 150,- meer waarde vertegenwoordigen. Voor
kruislingstierkalveren werd bij eerdere proeven van het PR een meerwaarde van ongeveer
ƒ 300,- berekend.

Het gebruik van vleesrassen in de Nederlandse melkveehouderij is de laatste vijf jaar behoorlijk toe
genomen. De eigenschappen van de Piemontese-stieren Elvio, Enzo en (op de foto) Gil zijn zonder
meer goed. Ze zijn geselecteerd op geboorteverloop, drinkgewoonte, slachtkwaliteit enz.
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Drinkproblemen
Een zwak punt van kruislingen van vleesrassen is dat ze in drinkgewoonte nogal afwijken
van de kalveren van Nederlandse rassen. Dit bleek al eerder bij Charolais-kruislingen en
komt ook nu bij de Piemontese-kruislingen weer naar voren. Een aantal kalveren hebben
moeite met het uit een emmer drinken en vragen dus enkele dagen extra aandacht. Met
een speenemmer of een drijfspeen in de emmer zijn deze problemen na verloop van tijd te
verhelpen. Op de melkveebedrijven en de vleesstierenbedrijven is dit dan ook geen groot
probleem omdat het daar meestal om kleine aantallen dieren gaat en extra aandacht aan
het individuele kalf besteed kan worden.
Op de vleeskalverenbedrijven, waar grote aantallen kalveren op contract gehouden wor
den, is ieder kalf dat afwijkt van het normale patroon een handicap en vormt dan een extra
uitvalrisico. Daar komt nog bij dat voor Piemontese-vaarskalveren een aangepast melkschema nodig is omdat de dieren minder mineralen nodig hebben en bij het normale melkschema een te rode vleeskleur krijgen. Bovendien kunnen de Piemontese kruislingen zon
der bezwaar van vervetting bij een hoger eindgewicht afgezet worden dan zwartbonte of
roodbonte vaarskalveren.
Zowel de speciale gewenningsperiode als het afwijkende melkschema en de aparte afzet
mogelijkheden pleiten ervoor de Piemontese-kruislingen als vleeskalf zoveel mogelijk als
een groep apart in een stal op te zetten. Als vleesstier kunnen ze het best apart in één of
meer hokken gezet worden.
Dat neemt niet weg dat bij de selectie van de stieren alle aandacht erop gericht moet zijn
om de drinkprobiemen zoveel mogelijk te vermijden. In tabel 4 zijn de waarnemingen
weergegeven over de drinkprobiemen van de 8 Piemontese stieren die nu in onderzoek
zijn. Hoewel het om betrekkelijk kleine aantallen dieren gaat, is het toch van groot belang
bij de selectie rekening te houden met dit aspect en in de toekomst daar nog wat meer
onderzoek aan te doen. Overigens is dit ook een punt dat op ieder melkveebedrijf aan
dacht verdient om de Piemontese-kalveren op het vleesveebedrijf een zo goed mogelijke
start te geven.
Tabel 4 Drinkprobiemen
Naam stier

Erm
Gil
Enzo
Elvio
Est
Eros
Edo
Erio

Aantal kalveren

31
27
35
33
30
28
19
10

Aantal kalveren
knoeien

resten

1
2
8
6
4
6
5
6

3
4
0
2
6
6
4
2

%

13
22
23
24
33
43
47
80

Herkenbaarheid
Een ander punt in het belang van de melkveehouder is dat de Piemontese-kalveren goed
als zodanig herkenbaar zijn. In het algemeen is dit geen probleem omdat ze een egaal
zwarte of bruingrijze kleur hebben. Bij kleine kalveren kan echter verwarring optreden met
Jersey-, Angler- of Brown Swiss-kruislingen. Dit drukt de marktwaarde van deze categorie
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kalveren. Om elke twijfel van herkomst van een Piemontese-kruisling te vermijden ver
dient het aanbeveling gebruik te maken van het rode I en R-oormerk voor nuka's dat bij
elke VB (Vereniging voor Veehouderijbelangen) verkrijgbaar is. Volgens de Coveco-notering varieert de meerprijs voor Piemontese-kruislingen voor A- tot AA-kalveren van ƒ 0,50
tot ƒ 2,50 per kg (+ ƒ 15,- bij een nuka-oormerk). Terwijl de nakomelingen van de Terwispelproefstieren (met 33% HF-bloed) gemiddeld in de B tot B+ klasse terecht komen blijkt
dat de nakomelingen van de meeste Piemontese-stieren door Coveco gemiddeld als A+
kalveren beoordeeld worden.
Selectie is het sleutelwoord
Als een rode draad door het hele betoog over de perspectieven van Piemontese-stieren in
Nederland loopt het woord selectie. Selectie op geboorteverloop, drinkgewoonte, slacht
kwaliteit enz. De grote vraag is uiteraard hoe het een met het ander te combineren is.
Daarom zijn in tabel 5 alle beschikbare gegevens van de 8 Piemontese stieren met elkaar
gecombineerd. Interessant is daarbij te constateren dat de stieren met de meeste geboor
teproblemen ten aanzien van vleesproduktie-eigenschappen niet per definitie het best sco
ren.
Tabel 5 Waardering Piemontesestieren
Naam
stier

Draagtijd

Gil
Elvio
Enzo
Edo
Erm
Est
Eros
Erio

+
+
+
+
+

Geboorte
verloop

Drink
problemen

+
+
+
+
+

Bevleesd
heid

+

+
+

+
+

±

±

—

—

vlees
stieren

+
+
+

+
+

+

-

-

+

±

-

-

+

+

-

+
+

-

±

-

-

—

—

+

Voeder
conversie

Groei
vleeskalveren

+

±
±

+

—

+

+
+

±

—

De stier Erio was in alle opzichten slecht, ook ten aanzien van spermaproduktie en kwali
teit, en is om die reden dan ook reeds afgevoerd. Ook de stieren Eros, Est en Erm blinken
niet in alle opzichten uit. Van deze 3 stieren is de sperma-opvang voorlopig stopgezet.
Erm blijft een mogelijke kandidaat voor de toekomst door de geringe drinkproblemen bij de
nakomelingen in combinatie met een goede bevleesdheid. Est valt vooral op door de goe
de groei en bevleesdheid van de nakomelingen. De stieren Edo en Enzo geven wel weinig
geboorteproblemen maar vallen in groei en slachteigenschappen tegen. Enzo heeft daarbij
duidelijk de voorkeur met zeer weinig zware geboorten (2,9%!) en naar verhouding een
redelijke groei en voederconversie.
De beste kandidaten om in de toekomst mee door te gaan zijn duidelijk de stieren Gil en
Elvio die een vlot geboorteverloop combineren met kalveren die weinig drinkprobemen
hebben en een zeer goede groei en slachtresultaat leveren. In oktober zullen de Kl-verenigingen beslissen over het toekomstige lot van deze stieren en het verder beleid ten aan
zien van het gebruik van Piemontese-stieren in het algemeen.
69

Zoals het er nu naar uitziet is de toekomst van de Piemontese-stieren in Nederland verze
kerd. Het zou een goede zaak zijn het gebruik van deze stieren verder te stimuleren door
het sperma bijvoorbeeld ƒ 5- beneden het standaardtarief ter beschikking te stellen. De
voordelen van de Piemontese kalveren kunnen namelijk alleen volledig benut worden als
de kalverhandel, de vleesveehouderij en de vleesgrossierderij op een regelmatig aanbod
van deze kalveren kunnen rekenen.
(Inmiddels is besloten de stieren Elvio, Enzo en Gil als fokstier aan te houden.)
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KRUISEN MET SCHAPEN OP PRAKTIJKBEDRIJVEN
Ing. J. Wensvoort

De rendabiliteit van de schapenhouderij wordt voornamelijk bepaald door het aantal kilo's
lamsvlees dat per ooi per jaar afgeleverd wordt. De omvang van de produktie van dat
lamsvlees wordt in sterke mate bepaald door het reproduktievermogen van de ooi. Op de
Franse markt waar ca. 80% van de Nederlandse slachtlammeren verhandeld wordt, wor
den eisen gesteld aan de kwaliteit van het slachtlam. Dit komt tot uiting door de vraag naar
een slachtlam van ca. 20-23 kg geslacht gewicht met een goede bespiering en een lichte
vetbedekking. Om meer lamsvlees per ooi van toch zo n hoog mogelijke kwaliteit te produ
ceren wordt op een aantal bedrijven in Nederland gebruik gemaakt van kruising.
Sinds 1979 verzamelen het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO), het Landbouw
Economische Instituut (LEI) en het PR technische en economische kentallen op een aan
tal praktijkbedrijven waar met schapen wordt gekruist. Daarnaast worden op de Waiboerhoeve ervaring opgedaan met het ontwikkelen van een bedrijfssysteem met vruchtbare
rassen. De eerste resultaten van de Waiboerhoeve zijn vermeld in PR-publikatie nr. 28. De
eerste resultaten van de praktijkbedrijven met kruising worden in dit artikel beschreven.

Uitgangsmateriaal
De vruchtbare rassen waarvan de ooien als slachtlammoederdier gebruikt worden zijn de
Swifter, de Noordhollander en de Flevolander. Deze nieuwe rassen zijn alle drie ontstaan

Flevolander ooi

Noordhollander ooi

i

I

slachtlam

slachtlam

Swifter ooi

!

slachtlam
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uit de zogenaamde voorgezette F1-kruising (Zie PR 1981) waarbij de erfelijke samenstel
ling van de nieuwe rassen als volgt is opgebouwd.
Swifter: 50% Vlaams melkschaap en 50% Texelaar.
Noordhollander: 50% Fins Landschaap en 50% Texelaar.
Flevolander: 50% Fins Landras en 50% He de France.
Inmiddels zijn er van de Swifters en Noordhollanders fokverenigingen opgericht. Bij het
Swifter stamboek zijn ca. 60 schapen houders met ca. 3000 ooien aangesloten en bij de
fokvereniging van Noordhollanders zijn ca. 30 schapenhouders met ca. 900 ooien aange
sloten. Voor de Flevolander wordt de fokkerijregistratie op 24 bedrijven nog door het In
stituut voor Veeteeltkundig Onderzoek verzorgd.
Het voornaamste selectiecriterium voor deze drie rassen is de vruchtbaarheid van de ooi.
De rammoeders die de rammen voor de fokkerij voortbrengen dienen dan ook aan vastge
stelde vruchtbaarheidseisen te voldoen.
Voor het verkrijgen van een goed slachtprodukt worden de slachtlammoederdieren gedekt
door Texelse rammen met uitmuntende groei- en slachteigenschappen.
Technische resultaten
De vruchtbaarheidsresultaten van 12 bedrijven over 1982 en 1983 zijn in tabel 1, 2 en 3
weergegeven. Doordat tijdens de dracht nogal eens schapen worden verhandeld is het
drachtigheidspercentage niet vermeld en moet worden volstaan met worpgrootte per ooi.
De kengetallen zijn uitgedrukt per 100 ooien en zijn vanwege de bedrijfsinvloed geen ge
wogen gemiddelden.
Op de bedrijven met Swifters, Texelaars en F2's (Texelaar x Swifter) is de produktie van
de Swifter-ooien in 1982 en 1983 duidelijk hoger dan van de Texelaar- of F2-ooien (tabel
1). Door de tendens op deze bedrijven om minder Texelaars te gaan houden, zijn in 1983
geen gegevens van 1-jarige Texelaar-ooien beschikbaar. De produktie van de Texelaars
is op deze bedrijven erg goed. De ooien waarvan deze gegevens beschikbaar kwamen,
waren echter in de meeste gevallen ouder dan 2 jaar. De schapenhouders gaan meer
Swifter-ooien houden, maar houden hun beste Texelse ooien nog aan. De produktie van
de F2-ooien is lager dan van de Swifter-ooien en iets hoger dan de produktie van de Texe
laar-ooien. Gezien de erfelijke samenstelling van deze ooien is dit geheel volgens de verTabel 1 Worpgrootte per 100 ooien en uitval (%) op 4 bedrijven met Swifters, Texelaars en F2
Jaar

1982

1983

geboren

gespeend

uitval

geboren

gespeend

uitval

177
232

152
218

14
6

177
226

151
203

15
10

126
200

123
183

2
9

202

192

5

116
217

100
210

14
3

190

190

0

Swifters
1-jarigen
oudere ooien

Texelaars
1-jarigen
oudere ooien

Fz
1-jarigen
oudere ooien
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wachting. Het verschil tussen geboren en gespeende lammeren is bij de Swifters iets ho
ger dan bij de Texelaars. Maar ondanks de wat hogere uitval bij de Swifters is het aantal
gespeende lammeren hoger dan bij de Texelaars.
Op de bedrijven met Noordhollanders en Texelaars (tabel 2), is de worpgrootte van de
Noordhollanders beter dan van de Texelaars. Een van de twee bedrijven is volledig over
gegaan op Noordhollanders. De uitval van de lammeren tussen geboorte en spenen is on
geveer gelijk aan de uitval bij de Texelaar-lammeren.
Tabel 2 Worpgrootte per 100 ooien en uitval (%) op 2 bedrijven met Noordhollanders en Texelaars
1982

Jaar

1983

geboren

gespeend

uitval

geboren

gespeend

uitval

170
317

163
291

4
8

156
292

140
265

10
9

154
201

154
186

0
7

156
197

133
180

15
9

Noordhollanders
1-jarigen
oudere ooien

Texelaars
1-jarigen
oudere ooien

Tabel 3 Worpgrootte per 100 ooien en uitval (%) op 6 bedrijven met Flevolanders en Texelaars
1983

1982

Jaar
geboren

gespeend

uitval

geboren

gespeend

uitval

202

162

20

-

-

205
260

160
213

22
18

145
209

125
192

14
8

189
198

-

-

166

16

Flevolanders
1-jarigen
oudere ooien

Texelaars
1-jarigen
oudere ooien

Op de bedrijven met Flevolanders en Texelaars(tabel 3) is de worpgrootte van de Flevo
landers hoger dan van de Texelaars. Ook bij spenen is de worpgrootte nog hoger. De uit
val bij de Flevolander-lammeren is echter enorm hoog. Deze uitval betrof voornamelijk do
de en slappe lammeren. Er werd bij de Flevolander-ooien kopergebrek geconstateerd.
Voor het werpseizoen van 1984 is aan de drachtige ooien extra koper toegediend in de
vorm van A-brok of in de vorm van koper-oxide capsules, in het werpseizoen 1984 zijn op
deze bedrijven geen problemen geweest met kopergebrek.
Economische resultaten
Op 6 van de bedrijven met kruising van vruchtbare rassen met Texelaars wordt een LEIdeelboekhouding bijgehouden. In het onderzoek worden de resultaten van deze bedrijven
vergeleken met de resultaten van een grote groep bedrijven met alleen Texelaars. Volgens
de LEI-deelboekhoudingen is het aantal lammeren per toegelaten ooi op kruisingsbedrijven ca. 0,4 hoger dan op bedrijven met alleen Texelaars. De prijzen voor de kruisingslam
meren zijn iets lager dan de prijzen van de Texelaarlammeren. De prijzen van de fokooien
zijn voor de kruisingsooien sterker toegenomen dan voor de Texelaar-ooien (tabel 4). De
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Tabel 4

Lammeren per toegelaten ooi en opbrengstprijzen van lammeren en fokooien op bedrijven
met kruising en bedrijven met alleen Texelaars.

Boekjaar

1979/80

Systeem

Prijzen

(f)

van ooien
lammeren

1981/82

1982/83

Kr.

Tex.

Kr.

Tex.

Kr.

Tex.

Kr.

76

6

76

6

68

6

75

6

1,48
169
173

1,72
176
164

1,49
216
205

1,92
206
196

1,48
235
205

1,88
209
205

1,42
229
217

1,93
253
205

Aantal bedrijven
Lammeren per toegelaten
OOI

1980/81

Tex.

Guldens

350.

330.

310.

290.

230.

= bedrijven met
Texelaars
= bedrijven met
kruising

-32

210

Boekjaar
1979/80

1980/81

1981/82

Figuur 1
Verschil tussen kosten en op
brengsten op bedrijven met al
leen Texelaars en op bedrijven
met kruising.

totale kosten voor bedrijven waar gekruist wordt, liggen in dezelfde orde van grootte als de
totale kosten op bedrijven met alleen Texelaars. De opbrengsten van bedrijven met krui
sing komen veel hoger uit dan de bedrijven met alleen Texelaars (figuur 1).
Samenvatting
De worpgrootte op bedrijven waar vruchtbare ooien gekruist worden met Texelse rammen
is hoog. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van vruchtbare rassen en het gebruik van
uitgeselecteerde oudere Texelse ooien. De verkoopprijzen van kruisingslammeren zijn
iets lager dan de verkoopprijzen van Texelaarlammeren. De kosten van bedrijven met krui
sing zijn ongeveer gelijk aan de totale kosten van bedrijven met alleen Texelaars. De op
brengsten per ooi op kruisingsbedrijven is echter veel hoger dan de opbrengst per ooi op
Texelaarbedrijven. Hierdoor is de arbeidsopbrengst op bedrijven met kruising veel hoger
dan de arbeidsopbrengst op bedrijven met alleen Texelaars.
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BEDRIJVEN, BEROEPEN EN MENINGEN VAN
PR-DONATEURS
Ing. J. van Eldik

Uit een schriftelijke enquête is gebleken dat 70% van de donateurs van het PR melkvee
houder is. Ruim driekwart van hen is jonger dan 45 jaar. De donateurs die melkveehouder
zijn, hebben in vergelijking met hun Nederlandse collega's gemiddeld tweemaal zoveel
grond, meer dan het dubbele aantal koeien, een duidelijk hogere melkproduktie per koe en
op 2,5 keer zoveel bedrijven staat een ligboxenstal. Ook hebben ze gemiddeld meer on
derwijs gehad dan hun collega's. De donateurs hebben een duidelijk positiefoordeel over
de publikaties van het PR en de jaarlijkse donateursdag. Naar hun mening liggen op hun
eigen bedrijven de belangrijkste problemen op het terrein van het drachtig krijgen van het
vee, de melkproduktie per koe, de benutting van het gras, fokkerij en kruisingen, de verka
veling en been- en klauwgebreken.
Doel en uitvoering van de enquête
Het doel van de enquête was beter geïnformeerd te worden over de samenstelling van de
groep donateurs (naar leeftijd, opleiding, bedrijf, beroep, e.d.), hun mening over de PR-publikaties en de donateursdagen en wat naar hun mening de belangrijkste probleemgebie
den zijn op hun eigen bedrijven en in de rundveehouderij in het algemeen. Ook reeds eer
der werd zo'n enquête gehouden (jaarverslag PR 1974).
Van de bijna 3000 donateurs wonen er 2600 in Nederland. Bij de enquête zijn de buiten
landse donateurs buiten beschouwing gelaten omdat hun omstandigheden nogal verschil
len van de Nederlandse. De enquête was volledig anoniem, zodat niemand geremd werd
eerlijk voor zijn mening uit te komen. Van de vragenlijsten die begin december 1983 wer
den verzonden aan een representatieve steekproef van 400 donateurs werd 82% ingevuld
terugontvangen. De gegevens werden met de computer verwerkt. De uitvoering van de en
quête werd, inclusief de (interne) verslaggeving daarvan, verzorgd door mevrouw S. Duives-Cahuzak, doctoraalstudente aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Beroep, leeftijd en opleiding van de donateurs
Ongeveer 70% van de donateurs heeft een boerenbedrijf, 10% werkt in de agrarisch'ë
handel of industrie, 6% bij het onderwijs of de voorlichting, 6% is dierenarts en 8% heeft
andere beroepen. De donateurs wonen verspreid over heel Nederland (tabel 1).
De groep donateurs bestaat overwegend uit vrij jonge mensen: 48% is 35 jaar of jonger,
29% is 35-45 jaar, 18% is 45-55 jaar en 5% is ouder dan 55 jaar. Vrijwel eenzelfde verTabel 1

De verdeling van de donateurs naar provincie in procenten van totaal

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht

3,9
16,6
7,8
8,5
16,9
3,9

Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
IJsselmeerpolders

7,8
10,7
1,6
13,0
4,9
4,2
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deling vinden we bij donateurs met een boerenbedrijf. Het zijn dus overwegend jonge boe
ren. Van alle Nederlandse bedrijfshoofden in de rundveehouderij (in 1982) is volgens
CBS-gegevens 12% jonger dan 36 jaar, 21% 36-45 jaar, 28% 46-55 jaar en 39% ouder
dan 55 jaar.
Het overgrote deel van de donateurs heeft een agrarische opleiding gehad: 21% heeft
LAS of Landbouwwinterschool, 46% heeft MAS, 11 % heeft HAS en 3% heeft Landbouw
hogeschool. Zeer recente landelijke cijfers zijn ons niet bekend, maar in 1979 had van de
Nederlandse rundveehouders slechts 19% een middelbare of hogere agrarische oplei
ding.
Van de donateurs met een boerenbedrijf is 77% lid van een standsorganisatie, 49% lid
van een vereniging voor bedrijfsvoorlichting en 56% lid van een studieclub.
We kunnen dus concluderen dat de groep donateurs van het PR hoofdzakelijk bestaat uit
jonge boeren die een goede opleiding hebben en met de nieuwste ontwikkelingen in hun
bedrijfstak op de hoogte willen blijven.
Bedrijven van donateurs
Van de donateurs met een boerenbedrijf heeft slechts 3% geen melkvee. Deze donateurs
hebben akkerbouw, vleesstieren, schapen, pluimvee of alleen jongvee. Omdat deze groep
erg klein is met zeer uiteenlopende bedrijfstypen, blijven deze bij de bespreking van de
bedrijven buiten beschouwing. Wel zijn hun meningen over het PR en de rundveehouderijproblematiek mede verwerkt.
We spreken dus verder over melkveehouders, hoewel ook andere produktietakken op hun
bedrijven aanwezig zijn. Bij een tiental zijn deze andere produktietakken zelfs belangrijker
dan het melkvee, zoals een grote oppervlakte akkerbouw of een groot aantal vleeskalve
ren of slachtpluimvee.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de donateurs is 42 ha (waarvan 32 ha grasland), terwijl
landelijk de gemiddelde bedrijfsgrootte in de melkveehouderij ongeveer 20 ha is. Van de
bedrijven van de donateurs liggen er 51% op zandgrond, 35% op klei en 14% op veen
grond. Deze cijfers komen ongeveer overeen met die van het totale Nederlandse areaal
grasland.
Op de melkveebedrijven van de donateurs worden gemiddeld 87 melkkoeien met bijbeho
rend jongvee gehouden; landelijk is dat 41. De verdeling van de bedrijven naar veestapel
grootte is bij de donateurs dan ook heel anders dan gemiddeld in Nederland (tabel 2).
Tabel 2

De verdeling vari bedrijven naar het aantal melkkoeien per bedrijf in procenten

Aantal melkkoeien per bedrijf
Donateursbedrijven (%)
Totaal Nederland (%)

1-30

30-50

50-100

meer dan 100

Totaal

6
42

8
24

58
30

28
4

100
100

Van de donateursbedrijven met melkvee heeft, behalve grasland, 49% van de bedrijven
gemiddeld ook 8 ha snijmais, 22% gemiddeld ook 35 schapen, 15% gemiddeld ook 20
vleesstieren, 7% gemiddeld ook 61 fokzeugen, 3% gemiddeld ook 230 mestvarkens en
7% gemiddeld ook ca. 8000 stuks pluimvee. Hoewel er dus ook gemengde bedrijven zijn,
hebben de donateurs toch in hoofdzaak bedrijven met grasland en melkvee, waarvan on
geveer de helft met een aanzienlijke oppervlakte snijmais.
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Ongeveer 70% van de donateurs is melkveehouder. Het zijn overwegend jonge boeren die, wat de
bedrijfsgrootte, de omvang van de veestapel en de melkproduktie per koe betreft, duidelijk uitsteken
boven het Nederlands gemiddelde.

De melkproduktie per koe is op de donateursbedrijven gemiddeld ongeveer 5900 kg. Vol
gens gegevens van de CDM was dat in 1983 op de Nederlandse bedrijven met melkcontrole gemiddeld 5625 kg (tabel 3).
Tabel 3

Verdeling van de donateursbedrijven en de Nederlandse bedrijven met melkcontrole (vol
gens CMD-gegevens) naar melkproduktie per koe in procenten van totaal

Melk (kg per koe)

Donateursbedrijven (%)

CMD(%)

6,4
44,5
45,5
3,6

27,5
55,5
16,2
0,8

Minder dan 5000 kg
5000-6000 kg
6000-7000 kg
Meer dan 7000 kg

Op 83% van de donateursbedrijven is voor het melkvee een ligboxenstal aanwezig. Lan
delijk is dat 34%. Het percentage ligboxenstallen op de donateursbedrijven is in Gronin
gen zelfs 100, in Noord-Brabant 96, in Overijssel 94 en in de IJsselmeerpolders 92.

