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TEN GELEIDE

Het jaar 1983 zal bekend blijven als een abnormaal en moeilijk jaar voor de veehouderij en
niet alleen voor die sector. Abnormaal vanwege de langdurige en overvloedige voorjaars
regen gevolgd door een lange, hete en droge zomer. Moeilijk omdat enerzijds noodzakelij
ke werkzaamheden niet of laat doorgang konden vinden en gemaakte plannen volledig in
de war gestuurd werden. Anderzijds omdat de kosten hoog opliepen en de opbrengsten
met name van het grasland sterk zijn achtergebleven bij andere jaren.
Het is te begrijpen dat ook het onderzoek zijn deel hiervan heeft meegekregen. Veel zomerproeven konden niet doorgaan of zijn laat van start gegaan. Ook de winterproeven
staan voor een deel nog in het teken van de gevolgen van de abnormale weersomstandig
heden. Bovendien zal het duidelijk zijn dat de tegenvallers van invloed zijn op de financiële
positie van de proefbedrijven.
Ook dit jaar waren er weer mutaties binnen het bestuur van het PR. Drie personen, die min
of meer al vanaf de oprichting deel uitmaakten van het bestuur, vertrokken, t.w.
- J. Hietberg uit Wijhe als vertegenwoordiger van het NRS. Hij werd opgevolgd door de
heer J. Aaten uit Oosterhoogebrug.
- Ing. P. Westra uit Rijswijk, die het Landbouwschap vertegenwoordigde.
- Drs. A. A. J. van der Leun uit Odijk, adviseur en research-coordinator voor de directies
Veehouderij en Zuivel en Landbouwkundig Onderzoek van het ministerie.
De opvolging van deze laatste 2 personen is nog niet officieel geregeld. Hetzelfde geldt
voor de vertegenwoordiging van de paardenhouderij in ons bestuur.
Wel werden in 1983 de gewijzigde statuten goedgekeurd waardoor het proefstation nu ook
officieel de naam heeft van Stichting Proefstation voor de Rundveehouderij, de Schapen
houderij en de Paardenhouderij. De alom ingeburgerde afkorting PR blijft gehandhaafd.
Juist voor de jaarwisseling 1982/1983 werd met het ministerie overeenstemming bereikt
over de voorlopige financiering voor de jaren 1983/1985 van het onderzoek paardenhou
derij. Daardoor kon dit onderzoek in 1983 van start gaan. Er werden daarvoor 60 merries
aangekocht: 40 voor het regionaal onderzoekcentrum voor de paardenhouderij in Merkel
beek en 20 voor de Waiboerhoeve. Daarnaast werden voorzieningen getroffen voor huis
vesting en verzorging van deze paarden en voor het doen van onderzoek. Op de Waiboer
hoeve betrof dat de verbouw van de voormalige stal voor de centrale opfok van jongvee.
De jongvee-opfok vindt nu plaats op de melkveebedrijven zelf.
De reorganisatie van de Waiboerhoeve zoals deze gepland was in de meerjarenvisie van
1980 is nu behoorlijk ver gevorderd. Alleen afdeling 4 en het vleesveebedrijf moeten nog
veranderingen ondergaan. Voor afdeling 4 zijn de plannen gereed en we hopen dat deze in
1984 hun beslag krijgen. De plannen voor het vleesveebedrijf moeten nog ontwikkeld wor
den.
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In het vorige verslag is melding gemaakt van de samenwerking van het PR met het IVVO
(Instituut voor Veevoedingsonderzoek) op het gebied van de automatisering (computer +
gegevensbank). In 1983 bleek dat de in gebruik zijnde computer te klein was zodat tot de
aanschaf van een nieuwe en grotere (een VAX 11/750) werd besloten. Verwacht wordt dat
deze computer voorlopig voldoende capaciteit heeft om aan de gebruikerswensen te vol
doen.
Op drie van de ROC's voor de rundveehouderij (Bosma Zathe, Cranendonck en Zegveld)
is een technisch informatiecentrum ingericht en in gebruik genomen. De eerste aanzet is
gegeven tot overplaatsing van het Informatie- en Instructiecentrum in Doetinchem naar het
ROC Heino.
In april 1983 is de heer ing. J. Ovinge van het PR voor een jaar naar Tanzania vertrokken
om in een ontwikkelingsproject te gaan werken waarmee het PR in de eerstvolgende jaren
waarschijnlijk veel bemoeienis zal krijgen. Het is de bedoeling dat het PR namens het Mi
nisterie van Ontwikkelingssamenwerking sterk betrokken zal worden bij de ontwikkeling
van de rundveehouderij in een deel van dat land.
In 1983 kwam de „dienstcommissie nieuwe stijl" tot stand waardoor de inspraak van de
medewerkers bij allerlei beslissingen duidelijker en beter geregeld is.
De PR-dagen van het proefstation in de laatste week van september met als centraal the
ma „de voeding van het vee" waren een daverend succes: een hele week met stralend
weer en ca. 8000 bezoekers. Dit jaar hadden we weer - zoals 2 jaar geleden - 4 bezoekersdagen, namelijk een donateursdag, 2 dagen voor de scholieren van HAS en MAS en
op zaterdag een open dag voor iedereen. Deze dagen trokken resp. 1400, 2400 en ca.
4000 bezoekers. Dit betekende een record voor de donateursdag en de open dag.
Deze aantallen laten wel zien dat men en dan vooral onze veehouders het PR nog steeds
goed weten te vinden. Sinds de start in 1973 in Lelystad heeft de Waiboerhoeve al ruim
150.000 bezoekers ontvangen, waarvan ca. 60.000 buitenlanders. Verblijdend is ook dat
de ROC's zich tegelijkertijd in een groeiende belangstelling mogen verheugen.
1983 was het jaar vol zorgen en tegenslagen tengevolge van de weersomstandigheden
maar ook het jaar met een zeer grote belangstelling voor het PR-werk. Dit geeft ons de
zekerheid dat we met iets goeds bezig zijn en daarom gaan we vol vertrouwen - ondanks
de wat sombere vooruitzichten -1984 tegemoet.
De directeur,
ir. M. P. de Jong
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BESTUUR
Namens het Ministerie van Landbouw en Visserij:
Ir. C. J. Janmaat1), voorzitter
— Voorschoten
Ir. G. Velthuizen
— Gouda

Namens de vaktechnische organisaties:
P. W. Blokland1)
J. Aaten
Vacature

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. J. Bakker (wnd.),
Ministerie van Landbouw en visserij
Dr. ir. A. P. Verkaik,
Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO
1)

— Groot Ammers (Z.H.)
— Oosterhoogebrug

—
—
—
—
—

Nijeveen (Dr.)
Krommenie
Bemmel
Dronrijp
Eersel

— Wijk bij Duurstede
— Dronten
— Wageningen

— Den Haag

Dagelijks bestuur.

Personeelsmutaties PR (vanaf 1 november 1982)
in dienst getreden:
ing. J. Wensvoort
drs. G. Bruin
ir. H. Korevaar
A. P. J. Breij
H. J. C. M. Sturkenboom
mw. G, G. v. d. Akker
mw. ing. M. Adema
ing. F. Mandersloot
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1- 1-1983
1- 3-1983
1- 3-1983
1- 4-1983
1- 4-1983
15- 4-1983
1- 5-1983
1-10-1983

De dienst verlaten:
ir. A. F. J. Bruggink
ir. H. M. P. v. d. Brandt
A. Wiersma
mw. ing. M. Adema
dr. ir. A. Kuipers
ir. W. Luten
mw. T. H. Vermaat

1- 1-1983
1- 3-1983
1- 4-1983
1-10-1983
1-10-1983
1-10-1983
1-11-1983
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DIENSTCOMMISSIE NIEUWE STIJL

Bij het PR bestond vanaf 1972 een dienstcommissie waarvan de leden waren aangewe
zen door de Centrales van Ambtenaren. Door de directeur werd met deze commissie re
gelmatig overleg gepleegd over technische en economische aangelegenheden van het
PR. Na dit overleg nam de directeur dan zelfstandig beslissingen.
Vanaf 1983 is de medezeggenschap van de medewerkers vergroot; dit geldt voor alle
werknemers bij de Rijksoverheid door een nieuwe opzet van de commissie. Deze nieuwe
opzet heeft betrekking op zowel de totstandkoming en samenstelling van de dienstcom
missie als ook op de bevoegdheden. De „nieuwe" dienstcommissie komt tot stand via de
mocratische verkiezingen waaraan ook de niet bij een centrale van ambtenaren aangeslo
ten medewerkers kunnen deelnemen.
De bevoegdheden van deze commissie zijn veel groter dan die van de „oude" doordat de
directeur tot volledige overeenstemming met de commissie moet komen over zaken waar
over hij beslissingsbevoegdheid heeft. Daarnaast heeft de commissie adviesrecht over za
ken waarover de directeur niet zelfstandig kan beslissen.
Op 15 februari 1983 vonden verkiezingen plaats voor de nieuwe dienstcommissie. Op
grond van de verkiezingsuitslag en het daaropvolgende overleg over functieverdeling bin
nen de commissie kwam de volgende samenstelling tot stand.
J. Visch, voorzitter
M. C. Verboon, vice-voorzitter
J. W. F. Hijink, secretaris
L. Dees, lid
P. W. M. Verschure, lid
De commissie vergadert regelmatig zelfstandig en daarnaast minimaal 4 maal per jaar met
de directeur in de zogenaamde overlegvergadering tussen de dienstcommissie en het
hoofd van het PR.
De Directeur
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OPBRENGST EN BOTANISCHE SAMENSTELLING VAN
GRASLAND BIJ BEHEERSBEPERKINGEN
Ir. H. Korevaar, B. J. Hakvoort en A. W. F. Leusink

De laatste jaren worden voor steeds meer gebieden beheersplannen vastgesteld. Tot 1
september 1983 zijn door de Commissie Beheer Landbouwgronden 26 beheersplannen
goedgekeurd. In totaal heeft daarbij 6500 ha de bestemming beheersgebied gekregen en
9300 ha is bestemd voor de vorming van reservaatsgebieden. Voor totaal ca. 2650 ha cul
tuurgrond waren op die datum beheersovereenkomsten afgesloten met ca. 250 boeren.
De beperkingen die gelden hebben veelal betrekking op:
- het uitstel van beweiding en maaien van de eerste snede of het verlagen van de beweidingsdruk ter bescherming van de weidevogelnesten;
- een vermindering van de bemesting, gericht op het verkrijgen van een gevarieerde bota
nische samenstelling.
De vraag hierbij is steeds weer: wat mag er nog van het grasland verwacht worden als er
jarenlang beperkingen gaan gelden? Wat wordt de opbrengst en kwaliteit van het gras?
Hoe zal de botanische samenstelling zich ontwikkelen?
Aangelegde proefvelden
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven zijn door PR en de Regionale Onder
zoekcentra Zegveld en Bosma Zathe drie proefvelden aangelegd in Purmerland (NH), Nij
Beets en Burum (Fr). Daarvan worden droge-stofopbrengst, chemische en minerale sa
menstelling, voederwaarde, botanische samenstelling en bodemvruchtbaarheid nagegaan
bij verschillende behandelingen. Deze verschillen in:
- de hoogte van de stikstofbemesting: 0, 100 of 200 kg per ha per jaar. Op het proefveld
te Burum wordt ook 300 en 400 kg N gegeven.
- geen ofwel basisbemesting met P205 (fosfaat) en K20 (kali).
- de maaidatum van de eerste snede: maaien in kuilstadium of uitstellen tot half juni. Op
het proefveld te Purmerland wordt ook nog een eerste snede half juli gemaaid.
Voor de eerste snede wordt geen N-bemesting gegeven als deze snede pas half juni zal
worden gemaaid. De latere sneden worden steeds in weidestadium gemaaid en volgens
een vast schema bemest. Op het proefveld te Burum zijn echter nog een aantal velden
extra aangelegd die beweid worden met jongvee in plaats van steeds maaien in weidesta
dium.
Bij de proefvelden te Purmerland en Burum is uitgegaan van grasland met een redelijke
bodemvruchtbaarheid en botanische samenstelling. Het proefveld te Nij Beets ligt op veel
armere grond die in de winter vaak erg nat is. De grasmat bestond daar bij aanleg van de
proef voor 75% uit matige en minderwaardige grassoorten.
Opbrengsten
Ter illustratie zullen hier enige resultaten van het proefveld te Purmerland worden samen
gevat. Het zijn gegevens uit 1982, het tweede proefjaar. In tabel 1 staat de totaal geoogste
hoeveelheid droge stof. vre en VEM weergegeven voor de verschillende behandelingen.
9