Meningen over PR-publikaties
Aan de donateurs werd gevraagd hun mening over de PR-publikaties uit te drukken in
waarderingscijfers van 1 (= slecht) tot 10 (= uitmuntend), met een specificatie naar begrij
pelijkheid, het nut ervan voor hun beroep of bedrijf en een cijfer voor algemene
waardering. De uitkomsten staan in tabel 4.
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Tabel 4

Waardering van donateurs voor PR-publikaties (1 = slecht, 10= uitmuntend)

Soort publikatie
Handboek voor de Rundveehouderij
Artikelen van PR in vakbladen
PR-vlugschriften
Jaarverslag PR
Jaarverslag Waiboerhoeve
PR-publikaties
PR-rapporten
Boekjes over vleesstierenen schapenhouderij

Begrijpelijk

Nuttig

Algemeen

8,0

8,2

8,1

7,7
7,7
7,6
7,6
7,3

6,8

7,7
7,5
7,4
7,2
7,4
7,2

7,7
7,5
7,4
7,4
7,3
7,3

7,4

7,3

7,2

Gelukkig zijn dit „rapportcijfers" waarmee een scholier met een gerust hart zijn ouders on
der ogen zou durven komen. Dat neemt niet weg dat hij bij sommige cijfers toch de opmer
king „kan beter" zou horen.
De volgorde van de publikaties in waardering is overigens voor een groot deel wel ver
klaarbaar. Het Handboek voor de Rundveehouderij staat bovenaan. Het is een naslagwerk
met zeer veel overzichtelijk gerubriceerde gegevens over vrijwel alle facetten van de rund
veehouderij. Op de rundveebedrijven zelf en bij onderwijs en voorlichting kan daar een
nuttig gebruik van worden gemaakt.
Dat de voorlichtingsboekjes over vleesstieren- en schapenhouderij het laagst (algemeen)
genoteerd staan ligt vermoedelijk aan het feit dat op relatief weinig bedrijven van dona
teurs vleesstieren of schapen worden gehouden. Bij de rapporten wordt vooral de begrijpe
lijkheid laag gewaardeerd. Het zijn vaak vrij omvangrijke boekwerken met zeer veel gede
tailleerde gegevens over één bepaald onderzoek. In een goed onderzoekverslag mogen
deze gedetailleerde gegevens niet ontbreken, maar de leesbaarheid voor de praktische
gebruiker wordt er sterk door verminderd. Van nogal dikke en moeilijke leesbare rapporten
wordt daarom nu, speciaal voor de donateurs, een beter leesbare, beknopte publikatie ge
maakt. Dit vergt wel meer tijd van de onderzoekers, maar wij hopen dat we daarmee op de
goede weg zijn. Veel resultaten van onderzoek worden trouwens ook gepubliceerd als arti
kelen in vakbladen en deze staan in de rangorde van waardering hoog genoteerd (zie ta
bel).
Gebleken is dat de oudere donateurs, vooral boven 55 jaar, hogere waarderingscijfers ge
ven dan de jongeren. We kunnen er slechts naar raden of dit berust op een minder kriti
sche instelling, een milder oordeel, beter inzicht, meer leestraining of meer tijd om te le
zen.
Meningen over de donateursdag
In 1983 is ongeveer 30% van de donateurs op de donateursdag geweest. Dat zou onge
veer 900 personen betekenen. Door een groot aantal introducé(e)s kwam het totale aantal
bezoekers echter op 1400. Van de donateurs beneden 25 jaar kwam 24% en van de
oudere donateurs 30 tot 35%, met uitzondering van de groep in de leeftijd van 35 tot 45
jaar, waarvan slechts 23% aanwezig was. Vermoedelijk is voor laatstgenoemden de ver
vanging op het bedrijf het moeilijkst te regelen.
Van het totaal kwam 71% van het boerenbedrijf en 14% uit de agrarische handel en indus
trie. Regionaal bekeken kwam van de donateurs in Drenthe 39% naar de donateursdag,
van die uit Noord-Holland 37%. uit Overijssel 35%, uit Friesland en Groningen elk 33% en
uit de andere provincies 13 tot 25%.
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De belangrijkste reden waarom men de donateursdag bezoekt, is om de Waiboerhoeve te
bekijken. De lezingen in de Meerpaal staan iets lager genoteerd. Ongeveer 20% van de
donateurs komt elk jaar en ook 20% komt eens in de twee jaar. Van de donateurs boven
55 jaar komt 46% elk jaar. Van de donateurs die elk jaar komen heeft 53% een opleiding
aan een Middelbare Agrarische School gehad. De menigen over de donateursdag staan in
tabel 5.
Tabel 5

Waardering voor de donateursdag ( 1 = slecht, 10 = uitmuntend)

Organisatie van de dag
Activiteiten op Waiboerhoeve
Lezingen in Meerpaal Dronten
Accommodatie Meerpaal en de lunch

8,1
7,7
7,6
7,4

We moeten dus in de eerste plaats in de Meerpaal zijn om verbeteringen door te voeren.
Gemakkelijk is dat niet. De massale opkomst is enerzijds zeer verheugend, maar ander
zijds een probleem. Er kunnen niet meer dan 650 personen in het theater, waarvan de ac
commodatie veel beter is dan die van de grote hal. De grote hal betekent minder gemakke
lijke stoelen, minder goede lichtbeheersing en mede daardoor ook een ongunstiger diapre
sentatie. Bij de lunch spelen de massaliteit en het ontbreken van warme gerechten door te
weinig tijd (en hoeveel mag het kosten?) vermoedelijk ook een rol. Niettemin blijven we
ook in dat opzicht streven naar verbeteringen.
Meningen over problemen in de melkveehouderij
Gevraagd werd van 28 facetten van de melkveehouderij er vijf aan te kruisen, waarvan
men vindt dat die de meeste problemen opleveren; enerzijds op het eigen bedrijf en ander
zijds in het algemeen. In tabel 6 staan tien facetten in volgorde van het aantal aankruisin
gen. Daarbij staan de meningen van de melkveehouders en die van de rest van de dona
teurs apart vermeld.
Tabel 6

Probleemgebieden in de melkveehouderij, in volgorde van het aantal aankruisingen door
donateurs

_ , 4 .
—
Op het eigen bedrijf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Drachtig krijgen
Melk per koe
Grasbenutting
Fokkerij
Verkaveling
Benen en klauwen
Voedersysteem
Bedrijfsgebouwen
Financiën
Kalveropfok

Melkveehouders
. „ ,
In het algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Financiën
Verkaveling
Natuurbeheer
Bedrijfsoppervlakte
Kalveropfok
Fokkerij
Bedrijfsbeheer
Melk per koe
Grasbenutting
Drachtig krijgen

Andere donateurs
in het algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grasbenutting
Kalveropfok
Fokkerij
Bedrijfsbeheer
Financiën
Melk per koe
Automatisering
Drachtig krijgen
Uiergezondheid
Energiebesparing

Het valt op dat in de drie kolommen voor het grootste deel dezelfde probleemgebieden
staan vermeld, maar wel in een andere volgorde. Opmerkelijk is dat de melkveehouders
zelf met het drachtig krijgen van het vee en de melkproduktie (verhoging) per koe op hun
bedrijven (veel) problemen hebben, terwijl dat naar hun mening in het algemeen veel min
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der het geval is. Dat duidt er op dat de donateurs hoge eisen stellen aan hun eigen vak
manschap. De financiering vormt kennelijk voor hen lang niet het grootste probleem, terwijl
ze denken dat dit in het algemeen wel het geval is. Opvallend is verder ook dat de automa
tisering en de uiergezondheid niet tot de eerste tien probleemgebieden van de melkvee
houders zelf behoren. Toch is in de melkveehouderij de automatisering sterk in discussie
en is een slechte uiergezondheid een vaak voorkomende reden van vervroegde uitstoot
van melkvee.
Voor het PR is het van belang op de hoogte te zijn van de meningen van de donateurs over
de problematiek in de melkveehouderij omdat genoemde probleemgebieden alle, het ene
meer en het andere minder, binnen het werkterrein van het PR liggen. Bij het onderzoek
en voorlichtingsbeleid kan het PR daar, zo mogelijk, rekening mee houden.
Tot slot
Uit de enquête is gebleken dat de donateurs duidelijk positief staan tegenover de publikaties en de donateursdag van het PR. Daarbij realiseren wij ons dat dit niet als gemiddelde
voor alle Nederlandse rundveehouders behoeft te gelden. Het feit dat men donateur is
wijst er irçimers al op dat men over het werk van het PR in het algemeen nogal gunstig
oordeelt. |n verschillende opzichten, zoals ten aanzien van de bedrijfsgrootte, de omvang
van de veestapel per bedrijf en de opleiding, kan de groep donateurs ook niet als een door
snede van de gehele Nederlandse melkveehouderij worden beschouwd. Toch is het ver
heugend dat ook melkveehouders met minder dan 50 koeien deel uitmaken (14%) van de
groep donateurs.
Hoewel een schriftelijke enquête als middel om de meningen van de praktijk te peilen zijn
beperkingen heeft, zijn de resultaten ervan voor het PR belangrijk genoeg om er terdege
kennis van te nemen en rekening mee te houden.
Een woord van welgemeende dank is hier op zijn plaats aan alle donateurs die aan de en
quête hebben meegewerkt en aan mevrouw Duives, die de uitvoering ervan en de verslag
geving verzorgde.
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TOETSING ONTWORMINGSADVIES BIJ WEIDENDE PAARDEN
Ing. E. A. A. Smolders

Aan het ontwormen van paarden en pony's worden jaarlijks grote bedragen uitgegeven.
Het ontwormingsadvies voor weidende paarden zoals dat de laatste jaren gehanteerd
wordt, is gebaseerd op onderzoek met pony's op de Faculteit voor Diergeneeskunde. Met
het drie keer ontwormen van paarden/pony's tot juli zouden de dieren het gehele weideseizoen zonder risico geweid kunnen worden, onafhankelijk van beweidingssysteem en be
smettingsgraad van het grasland.
In 1983 en 1984 is op het paardenproefbedrijf Brunssum dit ontwormingsadvies onder
praktijkomstandigheden getoetst bij twee beweidingssystemen. Het onderzoek is uitge
voerd in samenwerking met de afd. Parasitologie van het Centraal Diergeneeskundig In
stituut. Aangezien de resultaten van 1984 nog niet volledig bekend zijn, worden hier de
resultaten van het onderzoek in 1983 vermeld met waar mogelijk aanvullingen met die van
1984.
Twee beweidingssystemen
In tabel 1 is aangegeven welke groepen paarden in het onderzoek opgenomen waren bij
standweiden en omweiden. Het standweidesysteem was zodanig van opzet dat een deel
steeds beweid werd, een deel één keer en een deel twee keer gemaaid werd. Mede door
de weersomstandigheden is de opzet niet gehaald.
In het omweidsysteem werden in 1983 de paarden gemiddeld om de twee weken omgeweid, in 1984 om de week. Ook bij het omweidsysteem werd gemaaid voor de ruwvoederwinning. De stikstofbemesting was 300-350 kg per ha.
Tabel 1 Groepsindeling in 1983 en 1984
Jaar

Aantal

1983

18
24
24
18
27
27
45
45
24
25

1984

Paarden

Beweidings
systeem

Paarden
per ha

merries
merries
enterhengsten
enterhengsten
twenterhengsten
twenterhengsten
enterhengsten
enterhengsten
merries + veulen
merries + veulen

standweiden
omweiden
standweiden
omweiden
standweiden
omweiden
omweiden
standweiden
standweiden
standweiden

2,7
2,2
2,6
2,5
2,2
2,0
2,5
2,8
2,3
2,3

Drie keer ontwormen
In 1983 zijn de paarden ontwormd bij het inscharen (30 april), op 2 juni en 5 juli. De mer
ries waren ook eind maart reeds ontwormd. In 1984 is ontwormd op 28 april (inscharen),
18 mei en 25 juni. De merries en veulens werden elke 5 weken ontwormd om een wormvrije opfok te garanderen. De aanwezigheid van wormen werd vastgesteld aan de hand
van eitellingen; de soort wormen door middel van determinatie van larven uit de mest.
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Het huidige ontwormingsadvies wordt onder praktijkomstandigheden op het paardenproefbedrijf
Brunssum getoetst.

Toch besmetting aan eind weideseizoen
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de aantallen eieren per gram (epg) mest op de
verschillende monsterdata.
Tabel 2

Verloop eitellingen (epg) bij de verschillende groepen paarden gedurende het weideseizoen
in 1983 en 1984 en de groei in grammen per dier per dag. * = tevens ontwormingsdatum

Jaar

1983

Groep

Merries

Beweidings
systeem
1983
30/ 4*
17/ 5
2/ 6*
16/ 6
5/ 7*
24/ 7
17/ 8
4/10
27/10
Groei (g)
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1984
28/ 4*
14/ 5
28/ 5*
—

26/ 6
24/ 7
23/ 8
25/ 9
16/10

1984

Enters

Twenters

Enters

Standw.

Omw.

Standw.

Omw.

Standw.

Omw.

Standw.

Omw.

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
100
700
200

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
50
250
100

650
< 50
< 50
< 50
500
450
3050
550
700

350
< 50
< 50
< 50
50
50
50
300
250

700
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
150
200

500
< 50
< 50
< 50
< 50
50
< 50
150
300

< 50
< 50
< 50

500
< 50
< 50

—

—

< 50
< 50
< 50
300
650

< 50
< 50
< 50
150
1350

325

415

436

404

384

448

635

635

Zowel in 1983 als in 1984 bleek de gevolgde behandeling niet in staat ei-uitscheiding in de
tweede helft van het weideseizoen te voorkomen. Er lijkt geen duidelijk verschil te zijn tus
sen omweid- en standweidegroepen. In 1983 waren de enters in de standweide het
zwaarst besmet aan het eind van het weideseizoen; in 1984 waren de paarden in de omweidgroep het zwaarst besmet. In alle groepen werd de ei-uitscheiding vrijwel uitsluitend
veroorzaakt door kleine strongyliden. Bij onderzoek van individuele paarden in september
1983 bleek dat bij de standweide-merries en de standweide-enters meerdere paarden een
hoog epg hadden. Bij de merries omweiden is dat slechts bij een paard het geval. Resis
tentie tegen het wormmiddel is niet gevonden. In 1984 wordt het hoge epg aan het eind
van de weideperiode veroorzaakt door meerdere paarden binnen de groepen. Bij de mer
ries en veulens werden geen wormeieren gevonden.
De groei van de paarden is in 1984 wat hoger dan in 1983. Tussen omweiden en stand
weiden is in 1983 een klein verschil gevonden. In 1984 groeiden de groepen even goed.
Het verloop over het seizoen was bij de twee groepen wel anders.
Besmetting grasland in herfst en voorjaar hoog
Bij tellingen van het aantal larven per kg droog gras blijkt dat het besmettingsniveau in de
loop van het jaar nogal varieert (tabel 3). In 1983 was de besmetting in het voorjaar duide
lijk lager dan in de daaraan voorafgaande herfst. In 1984, bij bemonstering later in het
voorjaar, is de besmetting op dat moment hoger dan in de herfst van 1983. Wel is duidelijk
dat gedurende de zomer de besmetting lager wordt. Gedurende de zomer wordt de be
smetting duidelijk lager. Op de standweidepercelen was de besmetting gemiddeld hoger
dan op de omweidpercelen.
Tabel 3

Gemiddeld aantal larven per kg droog gras bij de verschillende beweidingssystemen

Paarden

Datum

Beweidingssysteem

7 april '83

15okt. '82

25 Okt. '83

Proef 1983
Merries
Merries
Enters
Enters
Twenters
Twenters

standweiden
omweiden
standweiden
omweiden
standweiden
omweiden

15238
8391
8914
2855
1534
2306
25 okt. '831)

163
2136
751
182
444
157
28 april'84

4655
775
49863
5100
3460
3165
2 juli'84

6 sept. '84

160
565
182
88

387
71
338
117

Proef 1984
Enters
Enters
Merries
1)

standweiden
omweiden
standweiden
standweiden

31960
3516
4655
775

2125
14531
7330
1855

na herindeling percelen.

Voorlopige conclusie
Met 3 keer ontwormen aan het begin van de weideperiode is een herbesmetting van paar
den en grasland later in het seizoen niet te voorkomen. In hoeverre de geconstateerde be
smetting schadelijk is, moet nog nader onderzocht worden.
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STROOISELGEBRUIK IN DE PAARDENHOUDERIJ
Ing. E. A. A. Smolders

In een onderzoek naar het strooiselgebruik bij huisvesting van paarden werd nagegaan
hoeveel strooisel nodig was voor het schoonhouden van boxen/standen en paarden. Het
onderzoek werd uitgevoerd op het paardenproefbedrijf te Brunssum en op de Waiboerhoeve te Lelystad. Als uitmestmethode werd een ook in de praktijk veel gebruikte methode
toegepast, boxen eenmaal per week en standen elke dag uitmesten. De uitgevoerde waar
nemingen hadden betrekking op hoeveelheid benodigde strooisel, drogestofgehalte van
het strooiselpakket op verschillende plaatsen in boxen en standen vlak voor het uitmesten,
de chemische samenstelling van de mest en het arbeidsverbruik voor de verschillende
strooisels bij uitmesten met de kruiwagen en bij uitmesten met een rondgaande mestketting.
Huisvesting, paarden, rantsoen, strooisel
In Brunssum werd het onderzoek uitgevoerd met 49 drachtige WPN-merries gehuisvest in
boxen van 3x3 m. De helft van de merries werd gevoerd met uitsluitend voordroogkuil, de
andere helft met een rantsoen van hooi- en krachtvoer (op basis van energie %-1/3). Er
werd naar de norm gevoerd. De paarden waren geloot over de boxen. Onder de voergang
ligt een mestkanaal met ketting.
Op de Waiboerhoeve werd het onderzoek uitgevoerd met 12 guste WPN-merries en 12
draverruins (respectievelijk 525 en 430 kg). De paarden waren gehuisvest in een ongeïso
leerde stal met 12 boxen (3 x 3 m) en 12 standen (1,5 x 3 m). De helft van de boxen en
stands was uitgevoerd met een dichte vloer, de helft met een roostervloer met daaronder
een mestketting. Ook hier zijn de paarden geloot over de huisvesting en wel zodanig dat in
alle huisvestingsvormen eenzelfde aantal merries en ruinen gehuisvest was. Het rantsoen
bestond uit een beperkte hoeveelheid hooi en onbeperkt snijmaiskuil.
De gebruikte strooisels met ds-gehalte, prijs per kg en bijzonderheden zijn vermeld in tabel
1. De proefduur per strooisel was 4 of 5 weken.
Tabel 1

Gebruikte strooisels

Strooisel
Lang tarwestro
Gehakseld tarwestro
Gehakseld koolzaadstro
Papiersnippers (Diceabed)
Houtkrullen (Vezelpers)
Houtkrullen + turf

Ds-gehalte
in %

Prijs in
gld/kg

84
84
77
89
87
71

0,12
0,12
0,19
0,61
0,51
0,49

Bijzonderheden
Kleine pakken
Kleine pakken, zelf gehakseld
Idem
In zakken van ca. 26 kg
In zakken van ca. 33 kg
Turf in pakken van ca. 42 kg

Benodigde hoeveelheden strooisel
Voor het redelijk schoon houden van de boxen en de paarden waren in het onderzoek de
volgende gemiddelde hoeveelheden nodig (tabel 2).
84

Tabel 2

Hoeveelheid strooisel in kg per paard per week en de kosten in gld per paard per week

Strooisel

Tarwestro
lang
kg

Brunssum
56
Waiboerhoeve:

Koolzaadstro

Papiersnippers

Houtkrullen

Houtkrullen +
turf

gehakseid

gehakseld

gld

kg

gld

kg

gld

kg

gld

kg

gld

kg

gld

6,70

59

7,10

70

13,30

63

38,40

57

29,10

61

29,90

Boxen
- roosters
- dicht

36
40

4,3
4,8

45
43

27,50
26,20

27
32

3,20
3,80

33
37

20,10
22,60

Standen
- roosters
- dicht

Van tarwestro wordt in alle gevallen het minst gebruikt. Er is een duidelijk verschil met
koolzaadstro, papier en houtkrullen + turf. Van gehakseld tarwestro en houtkrullen was
niet aantoonbaar meer nodig. Een rantsoeninvloed kon niet vastgesteld worden. Door ge
bruik van een roostervloer kan op tarwestro bespaard worden, bij papier had het geen ef
fect. Het gemiddelde verbruik van tarwestro werd niet beïnvloed door het geslacht, van pa
piersnippers moest bij merries meer gebruikt worden. Het vochtopnemend vermogen van
houtkrullen was het best, de maximale opname werd snel bereikt (4 kg water per kg strooi
sel). Na belasting was er weinig verschil tussen lang tarwestro, papiersnippers en hout
krullen (ca. 1,5 kg water per kg strooisel). Het gehakselde stro hield het vocht het slechtst
vast.
De strooiselkosten zijn duidelijk. Bij de gehanteerde uitmestmethode is tarwestro aanzien
lijk goedkoper dan de andere strooisels. Papier was veruit het duurst. Bij het opstrooien
moet er voldoende aandacht besteed worden aan het naar het midden werken van het nog
droge strooisel aan de kant van de boxen. Ook een individuele benadering van de
paarden/boxen bij het bijstrooien kan een strooiselbesparing geven. In dit onderzoek ont
stond de tendens om in alle boxen evenveel strooisel bij te strooien.
Chemische samenstelling mest
De chemische samenstelling van de mest en daarmee samenhangend de theoretische bemestingswaarde loopt voor de verschillende strooisels nogal uiteen. Koolzaadstro blijkt
theoretisch de duurste mest te geven (tabel 3).
Tabel 3

Theoretische bemestingswaarde verse mest bij de verschillende strooisels in hele gld per
1000 kg1)

Strooisel

Grasland, voorjaar
najaar
Bouwland, voorjaar
najaar
1)

Tarwestro
lang

gehakseld

Koolzaadstro
gehakseld

Papier
snippers

8 ( 6)
5( 3)
13(11)
16(13)

9
5
13
16

12
6
14
18

6 ( 5)
4 ( 3)
13 (10)
15 (12)

Gegevens Waiboerhoeve tussen (

Houtkrullen
+ turf
6
4
12
14

8
4
13
14

).

Bij de gehanteerde uitgangspunten kan voor koolzaadstro de hoogste waarde aangehou
den worden. De mest op de Waiboerhoeve is gemiddeld minder waard dan die in Brunssum. De verliezen tijdens de bewaring van de mest zijn niet bepaald.
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Bij het houden van paarden op standen gaf het uitmesten met een mestketting een arbeidsbesparing
van ongeveer 30% ten opzichte van het uitmesten met een kruiwagen. Ook in het strooiselverbruik
zijn besparingen mogelijk.

Arbeidsverbruik bij uitmesten
Bij gebruik van een mestketting kon in Brunssum bijna 6 minuten per box per keer be
spaard worden t.o.v. uitmesten met de kruiwagen. Er waren grote verschillen tussen de
strooisels. Ook op de Waiboerhoeve gaf het uitmesten met de mestketting een besparing
van 6 minuten per box per keer bij tarwestro. Bij papier was er geen verschil. Bij de stan
den was de besparing ca. 1 minuut per keer uitmesten (is ca. 30%).

Conclusies
- Van lang tarwestro is het minste nodig en zijn de kosten het laagst
- Hakselen van stro leidde niet tot een lager verbruik.
- Om bij gebruik van het duurste strooisel op dezelfde kosten per paard per week te ko
men mag daarvan slechts 10 kg per week gebruikt worden.
- Door goed opstrooien kan de hoeveelheid strooisel beperkt worden bij het eenmaal per
week volledig uitmesten van boxen.
- Als begonnen wordt met een grote hoeveelheid strooisel na het uitmesten leidt dit niet
tot lagere hoeveelheden in de rest van de week.
- Alleen van tarwestro werd door de paarden gevreten, de andere strooisels kunnen als
niet vreetbaar beschouwd worden. Koolzaadstro lijkt als alternatief het meest in aan
merking te komen voor paarden die stro vreten.
- Een roostervloer geeft niet bij alle strooisels een besparing
- Met een mestketting wordt gemiddeld 6 minuten per keer uitmesten bespaard ten op
zichte van uitmesten met de kruiwagen. Of dit opweegt tegen de kosten van een derge
lijk systeem moet per bedrijf bepaald worden.
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DEELADMINISTRATIE VOOR MANEGEBEDRIJVEN
Ir. A. F. J. Bruggink
De ontwikkeling van deeladministraties voorde bedrijfsmatige paardenhouderij werd in het
PR jaarverslag van 1982 als een van de te starten projecten genoemd. Voor de manege
sector is intussen een deeladministratie ontwikkeld. In 1983 is proefgedraaid en in 1984 is
het systeem op beperkte schaal in de praktijk geïntroduceerd.
De deeladministratie is feitelijk geen boekhouding maar meer een technische administratie
met daaraan gekoppeld een aantal economische gegevens. Ze geeft een aanzienlijke hoe
veelheid technische informatie en een beperkte hoeveelheid bedrijfseconomische informa
tie. In de deeladministratie gaat het slechts om één onderdeel van het bedrijf. Er is een
interne bedrijfsvergelijking met normen die uitmondt in een aantal kengetallen. Het doel is
dat de ondernemer op eenvoudige wijze (periodiek) kan zien hoe het betreffende bedrijfs
onderdeel zich ontwikkelt. De kengetallen maken het mogelijk op een juiste en snelle ma
nier de behaalde resultaten te vergelijken met de geplande en met resultaten uit het verle
den. Ook is het op basis van een aantal kengetallen mogelijk om de ontwikkeling van het
eigen bedrijf te toetsen aan de ontwikkeling binnen de sector als geheel.
Het bijhouden van een deeladministratie van meerdere bedrijfsonderdelen maakt het mo
gelijk de resultaten van de verschillende activiteiten te beoordelen, bijvoorbeeld de manegepaarden, de manegepony's, de pensionstal en de kantine afzonderlijk of in samenhang
met het totale bedrijfsresultaat.
Grote verschillen
Alhoewel het project nog in een vroeg stadium verkeert, lijkt het zinvol alvast enkele uit
komsten van de eerste 6 maanden van 1984 te publiceren. Ze tonen vooral de grote ver
schillen aan, die tussen bedrijven worden gevonden. Het gaat hier wel om kengetallen die
niet of slechts in geringe mate door de bedrijfsomvang beïnvloed worden. Aangezien de
administratie uniform is zullen de verschillen in uitkomsten dan ook vooral verklaard moe
ten worden uit: verschillen in bedrijfsstructuur, concurrentiepositie, regio en bedrijfsmana
gement.
In tabel 1 worden de uitkomsten van enkele kengetallen gegeven. Tabel 1 geeft aan dat er
grote verschillen bestaan in het inkoopbeleid van het voer en het gebruik van paarden. Het
Tabel 1 Enkele uitkomsten eerste halfjaar 1984, van deeladministraties van acht manegebedrijven.
Voorlopige cijfers (uitgedrukt op jaarbasis)
Kengetal
Aankoopprijs
brok (ƒ per 100 kg)
haver (ƒ per 100 kg)
weidehooi (ƒ per ton)
stro (ƒ per ton)
Rij-uren per
manegepaard per jaar
manegepony per jaar
Bezettingsgraad stallen (%)

Gemiddelde

Laagste

Hoogste

63,09
69,31
325,130,—

53,70
54,31
139,90,-

77,55
77,04
410,150,—

432
326
82

194
224
54

658
428
106
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verschil in de betaalde prijs per 100 kg brok hangt niet altijd samen met de kwaliteit van de
geleverde brok.

Tot slot
In zijn algemeenheid kunnen vele manegehouders hun bedrijfsresultaat verbeteren door
een kritisch inkoopbeleid van het benodigde voer. Ook het gebruik van de manegepaarden
en -pony's kan geïntensiveerd worden zonder dat dit voor de dieren nadelig hoeft te zijn.