Tabel 1
Behan
deling

Jaaropbrengsten droge stof, vre en kVEM bij verschillende stikstof (N)-gift, P + K-bemesting (fosfaat en kali) en maaidatum van de 1 e snede te Purmerland, 1982
N-gift
(kg/ha)

P + Kbemesting

Maaidatum
1e snede

Droge stof
(kg/ha)

vre
(kg/ha)

kVEM/ha

I
II
III

0
0
0

wel
wel
geen

24-5
14-6
14-6

7492
7772
6820

908
747
665

6429
6395
6066

IV
V
VI

100
100
100

wel
wel
geen

24-5
14-6
14-6

8159
8954
7424

1131
1013
917

7722
7263
7009

VII
VIII
IX

200
200
200

wel
wel
geen

24-5
14-6
14-6

10124
10620
8809

1741
1175
1340

10558
8060
8325

wel

15-7

9122

669

6805

X

0

Uit tabel 1 blijkt duidelijk bij vergelijking van gelijke behandelingen (bijv. I, Il en X of VII en
VIII) dat de droge-stofopbrengst toeneemt naarmate de eerste snede later gemaaid wordt.
De totale geoogste kg vre en kVEM daalt dan echter sterk. Dit doordat bij laat maaien van
de eerste snede het % re erg laag wordt (ca. 10%) en de verteerbaarheid sterk terug loopt.
Behandeling X lijkt hierbij een uitzondering. De kVEM-opbrengst van deze behandeling is
hoger dan van de behandelingen I en II, hetgeen wordt veroorzaakt door de hoge drogestofopbrengst. Gemiddeld per kg droge stof is bij X de VEM slechts 746 en bij I en II res
pectievelijk 858 en 823 VEM.

Door het achterwege laten van een basisbemesting met P en K groeide er duidelijk minder gras (links
op de foto met en rechts zonder P en K).
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Uit tabel 1 blijkt ook dat door het achterwege laten van P205- en K20-bemesting de drogestofopbrengst veel lager blijft. Bij O N is de droge-stofopbrengst van behandeling III 12%
lager dan die van behandeling II. Bij 100 en 200 N is het verschil zelfs 17%. Ook op het
proefveld te Burum vinden we direct in het eerste proefjaar al een 10-15% lagere op
brengst als er geen fosfaat- en kalibemesting gegeven wordt. Deze lagere opbrengst komt
steeds bij elke snede in ongeveer gelijke mate voor. Op het proefveld te Nij Beets (arme
uitgangssituatie) is de opbrengst zonder fosfaat- en kalibemesting in 3 jaar tijd tot een zeer
laag niveau teruggevallen. In 1982 is een gemiddelde opbrengst van 3340 kg ds gemeten.
De bodemvruchtbaarheid is daarbij zo laag geworden (in de laag 0-5 cm is P-Al: 12 en Kgetal: 9) dat de N-bemesting geen opbrengstverhoging meer kan teweeg brengen.

Botanische samenstelling
De veranderingen in de botanische samenstelling verlopen veel minder snel dan die van
de opbrengsten. Enkel op het oudste proefveld te Nij Beets (aangelegd in 1980) zijn enke
le wijzigingen in botanische samenstelling zichtbaar. Het blijkt dat het aandeel rietgras en
veldzuring is toegenomen, het sterkst als er geen P + K is gegeven. Kweek lijkt juist meer
toe te nemen als er wel met P + K bemest wordt. Daarentegen is het aandeel van ruwbeemdgras bij alle behandelingen afgenomen. Ook fioringras en geknikte vossestaart ko
men minder voor. Voor deze 2 soorten is de afname het grootst bij de behandelingen die
geen fosfaat en kali krijgen.
Elk jaar wordt ook het totale aantal voorkomende plantensoorten per behandeling geteld.
Dit aantal neemt langzaam toe. De toename lijkt iets groter als er geen fosfaat- en kalibe
mesting gegeven wordt.
Waarnemingen in de komende jaren moeten uitwijzen of deze verminderingen nog verder
gaan of dat ze berusten op toevalligheden.

Deze foto is al enkele tientallen jaren oud. Soortgelijk grasland zullen we in beheersgebieden ook
weer aantreffen, maar de zeis zal niet veel meer gebruikt worden.
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NIEUWE MESTINJECTEUR VOLDOET NU GOED
W. J. Buitink, IMAG, gestationeerd bij het PR

Het belangrijkste argument om mestinjectie weer in onderzoek te nemen was het voorko
men van stankverspreiding bij het aanwenden van dunne mest. Andere voordelen van in
jecteren zoals een betere stikstofbenutting, geen verbranding of verstikking van het gras,
geen smaakbeïnvloeding, minder kans op verspreiding van ziekten door de uitgebrachte
mest waren mede van invloed.
De belangrijkste knelpunten bij het injecteren lagen op het technische vlak zoals verstop
pingen in de machine, een onregelmatige verdeling over de injectietanden en de zodebe
schadiging. In een gezamenlijk onderzoek van IMAG en PR werd vooral het accent gelegd
op deze punten.
Beschrijving machine
Aan de hand van onderzoekresultaten is in eerste instantie de bestaande machine aange
past. Later bleken noodzakelijke constructiewijzigingen niet meer uitvoerbaar. Daarom
werd aan de firma Rumptstad opdracht gegeven een nieuwe injecteur te bouwen, voorzien
van deze wijzigingen. Deze machine bestaat uit een verdeelvat en zes injectietanden op
een onderlinge afstand van 50 cm. Voor en achter elke injectietand bevindt zich respectie
velijk een schijfkouter (0 50 cm) en een onder veerspanning staande aandrukrol.
De mest gaat tot vlak boven de grond uitsluitend door ruime leidingen (0 10 cm). Alleen
het gedeelte dat door de grond gaat heeft een doorlaat van slechts 70 mm x 20 mm. Een
mestgeleider, bestaande uit een ronde stang (0 20 mm) en een driehoekig voetje met een
basis van 50 mm x 18 mm en een tophoek van 19°, voorkomt verstoppingen in deze ver
nauwing. De frequentie van de in de injectietand op en neer gaande mestgeleider is instel
baar van 8 tot circa 16 slagen per minuut. De aandrijving gebeurt hydraulisch via een dubbelwerkende cilinder.
De mestinjecteur is met een vierpuntsbevestiging scharnierend verbonden aan het chas
sis van de tankwagen. De tank heeft een inhoud van 6 m3. Een wormpomp onder de tank
pompt de mest naar het verdeelvat. In de aandrijving van de pomp is een vertragingsbak
opgenomen, zodat giften van 25 tot 100 m3 mest per ha mogelijk zijn.
Verstoppingen
Met de injecteur zijn runder- en kippendrijfmest bij verscheidene hoeveelheden per ha ver
werkt. Beide mestsoorten werden vlot verwerkt zonder dat verstoppingen optraden. Voor
waarde hierbij is, dat de mestgeleiders continu werken. Een nog aan te brengen wijziging
in het verdeelvat voor vreemde voorwerpen in runderdrijfmest zal ook de kans op proble
men met lange kippeveren verkleinen. Het wel of niet vooraf roeren van de mest had geen
invloed op de verwerkbaarheid door de injecteur.
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De mest gaat door ruime leidingen. Met op en neer gaande mestgeleiders in de injectietanden worden
verstoppingen voorkomen.

Verdeling mest
Omdat de mest zo ondiep mogelijk wordt geïnjecteerd is de gift maatgevend voor de diep
te. Dit gaat alleen op bij een gelijke verdeling van de mest over de zes injectietanden. Om
morsen uit de injectiegleuf te voorkomen bepaalt bij een ongelijke verdeling de pijp waar
de meeste mest uitkomt de diepte.
De ervaring bij het injecteren van proefpercelen sluit volledig aan bij de gunstige verdeling
die tijdens afdraaiproeven werd bereikt namelijk een variatie-coëfficient van 7 tot 15.

Zodebeschadiging
De zodebeschadiging is op alle grondsoorten minimaal als aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
- de grond moet voldoende vochtig zijn; bij aanhoudende droogte zal ook na injectie bere
gend moeten worden.
- de trekker mag niet slippen. Wielslip betekent naast vernieling van het gras tevens een
belemmering voor mooi strak werk in de sporen.
- de schijfkouters moeten zuiver recht voor de injectietanden staan; de aandrukrollen die
nen ook bij zware belasting nog enige veerspanning over te hebben.
- de machine moet horizontaal lopen.
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Grondsoort en benodigd vermogen
Er is met de injecteur gewerkt op zand- en kleigrond. De zwaarste klei betrof een komklei
met 83% afslibbare delen. Het geleverde werk voldeed op meer of minder vochtige grond
steeds aan de eisen. Op zandgrond is meestal een trekker van circa 60 kW gebruikt. Op
normale klei (< 50% afslibbare delen) kon met een trekker van 73 kW steeds vlot worden
gewerkt. Op de komklei was een trekker van 88 kW ruimschoots voldoende. Op deze
grond werd 40 m3 per ha geïnjecteerd bij een rijsnelheid van 4 km/h en 300 omwentelin
gen per minuut van de aftakas.

Mestinjectie op de Waiboerhoeve: 50 m3 dun
ne mest per ha op kleigrond met 45% afslibba
re delen. De grond was wat aan de droge kant.
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INREGENEN VAN MENGMEST EEN GOED SYSTEEM
Ing. J. van Geneijgen

Aanwending van mengmest in de zomer leidt vaak tot problemen zoals verbranding van
het gras en een slechte grasopname door het vee. Verder leidt de bedekking van het gras
veelal tot groeivertraging. Door het inregenen van de mest kunnen de problemen worden
voorkomen. Er moet dan echter worden beregend op het moment dat de mest wordt uitge
reden.
Mest en water tegelijk
Op regionaal onderzoekcentrum (ROC) Zegveld is het systeem een aantal jaren toege
past. Verspreid over de zomerperiode werd op een aantal percelen 20 à 30 m3 mengmest
per ha met de mesttank over het land gebracht. Het was daarbij meestal zonnig en droog
weer en dat bleef het kortere of langere tijd na het aanwenden van de mest. Het uitrijden
van de mest gebeurde zo snel mogelijk nadat het perceel was gemaaid of geweid. De
mest werd vooraf goed gemengd. De verdeling op het land was in alle gevallen goed. De
percelen werden in de lengterichting gezien, steeds voor de helft beregend. Het beregenen
werd uitgevoerd met een buisleiding met kleine sproeiers. Er werd met beregenen begon
nen op het moment dat de mest werd uitgereden. Dat betekent dat er met de mesttank on
der de straal van de sproeiers door werd gereden. Mest en water werden dus gelijktijdig op
het land gebracht. Voor een goed resultaat moest daarna nog enige tijd worden beregend.
Daarbij werd 20 mm water gegeven.
Bij de eerste toepassing van dit systeem werd er met beregenen begonnen direct nadat de
mest was aangewend. Daarbij kon echter het gras niet worden schoon gesproeid. Het
bleek dat de mest erg snel aan het gras vastdroogde en er door het beregenen niet meer
afspoelde. Daarom werd later al met beregenen begonnen als de mest werd uitgereden en
dat had wel een goed resultaat. Dit betekent ook dat een haspelinstallatie ongeschikt is
ivoor het verkrijgen van een goed resultaat. Bij een haspelinstallatie kan men moeilijk an
ders dan de gehele lengte van de sproeibaan in een keer bemesten maar er kan niet over
al tegelijk worden beregend.
Gras schoon
Door met de mesttank onder de straal van de sproeiers door te rijden en daarna 20 mm
water te geven kreeg de mest geen kans om aan het gras vast te drogen. Het gras werd
dan ook volkomen schoon gespoeld.
De perceelshelften waar niet was beregend zagen er smerig uit. Het gras was erg vuil en
zag er bruin uit. In sommige gevallen was een deel van de stoppel en het uitlopende jonge
gras ernstig verbrand. In andere gevallen bleef de schade beperkt tot verbranding van de
bladpuntjes van het jonge gras. Nadat er een weidesnede was gegroeid was daar evenwel
niets meer van te zien. De mest zat echter wel onder in het gras of op de zode.
In één geval werd de mest pas 7 dagen na het maaien aangewend. Er is dan al veel jong
gras en dat wordt allemaal besmeurd. Als er niet wordt beregend kan de mest daarom het
beste op een zo kort mogelijke stoppel worden aangewend om de schade beperkt te hou
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den. Het gras dat na het aanwenden van de mest bij groeit is uiteraard schoon. Hoe korter
de stoppel bij het uitrijden van de mest hoe minder mest er aan het gras blijft kleven.
Het op de juiste wijze inregenen van de mest voorkomt echter alle problemen. Naar ver
wachting mag daarbij zelfs op een betere werking van de mest ten aanzien van de grasproduktie worden gerekend. Daarover zijn echter geen gegevens beschikbaar, evenmin
over de mogelijke invloed van het water op de grasgroei in de onderhavige situatie.
Het inregenen van mest kan de hele zomer en onder de meest ongunstige weersomstan
digheden voor het uitrijden van mest plaatsvinden.

Door met de mesttank onder de straal van de sproeiers door te rijden en daarna 20 mm water te ge
ven krijgt de mest geen kans om aan het gras vast te drogen. Het gras wordt volkomen schoonge
spoeld.

Veel voordelen
Naast de voordelen van het inregenen van mengmest tegen verbranding van het gras en
groeivertraging door bedekking zou ook de smakelijkheid van het gras behouden blijven.
Door het inregenen wordt de mest immers in de zode gespoeld en bij de beweiding later is
er nauwelijks nog wat van te zien. Bij het niet inregenen is de mest bij de beweiding veelal
duidelijk op de zode of onder in het gras waar te nemen, vooral bij een slechte verdeling of
grote hoeveelheden.
Op de behandelde percelen konden de koeien na het inscharen vrij kiezen tussen de ingeregende en niet-ingeregende perceelshelft. In het algemeen vertoonden ze weinig voor
keur voor het gras waar de mest was ingeregend. Soms was er zelfs in het geheel geen
voorkeur. Als dat wel het geval was, was dat alleen de eerste uren of de eerste helft van de
dag van inscharen. Dat wil zeggen dat er dan duidelijk meer koeien graasden op de per
ceelshelft waar de mest was ingeregend. Bij het uitscharen waren alle percelen egaal af
geweid.
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KWALITEIT VAN
RUWVOER EN MELK1)
Ir. S. Schukking en

srpaal
unten

ir. W. Luten

In ruwvoer kunnen allerlei ongewenste stoffen zitten. Als je ze op een rijtje zet, vraag je je
af of het nog mogelijk is gezonde melk te produceren. Gelukkig valt dat nog wel mee, maar
er zijn wel een paar zaken die onze aandacht vragen voor de produktie van goede melk en
melkprodukten en voor onze positie op de exportmarkt. In dit artikel zullen de volgende
punten aan de orde komen: geur en smaak, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schim
mels, nitraat en bacteriën.

Geuren smaak
Een afwijkende geur van de melk kwam vroeger nogal eens voor door het vaak slechte
kuilvoer. Het voer in de stal op de voergang en de melkbussen stonden tijdens het melken
dicht bij elkaar. Afkoelende melk neemt geur gemakkelijk op. Aldus kwam er nogal wat
melk met een afwijkende geur in de fabriek.
Nu zijn er heel andere methoden van melken en/of voeren, maar een afwijkende geur of
smaak kan ook nu nog voorkomen. Als de koeien b.v. stoppelknollen, uien, kool of appels
krijgen, vindt overdracht van deze geur en smaak aan de melk plaats via het bloed van de
koe. Deze overdracht geldt ook voor de kuilsmaak. De zuivelfabriek kan deze melk als re
gel wel versnijden met goede melk.
Het is evenwel zaak de hoeveelheid melk met afwijkende geur en/of smaak zo beperkt mo
gelijk te houden. Dat kan door dat voer 's avonds nà het melken in beperkt hoeveelheden
te geven. De tijd tussen voeren en melken is dan zo lang mogelijk.
1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 27, 29 en 30 septem
ber 1983 in de Meerpaal te Dronten.
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Zware metalen
Als we tegenwoordig van kwik, lood, cadmium en ook arseen horen, wordt meestal direkt
aan allerlei nare dingen gedacht. Deze zogenaamde zware metalen worden als regel maar
beperkt door groenvoedergewassen opgenomen. Er zijn echter uitzonderingen. Ze kunnen
in het voer komen als er overmatig wordt bemest. De besmetting kan zowel via het gewas
als via de grond, die tijdens de oogst mee opgenomen wordt, in het voer komen.
Houden we ons aan de bemestingsnormen dan komen er vanuit kunstmest, drijfmest en
rioolslib geen zware metalen in het ruwvoer. Toegestane waarden van die stoffen in het
ruwvoer worden dan niet overschreden. Met rioolslib moeten we zeer voorzichtig zijn. Er
moet een absolute garantie zijn dat het slib veilig is. Ook dan nog moeten we de hoeveel
heid per ha zeer beperkt houden.
Ook de uiterwaarden zijn nogal eens in het nieuws als mogelijke bron van zware metalen.
Uit onderzoek is gebleken dat gras van de uiterwaarden geen hogere waarden heeft dan
het binnendijkse gras. Alleen wanneer het gras met slib is bedekt zoals na een overstro
ming vaak het geval is, kunnen we teveel zware metalen in het voer krijgen. Hoewel de
zware metalen niet in de melk terecht komen, maar in de lever en de nieren van de koe,
moet dergelijk voer niet verstrekt worden. Al is het alleen maar omdat het slib tot verte
ringsstoornissen en daling van de melkproduktie kan leiden.

Bestrijdingsmiddelen
Het is nu al weer een aantal jaren geleden dat we werden opgeschrikt omdat op sommige
plaatsen resten van bestrijdingsmiddelen in de melk werden aangetroffen. DDT is daarvan
wel het meest bekend. Nu zijn het vooral HCB en HCH die ons zorgen geven. Deze zoge
naamde gechloreerde koolwaterstoffen kunnen gemakkelijk vanuit het voer in de melk ko
men. Het Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) heeft daarnaar uitvoerig onderzoek
gedaan.

Geur en smaak
Bestrijdingsmiddelen
Zware metalen
Schimmels
Nitraat
BACTERIEN
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De kwaliteit van ruwvoer en melk wordt door
veel factoren beïnvloed. De sporen van boterzuurbacteriën vormen momenteel de grootste
bedreiging.

Als de maximaal toelaatbare gehalten voor het voer in acht wordt genomen, zijn er geen te
hoge gehalten in de melk. Voer met te veel van dergelijke bestrijdingsmiddelen is vaak af
komstig uit de tuinbouw. Echter ook ruwvoer van vroegere tuinbouwgrond of van grond
waar eerder fruitteelt is uitgeoefend, kan te hoge gehalten hebben, als daar vroeger veel
van dergelijke bestrijdingsmiddelen zijn toegepast. Gewasonderzoek geeft dan zekerheid
in hoeverre het voer aan de koeien gegeven kan worden. Bij aankoop moet er de garantie
zijn dat het voer veilig is.
De bestrijdingsmiddelen die we normaal in ons grasland of voedergewassen gebruiken,
worden alleen toegelaten als ze geen problemen geven voor diergezondheid en dierlijke
Produkten. Problemen met de melk zijn met die bestrijdingsmiddelen dan ook vrijwel uitge
sloten.
Schimmels
Sommige schimmels kunnen heel nuttig voor ons zijn zoals de schimmel die penicilline
produceert. Er zijn evenwel ook schimmels die giftige of kankerverwekkende stoffen kun
nen produceren. Zo'n kankerverwekkende stof is aflatoxine, dat in sommige grondstoffen
voor krachtvoer kan voorkomen zoals kokos- en babassuschilfers en grondnotenschroot.
In het verleden werden wel ontoelaatbare hoeveelheden aflatoxine gevonden. Nu zijn er
duidelijke eisen gesteld. Hierop is nu intensieve controle door de A.I.D. (Algemene Inspec
tie Dienst) en de controleverenigingen van de mengvoederindustrie.
In kuilvoer kunnen zoals bekend ook nogal eens schimmels tot ontwikkeling komen met
name tijdens de vervoedering. Tot nu toe heeft men in ons land in monsters van mais- en
graskuil nog nooit aflatoxine kunnen aantonen. Dat wil niet zeggen dat de schimmels niet
meer in de gaten worden gehouden. Speciaal de soms voorkomende schimmelklompen in
maiskuil hebben de aandacht van het onderzoek.
Nitraat
Het is een bekend feit dat er in ons land, waar op het land grote hoeveelheden stikstof wor
den gebruikt, nogal eens nitraat in het gras voorkomt. In sommige gevallen kan het nitraat
gehalte zo hoog oplopen dat de koe ziek wordt en zelfs dood gaat. Berucht in dit opzicht
waren vroeger de stoppelknollen. Maar ook nu - met gras en graslandprodukten - vallen
er nog slachtoffers aan nitraatvergiftiging, met name bij stalvoedering.
Nitraat en het afbraakprodukt nitriet kunnen in de melk komen. Bij zeer nitraatrijke rantsoe
nen zijn deze hoeveelheden erg gering, namelijk enkele miligrammen per liter. De norm
voor drinkwater is 50 mg/1.
Waar men een tijdje geleden meer angst voor had waren de zogenaamde nitrosaminen. Bij
de afbraak van nitraat kunnen ook deze stoffen vrijkomen. Ze zijn kankerverwekkend en
een kleine hoeveelheid is al gevaarlijk voor de gezondheid. Nederlands onderzoek van het
Centrum voor Agro-Biologisch onderzoek (CABO) heeft echter aangetoond dat zowel in
kuilvoer als in de pens van de koe maar zeer kleine hoeveelheden nitrosaminen worden
gevormd. In Duits onderzoek kon bovendien niet aangetoond worden dat nitrosamine van
kuilvoer naar de melk overgaat. Bij een proef van het Landbouwkundig Bureau van de Ne
derlandse Meststoffenindustrie (LBNM) waarbij tot 1000 kg stikstof werd bemest kon tij
dens de gehele beweidingsperiode geen nitrosamine in de melk worden aangetoond zodat
de melk in dit opzicht geen gevaar oplevert.
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Twee dingen zijn belangrijk: goed kuilvoer én
hygiënisch melken.