Voor de manegesector is nu een deeladministratie ontwikkeld. Dit is feitelijk geen boekhouding, maar
meer een technische administratie met daaraan gekoppeld een aantal economische gegevens. Het
doel is dat de ondernemer op eenvoudige wijze (periodiek) kan zien hoe het desbetreffende bedrijfs
onderdeel zich ontwikkelt.
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OVER EN UIT DE JAARVERSLAGEN VAN DE ROC'S
Ir. M. C. Verboon
Elk jaar verschijnen de jaarverslagen van de Regionale Onderzoekcentra voor de rund
veehouderij. Hiermee wordt beoogd schriftelijke informatie te geven aan de leden van de
besturen en onderzoekcommissies, de medewerkers van de consulentschappen, de con
sulenten in algemene dienst, het Ministerie van Landbouw en Visserij, en het Proefstation
voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij. Het jaarverslag wordt
dus op beperkte schaal verspreid. Meestal wordt in de pers melding gemaakt van het ver
schijnen van het jaarverslag met de mededeling dat belangstellenden het tegen betaling
kunnen krijgen.
De inhoud van het jaarverslag wordt beknopt gehouden. Naast een algemeen gedeelte
wordt van een aantal onderzoeken een kort verslag samengesteld door de onderzoekers.
Dikwijls bevat het verslag voorlopige resultaten. Deze artikelen over het onderzoek wor
den voor een deel ook in de regionale landbouwpers gepubliceerd. Om een indruk te ge
ven van de omvang van de jaarverslagen is in tabel 1 een overzicht gegeven van de jaar
verslagen 1983. Het verslag heeft betrekking op de onderzoeksperioden zomer 1982, win
ter 1982/83 en zomer 1983 (gedeeltelijk). De verslagen bevatten een hoofdstuk Algemeen
over bestuur, medewerkers, commissies en bijzondere zaken; een hoofdstuk over de ex
ploitatie met bedrijfsgegevens en een hoofdstuk over het onderzoek.
Over het geheel genomen zijn van de 371 pagina's 70% (252 pagina's) gebruikt voor het
weergeven van de stand van zaken in het onderzoek.
Tabel 1 De omvang van de jaarverslagen 1983 van de ROC's voor de rundveehouderij (vermeld is
het aantal pagina's)
ROC
Bosma Zathe
Aver Heino
Zegveld
De Vlierd
Cranendonck

Algemeen

Exploitatie

Onderzoek
(aantal onderwerpen)

Totaal

4
8
6
8
4

24
11
9
20
25

39 (12)
58 (13)
40 (12)
48 (10)
67(21)

67
77
55
76
96

Bezoekers
Naast het jaarverslag wordt aan bezoekers van het ROC tijdens excursies informatie ge
geven over de resultaten uit de proeven en de voortgang in lopend onderzoek. Met zo'n
bezoek krijgt men tevens een goed beeld van de omstandigheden waaronder de proeven
worden uitgevoerd.
Het aantal bezoekers van de ROC's in 1983 was als volgt: Bosma Zathe 4600; Aver Heino
6000; Zegveld 3600; De Vlierd 3500 en Cranendonck 5100. Het totale aantal was 22.800
en groeit nog steeds. De veehouders vormen de grootste groep, rond 50% van het totaal.
Daarna zijn het veel scholieren (ca. 30%), terwijl de groep buitenlanders ook vrij groot is,
ca. 15%. De voorlichtingsdiensten, het bedrijfsleven en de onderzoekers vormen een be
trekkelijk kleine groep (5%). Deze worden echter vooral geïnformeerd door het jaarverslag
en doordat vertegenwoordigers zitting hebben in de onderzoekscommissies van de
ROC's.
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Gevarieerde inhoud jaarverslagen
Het onderzoeksgedeelte is zeer gevarieerd naar inhoud. In elk jaarverslag komt een groot
aantal aspecten van de veehouderijproblematiek aan de orde. Uit de veelheid van onder
werpen uit de jaarverslagen van de ROC's is in dit PR-jaarverslag een bloemlezing sa
mengesteld.
ROC Bosma Zathe
Door Corporaal is een bewaarproef met eiwitrijke aardappelpersvezels uitgevoerd. Eiwitrij
ke aardappelpersvezels hebben een voederwaarde in de droge stof (1045 VEM, 70 g vre)
die iets hoger is dan van snijmais. De eiwitrijke vezels moeten luchtdicht (met plastic) wor
den afgedekt. In de proef bleven de verliezen aan ds, VEM en vre dan beperkt tot ca. 5%.
Bij niet afdekken loopt dat in 5 weken op tot 14% en in 10 weken tot 24%.
Snijders en Hakvoort onderzochten in welke mate perspulp krachtvoer in rantsoenen van
melkvee kan vervangen. Perspulp is een bijprodukt van de suikerindustrie. Het ds-gehalte
is 18-20%, voederwaarde in de ds 1045 VEM en 60 g vre. Het is goed in te kuilen onder
luchtdichte afdekking. Naast voordroogkuil is 0; 40 en 80% van het krachtvoer op ds-basis
berekend vervangen door perspulp. Na twee jaar onderzoek bleek dat de kuilopname en
melkproduktie in de 40% groep (ca. 20 kg perspulp) op niveau bleef maar van de 80%
groep iets daalde. Ook de melkproduktie nam dan af. Of men tot zo'n 20 kg perspulp in het
rantsoen ter vervanging van krachtvoer gaat opnemen is afhankelijk van de prijsverhou
dingen en de bedrijfssituatie.
ROC Aver Heino
Door Titulaer (PAGV) werd het onderzoek met een nitrificatieremmer op bouwland voor
snijmaisteelt gestart (ook op Cranendonck). Ammoniumstikstof komt in drijfmest voor en
nitraatstikstof is de vorm die de planten opnemen maar die ook gemakkelijk uitspoelt. Dit
uitspoelen gebeurt dan vooral bij een neerslagoverschot, zoals in november tot maart. De
nitrificatieremmer wordt aan uit te rijden drijfmest toegevoegd en zodoende in de grond ge
bracht. Hier worden dan bodembacteriën die ammoniumstikstof in nitraatstikstof omzetten
geremd in hun werking. Als de nitrificatieremmer gebruikt wordt is het misschien mogelijk
drijfmest in de vroege winter uit te rijden, terwijl de stikstofuitspoeling aanzienlijk wordt be
perkt. Het is nog niet mogelijk enige conclusie te trekken na 1 jaar onderzoek. Wel zijn er
aanwijzingen dat de nitrificatieremmer, in dit geval dicyaandiamide (Didin) gewerkt heeft.
De uitspoeling kan groot zijn wat blijkt uit de waarneming dat tussen 23 december en 18
mei ca. 330 kg N, in hoofdzaak in nitraatvorm, uit de laag 0-90 cm verdween.
Haagwinde is in de continuteelt van snijmais een probleemonkruid geworden. Het laat zich
niet met de normaal bekende middelen voor mais bestrijden. Everts schreef een artikel
over de effectiviteit van chemische middelen en hun invloed op de mais. De middelen zijn
met een zogenaamde „onderbladspuit" aangebracht. Verschillende combinaties zijn be
proefd; vooral die met Reglone of Gramoxone of 2,4 D blijken de haagwinde doeltreffend
te bestrijden tot aan de oogst. Wel blijkt het noodzakelijk met Eradicane een vroege bestrij
ding van haagwinde te realiseren. In dit ene jaar is ook de ds-opbrengst vastgesteld. Een
voorlopige indruk was dat als haagwinde gedurende het gehele groeiseizoen goed werd
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Op de ROC's wordt veel werk verzet. Hier een kijkje op ROC Aver-Heino bij de beweidingsproef van
Hijink en Remmelink. De koeien zijn hier op vrijdagmiddag om 4 uur uitgeschaard. Daarna wordt de
hoeveelheid weiderest bepaald.

bestreden de opbrengst in vergelijking met onbestreden wel 20% hoger kan zijn. Verder
onderzoek lijkt op dit punt interessant.

ROC Zegveld
Het inregenen van mengmest is in de jaren 1981 en 1982 bestudeerd. Door Van Geneijgen is daarbij vastgesteld dat door beregening met 20 mm water uit een buisleiding tijdens
het uitrijden van de mest het gras volkomen schoon gespoeld werd. Een haspelinstallatie
is daarvoor niet geschikt. Als de mest niet was ingeregend, was het gras door de meng
mest bruin gekleurd. Veel bladpuntjes waren dan verbrand. Bij waarnemingen tijdens be
weiding bleek dat de koeien nauwelijks voorkeur hadden voor het ingeregende gedeelte
van het perceel. Wel hadden de koeien gedurende 1 à 2 uur na inscharen voorkeur, daar
na niet meer. De percelen zijn alle egaal afgeweid.
Een proef die in de stalseizoenen 1981/82 en 1982/83 is uitgevoerd en zou worden her
haald in 1983/84 betreft de krachtvoerverstrekking na afkalven. De controlegroep kreeg de
eerste twee dagen na afkalven 2 kg krachtvoer per dier en daarna per dag 1 kg meer tot
het niveau van de te verwachten produktie (max. 14 kg). In de proefgroep ging het per
week van 3 naar 6, 9, 12 en maximaal 14 kg. Voor vaarzen is in beide groepen de kracht
voerverstrekking iets aangepast. Door Boxem en Leusink is een vrij duidelijke aanwijzing
gekregen dat verhoging van de krachtvoergift direct na afkalven met 1 kg per dier per dag
voordeel oplevert in vergelijking met de langzamere stijging, uitgesmeerd over 5 weken.
De totale voeropname en de totale melkproduktie van de controlegroep was iets hoger.
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ROC De Vlierd
Over een vergelijkend onderzoek naar de effecten van kunstmatige beregening in bedrijfs
verband wordt door Westera bericht. Het onderzoek liep van 1978 tot en met 1982 met 2
vergelijkbare groepen van elk 35 tot 40 melkkoeien op elk 12 ha grasland. Telkens is met
een vochtboekhouding het moment bepaald waarop beregend werd. Er werd een haspelin
stallatie gebruikt; per keer beregenen kon, afhankelijk van de oprolsnelheid, 10 tot 40 mm
worden gegeven. Naast ervaringen met kunstmatige beregening op komkleigrasland (risi
co van vertrapping, afvloeiing via scheuren, benodigde arbeid) zijn de meeropbrengsten
aan ds bepaald en in tabel 2 opgenomen.
In 1980, toen tijdelijk grote hoeveelheden neerslag vielen, was de opbrengstverhoging
door beregening zeer gering. Gemiddeld over 5 jaar is het rond 600 kg ds/ha.
Tabel 2 Resultaten beregening twee vergelijkbare bedrijfssituaties
Jaar
Natuurlijke neerslag in mm
Gem. hoeveelheid sproeiwater in mm
Variatie hoeveelheid sproeiwater
per perceel
Gem. meeropbrengst droge stof
(kg/ha) bij beregening

1978

1979

1980

1981

1982

230
98

290
83

277
98

285
72

210
143

59-124

40-110

67-134

50-127

131-176

500

600

150

810

860

Dekker (Stichting Bodemkartering) publiceerde over de mogelijkheden om het verlies aan
stikstof bij inregenen van kalkammonsalpeter op komkleigrasland te beperken. Hiermede
verschaft hij inzicht in het verschijnsel „kortsluiting". Van kortsluiting is sprake als de neer
slag langs de wanden van scheuren en gangen in een niet met vocht verzadigde grond
wegstroomt. Met het inregenen gaat ook een deel van de opgeloste meststof verloren. Dus
ook bij kunstmatige beregening na kunstmest strooien. Uit het onderzoek in 1981 bleek
dat van een gift van 80 kg stifstof (N) al 25 kg verloren kan gaan met ca. 10 mm berege
ning. Met 20-25 mm was het 35 kg. In 1982 bleek het bij 13 mm gemiddeld 17 kg (gift 80
kg) te zijn. Door het natmaken van de bovengrond met 15-20 mm daags voor het strooien
van kunstmest en inregenen daarvan met 13 mm was het verlies aan N nog maar 6,5 kg.
ROC Crartendonck
Gedurende de zomer van 1982 is op Cranendonck een beweidingssysteem toegepast
waarin de melkgevende dieren de percelen eerst beweiden direct gevolgd door de pinken
samen met droogstaande koeien. Door Meijer zijn hierover interessante gegevens ver
meld waarvan hier enkele in tabel 3 zijn opgenomen. Het stikstofniveau was ruim 400 kg.
Onder de gunstige grasgroeiomstandigheden van 1982 kon nog 103% van de oppervlakte
gemaaid worden.
Het blijkt mogelijk op deze wijze met bijna 600 kg krachtvoer en door middel van bewei
ding 3000 kg melk per koe te produceren. De berekende netto droge-stofopbrengst van
42,7 ha die in het systeem waren opgenomen bedroeg 11.130 kg per ha. Hiervan is door
de melkkoeien 48% opgenomen, door de droogstaande koeien en pinken 28% (kalveren
1%) en voor de voederwinning 23%. Dit onderzoek is in 1983 voortgezet.
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Tabel 3 Na elkaar weiden van melkgevende dieren en jongvee

Periode
Weidedagen
Omweidingen
Gem. beweidingsduur per perceel (dagen)
Aantal koeien/pinken
Gem. produktie per koe per dag (kg)
Gem. krachtvoergift per koe per dag (kg)
Gem. groei per dier per dag (g)

Melkgevende
koeien

Droogstaande
koeien en pinken

28/4-10/10
165
76
2,2
76-122
18,0
4,0

19/5-8/11
165
71
2,3
27-64

—

—
—

550

Krist schrijft over het in de jaren 1974 tot en met 1982 uitgevoerde onderzoek in snijmais.
Onderzocht werden de gevolgen in bodem en gewas door bemesting met drijfmest in gif
ten van 50, 100, 150, 200, 250 en 300 ton per ha per jaar. Tot 150 ton per ha per jaar
neemt de produktie duidelijk toe, daarna minder snel. Het blijkt dat fosfaat zich in de bo
dem ophoopt; stikstof en kali spoelen voor het grootste deel naar diepere lagen. Het is
geen goede zaak meer mineralen te geven dan afgevoerd worden met het gewas.
De effecten na jarenlange drijfmestgiften op snijmais van 50-300 kg zijn in 1983 in het
volggewas gras vastgesteld. Het blijkt dat de grasopbrengst steeds toeneemt met steeds
stijgende N-giften op elk niveau van voorafgaande drijfmestgiften. Bij de hoge N-bemestingen (300 en 450 kg per jaar) is het K-gehalte in het gras zo hoog dat het voergevaarlijk is.
In de eerste snede kon het gras soms door naast een hoog K-gehalte een laag Mg-gehalte
te hebben kopziekte-gevaarlijk zijn. Alleen bij 450 kg N per jaar konden in de tweede en
derde snede nitraatgehalten voorkomen van 1,5-2% in de ds. In de eerste snede was het
zeer laag en in de vierde en vijfde snede laag. Er was daarbij geen invloed van het vooraf
gaande drijfmestniveau.
Bij het samenstellen van dit artikel is gebruik gemaakt van de gegevens in de artikelen in
de jaarverslagen, voor het gebruik waarvan ik de auteurs gaarne mijn dank betuig.

93

EXPLOITATIE EN BEHEER VAN DE WAIBOERHOEVE
ing. J. Visch
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten van het proefbedrijf
zoals melkproduktie, gezondheid, voederwinning. Tevens wordt een korte weergave gege
ven van nieuw ontplooide activiteiten zoals de bouw van een nieuw melkveebedrijf, de
start van de afdeling met paarden en een nieuwe melkstal met computersysteem op één
van de melkveebedrijven.
De Waiboerhoeve is een proefbedrijf voor sterk op de praktijk gericht onderzoek en ont
wikkelingswerk op het hele gebied van de rundvee-, schapen- en paardenhouderij. Dit on
derzoek vindt grotendeels plaats binnen de samenhang van een compleet bedrijf. De Wai
boerhoeve is daarom ingedeeld in 6 afdelingen: 5 voor melkvee en 1 voor vleesvee. Voor
het onderzoek op het gebied van de schapenhouderij zijn 150 fokooien aanwezig. Voor het
paardenonderzoek zijn 50 paarden, veulens en pony's aanwezig. De afdelingen worden
zoveel mogelijk geëxploiteerd als zelfstandige bedrijven. Elk bedrijf heeft een vaste arbeidsbezetting, een bepaalde oppervlakte grond, eigen gebouwen, een eigen veestapel en
naast loonwerk ook eigen machines.
Arbeidsbezettlng
Op de Waiboerhoeve zijn 22 vaste medewerkers en 1 tijdelijke kracht. Daarvan zijn 14
voor de uitvoering van het praktische werk, 5 voor de uitvoering van de onderzoekwerk
zaamheden, 3 voor bedrijfsleiding, beheer en het ontvangen en rondleiden van bezoekers
en 1 voor administratie en receptie. Dit jaar waren gemiddeld 3-6 stagiairs aanwezig om
het uitgebreide pakket van onderzoekactiviteiten rond te kunnen zetten. Tussen 1 juni en 1
september nam iedere medewerker drie of vier weken vakantie op.
Veestapel
De samenstelling van de veestapel van de gehele Waiboerhoeve was per 1 september
1984 als volgt.
Melkkoeien en melkvaarzen
411
Guste en drachtige vaarzen
131
Pinken en kalveren
141
Vleesstieren
398
Schapen
132
Rammen
3
Lammeren
138
Paarden, pony's
40
Totaal aantal dieren

1394

Melkvee
Van 1 september 1983 tot en met 31 augustus 1984 kalfden 503 koeien en vaarzen af.
Zeventien koeien brachten een tweeling en negen koeien werden verlost via de keizersne
de. Doodgeboren of verworpen werden 26 kalveren (5%), 4 kalveren (0,8%) stierven in de
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eerste 2 weken na de geboorte. De stierkalveren werden alle als nuchter kalf verkocht,
evenals de vaarskalveren van een Piemontese-stier. Vaarskalveren van een fokstier wor
den aangehouden. Deze worden 1 x per jaar geselecteerd tot het juiste aantal dat nodig is
voor vervanging. De gemiddelde opbrengst van de 302 nuchtere stier- en vaarskalveren
bedroeg netto 359 gulden per stuk. Er werden 64 graskalveren verkocht voor 917 gulden
per stuk. Tevens werden 201 koeien verkocht voor een gemiddelde prijs van 1561 gulden.
Gezondheid
Evenals de voorgaande jaren waren bij het melkvee weinig problemen met de gezondheid.
Afgezien van de „normale" ziektegevallen deden zich geen bijzondere gevallen voor. Om
klauwproblemen tegen te gaan worden regelmatig de klauwen ontsmet in een formalinevoetbad. Tevens worden tweemaal per jaar de klauwen bekapt.
De opfok van de jonge kalveren verliep goed. Op afdeling 3 werd de huisvesting van de
kalveren tussen 6 en 16 weken enigszins aangepast. Er werden drie groepshokken met
stro gemaakt; tevens werden in de ligboxen meer groepjes gemaakt. De bedoeling is dat
de overgang op deze manier wat soepeler verloopt.
Mond- en klauwzeer
Het vervoersverbod in de polders vanwege mond- en klauwzeer zorgde voor enige proble
men met de afvoer van de nuchtere kalveren. Een deel van de stierkalveren bleef 6 weken
op het bedrijf. Door inspanningen van de Coveco is de afzet van deze kalveren op een
goede wijze verlopen, al moest wel met een wat lagere opbrengstprijs genoegen worden
genomen.
Op 4 januari 1984 werd al het vee van 2 maanden en ouder (incl. schapen) geënt tegen
mond- en klauwzeer. Dit was een extra enting voorgeschreven door de Gezondheids
dienst voor Dieren. De gehele periode (2 maanden) was de Waiboerhoeve gesloten voor
bezoek.
Naar aanleiding van dit „incident" werd besloten om jaarlijks in september een extra enting
uit te voeren bij jongvee.
Vruchtbaarheid
Op de afdelingen met een ligboxenstal is de vruchtbaarheid goed. Het drachtigheidspercentage ligt rond de 65% en de tussenkalftijd rond de 365 dagen. Op de grupstal blijven
problemen; het drachtigheidspercentage ligt lager en ook de tussenkalftijd is langer. Het
probleem spitst zich toe op de tochtigheidssignalering.
Op alle bedrijven wordt bedrijfsbegeleiding en drachtigheidscontrole toegepast. Resulta
ten van 8 jaar bedrijfsbegeleiding op afdeling 4 worden elders (hoofdstuk 14) in dit jaarver
slag behandeld.
Melkproduktie
De gemiddelde melkproduktie is iets gedaald tot 6231 kg per koe. In tabel 1 is een over
zicht gegeven van de ontwikkeling van de melkproduktie op de Waiboerhoeve vanaf 1973.
Tabel 2 geeft een overzicht van een aantal gegevens over het melkvee in het bedrijfseco
nomisch boekjaar 1983/84.
Helaas moet geconstateerd worden dat de gemiddelde melkproduktie lager is dan voor
gaande jaren. De oorzaak is de moeilijke voorjaarsperiode in 1983, toen de melkkoeien
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Tabel 1 Verloop melkproduktie (kg) in de afgelopen jaren
Boekjaar

Afd. 1

Afd. 2

Afd. 3

Afd. 4

Afd. 5

Gemiddeld

1973/74
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

4751
6074
6039
5453
5997
6082
6158
6066

4543
6028
6263
5981
6560
6782
6922
6549

4972
6204
6670
6707
6895
6629
6088
6139

—

—.

6392
6551
6698
7118
6538
6392
6275

—

4780
6190
6465
6378
6755
6573
6364
6231

Tabel 2

—
—
—
—

5957
5811

Enkele resultaten van het melkvee in 1983/84
(Bron: Bedrijfseconomische boekhouding)

Afdeling
Gem. aantal melkkoeien
Gem. leeftijd bij afkalven (jr. mnd.)
Melk (kg per koe)
Vetgehalte (%)
Eiwitgehalte (%)
Gld. per 100 kg melk
Percentage 1e klas melk
Totaal melk (kg)
Wintermeik (%)
Gve per ha
Aantal uren per koe
Krachtvoer (kg per koe incl. jongvee)

1

2

3

4

5

52,8
120
130,3
108,4
53,2
—
4,03
4,03
4,06
3,09
6549
6139
6275
5811
6066
4,29
4,18
4,23
4,09
4,24
3,31
3,24
3,15
3,26
3,26
74,23
73,19
73,38
71,40
73,60
98
94
100
100
95
320303 785926 799890 680173 309150
51,8
39,6
45,2
47,5
55
—
3,14
2,61
2,75
3,19
—
48
42
61
65
2124
2231
1880
1348
—

een maand langer op stal moesten blijven door de hevige regenval. De kwaliteit en hoe
veelheid ruwvoer was onvoldoende zodat de melkproduktie in de winter ook minder goed
was. De lagere ruwvoerkwaliteit kostte meer krachtvoer in de winter 1983/84. Het jongvee
op afdeling 1,2 en deels op afdeling 3 en 5 kreeg een rantsoen van stro + krachtvoer.
Superheffing
Ook voor de Waiboerhoeve is deze produktiebeperkende maatregel van toepassing. Er
mag heffingsvrij 2.930.205 - 8,65% = 2.676.745 kg melk geleverd worden met ten
hoogste 4,27% vet. Deze hoeveelheid wordt door de Waiboerhoeve zelf over de 5 melk
veebedrijven verdeeld.
Afgelopen zomer werden ongeveer 60 melkkoeien en -vaarzen vervroegd uitgestoten. Het
effect van deze uitstoot op de melkproduktie was in eerste instantie niet erg groot, omdat
enerzijds het melkvee met minder krachtvoer meer melk produceerde dan in de zomer van
1983 en anderzijds de verkochte dieren een lage produktie hadden. Het effect zal in een
latere periode merkbaar worden. Naast de uitstoot van melkvee werd ook minder kracht
voer per koe in de zomerperiode verstrekt. Het streven is niet meer dan de heffingsvrije
hoeveelheid te leveren.
Vleesvee
Het streven op het vleesveebedrijf is jaarlijks 300 slachtrijpe stieren af te leveren op een
leeftijd van ca. 16 maanden. De opfok van de kalveren vond deels plaats in de welzijnsstal
en deels in de oude opfokstal. Er zijn dit boekjaar 240 MRIJ-stierkalveren en voor het na96

Voor het onderzoek worden de vleesstieren elke maand gewogen. Daartoe is een aparte weegeen
heid gemaakt om met weinig gevaar voor de medewerkers te kunnen wegen.

komelingenonderzoek 198 Piemontese-kruislingkalveren aangekocht. De gemiddelde
aankoopprijs van deze kalveren bedroeg 678 gulden. In totaal zijn 263 slachtrijpe stieren
afgezet voor een gemiddelde prijs van 2456 gulden. Verder zijn 158 „starters" (6 maanden
oud) verkocht voor gemiddeld 1180 gulden. Bouwplannen voor 2 nieuwe stallen voor elk
150 stieren zijn in een vergevorderd stadium.

Schapen
Voor het schapenonderzoek zijn 148 ooien aanwezig, 68 Swifter- en 80 Flevolanderooien.
Van de Flevolanderooien wordt verwacht dat zij 3 x per 2 jaar werpen. De Swifterooien
werpen 1 x per jaar. Een gedeelte van de Flevolanderooien werd midden december opgestald; deze wierpen in januari. De rest van de ooien werd in januari opgestald. Tot aan het
inscharen werd onbeperkt kuilvoer verstrekt, voor de hoogdrachtige en zogende ooien
aangevuld met krachtvoer.
Er werden 201 slachtrijpe lammeren afgeleverd. De lammeren uit de Swifterooien brach
ten gemiddeld ƒ 213,41 op (ƒ 9,55 per kg). De lammeren uit de Flevolanderooien gemid
deld ƒ 212,91 (ƒ 9,67 per kg). Tevens werden 45 ooien verkocht en 5 rammen aange
kocht.
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Afdeling paarden
Per 1 mei is de afdeling paarden als een zelfstandige unit gaan opereren. Er zijn nu 2 full
time medewerkers beschikbaar. Na de verbouwing zijn er nu 24 boxen en standen, 6 grote
groepshokken en één box voor de schouwhengst. Ook zijn 8 verteringsboxen (4 voor
paarden en 4 voor pony's) ontwikkeld en in gebruik genomen. Eind 1984 waren er 40
paarden en 13 veulens aanwezig.
Voor het geven van een bepaalde hoeveelheid arbeid is een stapmolen in gebruik waar 12
paarden gelijktijdig aan kunnen. Er is ook een tredmolen op proef ingezet; deze beviel niet
en is afgevoerd.
De paarden stonden de gehele zomer op stal. Er werd zomerstalvoedering toegepast van
9 ha grasland. Voor komend jaar is een kavel van 30 ha beschikbaar gesteld voor de paar
den. Als ruwvoer voor de winterperiode werd 75 ton hooi gewonnen, en werd 10 ton beheershooi en 10 ton Engels-raaigraszaadhooi aangekocht. Als strooisel werd 75 ton kool
zaadstro aangekocht.
Grasland
Er groeide afgelopen zomer veel gras. Tot augustus was er voldoende regenval zodat een
regelmatige en goede grasgroei verzekerd was. in augustus was het droog en stagneerde
de groei; er is echter niet beregend, in het najaar was er een goede grasgroei, doch de
percelen werden erg nat zodat vroegtijdig (eind september) 's nachts opgestald moest
worden. Er werd toen vers gras bijgevoerd dat gemaaid werd op land van het CDI.
In ongeveer 20 ha grasland werden greppels gegraven, omdat hier veel problemen waren
met wateroverlast tijdens natte perioden. De bovenlaag van dit grasland is dermate dicht
dat piasvorming optreedt.
in tabel 3 staat een overzicht van stikstofgiften en maaipercentages. Op percelen waar
geen drijfmest gegeven werd, werd nog een fosfaatbemesting toegepast. De drijfmest
werd afgelopen voorjaar gedeeltelijk met de verregeningsmachine toegediend, wat tech
nisch goed functioneerde. Op afdeling 5 werd 21 ha grasland geïnjecteerd met drijfmest
(30-35 m3/ha). in het voorjaar werd 58 ha grasland gespoten tegen muur, terwijl daarvoor
(najaar 1983) 128 ha land behandeld werd tegen emelten.
Tabel 3

Stikstofgift (kg/ha) per afdeling

Afdeling

Systeem

1
2

Standweide
Voorweiden melkgevende koeien;
naweiden met pinken en droogstaande koeien
Omweiden 2-3 dagen
Omweiden 2 dagen
Als afdeling 2

3
4
5

Stikstofgift

Maaipercentage

330
405

63
136

417
415
264

128
138
62

Voederwinning en ruwvoerpositie
De voederwinning verliep niet altijd eenvoudig. Vaak moest het ruwvoer tussen de buien
door „gestolen" worden. Bij kuilvoer met een droge-stofgehalte lager dan 35% werd me
lasse toegevoegd. Zo zijn er 6 kuilen aangelegd met melasse als conserveringsmiddel. Op
afdeling 1 werd zelfs al het kuilvoer met melasse ingekuild.
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Er is dit jaar veel kuilvoer gewonnen, terwijl er ook nog een redelijke opbrengst snijmais
verkregen werd. Er is ruim voldoende ruwvoer aanwezig. De voederwaarde is echter niet
altijd even goed. De VEM-waarden variëren van 700 tot 900 VEM.