Bacteriën
Net als bij de schimmels hebben we nuttige en schadelijke bacteriën. De bacterie die voor
ons van zeer groot nut fs, is de melkzuurbacterie omdat die voor een goed geslaagde kuil
zorgt. Waar we in dit verband wel veel last van hebben, is de boterzuurbacterie. Niet alleen
kan hij de kuil doen mislukken, maar de sporen van deze bacterie veroorzaken bij Goudse
en Edammer kaas de afwijking „knijper" of ook wel „laat los" genoemd. Er komen dan gro
te gaten en scheuren in de kaas en de smaak van de kaas is onaangenaam.
De sporen van de boterzuurbacterie kunnen zich in slechte kuilen vermeerderen en de
gang door het spijsverteringskanaal van de koe overleven. Ook het pasteuriseren van de
melk doodt ze niet. Het is dan ook heel belangrijk dat we veel aandacht aan de sporen van
de boterzuurbacterie besteden. Niet alleen omdat er gekort kan worden op de melkprijs
maar ook vanwege het gevaar voor onze kaasexport.
Als veehouder kunnen we op 2 manieren ingrijpen in de besmettingsketen kuilvoer - mest
- melk. In de eerste plaats moeten we zorgen dat uitstekend kuilvoer met een minimum
aan sporen gemaakt wordt. Verder moet aan de hygiëne bij het melken veel aandacht wor
den besteed. Aan beide aspecten moet tegelijk aandacht worden gegeven. Slechte kuil
voeren, maar wel hygiënisch melken helpt niet.
Hoewel het lastig is om een besmetting van de melk met sporen te voorkomen, onmogelijk
is dat evenwel niet. Goed inkuilen bij minimaal 50% droge stof geeft weinig kans op spo
ren. Kuilen met een lager droge-stofgehalte, ook met een toevoegmiddel, blijven verdacht.
(In het jaarverslag PR 1982 van het Proefstation PR zijn hierover een serie aanbevelingen
gedaan!)
Bij het melken heeft een goede voorbehandeling alleen bij schone koeien een duidelijk re
sultaat. (Zie hiervoor jaarverslag PR 1980). Ook bij de zuivelindustrie zijn mogelijkheden
om het aantal boterzuursporen in de melkte beperken. Deze kosten echter veel geld.
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Samenvatting
Vele factoren kunnen de kwaliteit van het voer en de melk nadelig beïnvloeden. Bij een
verstandige bedrijfsvoering hoeven we van afwijkende geur en smaak, bestrijdingsmidde
len, zware metalen, schimmels en nitraat nauwelijks een nadelige invloed op de melk en
melkprodukten te verwachten.
De boterzuurbacteriën geven ons meer zorg. Extra aandacht moet worden besteed aan
het inkuilen en aan de hygiëne bij het melken, om onze positie op de exportmarkt van zuivelprodukten te kunnen behouden.
Een boer in de buurt van Boertange
Zat sporen uit kuilvoer te vange
Die bederven de kaas
Sprak hij tot zijn broer Klaas
Die ook boer was, maar dan in Koekange
(Van E.)
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RESULTATEN PRAKTIJKONDERZOEK „VICON"-PAKKEN
Ing. H. van Dijk

In het voorjaar van 1983 is een praktijkonderzoek verricht naar de ervaringen met de
Vicon-grootpakpers. Het ging daarbij om de ervaringen met het inkuilen, bewaren, uithalen
en voeren van deze pakken. Dit onderzoek is uitgevoerd op 78 bedrijven waar een Viconpers op ruime schaal is gebruikt.
Resultaat van bewaren
Bij een nieuwe methode van verwerken van kuilgras is het vooral belangrijk hoe het Pro
dukt uit de kuil komt. Dit resultaat zal vooral bepalen of de methode verder ingang zal vin
den. In tabel 1 is vermeld hoe het resultaat was bij het openmaken van de kuilen. Deze
gegevens zijn vooral gebaseerd op het oordeel van de boer.
Tabel 1

Beoordeling van voer bij openmaken van kuil

Beoordeling

Geen
Iets
Vrij veel
Veel

Aantal kuilen in % met
condens op kuilvoer

schimmel

broei

30
43
19
8

50
27
15
8

56
22
10
12

Uit tabel 1 blijkt dat er bij ca. 70% van de kuilen, in meerdere of mindere mate sprake is
van condensvorming. Broei en schimmel kwam minder voor dan condens. Bij ca. 25% van
de kuilen kwam er toch matig tot veel condens, broei en schimmel voor. in enkele gevallen
was dit zo ernstig dat een deel van het kuilvoer ongeschikt was voor vervoerdering.
Vergelijkende cijfers over rijkuilen zijn niet bekend. Wel is het duidelijk dat ook bij vele rij
kuilen (met alleen plastic afgedekt) nogal eens condens, broei en schimmel voorkomt. Bij
pakkenkuilen zijn de gevolgen van luchttoetreding veelal groter dan bij rijkuilen. Immers bij
luchttoetreding in een pakkenkuil kan de lucht gemakkelijk (langs en tussen de pakken)
verde kuil indringen.
De minder goede bewaarresultaten bij de pakkenkuilen zijn onder andere aan de volgende
oorzaken te wijten.
- Onervarenheid met deze vorm van opslag.
- Ongunstige kuilvorm (uitzakken, water op kuil).
- Onjuist gebruik van plastic (onvoldoende vastgelegd).
- Matige kwaliteit van het plastic.
- Beschadiging van het plastic door o.a. ongedierte, honden, katten, rupsen.
Beoordeling van systeem
De mening van de 78 veehouders over het systeem van de Viconpers is vermeld in tabel
2.
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Tabel 2

Beoordeling van Vicon-pakkensysteem
Aantal bedrijven (in %) met de beoordeling

Inkuilen
Opslag en bewaring
Uithalen
Voeren

goed

redelijk

matig

onvoldoende

92
61
88
69

7
15
4
20

1
15
4
7

—
9
4
4

Uit dit onderzoek komen duidelijk de onderdelen inkuilen en uithalen positief uit de bus,
terwijl de veehouders over de opslag en bewaring en ook over het voeren minder tevreden
zijn. Als belangrijkste voordelen werden de volgende punten genoemd:
- hoge capaciteit bij inkuilen
- gemakkelijk en snel uithalen
- beperkte opslagruimte
- gemakkelijk bij kleine partijen en grote transportafstanden.
De volgende nadelen werden naar voren gebracht:
- groter bewaarrisico (meer kans op broei, schimmel en condens)
- hinder van ijzerdraden
- soms hogere kosten.
Op basis van de opgedane ervaringen denkt 79% van de veehouders de Viconpers wéér
op ruime schaal te gaan gebruiken. Sommigen (12%) gaan de pers alleen voor kleine par
tijen gebruiken en 9% doet het niet meer vanwege onbevredigende resultaten.

Hoeveelheid droge stof per pak
Bij het praktijkonderzoek zijn op 8 bedrijven in totaal 48 pakken gewogen en bemonsterd.
De hoeveelheid droge stof per pak bedroeg hierbij gemiddeld 242 kg. De variatie tussen
de bedrijven en ook tussen de pakken van één partij waren aanzienlijk. Dit is vooral ver-

Bij pakkenkuil is het bewaarrisico groter dan bij rijkuilen. Dit komt door de minder gunstige kuilvorm.
De kans op beschadiging van het plastic is daarbij groter. Extra nauwkeurig werken dus!
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oorzaakt door verschillen in het produkt (grof-fijn; droog-natter), maar ook door verschillen
in persingsgraad en pakvulling als gevolg van aanloopproblemen bij het persen (techni
sche storing bij de pers en geen goede Wiersen).
Onder normale omstandigheden (qua opbrengst, materiaal en persen) kan men gemiddeld
wel 250 kg droge stof per pak aanhouden. Het m3-gewicht is dan 186 kg droge stof. Dit is
vergelijkbaar met een goed vastgereden rijkuil.
Uit het praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat men door middel van het aantal pakken
meer inzicht krijgt in de opbrengst per ha, de ruwvoervoorraad op het bedrijf en de gevoer
de hoeveelheid ruwvoer in de stalperiode.
Plasticverbruik en benutting van grondoppervlak
Bij een andere wijze van kuilvoeropslag komt spoedig de vraag of hierbij meer of minder
ruimte en plastic nodig is. Aan de hand van berekeningen voor diverse bedrijfssituaties is
dit voor rijkuilen en Vicon-pakkenkuilen nagegaan. Bij beide systemen is gestreefd naar
een voor het betreffende bedrijf (qua aantal en grootte van de kuilen) optimale wijze van
opslag. Uit de berekeningen blijkt dat bij Viconkuilen gemiddeld ruim 30% meer plastic no
dig is. Dit komt vooral doordat een groter aantal kleinere kuilen (voor 2 à 3 weken voeren)
worden opgezet, waardoor er extra plastic nodig is voor de voor- en achterkant van de kui
len.
Door het grotere bewaarrisico zijn bij pakkenkuilen eerder beschermzeilen nodig dan bij
rijkuilen. Het gebruik van beschermzeilen brengt extra kosten met zich mee (hogere prijs
en meer m2). Bij een vergelijking van de opslagkosten moet met dit aspect ook rekening
worden gehouden.
Bij de Viconkuilen is gemiddeld 40% minder opslagruimte nodig dan bij rijkuilen. De gro
tere oppervlakte bij een rijkuil ontstaat vooral door de geringere stapelhoogte, de schuine
zijkanten en door de op- en afritten. Op bedrijven met een beperkte erfruimte kan met pak
kenkuilen de ruimte beter benut worden dan met rijkuilen.
Samenvatting
Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat de meeste gebruikers van de Vicon-pers in
zijn totaliteit gezien redelijk tot goed tevreden zijn. Het is echter een systeem met sterke,
maar ook zwakke punten. Het is duidelijk dat het bewaarrisico bij pakkenkuilen groter is
dan bij rijkuilen. Dit komt door de minder gunstige kuilvorm, waardoor de kans op bescha
digingen van het plastic groter is. Ook de gevolgen van luchttoetreding (broei, schimmel,
condens) is bij pakkenkuilen groter, omdat de lucht gemakkelijk langs en tussen de pak
ken ver de kuil kan binnendringen.
Wanneer men (weer) pakkenkuilen gaat maken, dan zal men er rekening mee moeten
houden dat aan het stapelen, afdekken en de controle tijdens de bewaring nog meer zorg
besteed moet worden dan bij rijkuilen.
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INKUILEN VAN GROTE PAKKEN VRAAGT EXTRA ZORG
Ing. H. van Dijk