Nieuwe afdeling 4
In 1984 werd een nieuwe ligboxenstal gebouwd, die plaats biedt aan 60 melkkoeien met
jongvee. Het is een tweerijïge ligboxenstal met aan de oostzijde een doorgetrokken over
kapping. De 60 ligplaatsen voor melkkoeien bevinden zich in de stal; het jongvee wordt
gestald in de „open-frontstal". Voorin de stal bevindt zich de achtstands visgraatmelkstal
met melkkamer en wachtruimte. De gehele stal, inclusief voergang, melkstal, melkkamer
en kalveropfokgedeelte is onderkelderd (ca. 1000 m3 opslag voor drijfmest). De zijwanden
van de stal zijn 3,75 m hoog. De westzijde is uitgevoerd met space-boarding (latten roos
ter); de oostzijde niet in verband met volledige afzondering van het jongvee van de koeien.
Boven het oostelijk gedeelte van de ligboxen voor de koeien is het dak om de meter voor
zien van smalle spleten (slotted roof). Deze voorzieningen zijn getroffen voor een zo goed
mogelijke ventilatie. De stal is uitgevoerd met pootloze ligboxafscheidingen en rubbermatten. De roostervloeren en ligbedden zijn door betonbalken zodanig geconstrueerd dat de
roosterspleten tot de achterrand van de ligbedden doorlopen.
De achtstands visgraatmelkstal is modern uitgevoerd; de melkleidingen, spoelleiding enz.
en de melkmeetglazen zijn onder de putrand gemonteerd voor de uitvoering van een opti
male melktechniek. De melkproduktie wordt dagelijks vastgesteld door een computer via
automatische koeherkenning in de melkstal en peilstokindicators in de melkmeetglazen.

De stal van de nieuwe afdeling 4. Zie voor meer informatie het volgende hoofdstuk.
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Voor vet- en eiwitmonsters zijn op de putrand aftappunten geplaatst, waar tijdens het leeg
lopen van de melkmeetglazen een meikmonster genomen kan worden. Voor de officiële
melkcontrole wordt onderzocht of met spiegels de glazen goed af te lezen zijn en of het
opgevangen meikmonster representatief is. Het krachtvoer wordt deels in de melkstal en
deels in de voergoot verstrekt.
Nieuwe melkstal
Op afdeling 2 (melkveebedrijf met 115 melkkoeien en jongvee) is een nieuwe melkstal ge
bouwd. De twaalfstands visgraatmelkstal werd vervangen door een tweemaal achtstands
zij-aan-zijmelkstal. Alle leidingen zijn onder de putrand aangebracht, ook de Enfarm melk
meters. De melkstal is voorzien van automatische afname en van met perslucht bediende
in- en uitgangshekken. Tijdens het melken staan de koeien in een vastzethek. Het kracht
voer wordt automatisch geprogrammeerd tijdens het melken verstrekt in een voergoot voor
het vastzethek.
Tevens is een compleet boerderij-managementsysteem geplaatst, bestaande uit een com
puter, koeherkenning in de melkstal, automatische melkmeting en geprogrammeerde
krachtvoerverstrekking in de melkstal en in de buiten opgestelde krachtvoerboxen.
Onderzoekprogramma
Dit jaar waren er ruim 60 proeven in uitvoering. Het extra werk hiervoor kostte ca. 15.000
manuren. Acht stagiairs waren 3-6 maanden aanwezig om mee te werken aan de uitvoe
ring van een aantal proeven. Het steeds weer inspelen op nieuwe situaties eist veel flexibi
liteit en zorgvuldigheid van de medewerkers.
Excursies
Zeer velen hebben ook dit jaar de Waiboerhoeve bezocht. De belangstelling voor het on
derzoek en de demonstratieve waarde van de Waiboerhoeve blijft erg groot. Tabel 4 geeft
een overzicht van het aantal Nederlandse en buitenlandse bezoekers van augustus 1983
tot en met juli 1984. Tijdens de open week, gehouden van 25 september tot en met 29
september 1984 bezochten ca. 7000 personen ons proefbedrijf. In januari en februari was
het bedrijf gesloten voor bezoek in verband met mond- en klauwzeer.
Tabel 4

Overzicht aantal bezoekers aan Waiboerhoeve

Periode

aug/nov 83

dec/maart 84

april/juli 84

Totaal

Veehouders
Voorlichters
Scholieren
Diversen

2017
160
2849
4321

151
30
507
155

470
47
639
477

2638
237
3995
4953

Totaal Nederlanders

9347

843

1633

11823

Totaal buitenlanders

1502

533

3294

5429

10849

1376

4927

17152

Totaal bezoekers
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NIEUW MELKVEEBEDRIJF OP DE WAIBOERHOEVE
Ir. A. B. Meijer

Evenals de praktijkbedrijven moeten ook de onderzoekinstellingen regelmatig de bakens
verzetten. De tijd van steeds meer produceren per bedrijf is voorbij. Meer nadruk moet ge
legd worden op kwaliteit en verlaging van de kostprijs. Op de Waiboerhoeve is deze zomer
een hooggemechaniseerde melkvee-eenheid van 120 koeien vervangen door een nieuw
bedrijf met 60 melkkoeien. Op dit bedrijf zal speciaal aandacht besteed worden aan de
melkkwaliteit, de stalhygiëne en de diergezondheid. Daarnaast stelt het bedrijf zich ten
doel een hoge melkproduktie per koe te bereiken bij een redelijk krachtvoerverbruik.
Veel melk uit eigen ruwvoer
Ondanks de produktiebeperkende maatregelen blijft het toch interessant om per koe een
hoge melkproduktie te bereiken. De vaste kosten voor onderhoudsvoer en de kosten voor
huisvesting worden bij een hoge melkproduktie over een groter aantal liters melk uitge
smeerd en zijn daardoor per liter melk lager.
Op het nieuwe bedrijf op de Waiboerhoeve wordt daarom doelbewust gestreefd naar een
melkveestapel met een hoge melkproduktie en een grote verwerkingscapaciteit voor eigen
ruwvoer. Bij de stierenkeuze en de selectie van het jongvee zal daarop speciaal worden
gelet.
Het bedrijf heeft voor de 60 koeien met bijbehorend jongvee de beschikking over 28 ha
grasland, aangevuld met 6 à 7 ha snijmais. Met deze oppervlakte is het mogelijk naast dag
en nacht beweiding in de zomer, voor de winter 5 kg droge stof als grassilage en 5 kg dro
ge stof als maissilage te winnen.
Hygiëne en gezondheid
In het algemeen hebben de moderne ligboxenstallen een vrij geringe inhoud per koe. Me
de in het licht van de gunstige ervaringen met de open en ruime stallen bij de jongveeopfok
is bij de nieuwe stal op de Waiboerhoeve gekozen voor een stal met een grote inhoud per
koe en met veel frisse lucht. Als ventilatiesysteem heeft de stal aan een zijwand onder de
dakgoot een lattenrooster van 1 à 1,5 meter hoogte (space-boarding). Normaal hoort bij dit
ventilatiesysteem aan beide zijden een dergelijk lattenrooster, maar omdat aan de andere
zijde onder het afdak de kalveren zijn gehuisvest was dit niet mogelijk. Als experiment
hebben we in plaats van een lattenrooster in de wand sleuven in de golfplaten gemaakt.
Hoewel het jongvee onder hetzelfde dak gehuisvest is, is het toch volkomen afgezonderd
van het melkvee. Dit is ook een gezondheidsmaatregel om te voorkomen dat ziekten van
de oudere dieren op het jongvee worden overgedragen.
De jongveestal bestaat uit een rij ligboxen die geplaatst zijn tegen de wand van de melk
veestal. Het Zweedse voerhek van het jongvee staat aan de buitenkant en is zo opgesteld
dat het voer nog juist overdekt wordt door de dakplaten.
Bij de bouw van de stal is er zowel wat de keuze van de materialen als de bouwtechniek
betreft naar gestreefd om zo weinig mogelijk vervuiling in de stal te krijgen. Zo zijn de vulbakken van de Rrachtvoerautomaten buiten de melkstal geplaatst om stofvorming in de
melkstal te voorkomen. Ook de melkstal zelf is eenvoudig uitgevoerd met zo weinig moge101

Een kijkje in de nieuwe stal van afdeling 4.

lijk obstakels en ingericht volgens de nieuwste inzichten. Het spreekt vanzelf dat we het
onderzoek op dit bedrijf de komende jaren sterk zullen richten op hygiëne en gezondheid.

Drijfmest
De komende jaren zal het onderzoek meer aandacht besteden aan drijfmest op grasland.
Met het oog hierop is het nieuwe bedrijf vrijwel geheel onderkelderd zodat een opslagca
paciteit voor ruim 6 maanden is verkregen. Voor het onderzoek biedt dit de mogelijkheid
om meer aandacht te besteden aan het uitbrengen van drijfmest op grasland gedurende de
zomermaanden en om op dit bedrijf de mineralenrecirculatie in een gesloten systeem te
bestuderen.

Het nieuwe melkveebedrijf op de Waiboerhoeve heeft een aantal interessante aspecten.
De nieuwe stal alleen al is het bekijken waard en daarnaast belooft het zeker de moeite
waard te zijn om in de komende jaren het onderzoek op dit bedrijf te volgen.
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DE ONTWIKKELING VAN DE TANZANIAANSE VEEHOUDERIJ
Ing. J. Ovinge

In het kader van Ontwikkelingssamenwerking werkt het PR mee aan de ontwikkeling, be
geleiding en evaluatie van veehouderijprojecten. Naast de begeleiding van projecten in
Kenya en Pakistan werd medewerking verleend aan een project in Tanzania. Zo verbleef
een medewerker van het PR gedurende een jaar in Tanzania voor de coördinatie van vee
teeltprojecten. Inmiddels is de begeleiding van dit project door het PR aanvaard en in uit
voering genomen.
Tanga, de tweede havenplaats in Noord Tanzania aan de Indische Oceaan met ca.
100.000 inwoners is sinds 1975 het centrum van verschillende veeteeltprojecten. Ze zijn
gericht op verbetering van de melkvoorziening van deze regio. Vroeger genoot dit gebied
bekendheid om zijn uitgestrekte sisalplantages en was toonaangevend in de wereldhan
del. Sinds de opkomst van de nylonvezels is de vraag naar sisal verminderd. Op de sisal
plantages was het de gewoonte vleesvee te houden als neventak en voor de eigen vlees
voorziening. In de zeventiger jaren is gebruik gemaakt van een lening van de Wereldbank
om de melkveehouderij te ontwikkelen en daarmee de teruglopende inkomsten uit sisal te
compenseren. Daarmee zijn in Tanga twee bedrijven gesticht met elk 350 melkkoeien. De
bedrijven zijn indertijd opgezet door Nederlanders, maar worden inmiddels door Tanzaniaanse managers geleid. Een derde melkveebedrijf met 100 melkkoeien is later met Ne
derlandse hulp opgezet. De ontwikkeling in de veehouderij was voor Nederland aanleiding
tevens steun te geven aan de bouw en inrichting van een veehouderij trainingscentrum (te
vergelijken met een praktijkschool) voor locale voorlichters, projectmedewerkers en kleine
veehouders. Er is ook een opleidingscentrum voor midden- en hoger kader. Nu werken in
totaal 11 Nederlandse deskundigen in Tanga aan de ontwikkeling van de Tanzaniaanse
bedrijven.
Melkverwerking
Ongeveer tegelijkertijd met de opzet van de melkveesector in Tanga is met Nieuwzeelandse hulp aan de rand van de stad een melkverwerkingsbedrijf gebouwd. Er wordt per dag
circa 15.000 liter melk aan de consument geleverd. Hiervan is ca. 2000-3000 liter vers, de
rest is opgeloste melkpoeder met boterolie. De grondstoffen hiervan worden hoofdzakelijk
afgezet via het Wereldvoedselprogramma.
De distributie gaat via de locale melkwinkels. De verse melk wordt afgeroomd voor de boterproduktie. Een paar prijzen van zuivelprodukten in Tanzania:
De boter wordt verkocht voor ƒ 41,- per kg, melk kost ƒ 2,25 per liter. De veehouder krijgt
ƒ 1,80 per kg melk, of ƒ 2,- als het bij de fabriek wordt afgeleverd. De melkprijs wordt jaar
lijks herzien. Uitgangspunt is dat de consument de kostprijs betaalt.
Veeverbetering
De van origine aanwezige koeien zijn van het Afrikaanse Short Horn Zebu type. Ze zijn
gemakkelijk te herkennen aan de vetbult op de rug. Het is een klein sober dier dat zich
goed kan handhaven in de soms harde tropische omstandigheden. De produktiviteit is
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echter laag. De melkproduktie is net voldoende voor het eigen kalf terwijl ze bij het melken
de melk moeilijk laat schieten. Om de aanleg voor melkproduktie te verbeteren wordt het
gekruist met zwartbonte FH/HF of Ayrshire stieren, en soms wordt een Brown Swiss-, Jer
sey- of een Nederlandse MRIJ-stier gebruikt. Met Deense hulp is een Kl-programma opge
zet.
Zuivere zwartbonte koeien zijn te gevoelig voor de kuststrook. Vooral de temperatuur en
de luchtvochtigheid zijn te hoog. Vijftig tot 70 procent buitenlands bloed geeft de beste re
sultaten. Daarna wordt verder gefokt met stieren uit de betere koeien. Ook komen Sahiwalen Australian Milking Zebu-stieren, of een kruislingstier van een betere koe in aanmerking.
Ruwvoederwinning
De koeien worden volop geweid. De beste tijden zijn 's morgens vroeg, vanaf de late mid
dag, 's avonds en 's nachts, het heetste deel van de dag (30-40 °C met een hoge lucht
vochtigheid) houdt men de koeien in de schaduw. De voedingswaarde van het weidegras,
hoofdzakelijk tropische natuurgrassen, wordt verbeterd door een mengteelt met vlinder
bloemigen.
Het klimaat in de Tanzaniaanse kuststreek is vrij onberekenbaar. Het regent in hoofdzaak
in maart, april en mei, maar erg onregelmatig. Daarvoor heeft men dan 3 à 4 maanden
droogte gehad. Als de regen losbarst (700-800 mm) begint alles meteen te groeien. Bin
nen een paar dagen staat er een snede gras. Deze tijd van jong gras geeft veel produktie,
maar is van korte duur. Het gras schiet door en de kwaliteit ervan gaat snel achteruit.
Hooien of inkuilen in deze groeiperiode valt tegen omdat het bijna dagelijks regent. Ge
maaid gras is na een regenbui nauwelijks meer terug te vinden tussen het snel opschieten
de etgroen. Toch is het nodig om voor de droge tijd wat ruwvoer te winnen. De kwaliteit is
vaak matig.
Voor de produktie van melk moet naast gras extra energie- en eiwitrijk voer verstrekt wor
den. Men maakt hiervoor krachtvoer van industriële bijprodukten zoals afval van de maismalerijen, katoenzaadschroot en zonnebloemschroot. Dit is maar af en toe te krijgen, zo
dat geprobeerd wordt daar een buffervoorraad van aan te leggen.
In een hamermolen worden deze grondstoffen gemalen en vervolgens gemengd. De prijs
van het mengsel is vijftig cent per kg. Om meer zelfvoorzienend te zijn, zijn er plannen om
cassave (tapioca) en leucena (een vlinderbloemige) te gaan verbouwen. De locale bevol
king heeft veel ervaring met de cassaveteelt omdat het wordt gebruikt voor menselijke
voeding.
Opfok van kruislingvaarzen
Er is veel behoefte aan „verbeterd" of anders gezegd gekruist melkvee. Regelmatig, maar
met wisselend succes, worden er koeien in Tanzania geïmporteerd. Zuiver Europees
melkvee is gevoelig en kan alleen op grotere hoogte, waar het klimaat beter is, worden
gehouden.
Op 70 km van Tanga kuststrook is een vaarzenopfokbedrijf gesticht met ruim 5000 dieren.
Op dit bedrijf worden de locale Zebu moederdieren via KI gekruist met zuivere zwartbonte
FH/HF of Ayrshire stieren. De nakomelingen hiervan worden opnieuw door een buiten
landse stier gedekt en vervolgens verkocht aan kleine boeren. Het vee wordt in twee een
heden gehouden op totaal circa 3000 ha. Het bedrijf heeft mogelijkheden wat hooi en kuilvoer te winnen voor de droge tijd. De vaarzen kalven af op ca. 2,5 jaar. De vraag naar deze
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Om bij de oorspronkelijke koeien in Tanzania de aanleg voor de melkproduktie te verbeteren, wordt
gekruist met zwartbonte FH/HF- of Ayrshire-stieren, en soms ook wel met Brown Swiss-, Jersey- of
Nederlandse MRIJ-stieren.

vaarzen is erg groot: er worden er per jaar ca. 350 verkocht, terwijl de vraag groter is dan
2000 stuks. De prijs, ƒ 1300,- per drachtige vaars, is in verhouding tot de melk- en de
vleesprijs niet hoog. Deze kruislingvaarzen zijn ook gevoeliger voor ziekten dan de Ze
bu's. Vooral wanneer vaarzen worden geleverd aan kleine boeren die alleen ervaring heb
ben met locaal vee is extra begeleiding noodzakelijk.

Kleine boeren
De politiek van Tanzania is vooral gericht op de ontwikkeling van de UJAMAA filosofie.
UJAMAA wil zeggen: het gemeenschappelijk bezit van grond, gemeenschappelijke produktie, zonder grote ongelijkheid of klassen en arbeid van iedereen. De vorming van zoge
naamde UJAMAA dorpen gebeurde soms onder druk en is bij de bevolking niet bijzonder
aangeslagen. De zelfstandige kleine boer krijgt echter zo langzamerhand weer wat meer
mogelijkheden en steun om zich te ontwikkelen. De bedrijfsoppervlakte is ongeveer 1 à 2
ha waarop wat locaal vee wordt gehouden en men verbouwt er enkele consumptiegewas
sen voor eigen gebruik en voor verkoop. Men beschouwt vee vanuit traditie vooral als bezit
en minder als bron van verdiensten. Vaak wordt er in verhouding tot de beschikbare opper
vlakte teveel vee gehouden. De graslandproduktie wordt daardoor behoorlijk beperkt, ter
wijl ook de produktie van het vee naar verhouding te laag is.
De ontwikkelingsprojecten proberen de produktiviteit te verbeteren en door gekruist vee op
de markt te brengen en de kleine boer dië zo'n dier koopt te begeleiden en voor te lichten.
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Als een Tanzaniaanse boer belangstelling heeft voor verbeterd (gekruist) vee wordt eerst
geïnformeerd naar zijn veebezetting en eventuele voedergewassen. Als er al teveel vee
aanwezig is, wordt als voorwaarde gesteld dat men wat locaal vee moet verkopen. Omdat
goede ervaringen zijn opgedaan met stalvoedering wordt van plaatselijk verkrijgbaar ma
teriaal een kleine ligboxenstal gebouwd. De aanschaf van een rugspuit voor het wekelijks
sprayen van de dieren tegen teken kan via het project worden gekocht. Als aan dergelijke
voorwaarden is voldaan kan een kruislingkoe worden aangevraagd. Een (Tanzaniaanse)
voorlichter bezoekt regelmatig de bedrijven. Als de boer bereid is een administratie bij te
houden, en regelmatig zijn bedrijfsgegevens beschikbaar stelt komt hij in ruil daarvoor in
aanmerking voor de speciale services van het project, zoals geneesmiddelen voor het
vee. Deze zijn anders praktisch niet verkrijgbaar. Omdat de KI voor kleine individuele boe
ren erg moeilijk is te organiseren (transportmiddelen en brandstof zijn erg schaars) wordt
voor de fokkerij gebruik gemaakt van natuurlijke dekking. De fokstier is een nakomeling
van de betere koeien.
Resultaten
In het gebied in en rond de stad Bukoba, bij het Victoriameer, waar vroeger praktisch geen
melk te koop was, wordt nu melk geleverd door de kleine boeren. De bevolking is bereid
ca. ƒ 5,- per liter te betalen. Als de produktie verder toeneemt zal de prijs zeker dalen. De
melk wordt dan ook voor meer mensen betaalbaar. Een onderwijzer in dat gebied heeft zijn
baan opgezegd omdat hij meer kon verdienen met het houden van twee koeien en een
kleine bananenplantage. De inkomens in Tanzania liggen overigens laag en zijn de laatste
twee jaar niet verhoogd, terwijl de inflatie 30% per jaar is. Een vooruitstrevende kleine
boer is bezig naast zijn stal een Chinese biogasinstallatie te bouwen. De stalmest heeft
een erg hoge waarde omdat de kunstmeststoffen schaars zijn.
Ranching voor vleesproduktie
De circa 6000 koppen tellende vleesveestapel op de Mivumoni-ranch van de Tanzaniaan
se Sisal Authority wordt in groepen van ca. 200-300 dieren geweid onder het toeziend oog
van een herder. Het bedrijfssysteem is eigenlijk te vergelijken met het houden van een
kudde schapen op de heide. Het verschil is dat dit bedrijf veel groter is: ongeveer 20 kud
den ondergebracht in vier secties. Er wordt geweid op de open plekken tussen de struiken
en bomen.
Het uitgangsmateriaal is de locale Zebu die gekruist wordt met een Boran om de vleesaanleg te bevorderen. De kalveren worden bij de moeder gezoogd. Het is een bijzonder exten
sief systeem en de kalveren groeien slechts 200-300 gram per dag.
Vlees is schaars in Tanzania. De verkoopprijs is ca. ƒ 4,- per kg levendgewicht. Er wer
ken ongeveer 100 mensen op de ranch en het bedrijf is een dorp op zich. Naast de school
is er een winkel, een graanmalerij en wordt gewerkt aan de bouw van een kerk.
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BUITENLANDSE REIZEN
STUDIEREIZEN

Frankrijk
Van 18 tot 23 september 1983 maakte ing. C. van Bruggen een studiereis naar Frankrijk
met het doel inzicht te krijgen in het Franse veehouderij-onderzoek. Speciaal kregen
grondgebruik, ruwvoerproduktie en veevoeding de aandacht.
De bezochte instituten, proef- en praktijkbedrijven lagen in Bretagne en Normandie. De
ontvangende instanties waren medewerkers van het ITEB (soort PR) en het INRA (land
bouwkundig onderzoek). Er werd een duidelijk beeld gegeven van wat en hoe in de Franse
rundveehouderij het onderzoek wordt aangepakt en waar de klemtoon ligt. De produktie
van eigen bodem heeft de hoogste prioriteit.

Madrid, Spanje
In oktober 1983 bezocht ir. A. F. J. Bruggink de 34e jaarvergadering van de Europese
Zoötechnische Vereniging te Madrid. Hij nam deel aan de bijeenkomsten van de commis
sie voor paardenproduktie. Op het terrein van het voedingsonderzoek bij paarden werden
interessante contacten gelegd met Franse onderzoekers. Mogelijkheden tot samenwer
king op dit gebied lijken aanwezig en werden in grote lijnen doorgesproken. Na afloop van
het congres werden ondermeer een hengstendepot, enkele fokbedrijven en de nationale
keuring van het Spaanse Warmbloed Paarden Stamboek in Sevilla bezocht.

De veehouderij in Zuid-Korea en op Taiwan
Tezamen met ir. M. Joordens en ir. J. Omvlee van het NIVAZ (Nederlands Instituut voor de
Afzetbevordering van Zaden van groenvoedergewassen), reisde ir. S. Schukking in febru
ari 1984 naar Zuid-Korea om enkele lezingen te houden. Tevens werd kennis genomen
van de ontwikkelingen in de veehouderij in dat land en op Taiwan. Reis en verblijf duurde
van 13 februari tot 6 maart 1984.
Ondanks de sterke industriële ontwikkeling in Zuid-Korea is nog steeds een derde van de
werkende bevolking actief in de landbouw. Rijst is verreweg het belangrijkste gewas, maar
er is amper genoeg voor de eigen bevolking. Veehouderij-produkten worden nog op grote

Een aanbindstal in Zuid-Ko
rea voor melkkoeien die
overdag, ook 's winters, op
een kleine uitloop verblijven.

schaal ingevoerd. De lokale melk- en vleesproduktie wordt echter behoorlijk gestimuleerd
door de boer goede prijzen voor deze produkten te geven; melk met 3,5% vet levert omge
rekend ca. ƒ 1,25 op. De melkkoeien, voornamelijk Holstein Frisians, worden gehuisvest
in aanbindstallen en hebben overdag veelal een kleine uitloop bij de stal. De voerproduktie
voor het melkvee geschiedt akkerbouwmatig: na rijst worden in de herfst en het voorjaar
vaak rogge, haver en in toenemende mate Italiaans raaigras (deels Nederlandse rassen)
verbouwd. In de zomer teelt men snijmais en sorghum en als stoppelgewas is hier grote
belangstelling voor Nederlandse bladkoolrassen.
In de bergachtige gebieden van Zuid-Korea (ruim 2/3 van het land) is veel natuurlijk gras
land, dat wordt gebruikt voor extensieve vleesproduktie met inheemse veerassen. Er loopt
op het ogenblik een programma waarbij dit grasland wordt verbeterd door herinzaai met
kropaar of rietzwenk, veelal in combinatie met vlinderbloemigen.

Goed grasland op een Tai
wanees melkveebedrijf, dat
door ir. S. Schukking werd
bezocht tezamen met dr.
Yang, die ook enige tijd op
het PR heeft doorgebracht.

Ook op Taiwan worden door de overheid projecten opgezet ter verbetering van de veehouderijproduktie, omdat ook daar een groot tekort is aan melk en vlees. Er is reeds een over
schot aan rijst en derhalve tracht men in de typische rijstgebieden nu meer vee te introdu
ceren en het reeds aanwezige vee te verbeteren. Tevens is men bezig in heuvelachtige
gebieden land geschikt te maken voor intensieve melkveehouderij op basis van grasland
(Pangola gras). Dit zijn vrij grote bedrijven met ca. 100 koeien van Amerikaanse oor
sprong. De dieren zijn 's nachts veelal nog gehuisvest in een aanbindstal en vertoeven
overdag vaak op een uitloop. Er worden de laatste tijd echter ook ligboxstallen gebouwd.
In verband met het subtropische klimaat zijn deze stallen alleen voorzien van een (schaduw)dak; ze hebben ze geen wanden. Jongvee en vleesvee houdt men ook wel in een om
heinde, gedeeltelijk verharde ruimte, waarvan een deel, dat is voorzien van een schaduwdak, fungeert als ligruimte; het voerhek is niet overdekt.