De laatste jaren zijn op beperkte schaal grootpakpersen en oprolpersen gebruikt bij het
inkuilen van voorgedroogd gras. Deze nieuwe methode heeft aantrekkelijke kanten, maar
ook zwakke punten. Dit bleek onder meer uit een praktijkonderzoek. Het bewaarrisico bij
grote pakken is duidelijk groter dan bij rijkuilen. Dit komt door de minder gunstige kuilvorm,
waardoor de kans op beschadigingen van het plastic toeneemt.
Wanneer men pakkenkuilen gaat maken, dan zal er vooral aan het stapelen, het afdekken
en de controle tijdens de bewaring, veel zorg moeten worden besteed. Dit geldt voor ronde
pakken nog sterker dan voor rechthoekige pakken.
Voldoende en gelijkmatig voordragen
Het persen op zichzelf draagt niet bij tot een betere conservering van gras, zoals dat wel
het geval is bij kneuzen en hakselen. Bij het persen vindt er ook geen menging plaats.
Voor een goede conservering van grote pakken moet het gras dan ook vooral voldoende
(45 à 50% droge stof) en gelijkmatig droog zijn. De kans op veel sporen van boterzuurbacteriën is dan klein.
Wanneer bij ongunstig weer toch vochtig gras moet worden ingekuild, is het gebruik van
een toevoegmiddel nodig om nog een redelijke conservering te krijgen. Dit toevoegen (bv.
zout, melasse of zuren) moet dan vlak vóór of tijdens het persen gebeuren. Een goede ver
deling en voldoende toevoeging is erg belangrijk voor het inkuilresultaat. Omdat er echter
nog weinig ervaringen mee zijn, weten we niet of dit bij de „grote" persen redelijk te reali
seren is.
Na het persen is het gewenst de pakken vrij snel (op dezelfde dag) in te kuilen en lucht
dicht af te dekken, omdat er anders al spoedig broei in de pakken optreedt.
Maak kleine kuilen
In pakkenkuilen treedt na het openmaken vrij snel broei op, doordat dan de lucht gemakke
lijk langs en tussen de pakken, ver de kuil kan binnendringen. Kuilen van grote pakken
moeten daarom in twee, hoogstens in drie weken worden opgevoerd. Eventueel kan men
een kuil met een stuk plastic in enkele vakken verdelen. Hiermee is echter geen volledig
luchtdichte afsluiting tussen de vakken te krijgen. Het aantal vakken per kuil moet dan ook
tot 2 à 3 beperkt blijven. Aparte kuilen hebben echter de voorkeur; ze spreiden tevens het
bewaarrisico.
leder bedrijf zal dus op basis van het aantal stuks vee en de hoeveelheid droge stof per
dier moeten berekenen hoe groot de kuil of hoeveel pakken per kuil of vak ingekuild moe
ten worden. In tabel 1 zijn gegevens vermeld over de Viconpakken en ronde pakken. Deze
gegevens zijn vooral gebaseerd op metingen op praktijkbedrijven en de Waiboerhoeve.
Het aantal pakken is berekend bij een opbrengst van 3000 kg droge stof per ha. Bij hogere
of lagere opbrengsten zal het aantal pakken dus meer of minder bedragen. De hoeveel
heid droge stof per pak zal in de praktijk zeker sterk kunnen variëren als gevolg van ver
schillen in de druk bij het persen, en verschillen in het gras (o.a. grof-fijn, droog-nat).
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Tabel 1

Gegevens over afmetingen, inhoud en gewicht van grote pakken voorgedroogd gras

Afmetingen

Inhoud
inm3

Droge Droge
stof
stof
(kg
(kg
per m3) p. pak)

Gewicht
(kg per pak)
bij 50% ds

Aantal pakken
bij 3000 kg
ds per ha

Ronde pakken
Breed 1,20 m, doorsnede 1,20 m
Breed 1,20 m, doorsnede 1,50 m

1,35
2,10

160
160

215
335

430
670

14
9

1,35

185

250

500

12

Viconpakken
Lang 1,20, breed 1,60 m
Hoog 0,70 m

Wijze van stapelen
Voor een goede stapeling is het een eerste vereiste dat de pakken regelmatig van vorm en
dichtheid zijn. Hiermee voorkomt men dat de kuil meer of minder uit elkaar gaat zakken.
Voor het maken van goede pakken dient men vooral te zorgen voor regelmatige en brede
Wiersen.
Bij Viconpakken worden de kuilen in het algemeen 3 pakken breed en 3 pakken hoog ge
stapeld. Dit hangt nauw samen met het gebruik van een 3-paksklauw. Hiermee worden de
pakken op wagens geladen, maar ook mee aan de kuil gezet. De nieuwste „klauwen" kun
nen de pakken zowel in de breedte (1,60 m) als in de lengte (1,20 m) opnemen. Dit bete
kent dat de stapelbreedte 3 x 1,20 = 3,60 m of 3 x 1,60 = 4,80 m is. Een hogere stape
ling dan 3 lagen is weinig zinvol. Op kleine bedrijven kan het nodig zijn slechts „2 hoog" te
stapelen. In alle gevallen zal men moeten zorgen dat de kuil of een vak in 2 à 3 weken
wordt vervoederd (zie gegevens tabel 2).
Bij ronde pakken zijn in principe drie systemen van stapeling mogelijk.
a. Elk pak in plastic zak. Deze methode vraagt veel arbeid voor het inpakken en het
dichtknopen en kost tevens veel plastic. Daarnaast is deze methode nogal kwetsbaar,
doordat het kuilgras maar door één laag plastic wordt beschermd. Een extra plastic zeil
over de zakken zal hierbij zeker nodig zijn. Voor de praktijk is dit systeem daarom in het
algemeen niet interessant.
b. Rij pakken achter elkaar (worst of slang). Deze wijze van opslag vraagt veel grond
oppervlak en ook veel plastic. Wanneer we uitgaan van 15 pakken (diameter en lengte
1,20 m) per ha dan betekent dit dat er per ha 18 m lengte nodig is. Ook voor het bewaWijze van stapelen en afdekken
van ronde balen
Treviraband
met
zak zand of
autoband
2 PE-folies
f zandkragen^
/
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ren van een gering aantal pakken, kan men beter kiezen voor een stapeling van 2 pak
ken naast elkaar en 1 pak er bovenop (2 + 1).
c. Twee of meer lagen op elkaar (pyramide). Hierbij zijn er diverse mogelijkheden om
te stapelen zoals: 2 + 1;3 + 2;3 + 2 + 1;4 + 3 + 2;5 + 4 + 3 (zie ook tekening).
Deze kuilvorm is voor de praktijk het meest aantrekkelijk. De breedte en hoogte van de
kuil zal afhangen van de hoeveelheid voer die in 2 à 3 weken moet worden opgevoerd.
Gegevens over de hoeveelheid droge stof en breedte van het plastic bij de verschillen
de vormen van stapelen zijn vermeld in tabel 2.
Voor het stapelen hebben kleine ronde pakken (doorsnede 1,20 m) duidelijk de voorkeur.
De holten tussen de pakken zijn dan kleiner en de kuil krijgt een iets betere vorm dan bij de
grote ronde pakken (doorsnede 1,50 m). Zeker bij het inkuilen van grote pakken is het voor
de stevigheid van de kuil gewenst om de pakken „in verband" te stapelen.
Het is nog steeds de vraag wat voor de praktijk het aantrekkelijkst is: een „punt" kuil (bv.
3 + 2 + 1) of een „stompe" kuil (3 + 2 of 4 + 3 + 2). Beide vormen hebben voor- en na
delen. Bij een puntkuil blijft er geen water op de kuil staan maar het is daarbij moeilijker het
plastic strak om de kuil te houden. Bij een stompe kuil is het juist andersom: plastic strak
ker om de kuil, maar veel kans dat er water op de kuil (tussen de pakken) blijft staan. In de
kuil krijgt men dan bijna altijd een slechte plek door een opeenhoping van condenswater.
Bij alle pakkenkuilen (ronde en rechthoekige) moet men daarom proberen zo te stapelen
en af te dekken dat er geen plassen water op de kuil blijven staan. Dit is het beste te berei
ken door bijvoorbeeld 1 of 2 „overgebleven" pakken los te maken en daarmee de kuil
enigszins rond te maken.
Afdekking
Het lucht- en waterdicht afsluiten van een pakkenkuil is het belangrijkste onderdeel van
deze methode van inkuilen. Het bepaalt in grote mate het eindresultaat. Zoals reeds is op
gemerkt is het bewaarrisico van een pakkenkuil duidelijk groter dan van een rijkuil. Dit
Tabel 2

Hoeveelheid droge stof per rij pakken en de benodigde plasticbreedte bij verschillende vor
men van stapelen

Viconpakken
Wijze van stapelen
Hoogte 2,10 m, breedte 3,60 m
Hoogte 2,10 m, breedte 4,80 m

Breedte van
plastic in m1)

Droge stof (kg)
per rij pakken

9
10

9 x 250 = 2250 kg2)
9 X 250 = 2250 kg3)

Ronde pakken
Wijze van
stapelen

2
3
3
4
5

+
+
+
+
+

1
2
2 +1
3+ 2
4 +3

Doorsnede pak 1,20 m
breedte
plastic (m)
8
8
10
12
12

Doorsnede pak 1,50 m

kg ds per
rij pakken
3x215=
5 x 215 =
6 x 215 =
9 x 215 =
12 x 215 =

645
1075
1290
1935
2580

breedte
plastic (m)
9
10
12
144)
164)

kg ds per
rij pakken
3x
5x
6x
9x
12 x

335 =
335 =
335 =
335 =
335 =

1005
1675
2010
3015
4020

1)

Inclusief de zijkanten om vast te leggen.
Rij pakken is 1,60 m lang.
3) Rij pakken is 1,20 m lang.
4) Deze breedten zijn slechts beperkt verkrijgbaar of moeten op aanvraag gemaakt worden.
2)
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Bij de grote pakken zijn zowel bij het inkuilen als bij het voeren aangepaste voorzieningen nodig voor
het transport.

geldt in vergelijking met rijkuilen afgedekt met alleen plastic, maar nog sterker ten opzichte
van rijkuilen met een gronddek. Het toepassen van een volledig gronddek is bij pakkenkuilen vanwege de vorm niet mogelijk. Degenen die nog geen ervaring hebben met een af
dekking met uitsluitend plastic lopen daardoor nog extra risico.

Wenken voor goede bewaring
- Zorg voor een vlakke, droge plaats, bij voorkeur op een verharding.
- Gebruik 2 nieuwe PE plasticfolies van 0,15 mm over elkaar.
- Gebruik plasticfolies met een KOMO-keurmerk. Dit keurmerk is een garantie voor een
goede kwaliteit en een juiste dikte.
- Vouw het plastic strak om de hoeken van de kuil heen, bij voorkeur „van de wind af".
- Leg de beide folies elk apart met een zandkraag vast. Kluiterige grond of graszoden ge
ven geen goede afsluiting.
- Houd het plastic strak op de kuil; dus regelmatig strak trekken (bij zonnig weer) en het
plasticzeil + zandkraag goed tegen de kuil aandrukken.
- Gebruik een beschermzeil. Dit is de beste oplossing om beschadiging van de plasticfo
lies bij deze kuilen tot een minimum te beperken.
- Leg Trevirabanden, verzwaard met bijvoorbeeld een autoband over de plasticzeilen om
windschade te voorkomen.
- Controleer het plastic regelmatig (wekelijks) op beschadigingen en herstel deze direct
met speciaal zelfklevend plakband.
- Houd de begroeiing, maar vooral onkruiden, weg rond de kuil. Het vermindert de kans
op schade door ongedierte, waaronder ook rupsen (o.a. van de zuringbladwesp).
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ANALYSE VOEDERVOORZIENING OP PRAKTIJKBEDRIJVEN
Ing. L. E. M. Rompelberg

Het is moeilijk om onder praktijkomstandigheden de opbrengst van één snede gras te me
ten. Nagenoeg onmogelijk is het om in de praktijk van een heel bedrijf de jaarproduktie te
meten. Dit komt omdat gras een tussenprodukt is en daarnaast meerdere keren per jaar
wordt geoogst in verschillende groeistadia. Uit proefveidgegevens blijkt dat de bruto produktie van gras duidelijk beïnvloed wordt door het gebruik. Immers de grasgroei direct na
weiden of maaien is veel geringer dan circa 10 dagen later als het gewas gesloten is. Bij
veel beweiden moet het grasland vaker die aanloop maken dan bij veel maaien.
Gezien deze problematiek heeft het onderzoek zich mede gericht op het ontwikkelen van
een stelsel van normen. Deze normen omvatten de hoeveelheid te winnen ruwvoer van
eigen bedrijf en de aan te kopen hoeveelheid ruw- en krachtvoer bij verschillende graslandgebruikssystemen en bedrijfssituaties. De normen zijn afgeleid van graslandgebruiksmodellen, waarbij de behoeften van het vee gezet zijn tegenover het aanbod van het gras
land. Hierbij is rekening gehouden met o.a. grasgroei, grasopname, verliezen, veebezet
ting, stikstofbemesting en melkproduktie. De ontwikkelde normen dienen in de eerste
plaats voor het begroten van de voedervoorziening in de praktijk. Ze geven dus antwoord
op vragen als: hoeveel ruwvoer kan gewonnen worden bij een bepaald beweidingssy
steem, hoeveel ruwvoer moet er nog aangekocht worden, hoeveel krachtvoer is totaal no
dig. Naast het gebruik voor een technische begroting op het veebedrijf bijvoorbeeld voor
het bepalen van de aankooppolitiek van ruwvoer, worden de normen gebruikt voor be
drijfseconomische begrotingen.
Achterom kijken
De beschikbare normen kunnen nu ook gebruikt worden om de werkelijk behaalde techni
sche bedrijfsresultaten (met name wat de aankoop van ruw- en krachtvoer betreft) te ver
gelijken met wat volgens de normen nodig zou zijn geweest. Om de normatieve hoeveel
heden ruw- en krachtvoer te berekenen worden zoveel mogelijk cijfers als uitgangspunten
genomen. De normen worden berekend bij de volgende bedrijfsgegevens:
- soort vee en aantal
- graslandgebruikssysteem
- stikstofbemesting per ha
- melkproduktie per koe.
Op nagenoeg alle bedrijven waar deze gegevens bekend zijn kan de voedervoorziening
geanalyseerd worden door de norm naast de werkelijkheid te plaatsen, in de praktijk komt
het er op neer dat dit bedrijven zijn met een bedrijfseconomische boekhouding of een deelboekhouding rundveehouderij, in deze boekhoudingen dienen wel hoeveelheden ruw- en
krachtvoer bekend te zijn en niet alleen guldens voerkosten.
Ook analyse voerkosten
Voor de veehouder is het zeker zo interessant om te weten of de voerkosten hoog of laag
zijn voor zijn bedrijfssituatie. Door de hoeveelheden die volgens norm nodig zijn, met een
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normbedrag te vermenigvuldigen worden de normatieve voerkosten verkregen. De norma
tieve prijzen van ruw- en krachtvoer worden na elk boekjaar door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) berekend uit de LEI-administraties. De op deze wijze berekende voer
kosten kunnen vergeleken worden met de werkelijke voerkosten op het bedrijf. Door zowel
op voerhoeveelheden als op voerkosten te analyseren worden aanwijzingen verkregen
waar de sterke of zwakke punten van het bedrijf zitten.
Bijvoorbeeld op een bedrijf met in werkelijkheid voerkosten die overeenkomen met de nor
matieve voerkosten kan desalniettemin meer ruw- en krachtvoer zijn aangekocht dan de
norm aangeeft. Er is echter goedkoper voer gekocht dan volgens norm berekend wordt.
Door op dit bedrijf extra aandacht te schenken aan de voeding - er wordt kennelijk te veel
gevoerd - kunnen betere resultaten bereikt worden. In een omgekeerd geval kan ook blij
ken dat men te duur heeft aangekocht.

Percentage of eenheid per ha gebruiken?
Door de werkelijkheid naast de norm te zetten kunnen eventuele verschillen waargenomen
worden. De getallen gaan pas leven als er een kengetal van gemaakt wordt. Aanvankelijk
is gekozen om de werkelijkheid uit te drukken in een percentage van de norm. Als voor
ruwvoerverbruik 80% is berekend, houdt dat in dat naast het eigen grasland slechts 80%
van de ruwvoerhoeveelheid is aangevuld (aankoop en eigen teelt voedergewassen) dan
volgens norm nodig zou zijn geweest. Dit kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld (te) veel
krachtvoer dat ruwvoer vervangt of door een hogere graslandopbrengst dan volgens norm
is berekend.

Een analyseboekhouding maakt o.a. een be
tere beoordeling mogelijk van de gevoerde
hoeveelheden krachtvoer.
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Een percentage is een verhoudingsgetal waaraan bezwaren zitten. Bij weinig ruwvoeraankoop bijvoorbeeld kan een kleine afwijking in hoeveelheid een grote afwijking in percenta
ge geven. Vandaar dat naast het kengetal „% van de norm" ook de afwijking in hoeveel
heid kVEM per ha grasland gegeven wordt. Met deze afwijking ten opzichte van de norm
wordt niet aangegeven dat het grasland meer of minder heeft opgebracht maar dat per ha
grasland meer of minder voer van dit grasland is gebruikt. De oorzaak van deze afwijking
kan liggen in de bedrijfsvoering, het vee, het weer of het grasland. Toewijzen aan één van
deze 4 factoren vraagt veel meer gegevens en bewerking.
Voorbeelden (boekjaar 1981/82)
Met behulp van enkele praktische voorbeelden - toegespitst op aankoop (aanvulling) van
ruw- en krachtvoer buiten het eigen grasland - wordt aangegeven hoe het systeem werkt.
Bedrijf A 77,4 melkkoeien, 5939 kg meetmelk
73 stuks jongvee
21,45 ha grasland
De koeien worden om de 4 dagen omgeweid en staan 's nachts op stal met 4 kg ds snijmais als bijvoeding.
Tabel 1

Analyse voederverbruik van bedrijf A

Verbruik (exci. grasland)

In % van de norm

In kVEM/ha grasland t.o.v. norm

Ruw- en krachtvoer totaal
Ruwvoer totaal
Krachtvoer totaal
Krachtvoer zomer
Krachtvoer winter

88
77
105
112
100

-1904
-2196
+ 292
+ 299
7

Dit bedrijf heeft de voedervoorziening goed in de hand (tabel 1). Bij slechts weinig kracht
voer te veel (met name in de zomerperiode) is de aanvulling met ruwvoer duidelijk bene
den de norm. Daarnaast was 1981 een jaar met een goede grasgroei.
Een ander voorbeeld laat zien dat het ook wel eens anders gaat ondanks de goede grasgroei.
Bedrijf B 114,4 melkkoeien, 5675 kg meetmelk
51,4 stuks jongvee
49,8 ha grasland.
De koeien worden dag en nacht geweid en om de 4 dagen omgeweid.
Tabel 2

Analyse voederverbruik van bedrijf B

Verbruik (excl. grasland)

In % van de norm

In kVEM/ha grasland t.o.v. norm

Ruw- en krachtvoer totaal
Ruwvoer totaal
Krachtvoer totaal
Krachtvoer zomer
Krachtvoer winter

117
142
108
139
94

+764
+515
+249
+373
-124

Dit bedrijf (tabel 2) geeft in de zomer meer krachtvoer dan de norm; er wordt bovendien
ook meer ruwvoer aangekocht dan de norm. Hier valt dus duidelijk te besparen op voer
kosten door een efficiënter voeding!
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Jaarinvloed
Tussen de jaren zijn natuurlijk verschillen in grasgroei. Vandaar dat voor een juiste beoor
deling van het voerverbruik op het individuele bedrijf in een bepaald jaar ook het gemiddel
de van een behoorlijke groep beschikbaar moet zijn. In tabel 3 is een overzicht gegeven
van het voerverbruik buiten eigen grasland in % van de norm voor een aantal boekjaren. In
dit overzicht zijn de resultaten van de stikstofproefbedrijven - die over heel Nederland ver
spreid liggen- opgenomen.
Tabel 3

Voerverbruik in % van de norm op de stikstof
proefbedrijven

Boekjaar

Voerverbruik in % van de norm

1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82

107
127
95
93
104
94
91

Voor een belangrijk deel zijn de afwijkingen te verklaren uit het weer. Zo was 1975 droog,
1976 zeer droog en was de winter van 1979 desastreus voor het grasbestand terwijl ook
nog het voorjaar nat en laat was. In de zomer van 1981 groeide veel gras door voldoende
neerslag, daarna was er een uitzonderlijk goede herfst.
Veel deelnemers
De analyse van voerhoeveelheden en/of voerkosten wordt in de praktijk reeds veel toege
past. Verschillende boekhoudbureaus en -organisaties hebben in hun bedrijfseconomi
sche of deelboekhouding deze analyse opgenomen. De analyse geeft informatie over de
voedervoorziening op het eigen bedrijf. Vooral door het inbrengen van veel data van het
bedrijf - zoals veebezetting, melkproduktie, graslandgebruikssysteem - is dit analysesy
steem geschikt voor praktische toepassing.
Naar schatting worden in 1982 meer dan 2000 bedrijven van deze extra informatie bij hun
boekhouding voorzien. Mede gezien de automatiseringsmogelijkheden bij de uit te voeren
berekeningen is de verwachting dat in de komende jaren nog veel bedrijven met deze be
trekkelijk nieuwe kengetallen geconfronteerd worden.
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VAARS BETAALT ZELF
EEN GOEDE OPFOK TERUG1)

Ing. Tj. Boxem
De jaarlijkse vervanging van uitgeselecteerde koeien door vaarzen ligt globaal tussen 25
en 35%. Een ruime vervanging is economisch niet aantrekkelijk, evenmin als het aanhou
den van meer jongvee dan strikt nodig is. Ongeveer één derde van de kalveren, het beste
fokmateriaal. wordt aangehouden voor de opfok tot melkvaars. Aan die opfok mag niets
mankeren want een slechte opfok wreekt zich later in een lagere melkproduktie. De kalve
ren voor de verkoop, hoofdzakelijk stiertjes, zijn slechts kort op het melkveebedrijf; hooguit
twee weken. Toch verdient ook deze korte eerste opfok voldoende aandacht, want ook in
de kalfsvlees- en de stierevleesproduktie is men gebaat bij gezonde kalveren met veel
weerstand.

Jong kalf is kwetsbaar
Bij een pasgeboren kalf moet het natuurlijk afweersysteem tegen ziekten nog worden op
gebouwd. Het is dan ook uiterst belangrijk dat ziekten geen kans krijgen. Daarom moet
men de kalveren snel een zo groot mogelijke weerstand laten opdoen en de besmettingsdruk zo laag mogelijk houden. Medicijngebruik dient men bij de eerste opfok tot een mini
mum te beperken.
Ga zoveel mogelijk preventief te werk. Dit begint in wezen met het niet of zo weinig moge
lijk aankopen van koeien of vaarzen. Neem verder voor, tijdens en na het afkalven de hy
giëne zo goed mogelijk in acht. Houdt het kalf daarom ook niet een of twee dagen bij de
koe. De nadelen daarvan zijn veel groter dan de voordelen. Van veel betekenis is ook een
ruime en doelmatig ingerichte opfokstal die van veel frisse lucht kan worden voorzien.
Bij ruimtegebrek of wanneer de normale opfokruimte zwaar besmet is zou men kunnen uit
wijken naar „buitenhokjes" of „kalverhutten". Toch moet dit systeem worden gezien als
een noodoplossing. Het is wel te overwegen in dergelijke hokjes de stierkalveren geduren
de de eerste opfok te huisvesten. De kalverhandelaar hoeft dan ook niet meer in de opfok1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 27, 29 en 30 septem
ber 1983 in de Meerpaal te Dronten.
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stal te komen. Men zou ook kunnen denken aan het plaatsen van normale eenlingboxen
onder een afdak, wat veel goedkoper is.