Symposium over melkveehouderij in ontwikkelingslanden
Van 1-7 april 1984 nam ir. S. Schukking deel aan een symposium georganiseerd door het
Centre for Tropical Veterinary Medicine van de Universiteit van Edinburgh in Schotland.
Alhoewel bedoeld voor veehouderij in ontwikkelingslanden bleken vrij veel inleidingen niet
ot nauwelijks betrekking te hebben op typisch tropische omstandigheden. Ze werden ge
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houden door Engelsen met weinig ervaring in die gebieden. Voor de vele medewerkers
van veeteeltprojecten in de tropen was dit enigszins teleurstellend. Goede terzake doende
inleidingen werden daarentegen gehouden door medewerkers van internationale instellin
gen zoals de FAO, het ILCA en het ClAT.
Melkveehouderij in Israël en Egypte
Op weg naar Burundi werden door dr. ir. A. Osinga en ir. S. Schukking van 2-7 mei 1984
ook nog korte bezoeken gebracht aan Israël en Egypte.
In Israël werden naast enkele onderzoeksinstellingen een Kl-station, een Kibboets en een
Moshav (een dorp waar de boeren in coöperatief verband intensief samenwerken) be
zocht. De melkkoeien, bijna 100% HF, worden voornamelijk gehuisvest in open loopstal
len met schaduwdaken. Afhankelijk van de oppervlakte die per koe beschikbaar is, wordt
meer of minder strooisel gebruikt. Er worden nu ook ligboxstallen in Israël gebouwd.
Het ruwvoer voor het vee wordt de laatste tijd meer en meer gevormd door silage van tar
we (wintergewas) en mais, die in de zomer wordt verbouwd. In de praktijk vond men het
management van grasland te moeilijk.
Op de grote bedrijven is de voedering gemechaniseerd: voermengwagens. Indrukwekkend
was de centrale voedervoorziening in de bezochte Moshav. Het voer voor alle vee (4000
koeien en bijbehorend jongvee) was centraal opgeslagen in grote silo's en loodsen. In 4
stationair opgestelde voermengwagens werden de complete computerrantsoenen klaarge1 maakt, die door de boeren zelf werden afgehaald. De produktie op de bezochte bedrijven
bedroeg ruim 90001 melk met 3,3% vet.
In Egypte werd het DGIS-project (Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwer
king) in Damietta bezocht. Dit project, dat zich bezighoudt met training van voornamelijk
kleine boeren en waaraan ook een kleine-boeren-project (net als in Kenya) is verbonden,
wordt uitgevoerd door Euroconsult te Arnhem. In de buurt van dit project werden ook nog
enkele grote veebedrijven van de Fariskur Company bezocht. Deze nog jonge bedrijven
met overwegend Nederlands vee maakten een redelijke indruk, alhoewel duidelijk tot
uiting kwam, dat er nog wel enige problemen zijn op te lossen.
In de buurt van Alexandrie werd een bezoek gebracht aan een groot gemengd bedrijf in de
woestijn, waar gewassenverbouw alleen mogelijk is met behulp van irrigatie. Men ver
bouwde er onder andere aardappelen, aardbeien en tomaten. Voor de melkkoeien, in to
taal ca. 500 stuks, werd luzerne geteeld. De bedrijfsvoering van het melkveebedrijf was in
handen van een jonge Canadees van Friese afkomst: een zekere A. Osinga.
Contacten paardenonderzoek met Engeland
Op 8 en 9 mei 1984 bezochten drs. G. Bruin, drs. R. van der Hoven (Faculteit Diergenees
kunde) en de heer B. Tiggers (RU Amsterdam) het Instituut voor Dopingonderzoek bij
Paarden en het Nationaal Instituut voor Paardenonderzoek te Newmarket (Engeland). Op
beide instituten werden besprekingen gevoerd om kennis te nemen van de activiteiten in
Engeland op het gebied van het onderzoek voor de paardenhouderij. Naast fundamenteel
onderzoek wordt veel aandacht besteed aan dienstverlening zoals dat in Nederland door
de Gezondheidsdiensten en het Centraal Diergeneeskundig Instituut verricht wordt. Het
onderzoek wordt gefinancierd uit de totalisatoropbrengsten en de dienstverlening. Ver
wacht mag worden dat in de toekomst een vruchtbare samenwerking met deze instituten
zal ontstaan.
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Mastitisbestrijding in Denemarken
Denemarken heeft in het kader van de dierziektenbestrijding ook het bestrijden van uierontstekingverwekkende Streptococcen wettelijk geregeld. Voor het onderzoeken van melkmonsters van bedrijven en koeien zijn zogenaamde mastitislaboratoria opgericht. Van 1418 mei 1984 brachten drs. K. Kommerij en drs. J. W. Seinhorst een bezoek aan een van
deze laboratoria om kennis te nemen van de werkwijze en de resultaten van de bestrijding,
met het oog op de bestrijding van mastitis in Nederland.
In 1948 werd een begin gemaakt met de bestrijding van uierontsteking via de oprichting
van 11 streeklaboratoria. in 1955 werd officieel een programma ter bestrijding van uieront
steking van kracht. Daarbij had men zich tot doel gesteld om de B Streptococcen uit te
roeien. Vanaf 1964 levert de overheid een grote financiële bijdrage aan de bestrijding. Tot
1-4-1983 geschiedde deelname aan de bestrijding door de veehouders op vrijwillige basis.
Daarbij werd een deelnamepercentage van 95 bereikt. Voor de leveranciers van consumptiemelk was de deelname vanaf 1966 verplicht. Na 1-4-1983 is deelname verplicht gesteld
door de levering van melk aan de fabriek te koppelen aan de verplichting tot deelname.
Van de 5 laboratoria zijn er 3 van de zuivelindustrie en 2 van de overheid. Op het eiland
Bornholm wordt de bestrijding uitgevoerd via het gemeentelijk laboratorium. Dankzij de
georganiseerde bestrijding heeft men een uitgebreide kennis van de uiergezondheidsproblematiek en de technische en hygiënische aspecten van melkwinning.
Graslanddemonstratie in Engeland
Op 23 en 24 mei 1984 werd in Stoneleigh op het Nationaal Agricultural Centre (NAC) de
nationale graslanddemonstratie gehouden. Deze demonstratie, die eenmaal in de drie ja
ren wordt gehouden, heeft een sterk internationaal karakter. Vele fabrikanten en impor
teurs van werktuigen voor de voederwinning demonstreren hier hun (nieuwe) machines.
Het gehele terrein was meer dan 100 ha groot. De Engelse landbouwvoorlichting (ADAS)
liet daar ook een vijftal verwerkingssystemen bij de voerderwinning zien. Ing. H. van Dijk
(PR) en ir. H. J. Delbrugge (CAD Landbouwwerktuigen en Arbeid) waren in de gelegen
heid deze demonstratie bij te wonen. De belangrijkste indrukken van deze demonstratie
waren als volgt.
- Het gras wordt in Engeland nog steeds overwegend vochtig (ca. 25% ds) ingekuild. Het
voordragen tot ca. 45% ds maakt geen opgang.
- De ervaringen met het maken van voordroogkuil in Engeland zijn beperkt en veelal te
leurstellend. De redenen hiervoor zijn onder andere het inkuilen van grote oppervlakten
gras over meerdere dagen, het maaien in een iets ouder stadium, de onvoldoende lucht
dichte bewaring en de (te) grote kuilen of sleufsilo's. Dit betekent dat bij het inkuilen van
droger gras vaak broei en schimmel in het kuilvoer optreedt.
- Het maaien gebeurt veelal met (grote) machines die tegelijk maaien en kneuzen.
Schudders met een grote werkbreedte vinden weinig ingang.
- Het gras wordt overwegend met getrokken hakselaars uit de wiers opgenomen. De
opraapwagen wordt weinig gebruikt.
- Bij het inkuilen wordt bij 40 à 50% van alle gras een toevoegmiddel gebruikt. Het toe
voegen van voornamelijk zuren gebeurt vooral met apparatuur op de hakselaar en
(opraap)kneuzers.
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- Veel aandacht werd geschonken aan het inkuilen en bewaren van grote pakken. Het
betrof vooral de ronde pakken, maar ook de Viconpers werd gedemonstreerd. In 1984
zijn 6 Viconpersen ingezet voor het inkuilen van gras.
- De ronde pakken worden in Engeland vaak apart in plastic zakken verpakt en bij elkaar
in een kuil gelegd.
- Opvallend was dat er allerlei hulpmiddelen waren om de ronde pakken in de plastic zak
te stoppen en luchtdicht af te sluiten. Tevens waren er diverse werktuigen voor het op
stapelen, uit de kuil halen en het vervoederen van de pakken.
- Ook in Engeland werd aandacht besteed aan het gebruik van doorzaaimachines en
drijfmestinjecteurs.
Zweeds paardenonderzoek
Van 25 tot en met 31 mei brachten drs. G. Bruin en ing. E. A. A. Smolders een bezoek aan
Zweden. Bij de Zweedse draf- en rensportorganisatie werd het houden, trainen en begelei
den van sportpaarden besproken. Ook werd kennis genomen van de ervaring op het ge
bied van het identificeren van paarden. Sinds 1980 worden de ingeschreven veulens voor
zien van een levensnummer. Het nummer wordt hoog op de rechterhalsvlakte, zo dicht
mogelijk onder de manenkam aangebracht door middel van koudbranden.
Op de Faculteit voor Diergeneeskunde te Uppsala werd de sportfysiologische begeleiding
van paarden besproken. Op het instituut Vet. Medicine I wordt door de professoren Persson en Lindholm veel werk gedaan betreffende de fundamentele aspecten van het trainen
van paarden. Door hen is een tredmolen ontwikkeld die geschikt is voor het testen en trai
nen van paarden; een dergelijke tredmolen zal ook bij het paardenonderzoek in Nederland
gebruikt worden.
De indruk bestaat dat de prestatieverschillen tussen Zweedse en Nederlandse dravers
voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door een meer individueel gerichte, weten
schappelijk gefundeerde, trainingsopbouw. Het is de bedoeling om samen met deze bui
tenlandse onderzoekers tot een geïntegreerde onderzoekopzet te komen.
DLG-tentoonstelling te Frankfurt a.d. Main
Ing. J. Corporaal en ing. W. J. Bruins hebben op 4 en 5 juni een bezoek gebracht aan de
DLG-tentoonstelling die gehouden werd van 30 mei tot en met 5 juni 1984. Hieronder vol
gen enkele impressies per aandachtsgebied.
Energie
De ontwikkelingen op het gebied van biogaswinning lopen ongeveer parallel met die in Ne
derland. Er zijn inmiddels in Duitsland ongeveer 100 installaties in gebruik maar de toena
me in aantal is momenteel gering. Enerzijds hebben de technische problemen veel poten
tiële gebruikers kopschuw gemaakt en anderzijds heerst er al weer enkele jaren rust aan
het energieprijzenfront.
Op het gebied van warmtepompen was weinig nieuws te bespeuren. Warmteterugwinning
bij de melkkoeling vindt algemeen toepassing. Bedrijven met 20 koeien en meer wordt al
geadviseerd een melkwarmtepomp aan te schaffen.
Bij stalluchtwarmtepompen waren 6 firma's vertegenwoordigd. Volgens een fabrikant was
de ontwikkeling in Duitsland stil komen te liggen door de technische problemen in bet be
gin en omdat de subsidiekraan was dichtgedraaid.
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Er is met name in Zuid-Duitsland nog altijd veel belangstelling voor hooiwinning en hooi
drogen. De laatste jaren wordt bij hooi drogen op bescheiden schaal gebruik gemaakt van
zonnecollectoren. De investering in een dergelijke installatie wordt alleen bij nieuwbouw
aanbevolen. Een firma toonde een zonnecollectorensysteem gecombineerd met het dro
gen van hooi, geperst in grote ronde balen. Deze installatie zou gras vanaf 50% droge stof
kunnen drogen.
Mestverwerking
In twee deelstaten is op het ogenblik een verordening van kracht waarbij bepaald is dat
geen mest uitgereden mag worden tussen eind oktober en begin februari. Bovendien mag
niet meer dan 240 kg per ha totaal aan stikstof uit mest aangewend worden. Er waren wat
meer mestscheiders te zien waarbij de nadruk werd gelegd op de goede afzetmogelijkhe
den van het dikke deel van de gescheiden mest in vooral de sfeer van de (hobby)tuinen.
Vrijwel iedere firma die iets met mest heeft te maken heeft een mestbeluchter in zijn ver
koopprogramma, ondanks de negatieve geluiden van de officiële voorlichting over de mo
gelijkheden van dergelijke apparatuur.
De laatste jaren is in Duitsland erg veel aandacht besteed aan een betere verdeling van
mest die uitgebracht wordt op bouw- of weiland. Dit heeft geresulteerd in mestberegeningsmachines en aanpassingen aan bestaande vacuüm mestzuigers. Vooral de pende
lende mestverdelers en de mestwagens met meerdere uitstroomopeningen (met ketsplaat)
waren sterk vertegenwoordigd. De vacuüm mestzuiger met verdeler zoals die in Neder
land veel gebruikt wordt, werd weinig (meer) aangetroffen.
Gebouwen
Er werden veel inrichtingsmogelijkheden voor grupstallen getoond. Overigens was de in
druk dat de belangstelling voor vastzetsystemen wat afneemt en dat de belangstelling voor
het makkelijk vastzetten van hangnylons toeneemt.
Op het gebied van inrichting van de ligboxenstallen was weinig uniformiteit te bespeuren.
Iedere firma lijkt hier zijn eigen ideeën gestalte te willen geven.
Dieren
Traditioneel wordt op de DLG veel ruimte gegeven aan vee en de bijbehorende veekeurin
gen. Van het melkvee waren zeker een 10-tal rassen te bewonderen. Opvallend was dat
de produktie van de topdieren van de verschillende rassen elkaar weinig ontliepen.
Aandacht kreeg de vleesproduktiegeschiktheid van de HF-stierkalveren. Er werden groei
cijfers van 1700 gram per dag genoemd. Overigens is uit onderzoek in Kiel gebleken dat
men bij de HF-stieren de eerste 10 maanden moet streven naar een groei van maximaal
900 gram per dag. Daarna kan men een hogere groeisnelheid nastreven (ca. 1100
gram/dag). Dit alles om te voorkomen dat de slachtkwaliteit teveel lijdt.
Voedergewassen en gras
Er werd vrij veel aandacht besteed aan voederbieten. In Duitsland wordt per jaar ca.
100.000 ha voerbieten geteeld. Verder was er een groot assortiment aan maisgrassen. In
Duitsland wordt al enkele jaren mais onder plastic gezaaid. De meerkosten t.o.v. normaal
zaaien bedragen ca. DM 1000/ha. Het wordt alleen aanbevolen voor gronden waar de teelt
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van mais zonder plastic anders zo goed als onmogelijk is. Ook aan stoppelknollen, blad
kool, lucerne en klaver werd vrij veel aandacht besteed.
Een nieuwe ontwikkeling op gebied van graszaad was ingehuld zaad (vergelijkbaar met
gepilleerd bietenzaad). In het omhullingsmateriaal worden fungiciden, insecticiden, voe
dingsstoffen en sporenelementen verwerkt waardoor het kiemplantje een betere overle
vingskans zou hebben.
Voederwinning
Aan de ronde-balenpersen werd evenals op de RAI ruim aandacht gegeven. Het binden
met een net of met folie krijgt meer aandacht. Men kan er de capaciteit mee verhogen. Aan
het inkuilen van ronde balen in aparte zakken werd enige aandacht besteed. Er was een
vrij groot aantal zelfrijdende en getrokken hakselaars te zien voor het hakselen van gras.
Het aantal toevoegmiddelen viel tegen. Op de hele beurs waren slechts 3 middelen. Op
het gebied van melasse was helemaal niets.
Bedrijfsbeheer
Er was minder ruimte ingeruimd voor minicomputersystemen dan twee jaar geleden. De
indruk bestond dat de software-ontwikkeling voor de landbouw nog in de kinderschoenen
staat. Wel werd veel propaganda gemaakt voor viewdata. Op het gebied van procescom
puters werd weinig nieuws vertoond.
Rundveehouderij in Frankrijk
Aan een studiereis van stikstofproefbedrijfhouders naar Normandie en Bretagne (Frank
rijk) is deelgenomen door ir. G. J. Wisselink, ing. J. A. Keuning en ing. L. E. M. Rompelberg. Er zijn van 25-29 juni 1984 proef- en praktijkbedrijven bezocht om een indruk te krij
gen van de veehouderij in deze gebieden. Ondanks het feit dat enkele goede bedrijven
bezocht zijn, is de indruk dat het niveau van de rundveehouderij gemiddeld lager is dan in
Nederland. Opvallend is de goedkope huisvesting. Het graslandgebruik kan naar onze be
grippen nog aanzienlijk verbeteren.
Gezien het overbezette programma was slechts beperkt tijd beschikbaar voor een bezoek
aan de proefboerderij van het IFCF in La Jailliere. Dit is een interessant proefbedrijf waar
onderzoek gedaan wordt met aanknopingspunten voor Nederlandse omstandigheden.
Europees graslandcongres in Noorwegen
In Às, vlakbij Oslo, werd van 27 tot en met 30 juni 1984 door ir. H. Korevaar en ir. P. J. M.
Snijders deelgenomen aan de 10e Algemene Vergadering van de Europese Grasland Fe
deratie. Het onderwerp was de invloed van het klimaat op de produktie en kwaliteit van
gras. De invloed van temperatuur en daglengte komt in Noorwegen sterk tot uiting in de
botanische samenstelling. Timothee is er de belangrijkste soort. Ook de veredeling van
andere winterharde soorten, tot zelfs rietgras toe, kreeg in de inleidingen en posters vrij
veel aandacht.
Tijdens de excursie die aan dit congres vooraf ging is een gedeelte van Zuidwest-Noorwegen in de omgeving van Stavanger bezocht en is het graslandgebruik bekeken zoals dat
op de hogere delen (tot ca. 1000 m) van Zuid-Noorwegen plaatsvindt.
Zuidwest-Noorwegen heeft een vrij mild klimaat door de invloed van de warme golfstroom
en kent een vrij intensieve bedrijfsvoering. Opvallend is de sterke tendens tot zomerstal113

voedering. Het gras wordt gemaaid met een getrokken kleine maaikneuzer. Bij het inkuilen
wordt tijdens het hakselen mierezuur toegevoegd. Het gras wordt ingekuild in de in de
schuur ingebouwde torensilo's. Een probleem vormt het vele perssap; lozing ervan is ver
boden. Soms wordt het bij het voeren over het voer gegoten; soms wordt het net als gier
over het land uitgereden.
De stal is steeds tegen een helling gebouwd en bestaat uit 2 of 3 verdiepingen. Boven de
berging van de werktuigen en het voer, beneden de stal waar de koeien staan aangebon
den en daaronder weer de mestkelder, die soms nog zo hoog ligt dat de drijfmest vanzelf
in de drijfmesttank loopt.
In de hoger gelegen meer bergachtige gebieden is de landbouw veel extensiever. Veel
percelen liggen vol grote stenen wat machinaal bewerken onmogelijk maakt. Zijn de hellin
gen vrij van stenen, dan zijn zelfs erg steile hellingen nog in gebruik, hetgeen lang niet
gevaarloos blijkt te zijn.
De landbouw in Noorwegen is sterk gebonden aan een quoterings- en subsidiestelsel, dat
erg ingewikkeld overkomt bij een buitenstaander. Het is erop gericht om enerzijds overpro
duce tegen te gaan en anderzijds in de moeilijk bewerkbare gebieden er voor te zorgen
dat er toch boeren blijven. Dit laatste is voor het onderhoud en de bewoonbaarheid van het
land en ook voor het toerisme van groot belang.
Ierland: het Nieuw-Zeeland van West Europa
Met het doel de mogelijkheden en ontwikkelingen van „low-input" systemen in melk- en
vleesproduktie met een sterk accent op de benutting van grasland te bestuderen heeft het
bestuur van het ROC De Vlierd een studiereis naar Ierland gemaakt. Namens het PR nam
ir. M. C. Verboon deel aan deze reis. De reis duurde van 8-13 september 1984. Drie on
derzoekinstellingen, drie praktijkbedrijven en één coöperatie met zuivel- en levensmiddelenproduktie met dienstverlenende activiteiten zijn bezocht. Ze waren alle gelegen in het
oosten en zuid-oosten tussen Dublin en Cork.
Tijdens de gesprekken werd men telkens geconfronteerd met een filosofie voor de produktiesystemen in de veehouderij die ontleend waren aan de Nieuw-Zeelandse veehouderij.
Gedoeld werd op de zeer gunstige klimaatsomstandigheden voor de grasproduktie en kor
te stalperiode en het daarop gebaseerde produktiesysteem: benutting van gras door
koeien die alle in korte tijd vlak voor het begin van de weideperiode afkalven. Ook de ster
ke afhankelijkheid van de export van zuivelprodukten en vlees doet hen naar de laagste
kostprijs zoeken.
In het onderzoek wordt nogal wat aandacht besteed aan de graslandbenutting in bewei
dingssystemen voor melkvee, inclusief het „Dutch-system" dat tot nu toe qua opbrengst
van grasland en produktie per koe gunstig uitkomt. Wel vond men het een complex sys
teem waarbij de kwaliteit van de grassilage soms slecht kon zijn. Vrij uitgebreid was ook
het onderzoek naar de voederwaarde van vers gras voor melkkoeien onder bewegingsom
standigheden. De verteerbaarheid en de opname zijn de belangrijkste parameters.
Onder de Ierse klimaatsomstandigheden is voordragen niet goed mogelijk. Het gras wordt
gehakseld ingekuild bij rond 20% droge stof onder toevoeging van ca. 3 I mierezuur-85%
per ton vers produkt. Omdat het goedkoper is, gebeurt het nu ook met zwavelzuur-45% in
dezelfde hoeveelheid. Het probleem van perssap was nog niet afdoende opgelost. Alge
meen werd voordragen tot 30%, waarbij geen perssap meer vrijkomt, praktisch niet haal
baar geacht. Gezocht wordt naar verzamelen en in een of andere vorm van verstrekken in
het voer.
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In ontwikkeling is een „DAIRY-MIS" systeem (management-information-system). Het is
operationeel op een aantal praktijkbedrijven begeleid door het onderzoek. De bedoeling is
dat „Dairymis" in de toekomst ook voorspellende waarde krijgt en attentiepunten gaat aan
geven. Nu wordt nog veel basismateriaal verwerkt en weergegeven per bedrijf zoals melkopbrengst per koe en ha, krachtvoer, kunstmestgebruik, graslandgebruik, hoeveelheid en
kwaliteit silage, veedichtheid, uitstoot en sterfte. Het gaat erom bedrijfsbeslissingen mede
te onderbouwen op eigen gegevens.
De vleesproduktie wordt algemeen gedaan met ossen die geweid en op stal met grassilage gevoerd worden. Ter verbetering van de groei van de ossen wordt na castratie op een
leeftijd van ca. 6 maanden 4 tot 5 keer in hun leven tot ca. 2,5 jaar een capsule met groeibevorderend hormoon onder de huid van het oor geïmplanteerd. In vergelijking met niet
met anabole stoffen behandelde dieren werd een meergroei van 50 kg als karkas bereikt.
Enige zorg omtrent residuen (hoewel tot nu toe niet aangetoond) of geruststelling van de
publieke opinie hebben mogelijk aanleiding gegeven het residu-onderzoek diepergaand te
bestuderen.
Op de bezochte praktijkbedrijven was de produktie op hoog niveau (5000-5500 kg per koe
per jaar) met hoge stikstofgiften (400 kg kunstmest per seizoen) maar met een beperkte
krachtvoerhoeveelheid (tot 900 kg per koe). De indruk werd verkregen dat de onderzoek
resultaten op deze bedrijven goed werden toegepast. Vooral de toekomstige generatie jon
ge boeren lijkt een uitstekende en sterk praktische opleiding te kunnen krijgen.
Betekenis van voorlichting en praktijkonderzoek voor Engelse rundveehouderij
Van 9-14 september 1984 brachten ing. C. van Bruggen, ir. J. Doornbos en dr. ir. A. Osinga een bezoek aan Engeland en Wales om te kijken hoe de „PR"-taken daar worden uitge
voerd. Helaas kon ir. C. Janmaat geen deel uitmaken van het reisgezelschap door de su
perheffingsperikelen. Er werden instituten (Hurley-grasland en Shinfield-melkvee), prak
tijkbedrijven, regionale kantoren en divisiekantoren van ADAS (rijkslandbouwvoorlichtingsdienst) en 2 regionale onderzoekcentra bezocht. Het programma was zeer goed in
elkaar gestoken door dr. Mulholland van de centrale directie van ADAS en voldeed precies
aan de wensen die door de bezoekers kenbaar waren gemaakt.
Ook in Engeland zijn het de bedrijfsvoorlichters (bv) die het contact met de veehouder on
derhouden (1 op 2 à 400 bedrijven). Deze bv's worden bijgestaan door diverse specialis
ten. Er is geen centrale coaching en begeleiding. Er zijn wel 1 à 2 keer per jaar bijeenkom
sten waar men elkaar kan ontmoeten, maar deze zijn niet gestructureerd. Mondelinge
overdracht van kennis en ervaring van en naar de instituten vindt heel weinig plaats. Men
moet het dus hebben van het lezen en ook in Engeland en Wales vindt men dat de bv daar
te weinig tijd voor beschikbaar heeft.
De indruk is gewekt dat vooral op het gebied van de bedrijfseconomische administratie
reeds veel is gecomputeriseerd. Kennelijk worden in Engeland en Wales de ontwikke
lingen niet geremd door een bureaucratie die alles wil of moet uniformeren.
Plemontesefokkerij in Italië
Het gebruik van Piemontese-stieren bij het ondereind van de veestapel neemt in Neder
land nog steeds toe. Daarom is de ontwikkeling van de Piemontesefokkerij in Italië van
direct belang voor de Nederlandse veehouderij. Ir. D. Oostendorp bracht van 10 tot en met
13 september 1984 een bezoek aan Piemonte samen met enkele vertegenwoordigers van
veehouderijorganisaties in Limburg.
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In 1983 waren er 268.000 Piemontese koeien in Italië, waarvan 161.000 in de provincie
Cuneo. Ongeveer 20.000 koeien waren ingeschreven in het Piemontese Stamboek. Het
grootste deel van deze koeien wordt in kleine eenheden gehouden; 55% in koppels van
minder dan 10 koeien, 40% in koppels van 10 tot 50 koeien en 5% in koppels van meer
dan 50 koeien. Als vleesras is het bijzonder dat de koeien ook gemolken worden. De kal
veren worden in zeer uiteenlopende perioden bij de moeder gezoogd.
Door het Stamboek wordt er naar gestreefd om een dikbiltype te fokken met zo weinig mo
gelijk moeilijke geboorten c.q. keizersneden. Bij vaarzen gaf 15% van de gebruikte stieren
geen keizersnede, bij 1e kalfskoeien was dit 41% en bij oudere koeien gaf 45% van de
gebruikte stieren geen noodzaak tot keizersnede. Bij alle geregistreerde geboorten was
het percentage keizersneden in 1983 4,66%. In de omgeving van Cuneo wordt een opfokstation gebouwd voor de Eigen Prestatie Toets van proefstieren.
Schotland
Van 2-5 oktober 1984 werd door J. W. F. Hijink deelgenomen aan de vijfde bijeenkomst
van de „Europese Grazing Workshop" op Hill Farming Research Organisation te Edin
burgh. Op deze bijeenkomst werd gesproken over opzetten en technieken om de grasop
name bij een laag grasaanbod te meten, zowel onder extensieve als onder intensieve om
standigheden. In totaal werden 15 voordrachten gehouden en bediscussieerd. Enkele in
drukken worden hier weergegeven.
Het meten van de grasopname onder marginale omstandigheden is erg moeilijk. Uitmaaitechnieken zijn niet mogelijk. Getracht wordt de grasopname te schatten uit het dierge
drag, de grasduur, de hapgrootte en het aantal happen per tijdseenheid. Het een en ander
tracht men elektronisch te registreren. Verder kwam naar voren dat het gebruik van n-alkanen in plaats van chroomdioxyde (voor de indirecte methode) perspectieven voor de toe
komst biedt.
In het kader van de workshop werden excursies georganiseerd naar het Glensaugh Re
search Station, het Hartwood Experimental Station en naar de Langhill Dairy Farm. In
Glensaugh werden de proeven en systemen onder extensieve omstandigheden bezichtigd
(schapen op deels „gras" en deels heide). In Hartwood werden technieken gedemon
streerd om de grasopname te bepalen en op Longhill werden voederproeven bekeken.
PROJECTEN
Technisch advies voor Saoedi-Arabisch melkveebedrijf
Na een verzoek daartoe van de agrarisch adviseur van een groot melkveebedrijf via de
landbouwattaché te Ryad (Saoedië-Arabië) verbleef ing. C. van Bruggen na overleg met
de afdeling Exportbevordering van 3 tot en met 21 oktober 1983 aldaar.
Het bedrijf ligt midden in de woestijn en heeft een omvang van ca. 2500 melkkoeien. In
februari 1983 werden ca. 2000 drachtige vaarzen geïmporteerd waarvan 1500 door Ne
derlandse exporteurs. Het bedrijf is zeer ambitieus opgezet met 8 zogenaamde center pi
vots (zelfrijdende automatische beregeningsinstallaties). Elke center pivot beslaat 80 ha
voor ruwvoederwinning en tarweteelt. De ruwvoerdervoorziening bestaat uit 1/3 lucerne, Va
Rhodesgras en 1/3 Soedangras. Er zijn silo's voor het opslaan van eigen krachtvoercomponenten. Er hoort ook een zuivelfabriek bij het bedrijf.
De bedrijfsvoering vindt plaats door een Deens managementteam van ongeveer 20 men116

sen. Doordat de technische voorzieningen onvoldoende op elkaar waren afgestemd, bleek
het management niet optimaal te kunnen functioneren. Er is een rapport met aanbevelin
gen gemaakt om het management van de verschillende bedrijfsfacetten beter op elkaar af
te stemmen.
Veeteeltproject Pakistan
Van 12 november tot 3 december 1983 werd dit project bezocht door een „review missie",
waarvan naast drs. P. H. Bool (CDI), dr. E. J. van der Kuip en drs. S. van der Zwaag ir. S.
Schukking deel uit maakte.
Het door Nederland geleverde vee op het fokveebedrijf in Harichand, waar men stieren
voor Kl-doeieinden produceert, doet het naar omstandigheden redelijk wel. Vooral in de
winterperiode doen zich niet zoveel problemen voor. De dieren grazen dan overdag op een
mengsel van gerst en Alexandrijnse klaver. In de zomerperiode is het overdag buiten te
warm voor de dieren. Bovendien beschikt men voor die periode nog niet over weiland, zo
dat dan overwegend geconserveerd voer als ruwvoer wordt verstrekt. In dat seizoen doen
zich dan ook meer problemen voor wat betreft de gezondheid van het vee.
De proefboerderij van het Veterinairy Research Institute te Surezai is nagenoeg operatio
neel. Het vee is reeds overgebracht naar de stallen die in 1983 gereed zijn gekomen. Ook
de regeninstallatie kon eind 1983 in gebruik worden genomen. De hoeveelheid water be
schikbaar voor de teelt van voedergewassen is nog aan de krappe kant, met name in de
zomer. Melkkoelapparatuur, onmisbaar in de zomer, is ook nog niet aanwezig, maar wordt
in 1984 uit Nederland verwacht. Al met al laat het project vooruitgang zien, zij het lang
zaam.
Eind 1983 is een voorstel voor de verdere samenwerking op veehouderijgebied in de
NWFP met Pakistan besproken. Daarna zullen voor de diverse projectonderdelen werk
plannen voor de komende jaren worden uitgewerkt.
Mogelijkheden voor uitbreiding Egyptische melkveehouderij
Van 7 tot 16 januari nam ing. C. van Bruggen op verzoek van een Egyptische topcoöperatie deel aan een missie die moest onderzoeken in hoeverre de voorgenomen melkproduktie-uitbreiding en het stichten van enkele zuivelfabrieken levensvatbaar is. Egypte is een
land met 50 miljoen consumenten. De missie bestond uit het onderzoeken van drie onder
delen, namelijk de veehouderij, de zuivel, en de financiën. De afdeling Exportbevordering
van het Ministerie van Landbouw en Visserij begeleidde deze missie en stelde deze sa
men.
Wat het veehouderijgedeelte betreft kon vastgesteld worden, dat ca. vijf procent van de
nationale veestapel op grote en heel grote melkveebedrijven wordt gehouden. Veelal is het
een kopie van de Saoedische melkveehouderij, die op haar beurt weer veel trekken van de
Amerikaanse (met name Californische) bedrijven vertoont. De feitelijke doelgroep is de
kleine particuliere melkveehouder met 3 tot 10 dieren in de Nijldelta. Deze mensen hebben
hun melkdieren als regel naast hun intensief volle-grondstuinbouwbedrijf van enkele ha's.
De produktie van de dieren is erg laag. Stimulering van het particuliere bedrijf heeft mo
menteel de politieke wind mee.
Er zijn aanbevelingen gedaan om een aantal voorbeeld-gezinsbedrijven te stichten. De
omvang van deze voorbeeldbedrijven zou 15 tot 20 goed produktieve melkdieren moeten
zijn, met Nederlandse begeleiding.
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Opzet van een vleesproducerend bedrijf in Saoedië-Arabië
Op verzoek van de afdeling Exportbevordering bracht ing. C. van Bruggen van 1 maart tot
10 maart een bezoek aan Jeddah en omgeving. Ongeveer 50 km buiten Jeddah is door
een sjeik een vleesveebedrijf gestart.
Er is een zeer uitdagende studie gemaakt die uitgaat van een jaarproduktie van 40.000
dieren. Peze dieren zouden op een leeftijd van 6 maanden uit verschillende landen inge
voerd moeten worden en in de feed lots slachtrijp gemaakt worden. Bij de bouw, en bij de
verzorging van de reeds aanwezige dieren werden zoveel teleurstellingen ondervonden
dat de eigenaar het totale management aan een Nederlandse firma wil uitbesteden.
Er is bekeken op welke wijze deze opzet een kans van slagen heeft. Daarnaast zijn voor
stellen tot technische aanpassingen in de bedrijfsopzet gedaan.
Grootschalige melkveehouderij in Burundi
Op verzoek van een externe opdrachtgever werd een plan gemaakt voor een melkveebe
drijf met 1000 koeien in Burundi. Dit bedrijf moet de import van melk in dit land, die nu ca.
10.0001 per dag bedraagt, vervangen.
In het kader van de gemaakte studie brachten dr. ir. A. Osinga en ir. S. Schukking tezamen
met ing. D. Swierstra van het IMAG van 8-15 mei 1984 een bezoek aan Burundi ter bestu
dering van de situatie ter plaatse, de infrastructuur en de beschikbare diensten. Het kli
maat op de geplande locatie is van dien aard, dat het houden van zwartbonte koeien goed
mogelijk moet zijn.
Het is de bedoeling, dat dit bedrijf komt te liggen vlakbij de hoofdstad Bujumbura, niet ver
van een brouwerij, waar elke dag ca. 30 ton bierbostel beschikbaar komt. Het rantsoen
van het vee zal, naast snijmaissilage, dan ook voor een belangrijk deel uit bierbostel be
staan. Het is nog niet bekend wanneer begonnen zal worden met de uitvoeringsfase van
het project.
Onderzoek voor het Dairy Development Project in Kenya
Op verzoek van de projectleider van het Dairy Development Project, ir. G. C. J. Voskuil,
werd van 2-13 juni 1984 door ir. S. Schukking wederom een bezoek gebracht aan Kenya.
Het doel van dit bezoek betrof in eerste instantie het onderzoek, dat voor het project wordt
uitgevoerd door een onderzoeker van het projectteam, ir. A. P. Wouters. Deze is gestatio
neerd op het National Animal Husbandry Research Station (NAHRS) in Naivasha. Tevens
werd een kort bezoek gebracht aan het district Kilifi, waar de laatste tijd steeds meer oli
fantsgras wordt ingekuild.
Het onderzoek begint goed op gang te komen. Sinds de installatie van een nieuwe pomp
kunnen de proefvelden nu in droge perioden worden beregend. Dat was dit jaar hard no
dig, omdat Centraal Kenya een periode van uitzonderlijke droogte doormaakt door het uit
blijven van de lange regenperiode. Dank zij de beregening kon voldoende olifantsgras
worden geteeld voor een voeropnameproef met melkkoeien. Hierbij zijn 2 stadia, namelijk
een ca. 1 m en een ca. 1,50 m lang gewas, met elkaar vergeleken.
Naast olifantsgras wordt ook aandacht besteed aan andere gewassen en aan vlinderbloe
migen zoals luzerne en leucaena. Een proefje met voederbieten liet een opbrengst van ca.
15 ton droge stof per ha zien. De bewaring van dunne mest, de verliezen daarbij en de
benutting van de minerale bestanddelen bij aanwending op olifantsgras is een ander on
derzoeksobject.
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Ir. Wouters, onderzoeker bij
het Dairy Development Pro
ject in Kenya, in een proef
veld met jong olifantsgras.

Het afgelopen jaar is ook een aantal proefkuilen gemaakt van voorgedroogd olifantsgras.
Het voordragen leidde ook hier tot lagere inkuilverliezen en een betere kuilkwaliteit. Bij het
voeren deden zich hoegenaamd geen broeiproblemen voor. Voortzetting van dit onder
zoek is zeker zinvol.
In het district Kilifi is een eenvoudige hakselaar ontwikkeld, die weinig onderhoud vraagt
en waarmee olifantsgras in meer of minder korte stukken kan worden gesneden. Voor de
ze hakselaar, die werkt volgens het principe van een papiersnijder, bestaat in de praktijk
grote belangstelling. Het hakselprobleem bij olifantsgras lijkt met deze ontwikkeling goed
deels te zijn opgelost.

Coöperatief veehouden in Spanje
Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reisde ir. S. Schukking van 1-8 september 1984 naar Spanje. Het doel was een plan te beoordelen voor het
opzetten van een veebedrijf door een coöperatie gevormd door 21 teruggekeerde gastar
beiders met hun gezinnen. Deze coöperatie beschikt in de provincie Andalusië in het zui
den van Spanje reeds over een bedrijf van 250 ha waarop tot nu toe akkerbouw en tuin
bouw wordt bedreven.
Omdat het eerste plan voor het veebedrijf, dat in Spanje was gemaakt, volgens ons op een
aantal uitgangspunten de nodige correcties behoefde, werd besloten om tezamen met ing.
J. Ovinge een volledig nieuw plan met een daaraan gekoppelde haalbaarheidsstudie te
maken. De uitkomst van deze studie liet een veel lager rendement van het geïnvesteerde
kapitaal zien dan de Spaanse studie. Het houden van melkvee bleek voor de coöperatie
alleen maar interessant te zijn indien middels verwerking van de melk op het veebedrijf
zelf een veel hogere prijs kan worden gerealiseerd dan bij levering aan een melkfabriek.
Enkele andere coöperaties in Spanje zijn er op deze wijze reeds in geslaagd een goed
renderend melkveebedrijf op te zetten. Zo werd bijvoorbeeld een bedrijf bij Granada be
zocht, dat ca. 300 melkkoeien had met een produktie van bijna 7000 liter melk. De melk
werd op het bedrijf gepasteuriseerd en verpakt in plastic zakjes. Aldus verwerkt bracht de
melk ca. 35 cent per liter meer op dan bij levering aan een melkfabriek!
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ONDERZOEKPROJECTEN
Het nummer voor de titel is het projectnummer. V = vleesvee, S = schapen, P = paarden, geen letter
= melkvee.

Grasland en voedergewassen
24
129
177
178
214
220
240
246
247
248
249
250
251
252
261

Vergelijking van grasmengsels en -soorten bij verschillende gebruikswijzen en milieu-omstan
digheden.
Frequentie en oorzaken van urinebrandplekken.
Bestrijding van ongewenste grassoorten in grasland.
Invloed van beheersbeperkingen op grasland op de bruto-produktie van grasland.
Onderzoek naar optimale waterhoeveelheid en het tijdstip van aanwending bij beregening van
grasland.
Ziekten en plagen in grasland.
Voorspelling van de graslandproduktie in het kader van een FAO Sub Network op Lowland
grassland in de gematigde klimaatzone.
Invloed van beheersbeperkingen op grasland op produktie, voederwaarde en botanische sa
menstelling.
Vertrappingsverliezen op grasland met onvoldoende draagkracht van de zode.
Grasgroei en stikstofbemesting bij standweiden.
Meten van stikstofverliezen bij bemesting als gevolg van NH3-vervluchtiging.
Verloop van de bemestingstoestand op grasland onder praktijkomstandigheden.
Benutting van stikstof, fosfaat en kali uit drijfmest bij verschillende methoden en tijdstippen van
aanwending op grasland.
Hoe te voldoen aan normgetallen van fosfaat in gras door middel van bemesting.
Optimalisering van de stikstofbemesting op grasland in de zomer en najaar.

Voederwinning
33
207
221
257

Opslag en bewaring van ruwvoer.
Inkuilen onder ongunstige omstandigheden.
Bemonstering en m3-gewichtbepaling in ruwvoer.
Inkuilen van leguminosen.

Voeding en voersystemen
V152 Invloed van de aard en samenstelling van het voer en van de hoeveelheid op de groei van stie
ren voor de vleesproduktie.
156
Doelmatige methoden van ruwvoer en krachtvoerverstrekking aan melkvee.
167
Produktie en gezondheid van melkvee bij diverse methoden van ruwvoer- en krachtvoerver
strekking.
168
Invloed van het energieniveau op groei en ontwikkeling van jongvee.
170
Onderlinge beïnvloeding in opname van voedermiddelen bij melkvee.
183
Opname van diverse voedermiddelen door melkvee.
184
Voedingssystemen voor jongvee inde winter.
212
Invloed van het graslandaanbod bij beweiding op de dier- en graslandproduktie.
213
Invloed van dier- en voerfactoren op de voeropname bij melkvee in de winter.
P 235 Bepalen van groei, gewicht en ontwikkeling van jonge paarden.
P 237 Beweidingssystemen voor de paardenhouderij.
P 242 Voederwaardebepaling van voedermiddelen voor paarden.
P 243 Toetsing in de praktijk van voedernormen voor paarden.
258
Invloed van het beweidingssysteem op de beweidingsverliezen.
259
Voeding en verzorging hoogproduktief vee.
263
Invloed van de methode en het tijdstip van aanwending van drijfmest op het graslandgebruik
en de melkproduktie.
P 264 Opname van ruwvoer door paarden.
V 265 Invloed van de hoeveelheid melk en soorten krachtvoer op de groei van stieren bestemd voor
de roodvleesproduktie.
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Fokkerij en voortplanting
134

Het effect van een rotatiekruising bij rundvee gericht op melkproduktie respectievelijk op melk
en vleesproduktie.
V154 Technische en economische mogelijkheden van Piemontese-kruisingen voor de rundvleesproduktie.
S174 Verhoging van het aantal lammeren per ooi door bronstinductie of kruising.
203
Ontwikkeling van fokschema's voor melkveebedrijven.

Gezondheid en welzijn
125
Maatregelen ter voorkoming van stofwisselingsziekten bij melkvee.
P 241 Diagnostiek, epizoötiologie en bestrijding van virusinfecties voorkomend op paardenbedrijven.
256
Periodieke bepaling van het celgetal in rundermelk als methode voor de beoordeling van de
uiergezondheid
131
Hygiënische en preventieve maatregelen ter verbetering van de gezondheidstoestand van het
vee.
145
Invloed van het staltype op de gezondheid van melkvee.
S148 Bestrijden uitwendige parasieten bij rundvee en schapen.
150
Management omstreeks het drachtig worden van melkvee.
157
Inrichting ligboxenstalien voor melkvee in verband met gezondheid en welzijn.
165
Invloed van huisvesting van fokkalveren op gezondheid en ontwikkeling.
V 211 Huisvesting en welzijn van vleesstieren.
218
Onderzoek naar de gevolgen van overbezetting in een ligboxenstal voor melkvee.
P 223 Onderzoek naar de ethiologie van het hoesten bij paarden op manegebedrijven.
P 236 Preventie en bestrijding van maagdarmwormen bij paarden en pony's.
Melken
160

Melkmethoden en hulpmiddelen bij het melken.

Bedrijfsgebouwen
155
S176
P 222
P 231
P 238
P 239

Ontwikkeling en beproeving van een moderne grupstal.
Eenvoudige systemen voor huisvesting en verzorging van schapen en lammeren.
Onderzoek naar de bodemopbouw van de buitenmanege.
Vergelijkend onderzoek van stalvoer- en strooiselcombinaties voor de paardenhouderij.
Testen en ontwikkelen van afrasteringsmaterialen en -methoden voor paarden en pony's.
Toepassen van hulpmiddelen en methoden voor beweging en training van paarden.

Arbeid en mechanisatie
Oriënterend onderzoek naar energiebesparende werkmethoden en -systemen in de rundvee
houderij.
164
Arbeidverbruik bij diverse werkmethoden op rundveebedrijven.
P 230 Onderzoek naar doelmatige werkmethoden voor de paardenhouderij.
159

Onderzoek in bedrijfsverband
106
117

Normatieve bedrijfsmodellen voor de rundveehouderij.
Het met behulp van lineaire programmering nagaan van de invloed van bepaalde technische
ingrepen op het bedrijfsresultaat.
118
Mogelijkheden van rundveehouderij in gebieden met beperkende bepalingen van grondge
bruik en technische voorzieningen.
119
Onderzoek naar praktisch bruikbare bedrijfsinformatie en -beheerssystemen.
V136 Onderzoek naar optimale bedrijf sopzetten voor de vleesproduktie.
138
Effect van veranderingen in het energieverbruik op de bedrijfsorganisatie en het bedrijfsresul
taat.
139
Invloed van voersystemen op melkveebedrijven op het bedrijfsresultaat.
140
Normen voor de voedervoorziening.
141
Invloed van technische ingrepen op de voedervoorzieningsdata.
169
Ontwikkelen en testen van arbeid- en grasbesparende beweidingssystemen voor melkvee.
171
Ontwikkelen van beweidingssystemen voor jongvee in de zomer.
185
Mogelijkheden en knelpunten van intensieve standweidesystemen.
198
Economische oriëntatie betreffende beheerssystemen.
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200

Toetsing van managementstrategieën in de melkveestapel met behulp van een simulatiemo• del.
204
Begrotingen in bedrijfsverband via lineaire programmering ten behoeve van de voorlichting in
de rundveehouderij.
206
Praktijkonderzoek automatische beheerssystemen voor het rundveebedrijf.
208
Bedrijfsvoering op een melkveebedrijf met een zuinig gebruik van fossiele energie.
216
Ontwikkelen van een koe-model voor het simuleren van melkveestapels.
P 224 Deelboekhoudingen voor de paardenhouderij.
226
Ontwikkeling van programma's voor micro computers ten behoeve van de rundveehouderij.
227
Bepaling van de waterbehoefte voor en de rentabiliteit van beregening van grasland voor di
verse bedrijfssystemen en gebieden.
228
Graslandgebruikssystemen en arbeidsopbrengst.
229
Bepaling van optimale bedrijfsopzetten voor de vleeskalverenhouderijen met lineaire program
mering.
244
Verbreding en aanpassing van het systeem „Normen voor voedervoorziening".
245
Berekening van de invloed van natuur-, landschaps-, en milieubeschermende maatregelen op
de graslandexploitatie en voedervoorziening.
253
Berekening van bedrijfseconomische effecten van verschillende stikstofniveaus in waterwin
gebieden.
254
Onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en aanpassing van het computerprogramma voor
het bedrijfseconomisch advies in de melkveehouderij.
255
De computerisering van het bedrijfseconomisch advies voor de melkveehouderij.
P 260 Kwantificering drafprestatie, analyse koersverloop en bestudering arbeid op draf- en renbaan.
P 262 Vaststellen van parameters voor onderzoek omtrent opfok en gebruikswaardebepaling van
paarden.
P 266 Onderzoek naar de identificatie van paarden door middel van vriesbranden.

Milieu
142
163
181
186
210
215
217
219

Berekening van de invloed van milieubeschermende maatregelen op de graslandexpioitatie en
de voedervoorziening.
Invloed van verregenen van rundmest op grasland op de benutting van de N en op het milieu.
Injecteren van drijfmest op grasland ter voorkoming van stankoverlast.
Onderzoek naar residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in melk en vlees.
Opslag en verwerking van dunne rundveemest.
Aanwenden van grote hoeveelheden runderdrijfmest bij de teelt van snijmais en de invloed
hiervan op bodem, water en nagewas gras.
Beschrijving graslandgebruik en bedrijfsvoering op bedrijven met een aan natuur- en landschapseisen aangepaste landbouw.
Mogelijkheden om voederwaarde en opname te verbeteren van ruwvoer gemaaid in een oud
stadium.

Ontwikkelingssamenwerking
197
232
233
234
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Begeleiding Dairy Development Project, Kenia.
Begeleiding van veeteeltontwikkelingsprojekten in Tanzania.
Veeteeltontwikkelingsplan NWFP, Pakistan.
Verbetering veehouderijproduktie in China.

BESTUREN, COMMISSIES EN WERKGROEPEN
waarin het PR is vertegenwoordigd.
NATIONALE RAAD VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK (NRLO)
Besturen
Afdeling dierlijke produktie. De Jong.
Programma-adviescommissies
Centrale Melkwinningscommissie. De Jong.
Commissie van overleg voor de paardenhouderij. De Jong, Bruggink.
Commissie van overleg voor de rundveehouderij. De Jong, Osinga.
Commissie van overleg voor de schapenhouderij. Oostendorp.
Programma-adviescommissie voor grasland en voedergewassen. Thomas, Snijders.
Coördinatiecommissies
Dierlijke produktie en ontwikkelingssamenwerking. Osinga.
Fokkerij-onderzoek. Osinga.
Grasland en groenvoedergewassen. Thomas.
Huisvestings- en verzorgingsonderzoek. De Jong.
Inrichting en beheer van landbouwgronden. Thomas.
Multifunctionele gebieden. Thomas.
Onderzoek bedrijfssynthese veehouderij. Boonman.
Parasitologisch onderzoek. Osinga.
Veevoedkundig onderzoek. De Jong.
Voortplantingsonderzoek. Osinga.
Contactcommissies
Bedrijfsdiergeneeskunde herkauwers. Kommerij.
Bedrijfssynthese-onderzoek rundveehouderij. De Boer, Korevaar, Wisselink.
Fokkerij en voortplanting bij schapen. Oostendorp, Wensvoort.
Gebouwen en inrichting voor rundveebedrijven. Hanekamp.
Geitenhouderij. Oostendorp.
Leverbotonderzoek. Oostendorp.
Melkwinning, melkhygiëne en mastitis. Kommerij.
Ontwikkeling begeleidingssystemen rundveebedrijven. Boonman.
Paardenfokkerij. Bruin.
Rundveefokkerij-onderzoek. Hanekamp.
Voeding, huisvesting en verzorging schapen. Van Home, Oostendorp, Sturkenboom, Wensvoort.
Voeding, huisvesting en verzorging jongvee. Boxem.
Voeding melkvee. Meijer.
Voeding roodvleesproduktie. Oostendorp, Harmsen.
Voortplanting rundvee. Kommerij.
Werkgroepen
Aanwending drijfmest in akker- en tuinbouw. Buitink.
Aanwending en benutting van organische mest op grasland. Buitink, Snijders.
Benutting van gras. Hijink, Keuning, Korevaar, Remmelink.
Mais van de Stichting Ned. Graancentrum. Van Dijk.
Opfok en huisvesting kalveren. Boxem.
Projectteam onderzoek aangepaste landbouw. De Boer, Korevaar, T. de Jong.
Silage. Corporaal, Snijders, Buitink.
Voedertechnische normen voor modellenstudies. De Boer, Meijer, Wieling.
Welzijn vleesstieren. Oostendorp, Krommerij, Harmsen, Westra.
Ziekten en plagen in grasland. Krist, Snijders.
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Overige commissies NRLO
Onderzoek minerale voeding. Thomas.
Onderzoek natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven. De Boer, Thomas.
Overlegorgaan alternatieve landbouw. Thomas.
Studiecommissie Huisvesting-gezondheid. Osinga, Wisselink.
ANDERE BESTUREN, COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Besturen
Centraal veevoederbureau. De Jong.
Groep KI en Zootechniek Mij Diergeneeskunde. Bruin.
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. De Jong.
Internationale melkveehouderijcursus. Osinga.
Interprovinciaal Overleg Aangepaste Landbouw. De Boer.
Nederlandse Vereniging van Weide- en Voederbouw. Keuning, Korevaar.
Nederlandse Texels Schapenstamboek. Oostendorp.
Regionale Onderzoek Centra: Bosma Zathe, Cranendonck, Heino, De Vlierd, Zegveld, Verboon
Regionaal Onderzoekcentrum Brunssum. De Jong.
Commissies
Adviescommissie cursussen rundvleesprod. onderwijscentrum Barneveld. Oostendorp.
Begeleidingscommissie CMMB. De Jong.
Begeleidingscommissie Rundveeclassificatie PVV. Oostendorp.
Begeleidingscommissie van het onderzoek investeringsregeling. Thomas.
Centraal Gesprek Snijmais. Dapper, Everts, Verboon, Westera.