Dit kalf moet een beste vaars worden met een
hoge produktie. Het spreekt vanzelf dat er aan
de opfok dan niets mag mankeren.

Eerste opfok
Een kalf wordt vrijwel zonder afweerstoffen geboren. Deze afweerstoffen (immunoglobulinen) zitten vooral in de eerste biest. Het gehalte hiervan daalt zeer snel. Na 36 uur is het
verschil tussen biest en melk reeds vrij klein geworden. Bovendien is het kalf slechts tot
ongeveer 24 uur na de geboorte in staat de zo nodige afweerstoffen via de darm in het
bloed op te nemen. Daarom is het voor het pasgeboren kalf van levensbelang dat het snel
en voldoende biest ontvangt. Men mag na het afkalven eigenlijk niet bij de koe weglopen,
voordat het kalf de eerste biest heeft gehad. Men moet niet zuinig zijn met biest. Een eer
ste gift van 1,5 à 2 liter verdient zonder meer aanbeveling. Verder kwam uit onderzoek de
aanwijzing dat 7 liter biest op de eerste dag de hoogste concentratie aan antilichamen in
het bloedserum van kalveren te zien gaf.
Een kalf wordt als zuigeling geboren. Waarom zou men de eerste biest dan ook niet met
een speenfles of een speenemmer geven? Indien men speenvoedering blijft toepassen
(belangrijk voor hoge opname) dan is het kalf er reeds aan gewend en kan het drinken
wanneer het wil. In de kalfsvleessector is wel eens de opmerking gehoord dat kalveren die
de eerste dagen met de speenemmer zijn gevoerd, later meer drinkproblemen zouden ge
ven. Er zijn echter onderzoekgegevens van de Veevoederfabriek „Sloten" die dit tegen
spreken.
Bij de biestverstrekking past de leus: Vlug, Veel en Vaak. Verder is het zinvol van oudere
koeien wat porties biest (ingevroren) achter de hand te hebben, zodat men hierop even
tueel kan terugvallen.
Na een biestperiode van drie dagen kan worden overgestapt op kunstmelk, ook voor stier
kalveren die verkocht worden. Het is verstandig deze kalveren reeds op het melkveebedrijf
aan kunstmelk te wennen. Zeer waarschijnlijk geeft dit bij de kalfsvleesproducent de eer
ste dagen minder slecht drinkende kalveren en minder overgangsdiarree.
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Kunstmelkvoeding niet overdrijven
Op ca. 93% van de Nederlandse bedrijven met melkvee gebruikt men bij de opfok van de
vaarskalveren in hoofdzaak kunstmelk. Van bedrijf tot bedrijf lopen de hoeveelheden
kunstmelkpoeder per opgefokt kalf uiteen van 30 kg tot meer dan 100 kg; gemiddeld is het
ca. 70 kg. Daarnaast wordt nog bijna 80 liter koemelk verstrekt. Dit betekent dat de kalve
ren gemiddeld pas tussen de 2e en 3e levensweek overgaan van koemelk op kunstmelk.
In tabel 1 is te zien hoe de kosten van melk en melkprodukten van bedrijf tot bedrijf uiteen
lopen.
Tabel 1 Opfokkosten van melk en melkprodukten per kalf op LEI-steekproefbedrijven over 3 jaar
Kosten (gld.)

Totaal aantal
bedrijven

50-100
101-200
201-300
301-400
Meer dan 400
Totaal
1)

Aantal
bedrijven (%)

98
540
295
79
22

10
52
28
8
2

1034

100

Aantal weken
kunstmelk1)
8
16
26
36
48
Gem. 20

Berekend bij gemiddeld 5 liter per dag.

Op ca. de helft van de bedrijven zijn de opfokkosten ƒ 10- tot ƒ 200,-, terwijl 38% boven
ƒ200,- uitkomt en zelfs 10% boven ƒ 300,-. Op verreweg de meeste bedrijven kunnen
deze kosten aanzienlijk naar beneden. Met gemiddeld 35 kg kunstmelkpoeder per kalf in
ca. 9 weken is in het algemeen een goede opfok te realiseren. Dat kost ongeveer ƒ 80,-.
Naast melk goed ruwvoer
Vanaf de 3e levensweek moet men de kalveren reeds wennen aan het opnemen van goed
ruwvoer, krachtvoer en water. Nadat ze van de melk zijn afgewend is het onbeperkt voeren
van goed hooi of eventueel goede voordroogkuil gewenst. Ook kan zonder bezwaar een
deel van het ruwvoerrantsoen worden vervangen door wat snijmais. De krachtvoergift kan
na de melkperiode vrij snel worden verhoogd tot 2 kg per dier per dag.
in de leeftijd van drie tot negen maanden kan de krachtvoergift geleidelijk worden vermin
derd. Op een leeftijd van 9 à 10 maanden is bij onbeperkt hooi of voordroogkuil van goede
kwaliteit (ca. 830 VEM in de droge stof) geen krachtvoer meer nodig.
Zorg voor regelmatige groei
Voor het opfokken Van een kalf tot een zo goed mogelijk ontwikkelde en uitgegroeide maar
toch niet vervette melkvaars kan het groeipatroon in tabel 2 als richtlijn dienen.
Tabel 2
Leeftijd in
maanden

Groeipatroon voor opfok van melkvaarzen
Groei in
grammen per dag

Geboorte
0- 8
9-15
16-24
1)

—

750-800
650-700
600-6501)

Gewicht (kg)
einde periode
38
220
360
525 (na afkalven)

exclusief groei van het ongeboren kalf.
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Belangrijk is om binnen de aangegeven trajecten de groei zo regelmatig mogelijk te laten
verlopen. In de eerste 7 à 8 levensmaanden is een goede groei van veel betekenis voor de
verdere ontwikkeling. Ook de periode tussen 7 en 15 maanden (gewicht ca. 200-350 kg) is
van groot belang omdat in deze periode een sterke ontwikkeling van de uier (klierweefsel)
plaatsvindt. Wordt dan een te hoog voederniveau aangehouden dan is vooral vetvorming
in de zich ontwikkelende uier niet uitgesloten, waardoor klierweefselvorming wordt afge
remd. Dit zou de latere melkproduktie nadelig kunnen beïnvloeden. Met name boven een
leeftijd van één jaar is bij een te hoog voerniveau de kans op vervetting zeer groot. Een
groei van 600 à 650 gram vanaf een leeftijd van ca. 15 maanden hoeft geen aanleiding te
geven tot overmatige vervetting.
Normvoedering
Voor een evenwichtige groei en een goede ontwikkeling is normvoedering ook bij jongvee
een vereiste. In tabel 3 worden 4 rantsoenen gegeven voor een pink van 300 kg bij een
dagelijkse groei van 650 gram.
Tabel 3

Rantsoenen voor 650 gram groei per dag bij een pink van 300 kg

Soort ruwvoer

Droge stof (kg)
Krachtvoer (kg)
1)

Voordroogkuil
goed

slecht

6,0
—

4,5
2,0

Snijmaissilage

4,5
1,01)

Tarwestro

3,0
4,0

snijmaiskern.

Bij voordroogkuil is de kwaliteit erg belangrijk. Naast goede voordroogkuil kan krachtvoer
achterwege blijven. Is het kuilvoer slecht dan is niet alleen de voederwaarde laag, maar
ook de opname ervan. En veelal gaat de slechtste voordroogkuil naar het jongvee. Wil
men dan toch de groeinorm halen, dan zal er krachtvoer bijgevoerd moeten worden.
Bij een snijmaisrantsoen dient men de eiwit- en mineralenvoorziening goed in de gaten te
houden. Bij een tekort aan eigen ruwvoer kan men overwegen het jongvee op een rant
soen van stro en krachtvoer te zetten. Dat hoeft niet duurder te zijn dan aankoop van snijmais.
Gezond blijven in de weide
Maagdarmwormen kunnen de ontwikkeling van de kalveren sterk afremmen. Ze komen bij
alle kalveren voor. Als het er maar weinig zijn is het niet erg. Dat is zelfs goed, want door
een lichte besmetting krijgt het kalf er weerstand tegen op latere leeftijd. Maar wanneer het
kalf „onder de wormen" komt te zitten is het niet best. Zorg er dus voor dat het kalf in het
eerste jaar voldoende immuniteit opbouwt.
Bij goed omweiden op etgroen krijgt men een goede groei en voldoende immuniteit. Een
(dure) preventieve behandeling tegen maagdarmwormen is dan overbodig. De beweidingsduur dient wel minstens 6 weken te zijn.
Iedere veehouder doet er verstandig aan minstens één keer per maand de mest van de
kalveren te laten onderzoeken op maagdarmwormeieren. Een preventieve enting tegen
longworm verdient zondermeer aanbeveling. Wil men pinken ook tijdens de weideperiode
een goede groei meegeven, dan zullen ze steeds over goed weidegras dienen te beschik
ken.
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Goede opfok loont
Het voordeligste is de vaarzen op ongeveer tweejarige leeftijd te laten kalven. Van invloed
op de latere produktie is echter ook het levendgewicht vlak na het afkalven. Nederlandse
gegevens hierover (tabel 4) wijzen in dezelfde richting als resultaten uit het buitenland.
Tabel 4

Gewicht na 1e keer afkalven (kg) en melkproduktie (kg) bij 4% vet (FCM) in 305 dagen

Gewicht na 1e
keer afkalven
420
470
520
520-420

Melkproduktie
1 e lactatie

2e lactatie

2e-1e lactatie

4900
5325
5750

6350
6565
6775

+ 1450
+ 1240
+ 1025

+ 850

+ 425

We zien dat naarmate het levendgewicht van de vaarzen hoger is, de melkproduktie toe
neemt. In het gegeven gewichtstraject betekent één kg hoger lichaamsgewicht na afkalven
een gemiddelde produktieverhoging van 8,5 kg melk. In de tweede lactatie had een gewichtsverschil van 1 kg als vaars nog een melkproduktieverschil van 4,25 kg tot gevolg.
De lichtere vaarzen hebben het in de tweede lactatie dus wel beter gedaan dan in de eer
ste lactatie, maar haalden toch lang niet de produktie van de goed uitgegroeide vaarzen.
Dit wijst er overigens wel op dat de lichtere vaarzen wel tot een betere produktie in staat

Een regelmatig goede groei en ontwikkeling in de eerste twee jaar geeft een aanzienlijk hogere melk
produktie in de eerste twee lactaties.
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waren. Dit betekent dat men met de nodige voorzichtigheid te werk dient te gaan met de
uitstoot van vaarzen vanwege onvoldoende produktie. Let wel: de gemaakte opfokkosten
zijn niet gering.

Tot slot
Duidelijk is dat een goede opfok van kalf tot melkvaars alleszins de moeite waard is. Van
een goed opgefokte vaars mag men later meer melk verwachten. Zorg daarom bij de opfok
voor een optimale voeding, huisvesting, verzorging en hygiëne. Een goede opfok vraagt
aandacht en dat kost tijd. Die tijd moet er zijn, of moet ervoor worden vrijgemaakt. Bedenk
dat een goede opfok een investering is met een hoog rendement.