De donateursdag van het PR is dit jaar wel verregend, maar niet in het water gevallen
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College voor gecommiteerden HAS Dronten. De Jong.
College voor gecommiteerden HAS Leeuwarden. Osinga.
Commissie Bemonstering Moeilijke Produkten. Van Dijk, Corporaal.
Commissie Cursus proefmedewerker. Jagtenberg.
Commissie Draf- en rensport. Bruin, Smolders.
Commissie Kwaliteitseisen „Kuilvoerfolies". Van Dijk, Schukking.
Commissie Rundveehouderij IJsselmeerpolders. Verboon.
Commissie Staal in de Boerderijbouw. Gels.
Commissie Stikstofproefbedrijven. Den Boer, Keuning, Kommerij, Rompelberg, Thomas, Wisselink.
Commissie van Bijstand v.h. NMI. Thomas.
Commissie van Beheer onderzoek aangepaste landbouw. De Boer.
Commissie Welzijn Vleeskalveren VD. Oostendorp.
Contactcommissie bedrijfstakdeskundigen. Hengeveld, Ovinge, Wieling.
Contactcommissie Loonwerk. Hengeveld.
Contactcommissie Ruitersport en ruitertoerisme. Bruggink.
Contactgroep Cultuurtechnische ingrepen bij grasland. Snijders.
Contactgroep Gezondheidszorg rundvee. Kommerij.
Contactgroep Nederlandse Kwekersbond. Van Dijk.
Coördinatiecommissie Bedrijfsingenieurs Oostelijk Flevoland. Van Bruggen.
Cursus Proeftechniek. Verboon.
Gecommiteerden kadercursus praktijkscholen. Boonman, De Jong, Meijer, Thomas, Osinga.
Identificatie registratie nuchtere kalveren. Oostendorp.
Onderzoekcommissie: ROC Bosma Zathe. Hakvoort, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC Cranendonck. Dapper, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC Heino. Everts, Verboon.
Onderzoekcomissie: ROC De Vlierd. Westra, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC Zegveld. Leusink, Verboon.
Overlegcommissie onderzoek beheerslandbouw van het LEI. De Boer.
Overlegcommissie Lucerne. Snijders, Corporaal.
Overleggroep inkuilen (NIZO). Snijders.
Overleggroep nuttig gebruik melkwarmte. Van Geneijgen, Brouwer.
Overleggroep voorlichting/onderzoek/onderwijs paardenhouderij. De Jong, Bruggink.
Overlegorgaan directeuren en hoofden onderzoekinstellingen O. Flevoland. De Jong.
PAO-cursus Gezondheidszorg LH. Osinga.
Programma-adviescommissie Specialisten Voedervoorziening. Van Dijk, Rompelberg, Thomas.
Projectgroep drijfmestinjectie. Snijders, Woldring, Everts, Krist.
Publikatiecommissie Veehouderij. Van Eldik.
Stichting Koppeling melkcontrole-veevoeding. Boonman.
Taakgroep II nitraatuitspoeling. Overvest.
Vaste Commissie van advies van de afd. Landbouw van het LEI. De Jong.
Voorlichting bouw paardesportaccommodaties en -voorzieningen. Bruggink.
Wetenschappelijke begeleidingscommissie voor het Proefbedrijf OBS Nagele. Meijer.
Werkgroepen
Afleveringsgewicht vleeskalveren. Sturkenboom.
Anaërobe verwerking van drijfmest. Bruins.
Bedrijfsvoorlichters rundvleesproduktie/schapenhouderij „Noord", „Midden" en „Zuid". Sturkenboom.
Begeleidingsgroep stikstofproefbedrijven. Keuning, Rompelberg.
Begrazingsoverleg Nederland, werkgroep Toepassing. Korevaar.
Beregening Gelderland. Mandersloot, Wieling.
Contactgroep COAL-onderzoek Waterland. De Boer, Korevaar, Leusink.
Coördinatie Onderzoek Aangepaste Landbouw. De Boer.
Deeladministratie Rundveehouderij. Hengeveld, Ovinge, Rompelberg, Wieling.
Diepvriezen hengstensperma. Bruin.
Docenten Cursus Proeftechniek (verslaggeving). Pelser.
Dopingonderzoek paarden. Bruin.
Evaluatie Beheersplannen. Thomas.
Grupstalonderzoek. Snijders.
1KB Vleeskalveren. Oostendorp.
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Kalfs- en roodvleesproduktie. Sturkenboom, Westra.
Kalverclassificatie. Oostendorp.
Koppeling melkcontrole-veevoeding. Boonman.
Kosten-batenanalyse ruilverkaveling. Hengeveld.
Lammerensterfte. Seinhorst.
Landbouw Zoommeer. Mandersloot.
MOET (Multiple Ovulatie en Embryo Transplantatie). Osinga.
Milieudruk Midden-Delfland. Hengeveld.
Nitraatuitspoeling waterwingebieden. De Jong.
Normen voedervoorziening schapen. Rompelberg, Sturkenboom.
Onderwijsprogramma NHB. Bruggink.
Onderzoek Ectoparasitica en Farmaca. Kommerij.
Onderzoek in bedrijfsverband Waiboerhoeve. Brouwer, Van Bruggen, Bruins, Buitink, Dees, Douna,
Gels, Van Geneijgen, Harmsen, Hengeveld, Horstink, Hijink, Osinga, Seinhorst, Snijders, Wisselink.
Opfok en gebruikswaardebepaling paarden. Bruin, Smolders.
Proefgebiedgroep „Blauwe Boek". Hengeveld, Laeven, Mijnhardt, Ovinge, Thiemann, Wieling,
Rompelberg.
Planningscommissie vakbladen voor de schapenhouderij „Het Schaap". Oostendorp, Sturkenboom.
Projectgroep praktijkonderzoek automatische beheerssystemen. Hanekamp, Hijink.
Ruwvoerwaardering. Thomas.
Schapenhouderij Landbouwschap. Oostendorp.
Snijmaisadviesprijs. Hengeveld.
Snijmais/grasland. Wieling.
Specialisatie Zootechniek HAS. Osinga.
Sporen boterzuurbacteriën (PZ). Snijders.
Studiegroep grote melkveebedrijven „Morgen". Van Bruggen.
Stuurgroep automatisering Proefstation. Boonman.
Stuurgroep Onderzoek Ruitersportvoorzieningen (SOR). Bruggink.
Subgroep V van de werkgroep Fytofarmacie. Kommerij.
Techn. econ. werkgroep beheersregelingen. Rompelberg, Thomas.
Vereniging tot behartiging van de belangen van Coöperatieve Grasdrogerijen in Nederland (adviseur).
Meijer.
Veterinaire begeleidingscommissie ROC De Vlierd. Kommerij, Westra.
Veterinaire begeleidingscommissie ROC Cranendonck. Kommerij, Dapper.
Vleeskalverenhouderij Landbouwschap. Oostendorp.
Vleesstierenhouderij Landbouwschap. Oostendorp.
Weidebouw van de Directie Landbouwonderwijs. Rompelberg.
Winter-zomermelk. Hengeveld, Wieling, Meijer.
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PUBLIKATIES
(september 1983-september 1984)

Boer, P. B. de
- Het COAL-onderzoek, wat is dat?. - In: Jaarverslag 1983 PR, p. 51-54, Weidebedrijf en beheer van
natuur en landschap. - Lelystad: PR, 1984, p. 6-9
- Schets van de onderzoekbedrijven in de veenweidegebieden. - In: Onderzoek naar aangepaste
landbouw (COAL onderzoek), jaaroverzicht 1983.- Den Haag: NRLO, 1984
Boer, D. J. den
en Korevaar, H. en Steg. A.
- Voederwaarde en opname van wel en niet met ammoniak ontsloten beheershooi. - In: Jaarverslag
1983 ROC Cranendonck p. 34-38
Boonman, D. C. M.
- Naar het computertijdperk van de rundveehouderij. - In: Boer en Tuinder 38 (1984) 16 aug. no.
1894, p. 15
Boxern, Tj.
- Babykalverkorrel voor jonge kalveren niet beter dan A-brok. - In: Jaarverslag ROC De Vlierd
1982/83 p. 35-38
- Ervaring met intensief omweiden van melkvee gevolgd door jongvee.- In: CLO-studiedagen 1984
- Goede jongveeopfok kost geld, slechte nog meer. - In: Fries Landbouwblad 31 aug. no. 35, p. 569
- Goede opfok is een investering met hoog rendement.- In: Boer en Tuinder 38 (1984) 1868:54
- Het kalf van vandaag is de koe van morgen. - In: P. P. Magazine 14(1984) 5:67,69
- Huisvesting van kalveren: vergelijking volledig roostervloer met ligboxen. - In: Jaarverslag 1983
Aver Heino (1984) p. 43-47
- Invloed van beweidingstechniek en ontwormingsmaatregelen op groei en immuniteitsopbouw. - In:
Verslagperiode 1983 ROC Cranendonck (1984) p. 67-71
- Jong kalf is kwetsbaar. - In: Boer en Tuinder 38 (1984) 1868:55
- Jongveeopfok: een zaak van letten op de kleintjes. - in: Ons Platteland (1984) 1 sept. no. 35, p. 15,
Ons Fries Platteland (1984) 1 sept. no. 37, p. 18
- Jongveeopfok: een zaak van op de kleintjes letten.-In: Boer en Tuinder 30 aug. no. 1896, p. 55
- Jongveeopfok: letten op de kleintjes. - In: Landbode 39 (1984) 31 aug. no. 33, p. 14
- Kalveren spenen, zorg voor een geleidelijke overgang.- In: Boerderij 69 (1984) 22 febr. p. 41
- Kalveropfok: een goede start is het halve werk.- In: P. P. Magazine 14 (1984) 1:29-31
- Kalveropfok: verdien geld met goede hygiëne en juiste speenleeftijd. - In: Boerderij 69 (1984) 1
febr. p. 34-35
- Kalveropfok in de eerste twee levensmaanden.- In: Boer en Tuinder 38 (1984) 1870:69
- Nachtweiden vooral bij warm weer zeer aantrekkelijk. - In: Boerderij 69 (1984) 15 aug., 14VE15VE
- Open frontstal: daarin blijft opfok goed gaan. - In: Jaarverslag 1983 Proefcentrum Zegveld p. 36-38
- Opname van wel of niet gehakseld tarwestro door jongvee. - In: Jaarverslag 1983 Bosma Zathe
(1984) 49-51, Landbouwmechanisatie 35 (1984) 889-892
- Stro-krachtvoerrantsoen voldoet goed voor jongvee.-In: Boerderij 69 (1983) 19okt. 18VE-19VE
- Vaars betaalt zelf een goede opfok terug. - In: De Boerderij 68 (1983) 28 sept. 6VE-7VE, Jaarver
slag 1983 PR, p. 33-38
- Vergelijking alleen overdag weidegang met alleen 's nachts weidegang. - In: Jaarverslag 1983
Proefcentrum Zegveld p. 43-47
- Weiden op etgroen: goede groei en een wapen tegen wormen. - In: Boerderij 69 (1984) 23 mei, p.
46-47
en Leusink, A. W. F.
- Tragere verhoging krachtvoergift na afkalven heeft negatief effect op meer produktie. - In: Jaarver
slag 1983 Proefcentrum Zegveld p. 1620
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en Smits, A. C.
- Vergelijking opfok van kalveren in een gesloten en een open stal. - in: Verslagperiode 1983 ROC
Cranendonck (1984) p. 61 -64
Brandt, H. NI. P.v. d.
en Overvest, J.
- Uit modelstudie blijkt: Jerseys kunnen kleine(re) bedrijven economisch perspectief bieden. - Art.
voor Bedrijfsontwikkeling (1983)
Brouwer, J.
- Hygiëne bij het melken.- In: Bedrijfsontwikkeling 15 (1984) 317-318
- Beproeving van reinigingsmiddelen. - In: Publikatie PR nr. 28 (1984) p. 52-54
en Corporaal, J.
- Kiemgetal en besmetting van melk met sporen. - In: Zuivelzicht 75 (1984) 47-48
en Geneijgen, J. van
- Energiebesparing bij melkkoeling en warmwaterbereiding. - In: Landbouwmechanisatie 35c (1984)
209-213 en Jaarverslag 1983 ROC Bosma Zathe, Verslagperiode 1983 ROC Cranendonck (1984)
p. 56-57
- Warm water in de woning via melkkoeling. - In: Jaarverslag 1983 PR, p. 65-67, Jaarverslag 1983
Proefcentrum Zegveld p. 2527 en Zuivelzicht 76 (1984) 4
- Warm water uit melk voor bedrijf en woning. - In: Boerderij 69 (1983) 19 okt. 30VE-31VE
Bruggink, A. F. J.
- Deeladministratie past bij een moderne bedrijfsvoering. - Art. voor FNRS-vakblad (1984)
- Horse branch of enterprise in the Netherlands. - Paper 35th. Annual Meeting E.A.A.P., Den Haag,
1984
- Studieclubs voor manegehouders in voorbereiding. - Art. voor FNRS-vakblad 1984, mei
en Haperen, C. J. van
- Goed graslandgebruik begint met een plan in de winter. - Art. voor De Hoefslag (1984)
Bruins, W. J.
- Arbeidsbesparing met nieuw systeem voorraadvoedering. - In: P.P. Magazine 14 (1984) 8, p. 55
- Biogas uit rundveemest: drie jaar onderzoek met propstroom-biogasinstallatie op Waiboerhoeve. Lelystad: PR, 1984. -15 p. - (Publikatie; nr. 25)
- Drie keer daags melken: twee jaar onderzoek op de Waiboerhoeve. - Lelystad: PR, 1983. - (Rap
port; nr. 89)
- Economie van zonneboilerinstallaties. - In: Publikatie PR nr. 28 (1984) p. 58-61
- Ervaringen met grote pakken kuilvoer tussen twee voerhekken. - in: Landbouwmechanisatie 35
(1984) 996-997
- Het directe energieverbruik op melkveehouderijbedrijven. - In: Landbouwmechanisatie 35 (1984)
483-485
- Gebruik van water van de melkwarmtepomp in de huishouding. - In: Publikatie PR no. 28 (1984)
55-57
- Het vergisten van rundveemest in een propstroom biogasinstallatie: verslag van 3 jaar onderzoek
op Waiboerhoeve/W. J. Bruins. - Lelystad: PR, 1984. - 34 p.- (Rapport PR; nr. 93)
- Proef met arbeidsbesparend voersysteem. - in: Jaarverslag 1983 ROC Bosma Zathe (1984) 41-45
- Uithalen en voeren met een frees-voerwagen. - In: Publikatie PR nr. 28 (1984) p. 24-27
- Zonneboiler voor warm water op vleeskalverbedrijven. - In: De kalverhouder (1984) maart
en Everts, H.
- Ervaringen met een zelfrijdend voerhek. - In: Landbouwmechanisatie 35 (1984) 265, Jaarverslag
1983 Aver Heino (1984) p. 30-32
en Geneijgen, J. van
- Zomerstalvoedering op een melkbedrijf: verslag van 8 jaar onderzoek op de Waiboerhoeve. - In:
Rapport PR; no. 91,1984
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en Leusink, A. W. F.
- Kuilvoerblokken aan het voerhek. - In: Jaarverslag 1983 Proefcentrum Zegveld p. 39-42
Buitlnk, W. J.
- Mechanisatie krachtvoerdosering in de grupstal. - In: Publikatie PR nr. 28 (1984) p. 28-31
- Mestinjectie nu ook in grasland. - In: Boer en Tuinder 38 (1984) no. 1892 p. 50-51
- Nieuwe mestinjecteur voldoet nu goed.- In: Jaarverslag 1983 PR, p. 12-14
Corporaal, J.
- Bewaarproef met eiwitrijke aardappelpersvezels. - In: Jaarverslag 1983 ROC Bosma Zathe (1984)
37-40
- Het ideale toevoegmiddel bestaat niet. - In: Boerderij 69 (1984) 23 mei, 18VE-19VE
- Inkuilen met melasse, verdeling en dosering bepalen resultaat. - In: Boerderij 69 (1984) 11 april,
16VE-17VE, 19VE
- Wat mogen we van inkuilmiddelen verwachten?. - In: Bedrijfsontwikkeling 15 (1984) 512-516
en Berenschot, W. J.
- Conservering en bewaring van eiwitrijke aardappelpersvezels. - Lelystad: PR, 1984. - 27 p. (Rapport PR; nr. 92)
en Davids, W. en Gelder, W. M. G. van
- Zwarte nachtschade in mais kan gevaarlijk zijn. - In: Boerderij 69 (1983) 5 okt. p. 45
en Harmsen, H. E.
- Inkuilen en voeren van maisglutenvoer aan vleesstieren. Lelystad: PR, 1984. - 24 p. - (Publikatie;
nr. 27)
Doeksen, J. en Wensvoort, J.
- Kruising van schapenrassen kan rentabiliteit verbeteren.- In: Boerderij 69 (1984) 22 febr. p. 50-51
Douna, M. H.
- Resultaten van een sterk gemechaniseerd melkveebedrijf. - In: Publikatie PR nr. 28 (1984) p. 4651
Dijk, H. van
- Ervaringen en richtlijnen bij inkuilen van grote pakken voorgedroogd gras. - In: Bedrijfsontwikkeling
15(1984)215-220
- Goed kuilvoer basis voor een goede kwaliteit melk. - In: Boerderij 69 (1984) 23 mei, 15VE
- Goede voederwinning betekent lage kosten. - In: P.P. Magazine 14 (1984) 3:43
- Gras zaaien nasnijmais. - In: P.P. Magazine 14 (1984) 8:39
- Inkuilen bij ongunstig weer: toevoegen - hoe en wat!. - In: P.P. Magazine 14 (1984) 5:25
- Inkuilen in grote pakken: zorgvuldig werken. - In: P.P. Magazine 13 (1983) 11:53
- Inkuilen van grote pakken vraagt extra zorg. - In: Jaarverslag 1983 PR, p. 25-28
- Kunststoffolie bij het inkuilen van ruwvoeders.- In: Kunststof en Rubber (1984) 1:4-6
- Kunststoffolie voor bewaring van kuilvoer. - In: Kunststof en rubber (1984) 6:28-30
- Melk beperken, toch grasland vernieuwen. - In: Boer en Tuinder 38 (1984) nr. 1891 p. 59, Landbo
de 39 (1984) no. 29 p. 15
- Met goed kuilvoer weinig boterzuurbacteriën.- In: Ons Fries platteland (1984) 12 mei, p. 18
- Met goed kuilvoer weinig sporen van boterzuurbacteriën in de melk. - Persbericht; nr. 200
- Neem bij afdekking van kuilvoer geen risico. - In: Boerderij 69 (1984) 11 april, 12VE-13VE
- Resultaten praktijkonderzoek Vicon pakken.- In: Jaarverslag 1983 PR, p. 22-24
- Ruwvoerbalans vereist goed meet- en rekenwerk.- In: Boerderij 69 (1983) 19 okt. p. 48-49
- Zorg dat de afdekking van uw kuilvoer in orde blijft. - In: Boerderij 69 (1984) 29 aug. p. 32-33
en Engelberts, J.
- Inkuilen met de VICON HP 1600 grootpakpers, een praktijkonderzoek. - In: Landbouwmechanisa
tie 34 (1983) 1021-1024
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en Hag, B. A. ten
- Snijmaisoogst begonnen: wordt er niet te vroeg ingekuild?. - In: Boerderij 68 (1983) 21 sept. p. 3233
en Werf, H. M. G. van der
- Late oogst snijmais. - In: Landbode 39 (1984) 28 sept. no. 37, p. 12
- Oogsttijdstip snijmais dit jaar extra belangrijk. - In: Boerderij 69 (1984) 26 sept. p. 62-63
- Volgorde snijmaisoogst dit jaar extra belangrijk. - In: Ons Platteland (1984) 29 sept. no. 39 p. 9,
Fries Landbouwblad 81 (1984) 28 sept. no. 39 p. 1809
Ettema, F. D.
- Invloed van regio en van veeslag op omzet en aanwas per koe. - In: Jaarverslag 1983 PR, p. 55-58
Everts, H.
- Bestrijding van haagwinde in mais.- In: Jaarverslag 1983 Aver Heino (1984) p. 61-63
en Werf, H. M. G. van der
- Opbrengstmogelijkheden van maisrassen als snijmais en als Corn Cob Mix. - in: Jaarverslag 1983
Aver Heino (1984) p. 66-67
Gels, J. A.
- Betonbeschermingsmiddelen en herstel van vloeren in sleufsilo's. - In: Publikatie PR no. 28 p. 7074
- De erfverharding om de boerderij. - In: P.P. Magazine 13 (1984) 8:73,75
- Goede ervaringen met afvalverbrandingssiakken. - In: Publikatie PR no. 20, p. 82-85
- Huisvesting voor paarden. - In: Publikatie PR no. 28, p. 91-92
- Resultaten en ervaringen met proefvlakken in maneges. - in: De Hoefslag (1984)
- Stalen vlechtwerk voor onverharde kavelpaden. - In: Jaarverslag 1982-1983 ROC De Vlierd p. 7173
- De toepassing van schuimbeton. - In: Jaarverslag 1983 ROC Zegveld p. 52-55
Geneijgen, J. van
- Bij inregenen van mengmest geen schade aan het gras. - In: Jaarverslag 1983 ROC Zegveld p. 24
- De Waiboerhoeve in de stalperiode 1983/1984.- In: Bedrijfsontwikkeling 15 (1984) 41-45
- Door inregenen van mengmest schoon gras. - in: Boer en Tuinder 38 (1984) 16 aug. no. 1899, p.
53
- Gelijktijdig verstrekken van ruwvoer en krachtvoer voor het voerhek. - In: Publikatie PR nr. 28
(1984) p. 32-36
- Inregenen van mengmest een goed systeem. - In: Jaarverslag 1983 PR, p. 15-16
- Onderzoek op de Waiboerhoeve in de zomerperiode 1984. - In: Bedrijfsontwikkeling 15 (1984)
416-420
- Schoon gras door inregenen van mengmest.- In: Boerderij 69 (1984) 25 juli, no. 43, p. 39
- Welkom op de Waiboerhoeve.-In: Boer en Tuinder 38 (1984) 1870:71
en Brouwer J. (1)
- Energiebesparing bij melkkoeling en warmwaterbereiding. - In: Jaarverslag 1983 ROC Bosma Zathe (1984) 32-43, Jaarverslag 1983 ROC Cranendonck p. 56-57, Landbouwmechanisatie 35
(1984)209-213
- Warm water in de woning via melkkoeling. - In: Jaarverslag PR 1983, p. 65-67
- Warm water uit melk voor bedrijf en woning. - In: Jaarverslag 1983 ROC Zegveld, 1984 p. 25-27,
Boerderij 69 (1983) 19 okt. 30VE-31VE
en Poelma, H. R.
- Het scheiden van mengmest.- In: Publikatie PR nr. 28 (1984) p. 75-80
- Bekleding en mixen vragen aandacht bij aanleg van grondput. - In: Boerderij 69 (1984) 26 sept.,
24VE-25VE
en Poelma, H. R., Zadelhoff, A.
- Mechanisch scheiden van mengmest. - In: Landbouwmechanisatie 35 (1984) 615-617
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Glas, M.
- Kalveren onthoorneri: wees er op tijd bij. - in: Boerderij 69 (1984) 18 april, p. 67
Hakvoort, B. J.
- Kom en kijk op Bosma Zathe. - In: Noordelijke landbouwbladen (1984)
- Mestaanwending en beweiding centraal op open dagen. - In: Noordelijke bladen (1984)
en Seinhorst, J. W. en Westendorp, Tj.
- Haksellengte van stro als strooimateriaal in ligboxen voor melkvee. - In: Jaarverslag 1983 ROC
Bosma Zathe (1984) p. 37-40
en Westendorp, Tj. (1)
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VOORDRACHTEN
Ir. P. B, de Boer
4 juni
17 augustus

- Het COAL-onderzoek en de oriderzoeksbedrijven in de veenweidegebieden. Inter
provinciaal Overleg over Aangepaste Landbouw, Broek in Waterland, 45 personen.
- Voortgang en eerste resultaten van het COAL-onderzoek. Contactgroep COAL-onderzoek Noord-Holland, Purmerend, 15 personen.

Ir. D. J. den Boer
17 september - Enkele saillante punten uit het congres over Efficient Grassland Farming. LBNMgroot, Vaassen, 20 personen.
16 december - Ontsluiten met vloeibare ammoniak, recente ontwikkelingen. LBNM-groot, Vaassen,
30 personen.
3 januari
- Stikstofbemesting op grasland. Cursus graslandgebruik en voederwinning, Zwolle,
20 personen.
10 mei
- De voeding van de 10.000 liter koe: consequenties voor grasland- en krachtvoergebruik. DSM, Geleen, 25 personen.
Dr. Ir. D. C. M. Boonman
3 november - Oekonomisches Management der Milchviehhaltung mit modernen Hilfsmitteln. Deut
sche Landwirtschaftsgesellschaft, Luxemburg, 150 personen.
9 december - Entwicklungen und Erfahrungen in Niederländischen Milchviehbetrieben. Landwirt
schaftskammer Hannover samen met Verkaufsgnossenschaft Hankensbüttel, Han
kensbüttel/Emmen, 350 personen.
13 februari
- Benutting van de computer op het rundveehouderijbedrijf. Bond van melkleveranciers van Nestlé Nederland B.V., Boisward, 150 personen.
26 maart
- Benutting van de computer op het rundveehouderijbedrijf. Vereniging van Melkleveranciers van Nestlé Nederland B.V., Rutten, 120 personen.
Ing. Tj. Boxem
27 september - Jongvee-opfok, Donateursdag PR, Dronten, 1400 personen.
29 en 30
- Jongvee-opfok. Studiedag Landbouwscholen, Dronten, 1200 en 1100 personen,
september
24 oktober
- Diverse voersystemen bij jongvee-opfok. Instructiedag personeel C.R. Hengelo, Bor
ne, 30 personen.
8 november - Van vaarskalf tot kalfvaars. Vereniging voor Landbouwvoorlichting „Hasselt e.o.",
Hasselt, ca. 50 personen.
16 november - Van kalf tot melkkoe. Voorlichtingsdag C.R. Hengelo en Commissies Landbouw
voorlichting, Losser/Oldenzaal en Weerselo, De Lutte, ca. 65 personen.
22 november - Opfok van kalf tot koe. Voorlichtingsbijeenkomst verenigingen van bedrijfsvoorlich
ting, Hardenberg/Gramsbergen en Slagharen, Hardenberg.
23 november - Voeding en huisvesting van kalf tot melkkoe. EVTO cursus, Purmerend, ca. 20 per
sonen
21 december - Koude opfok bij jongvee. Voorlichtingsbijeenkomst Commissie Rundveehouderij
Vessem, Vessem, ca. 85 personen.
5 januari
- Opfok van kalf tot melkvaars niet zo eenvoudig. Rundveehouderijdag, Wijchen, ca.
225 personen.
17 januari
- Opfok een belangrijk gebeuren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voorlich
tingsbijeenkomst, C.R. Hengelo en besturen OLM Diepenheim, Goor en Markelo,
Markelo, ca. 40 personen.
30 januari
- Een vaars betaalt zelf een goede opfok terug. Voorlichtingsbijeenkomst CONOP,
Emmeloord, ca. 90 personen.
7 februari
- Tijdig werken aan de toekomst. Voorlichtingsdag. Verenigingen van bedrijfsvoorlich
ting te Enter, Rijssen en Wierden, Enter, ca. 100 personen.
22 februari
- Ervaring met intensief omweiden van melkvee gevolgd door jongvee, CLO studieda
gen, Utrecht, ca. 750 personen.
8 maart
- Nieuwe inzichten en ervaringen met de opfok van kalf tot vaars. Voorlichtingsbijeen
komst Stichting Agrarisch Welzijn, Enschede, ca. 60 personen.
14 maart
- Praktijkonderzoek en resultaten bij de huisvesting en opfok van jongvee. Bijeen
komst specialisten Boerderijbouw en -inrichting Rundveehouderij, Harderwijk.
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Ing. J. Brouwer
20 december,5 januari, 1 en
7 februari
16 en 18 mei 29 mei
25 juni

Hygiëne in de stal en bij het melken. Vereniging van bedrijfsvoorlichting in Drenthe;
Assen, Sleen, Westerbroek en Hoogeveen, respectievelijk 170, 175, 125 en 150
personen.
Energiebesparing bij de melkwinning. Bedrijfsvooriichters Consulentschap Hengelo,
Heino, ca. 14 personen.
- Energiebesparing bij de melkwinning. Bedrijfsvooriichters Consulentschap Zwolle,
Heino, ca. 25 personen.
- Melkwinning in de nieuwe stal afd. 4 CRW. Themamiddag PR, Lelystad, ca. 30 per
sonen.

Ing. C. van Bruggen
26 oktober

- Wat is de invloed van het milieu op de melkproduktie? Studievereniging Noord-Ame
rikaanse Zwartbonten, Flevohof, Biddinghuizen, ca. 400 personen.
1 december - Invloed milieu op melkproduktie. Huisvesting - voeding - gezondheid. Vereniging
bedrijfsvoorlichting „Schagen", „Heerhugowaard", „Koegras", „Callantsoog", „Zijpe", Schagen, ca. 120 personen.
14 februari
- Laatste nieuws van de Waiboerhoeve. Goede produktie, lage krachtvoerkosten,
DLG afd. Nijeveen, Nijeveen, ca. 25 personen.
28 februari
- Invloed milieu op melkproduktie, in relatie tot de te verwachten superheffing. Leden
vergadering fok- en controlevereniging „Land van Heusden en Altena", Almkerk, ca.
100 personen.
20 februari
- Benutting eigen grasland. E.V.T.O. cursus, M.L.S. Gorcum, Gorcum, 18 personen.
Ir. A. F. J. Bruggink
28 februari
7 augustus

- De voeding van paarden. Kadervereniging Hippische Landbouwcursussen, Deurne,
30 personen.
- Horse branch of enterprise in the Netherlands. 35ste Jaarvergadering van de EAAP,
Den Haag, 40 personen.

Drs. G. Bruin
28 november - Onderzoek paardenhouderij. Vereniging Draf- en Rensport Professionals, Wolvega,
40 personen.
28 februari
- Onderzoek paardenhouderij. Doctoraalstudenten Zootechniek L.H., Brunssum, 40
personen.
5 maart
- Onderzoek paardenhouderij. Vereniging Draf- en Rensport Professionals, Amers
foort, 40 personen.
17 april
- Onderzoek paardenhouderij. Afdeling Limburg Kon. Ned. Mij voor Diergeneeskunde,
Heythuizen, 30 personen.
Ing. W. J. Bruins
14 november - Biogas, een verhaal met een luchtje eraan. Personeelsbijeenkomst PR, Lelystad, 60
personen.
10 januari
- Onderzoek naar beperkte eetbreedte in en buiten de stal. Themamiddag Contact-cie.
Gebouwen en Inrichting Rundvee en Contact-cie Gedrag Landbouwhuisdieren, Wageningen, ca. 30 personen.
14 maart
- Opzet en achtergrond van het energiebedrijf op de CR Waiboerhoeve. Landelijke
Boerderijbouwspecialistenvergadering, Harderwijk, 25 personen.
W. J. Buitink
15 november - Ontwikkelingen mestinjectie. NVTL, Wageningen.
19 april
- Economische kant van mestinjectie. CLA, Wageningen, 40 personen.
Ing. J. Corporaal
8 maart
15 maart
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- Opbrengstbepaling en bemonstering. Voorlichtingsbijeenkomst mais (Noord), Zwol
le, 33 personen.
- Opbrengstbepaling en bemonstering. Voorlichtingsbijeenkomst mais (Zuid), Tilburg,
22 personen.

23 mei
21 juni

- Voederwinning in Nederland. Bezoek van Noorse voorlichters, Lelystad, 25 perso
nen.
- Toevoegmiddelen bij het inkuilen van gras. Specialisten voederwinning, De Koog, 30
personen.

Ing. H. van Dijk
- 7 september - Grote pakken: een betere manier van inkuilen? Specialisten Boerderijbouw en -in
richting, Wageningen, 25 personen.
23 november - Actuele zaken bij conservering en bewaring van kuilvoer. Voorlichtingsdag rundvee
houders en loonwerkers, Houten, 160 personen.
13 december - Actuele ontwikkelingen bij de winning en bewaring van ruwvoer. Veehouderijdag,
Doezum, 80 personen.
15 december - Kuilvoer en sporen van boterzuurbacteriën. Rundveehouderijkern, Erp, 70 personen.
20 december - Bedrijfshygiëne bij de winning en de bewaring van ruwvoer. Voorlichtingsdag, Asen 5 januari
sen, 170 personen; Sleen, ca. 175 personen.
19 januari
- Actuele zaken bij de conservering en bewaring van kuilvoer. Voorlichtingsdag loonwerkbedrijven, Purmerend, ca. 60 personen.
1 en 7
- Bedrijfshygiëne bij de winning en de bewaring van ruwvoer. Voorlichtingsdag voor
februari
veehouders, Westerbork, ca. 125 personen;Hoogeveen, ca. 150 personen.
8 februari
- Ervaringen met het inkuilen en bewaren van grote pakken voorgedroogd gras. Ver
eniging voor Bedrijfsvoorlichting, Heeg, ca. 45 personen.
28 februari
- Ervaringen met het inkuilen en bewaren van grote pakken. Federatie van Ver. van
Bedrijfsvoorlichting, Enspijk, ca. 175 personen.
8 en 15
- Actuele zaken rond de conservering en voedering van snijmais. Regionale snijmaismaart
bijeenkomsten, Zwolle (35 personen) en Tilburg (25 personen).
22 juni
- Herinzaai en doorzaai bij grasland + actuele zaken bij de voederwinning. Studiedag
leraren MLS, Lelystad, ca. 45 personen.
Ing. M. H. Douna
21 maart
3 april
12 juli

- Bedrijfsuitkomsten 82/83 studiebedrijven Overijssel. Hardenberg, 30 personen.
- Centrale jongveeopfok. Kosten en opbrengsten van Waiboerhoeve afd. 5 vergeleken
met LEI studiebedrijven centrale opfok. Almen, 30 personen.
- Bedrijfsuitkomsten 82/83, studiebedrijven Achterhoek. Varseveld, 15 personen.

Ing. J. A. Gels
11 november - De opbouw van buitenmaneges. Specialisten CBI paardenhouderij, Wageningen.
10 januari
- Ligboxenstal met zelfvoedering. Themamiddag over overbezetting in ligboxenstallen
voor de Contact-cie Gebouwen en Inrichtingen Rundvee en de Contact-cie Gedrag
Landbouwhuisdieren, Wageningen.
23 maart
- Het paardenonderzoek bij het IMAG, vrijdagmiddagbijeenkomst, IMAG, Wagenin
gen.
J. W. F. Hijink
4 oktober

- Gebruik computerapparatuur voor veehouderijprogramma's. Provinciale commissie
Veevoeding en Voederwinning, Leeuwarden, 20 personen.
24 november - Technische en economische aspecten van de computer op het melkveebedrijf. Cur
sisten Rundveehouderij via RMLS Leeuwarden, Roordahuizum, 25 personen.
30 november - Toepassing van de micro-computer op het melkveehouderijbedrijf (toelichting en de
monstratie). Friese Mij van Landbouw, Leeuwarden, 150 personen.
2 maart
- De huiscomputer op het melkveehouderijbedrijf. Groningen Mij van Landbouw, Gro
ningen, 150 personen.
21 maart
- Financiële aspecten van de automatisering. Overijsselse Landbouw Mij, Raalte, 160
personen.
27 april
- Mogelijkheden en gebruik van de homecomputer (toelichting, demonstratie en fo
rumdiscussie). Studiedagen, bestuursleden fokverenigingen en VVLV en bedrijfsvoorlichters in Salland. Raalte, 40 personen.
30 mei
- Werking van en begrippen bij computer. Medewerkers CR Groningen, 20 personen.
21 mei
- Koemodel; simulatie van voeropname en verwerking bij een koe. PR-afdeling melk
vee/vleesvee en onderzoekers veevoeding van het IVVO, Lelystad, 15 personen.
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15 augustus - Het koemodel; uitgangspunten en werking. Werkgroep „Benutting van gras", Maarheeze, 12 personen.
Ing. J. A. Keuning
9 september - Urinebrandplekken in grasland: schade - oorzaken - preventie. LBNM-groot, Vaassen, 20 personen.
24 november - Bemestingsaspecten ten aanzien van P en K op het grasland. Bedrijfsverenigingen
„Vijfherenlanden" en „Alblasserwaard", Meerkerk, 60 personen.
16 december - Fosfaat- en kalibemesting op het grasland; consequenties van de nieuwe normen.
LBNM-groot, Vaassen, 25 personen.
16 december - Laag eiwitgehalte in weidegras en kuilgras eerste snede 1983. LBNM-groot, Vaas
sen, 25 personen.
18 januari
- Wat betekenen de nieuwe fosfaat- en kalinormen voor de bemesting van het gras
land? Rundveehouderijdag, Epe/Heerde, 70 personen.
22 februari
- Fosfaat- en kalibemesting op grasland; vele jaren een vergeten zaak. Nederlandse
Vereniging voor Weide- en Voederbouw, Nijkerk, 65 personen.
14 april
- Bemestingsaspecten op de stikstofproefbedrijven; regio-zuid. Bavel, 25 personen.
13 juni
- Bemestings- en graslandkwaliteitsaspecten op de stikstofproefbedrijven; regio
noord, 25 personen.
Drs. R. Kommerij
5 januari

Gebruik van ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen. CR Assen, Sleen, 160 perso
nen.
10 januari
Overbezetting in ligboxenstallen. Coördinatiecommissie Huisvesting en Verzorging,
Wageningen, 50 personen.
18 januari
Diergeneeskundige begeleiding. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Epe e.o., Epe, 90 per
sonen.
28 mei
Kalveropfok. Bedrijfsvoorlichters Friesland, Leeuwarden, 35 personen.
30 augustus - Ectoparasieten en hun bestrijding bij het rund. Groep Geneeskunde Rund Kon. Ned.
Mij voor Diergeneeskunde, Utrecht, 70 personen.
Ir. H. Korevaar
25 november - Onderzoek m.b.t. de graslandproduktie op gronden waarop beperkingen rusten.
PCBL Friesland, Leeuwarden, 15 personen.
Opbrengst en botanische samenstelling op de proef percelen. COAL-contactgroep
13 januari
Waterland, Purmerend, 16 personen.
Onderzoek beheerslandbouw. Werkgroep Jonge Boeren Vijfheerenlanden, Schoon21 februari
rewoerd, 10 personen.
Resultaten van het onderzoek beheerslandbouw in Friesland. Dienstvak Natuurbe
21 maart
houd SBB, Ureterp, 15 personen.
Resultaten van de beheersproefvelden te Nijbeets en Burum, PCBL-Friesland, Ure
24 mei
terp, 15 personen.
Onderzoek beheersbeperkingen op grasland. Themamiddag PR, Lelystad, 25 perso
28 mei
nen.
Verloop grasgroei en kwaliteit gras bij beperkingen Spec, voedervoorziening, Texel,
20 juni
20 personen.
Mw. ing. A. F. Laeven
20 september - Het afleveringsgewicht van vleeskalveren met een optimale arbeidsopbrengst. Land
bouwschap, Utrecht, 15 personen.
13 april
- De computerisering van het Bedrijfseconomisch Advies. Studiedag Computersyste
men, Wageningen, 70 personen.
11 mei
- Demonstratie van het gecomputeriseerde Bedrijfseconomisch Advies. Huishoudelij
ke Voorlichting ten Plattelande, Lelystad, 15 personen.
21 juni
- Demonstratie van het gecomputeriseerde Bedrijfseconomisch Advies. Landelijke
vergadering Bedrijfstakdeskundigen, Apeldoorn, 60 personen.
28 juni
- Demonstratie van het gecomputeriseerde Bedrijfseconomisch Advies. Themabijeen
komst „Het gebruik van de computers bij de Provinciale Diensten voor de Landbouw
en Voedselvoorziening", Zwolle, 70 personen.
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16 augustus - Demonstratie van het gecomputeriseerde Bedrijfseconomisch Advies. Commissie
bedrijfsontwikkeling en Agrarische Voorlichting van het Landbouwschap en de Lan
delijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling, Swifterbant, 50 personen.
Ir. A. B. Meijer
27 september 29 en 30
september
16 november -

Voeding van hoogproduktieve koeien. Donateursdag PR, Dronten, 1400 personen.
Voeding van hoogproduktieve koeien. Scholendag PR, Dronten, 1200 en 1100 per
sonen.
Actuele aspecten van de rundveehouderij. Districtsbijeenkomst NIMO, Munnik, 80
personen.
7 december - Voeding hoogproduktieve koeien. Symposium Provimi, Barlo, 50 personen.
10 januari
Voeding hoogproduktieve koeien. Fokverenigingen Nunspeet e.o., Doornspijk, 30
personen.
11 januari
Voeding van hoogproduktieve koeien. CAF, Drachten, 300 personen.
De voeding van melkvee. Cursus Begeleiding Rundveebedrijven CEBECO, Deven
9 februari
ter, 50 personen.
25 juni
Opzet afdeling 4 CRW. Themamiddag PR, Lelystad, 25 personen.
29 juni
Gefixeerde krachtvoergiften. Onderzoekcommissie De Vlierd, Zuilichem, 10 perso
nen.
Ir. D. Oostendorp
27 september - Ensiled maise gluten seed as a feedstuff for beef cattle. CEC Seminar Feeding value
of by-products and their use by beef cattle, Melle-Gontrode, 30 personen.
19 oktober
- Welzijnsonderzoek bij vleesstieren. Contactdagen Welzijnsonderzoek, Wageningen,
50 personen.
1 december - Perspectieven van de rund- en kalfsvleesproduktie. CBTB afd. Steggerda, 20 perso
nen.
8 december - Rassen en kruisingen en hun geschiktheid voor de rundvleesproduktie. Voorlichters
UTD, Nulde, 15 personen.
4 januari
- Hoe zit het met de vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse koe. Provinciale
Veeteeltstudiedag, Akersloot, 500 personen.
16 januari
- Massnahmen zur Erhaltung der Fleischleistung in der Milchviezucht der Niederlan
de. Seminar für Tierproduktion, Göttingen, 120 personen.
18 januari
- De betekenis van de vleesveehouderij in Nederland. Studiemiddag veehouderij in
Zeeuws-Vlaanderen, Hoek, 100 personen.
9 februari
- De betekenis van de vleesveehouderij in Nederland. Studiedag „Mestveehouderij
vandaag", Sint Niklaas, 40 personen.
16 februari
- Parasitologie in het algemeen. Rondetafelgesprek op initiatief van De Boerderij/Pfi
zer BV, Heelsum, 10 personen.
22 februari
- Vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse rundveestapel. CLO-studiedagen,
Utrecht, 700 personen.
23 februari
- De vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse rundveestapel. Ledenraad FRS,
Heerenveen, 100 personen.
2 april
- Betekenis van de rundvleesproduktie in Nederland. Excursie BASF, Schagen, 50
personen.
7 augustus - Problem associated with keeping sheep in small flocks, including part-time or hobby
sheep farming, 35e studiedagen van de Europese Zoötechnische Vereniging, Den
Haag, 50 personen.
Dr. ir. A. Osinga
14 november - Vruchtbaarheid en fokkerij van melkvee. Vereniging voor Veehouderijbelangen „Ex
celsior", Hoogeveen, ca. 60 personen.
21 november - Het onderzoekprogramma van het PR op de CR Waiboerhoeve. Vereniging van Be
drijfsvoorlichting Gouda en omstreken, Reeuwijk, ca. 90 personen.
15 maart
- Het onderzoekprogramma van het PR. Consulentschap Boerderijbouw en Inrichting
en Specialisten, Harderwijk, 30 personen.
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Ing. J. Ovinge
15 September - Feeding of dairy cattle. Seminar for advisory services about livestock management,
animal production and feeding of dairy cattle. Tanga (Tanzania), 50 personen.
20 oktober
- Livestock management on large scale dairy farm, Teachers course. LITI Buhuri, Tan
ga (Tanzania), 15 personen.
1 december - Final lecture at the occasion of the closing of the Introductory Course for Teachers of
LITI Buhuri, Tanga (Tanzania), 20 personen.
14 mei
- Ervaringen uit Tanzania. Personeelsbijeenkomst PR, Lelystad, 40 personen.
6 augustus - Reducing Feed Costs for Dairy Cattle before and after EG Decision on Restriction of
Milk Production. 35th Annual Meeting of the European Association for Animal Pro
duction, Den Haag, 150 personen.
11 September - Ervaringen uit Tanzania. Vergadering met bedrijfstakdeskundigen, Rijndijk, 40 per
sonen.
Ing. L. E. M. Rompelberg
18 november - Wat leert ons „Gras '83" over goed graslandgebruik? Inleiding bij de gelegenheid
van de afsluiting/prijsuitreiking van de graslandwedstrijd in Limburg, Baxem, 120
personen.
27 januari
- Graslandexploitatie. Vergadering paardenbedrijfsvoorlichters en bijbehorende spe
cialisten voedervoorziening, Lelystad, 20 personen.
2 februari
- Graslandexploitatie. Cursus begeleiding rundveebedrijven CEBECO-Handelsraad,
Deventer, 15 personen.
- Graslandgebruik in bedrijfsverband. Vereniging voor bedrijfsvoorlichting, Bathmen
7 februari
e.o., 130 personen.
- Normen voor de Voedervoorziening. Vergadering Bedrijfstakdeskundigen, Wagenin9 februari
gen, 50 personen.
- Graslandgebruikssystemen en wel of niet bijvoeren van snijmais in de weideperiode.
24 februari
Veehouders, Dongen e.o., 100 personen.
- Van koemodel naar normen voor de voedervoorziening. Vergadering specialisten
12 april
voedervoorziening, Nijkerk, 30 personen.
17 april
- Normen voor de voedervoorziening. Agrarische kredietadviseurs RABO, Eindhoven,
15 personen.
18 april
- De analyse voerverbruik in de deelboekhouding. CR Hengelo, Borne, 25 personen.
19 maart
- Beweidingssystemen. Afnemers van Koopmans, Winschoten, 40 personen.
26 april
- Bemesting en beweiding van grasland. Voorlichters Koopmans, Leeuwarden, 20
personen.
8.10 en 15 - Toelichting op de analyse voerverbruik Delar. Regionale vergadering specialisten
mei
voedervoorziening bedrijfstakdeskundigen, Assen, Nijkerk, Tilburg, 70 personen.
11 april
- Gebruik grasland op de stikstofproefbedrijven. Regionale vergadering stikstofproefbedrijfhouders en begeleiders, Bavel, ca. 30 personen.
13 juni
- Hoe reageren de stikstofproefbedrijfhouders in Noord-Nederland op de superheffing.
Regionale vergadering stikstofproefbedrijven, Wommels, ca. 30 personen.
27 augustus - Mogelijkheden tot verhoging van de graslandproduktie. Themamiddag PR, Lelystad,
38 personen.
Ir. S. Schukking
20,21 en 23 - Experiences with forage rape in W. Europe. 3 plaatsen in Zuid-Korea, totaal ca. 1200
februari
personen.
17 en 18 april - Fodder conservation. 2x2 lessen voor International Course on Cattle Husbrandy,
IAC Wageningen, 24 personen.
Drs. J. W. Seinhorst
22 en 23
september
4.11 en 18
januari
27 februari
4 en 7 mei

- Ectoparasietenbestrijding bij rundvee. Coöperatieve Vereniging Bedrijfsverzorging
noordwest Nederland, Wirdum, Maartensdijk, 20 en 10 personen.
- Aspecten van dierlijke produktie. Cursus proeftechniek, Wageningen, ca. 25 personen.
- Uiergezondheid. Themamiddag PR, Lelystad, ca. 25 personen.
- Disease prevention of young calves. Int. course on dairy cattle husbrandy, IAC Wa
geningen, ca. 25 personen.
30 augustus - Schurftmijten en luizen bij rundvee. Groep Rund. KNMvD, Utrecht, 80 personen.
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Ir. P. J. M. Snijders
18 januari
3 april

- Teelt en gebruik van gras. Mauriae, Bretagne (Frankrijk), ca. 300 personen.
- Aanwending en gebruik van drijfmest op grasland. Themamiddag instituten, Lely
stad, ca. 35 personen.

H. J. C. M. Sturkenboom
31 oktober
- Waarheen met de schapenfokkerij? C.H.L.S., Dronten, 60 personen.
18 november - Begroting voor het houden van vleesstieren en de economie ervan. Voorlichters Provimi, Bruchem, 30 personen.
25 november - Inventarisatie van de problematiek rondom de geitenhouderij. P.A.O. Diergenees
kunde, Wageningen, 40 personen.
21 december - Vleesstierenhouderij in belang van de melkveehouders. Cursus moderne veehoude
rij, Sauwerd, 25 personen.
18 januari
- Verzorging en voeding van drachtige en hoogdrachtige schapen. Groninger Scha
penstamboek, Westenbroek, 65 personen.
30 januari
- Stierenmesterij op akkerbouwbedrijven. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, Veendam en omstreken, 65 personen.
18 februari
- Voorlichting en Onderzoek op het Proefstation voor de Rundveehouderij. Vereniging
..Het Gotlandpelsschaap", Bunnik, 75 personen.
26 maart
- Schapenfokkerij in ontwikkeling. C.H.L.S., Dronten, 30 personen.
Drs. P. B. R. Thiemann
7 september - Voersystemen in bedrijfsverband. Specialisten boerderijbouw en -inrichting, Wage
ningen, 30 personen.
21 mei
- Economische gevolgen van beperkingen bij het gebruik van stikstof en drijfmest op
rundveebedrijven. Vergadering LEI-bedrijfssynthese, 20 personen.
Ir. H. Thomas
23 mei

- Grassland Management in The Netherlands. Groep Noorse graslandvoorlichters, Le
lystad, ca. 25 personen.

Voor de meeste onderzoekers heeft een computer niet veel geheimzinnigs meer. Ze maken er veel
gebruik van. Degenen die zich veel met de verwerking van artikelen, publikaties en rapporten oftewel
tekstverwerking bezighouden, hebben een interne cursus gevolgd waarbij Annelien de Visser instruc
tie gaf.
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Ing. H.W. Wassink
20 September - Welke waarnemingen verricht het PR op bedrijfsniveau voor het onderzoek aange
paste landbouw (COAL). Werkgroep coördinatie onderzoek aangepaste landbouw,
Giethoorn, 15 personen.
20 juni
- Wat is het COAL-onderzoek en resultaten graslandgebruik. Specialisten Voeder
voorziening Texel, 25 personen.
Ir. H.Wieling
12 oktober

- Van Normen Voedervoorziening naar saldo. Leraren economie MAS, Lelystad, ca.
30 personen.
27 oktober
- Automatisering van bedrijfsgegevens. Consulenten, Ingenieurs Rundveehouderij,
Lelystad, ca. 40 personen.
26 januari
- Wat betekent de eventuele invoering van de superheffing voor de melkveehouders?
Consulenten en Ingenieurs Rundveehouderij, Lelystad, ca. 40 personen.
2 februari
- Computerprogramma's op het PR. Prov. Raad voor de bedrijfsontwikkeling Overijs
sel en de IJsselmeerpolders, Lelystad, 15 personen.
14 en 28
- Wordt er in de IJsselmeerpolders teveel stikstof op grasland gestrooid? Vereniging
februari
van Bedrijfsvoorlichting IJsselmeerpolders, Coöperatieve Vereniging „Veehouderijbelangen" NOP, CR West Overijssel en de IJsselmeerpolders, Emmeloord en Dronten, 100 en 150 personen.
12 maart
- Gevolgen van de superheffing voor de melkveehouderij. Personeel PR, Lelystad, 40
personen.
22 maart
- Gevolgen van de superheffing voor de melkveehouders. Consulenten en Ingenieurs
Veehouderij, Wageningen, 50 personen.
29 maart
- Gevolgen van de superheffing voor de melkveehouders. Bedrijfstakdeskundigen,
Wageningen, 50 personen.
12 april
- Gevolgen van de superheffing voor de melkveehouderij. Specialisten voor de Voe
dervoorziening, Nijkerk, 20 personen.
13 april
- Gevolgen van de superheffing voor de melkveehouders. Bedrijfstakdeskundigen en
specialisten voor de Voedervoorziening, Wageningen, 50 personen.
19 april
- Rendabiliteit van beregening. Voorlichtingsdag Provincie Gelderland, Arnhem, 70
personen.
8,10 en 15 - Analyseringsprogramma deeladministratie Rundveehouderij. Bedrijfstakdeskundimei
gen en Specialisten voor de Voedervoorziening, Assen, Nijkerk, Tilburg, 15, 15 en
15 personen.
9 mei
- De gewenste aanpassing van de rundveehouderij aan het nieuwe melkprijssysteem.
ACV-studiedag, Flevohof, ca. 200 personen.
14 mei
- Superheffing wat nu? CR Hengelo, Borne, 30 personen.
25 mei
- Invloed contingenteringsmaatregelen op de bedrijfsvoering in de melkveehouderij.
Contactcommissie Rundveehouderijonderzoek, Zeist, 15 personen.
30 mei
- Regeling superheffing en de economische gevolgen voor de rundveehouderij. Stu
diedag systeemcombinatie Nederland, Barneveld, 40 personen.
Ir. G. J. Wisselink
17 november - Uitkomsten van LEI-studiebedrijven. Bedrijfstakdeskundigen rundveehouderij, Lely
stad, 50 personen.
24 november - Ontwikkelingen in de melkveehouderij. Werkgroep Bedrijfsontwikkeling van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad, 20 personen.
7 december - Bedrijfseconomische resultaten in de melkveehouderij. C.L.M.-rundveehouderijdag,
Assen, 600 personen.
12december - Actuele vragen in de rundveehouderij. Personeel Proefstation voorde Rundveehou
derij, 60 personen.
11 januari
- Te verwachten ontwikkelingen in de melkveehouderij. Rundveehouderijdag, Barne
veld, 200 personen.
24januari
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Fragen in der niederländischen Milchviehhaltung.
Rundveehouderijdag Bauernverband, Pewsum (West-Duitsland), 80 personen.
1 februari
- Gevolgen van een superheffing voor de stikstofproefbedrijven. Bijeenkomst stikstofproefbedrijfhouders, Dordrecht, 30 personen.
9,14 en 15
- Hoe speelt de melkveehouder in op de te verwachten produktiebeperkende maatrefebruari
gelen. Rundveehouderijdagen, Didam, Lichtenvoorde, Toldijk, 500 personen.
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