MAAGDARMWORMBESTRIJDING MET PARATECT BOLUS®
SYSTEEM BIJ PINKEN
Ir. D. Oostendorp, dr. F. H. M. Borgsteede en dr. ir. A. Kloosterman1)
Uit onderzoek in de jaren 1979 t/m 1981 bleek dat het toedienen van een Paratect Bolus
een effectieve methode is om bij kalveren en pinken een maagdarmworminfectle op een
laag en onschadelijk niveau te houden. Vooral onder omstandigheden waarbij weinig of
niet gemaaid wordt kan weidend jongvee zo op een eenvoudige wijze tegen maagdarm
wormziekte beschermd worden.
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek in 1982. Daarbij was de
aandacht vooral gericht op het bestuderen van de effecten van toediening van de Paratect
Bolus bij pinken. Voor het experiment stonden de kalveren uit de proef van 1981 ter be
schikking, alsmede een groep pinken die in 1981 als kalf op stal wormvrij was opgefokt.
De vraagstelling was hoe deze pinken met een verschillende voorgeschiedenis, al dan niet
in deze proef voorzien van een Paratect Bolus, op de opgedane infectie zouden reageren.
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met ir. H. van Tarrij van Pfizer BV.
Proefopzet
De proef in 1982 werd uitgevoerd met drie groepen van 14 pinken met een verschillende
parasitaire voorgeschiedenis. De helft van elke groep kreeg in het voorjaar van 1982 een
Paratect Bolus toegediend en de andere helft diende als controlegroep.
Een groep pinken diende in 1981 als kalf als controlegroep en liep een zware maagdarmworminfectie op (maximum EPG 4850 op 30 juni). De tweede groep pinken kreeg als kalf
een Paratect Bolus en toonde gedurende het weideseizoen slechts een geringe ei-uit
scheiding (maximum EPG 125 pp 4 augustus). De derde groep pinken werd als kalf op stal
gehouden en werd gevoerd met gras van steeds gemaaid land. Deze groep kwam dus vrij
wel niet met een maagdarmworminfectie in aanraking.
Gedurende de winter 1981/1982 werden de pinken op dezelfde wijze gehuisvest en ge
voerd. Op 14 april 1982 werd elke groep van 14 dieren ingedeeld in twee gelijkwaardige
subgroepen van elk 7 dieren, waarvan een subgroep een Paratect Bolus kreeg toegeSchematlsch ontstond zo de volgende indeling:
Behandeling 1981

Behandeling 1982

Controle
Paratect Bolus
Stalvoedering
Controle
Paratect Bolus
Stalvoedering

Controle
Controle
Controle
Paratect Bolus
Paratect Bolus
Paratect Bolus

1)

Afkorting
CC
BC
SC
CB
BB
SB

Ir. Oostendorp, is werkzaam bij het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en
Paardenhouderij (PR), dr. Borgsteede bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Parasitolo
gie (CDI) en dr. ir. Kloosterman bij de Landbouwhogeschool, Vakgroep Veehouderij (LH).
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diend. De drie subgroepen met een Paratect Bolus werden vervolgens als een groep ge
weid (in totaal dus 21 dieren). De drie subgroepen die geen Paratect Bolus kregen werden
eveneens als een groep geweid (eveneens 21 dieren).
Beweiding
Voor het weiden van de twee groepen van 21 pinken was 5,8 ha grasland ter beschikking.
Deze oppervlakte was onderverdeeld in 4 percelen. Elk van deze percelen werd bij het
begin van de proef in tweeën gedeeld zodat de Paratect Bolus-groep en de controlegroep
elk 4 percelen ter beschikking hadden met een gelijkwaardige parasitologische voorge
schiedenis. Twee percelen waren in 1981 overwegend gemaaid. Uit larventellingen van
grasmonsters bleek dat het infectieniveau van beide objecten inderdaad gelijk was.
De beweidingsperiode duurde van 14 april tot 7 oktober. De grasvoorziening was steeds
ruim voldoende. Op 28 mei werd één perceel gemaaid voor voordroogkuil. Op 31 juli en 7
augustus werden alle percelen elke keer met 25 mm water beregend. Eind augustus werd
dit nog een keer herhaald met 15 mm water op alle percelen.
Kunstmatige inseminatie
Alle pinken werden voor de eerste keer geïnsemineerd op een leeftijd van 15 maanden. De
inseminatie werd zo nodig drie maal herhaald. In groep BB waren alle pinken aan het eind
van de proef drachtig. In de groepen BC, CC en SC bleef een dier gust, terwijl in de groep
SB drie dieren gust bleven.
Waarnemingen
Bij het begin van de proef werden de dieren op twee achtereenvolgende dagen gewogen.
De helft van de dieren werd toen ook van een Paratect Bolus voorzien (groepen CB, BB,
SB). Vervolgens werden de dieren elke 4 weken gewogen. Tijdens de wegingen werden
bloedmonsters genomen voor bepaling van het pepsinogeengehalte (maat voor aantasting
van het lebmaagslijmvlies door Ostertagialarven) en voor het doen van de Elisatest (maat
voor antilichamen tegen parasieten). Elke twee weken werden van alle dieren mestmonsters genomen voor bepaling van het EPG (aantal wormeieren per gram mest).
Groei
In tabel 1 is het groeiverloop over het eerste proefjaar weergegeven. In de eerste weideperiode 1981 was de groei van de controlegroep, de Paratect Bolus-groep en de stalgroep
resp. 590, 776 en 840 gram per dier per dag. In de daarop volgende winterperiode was de
groei van deze groepen vrijwel gelijk nl. resp. 743, 707 en 743 gram per dier per dag. Op
14 april 1982 was het gewicht van de controlegroep gemiddeld 310 kg, van de Paratect
Bolus-groep gemiddeld 333 kg en van de stalgroep gemiddeld 348 kg.
Tabel 1

Gewichten en groei van de kalveren in 1981/1982
Controle

Gewicht 26/5 (kg)
Gewicht 29/10 (kg)
Gewicht 14/4 (kg)
Groei 26/5-29/10(g)
Groei 29/10-14/4 (g)

40

94

186
310
590
743

Bolus

Stalvoedering

94
215
333
776
707

94
224
348
840
743

Beschouwen we de groei in het tweede weideseizoen dan blijken er aanzienlijke verschil
len tussen de 6 groepen te zijn (Tabel 2 en figuur 1 en 2).
Tabel 2

De invloed van de behandeling in 1981 en in 1982 op de groei van pinken in 1982 (gram
per dier per dag)

Behandeling in 1981

Behandeling 1982

Gemiddeld

bolus

controleren

Bolus
Controle
Stalvoedering

572
498
359

490
480
271

531
489
315

Gemiddeld

476

414

445

Omdat er geen interactie is, kunnen we de invloeden eenvoudig aflezen uit de randtotalen.
De invloed van de behandeling in 1982 is dus 476 - 414= 62 gram per dier per dag in het
voordeel van de bolus behandeling (P < 0,05). Deze invloed is onafhankelijk van wat er
voordien met de dieren gebeurd is.
Code

20

groep
CC

40
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100 120 140 160 180

200

Dagen in de proef

Figuur 1
Groei van alle 6 groepen pinken

Code groep
x controle 1982
o Paratect Bolus 1982
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Figuur 2
Groei van de gecombineerde
groepen controle en Paratect
Bolus 1982
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De invloed van de behandeling van 1981 bestaat uit een significant achterblijven van de
stalvoedergroep (P < 0,001) ten opzichte van de in 1981 behandelde en controlegroep.
Tussen deze beide laatsten was het verschil niet significant, zodat geconcludeerd mag
worden dat het effect van de stalvoedering in 1981 gelijk is aan het gemiddelde van de
bolus- en controlegroep 1981 (= Vi (531 + 489) = 510) minus 315 = 195 g per dier per
dag.

De kalveren en pinken werden maandelijks gewogen. Bovendien werd mest- en bloedonderzoek ge
daan. Uit al deze gegevens blijkt dat toediening van een Paratect Bolus bij een kalf voldoende ruimte
laat voor immuniteitsvorming tegen maagdarmwormen.

Mestonderzoek
Tijdens de proefperiode van 14 april tot 7 oktober werden eenmaal per twee weken mestmonsters genomen. Het was opmerkelijk dat de EPG's van alle groepen gedurende het
hele weideseizoen zeer laag bleven (maximaal 25). Omdat bij dergelijke lage niveaus van
ei-uitscheiding de EPG's niet meer bruikbaar zijn werden bij de interpretatie van de mestmonsters het aantal larven dat per gram mest werd gekweekt (LPG) gebruikt.
In de CB-groep bleef de ei-uitscheiding tot het einde van de proef op een zeer laag niveau.
Het hoogst gemeten LPG bedroeg slechts 6. Indien er eieren waren, waren deze van Ostertagia ostertagi en Trichostrongylus. Cooperia oncophora kwam niet voor. De pinken wa
ren dus immuun voor Cooperia oncophora.
Ook de CC-groep had een zeer lage ei-uitscheiding. De top in de LPG's bedroeg 11. Bij
deze groep vond evenmin ei-uitscheiding van Cooperia oncophora plaats zodat deze
groep voor deze wormsoort dus ook een volledige immuniteit had.
Bij de BC-groep trad in het begin van het seizoen wel een geringe Cooperia oncophora-e\-
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uitscheiding op, maar na juni was dit tot nul gereduceerd. Er was dus geen volledige im
muniteit bij het begin, maar deze werd snel opgebouwd.
Bij de BB-groep bleef de ei-uitscheiding het hele seizoen eveneens zeer laag (hoogste
LPG 4). Opmerkelijk was dat tot het einde van de proef Cooperia oncophoralarven uit de
mest konden worden gekweekt. De ei-uitscheiding van de beide stalgroepen SC en SB
was significant hoger dan van de andere vier groepen. In deze beide groepen was geen
immuniteit tegen Cooperia oncophora aanwezig. De groep SC had begin juni een maxi
mum LPG van 37. Dit is zeer laag in verhouding tot de ei-uitscheidingen bij kalveren in de
weide in het eerste levensjaar.
Bij de SB-groep was de ei-uitscheiding in de eerste twee maanden vrijwel negatief. Daarna
trad een geringe stijging op tot een maximum LPG van 33 eind juli.
Pepsinogeengehalten in het bloed.
Het pepsinogeengehalte in het bloed is een maat voor de aantasting van het lebmaagslijmvlies door Ostertagia-\arven. Slechts in 1982 zijn de pepsinogeengehalten in het bloed be
paald. Bij het begin van het weideseizoen in 1982 was er een groot verschil in pepsino
geengehalte tussen de dieren die in 1981 weidegang hadden gehad (Controle en Paratect
Bolus-groep) en de dieren die in 1981 op stal waren gebleven. Bij de stalgroep was in het
eerste levensjaar dan ook geen OstertagiamïecWe opgetreden. Tussen de groepen CC,
CB, BC en BB was er bij het begin van het tweede weideseizoen geen verschil meer, of
schoon beide groepen in 1981 waarschijnlijk met verschillende hoeveelheden Ostertagialarven waren besmet.
In de loop van 1982 nam het verschil in pepsinogeengehalte tussen de Controlegroep en
de Paratect Bolus-groep geleidelijk toe. Vanaf 12 mei was het pepsinogeengehalte bij de
Controlegroep significant hoger. Hieruit blijkt dat in 1982 op de percelen van de controle
groep meer Osferfag/'a-larven werden opgenomen en tot ontwikkeling zijn gekomen dan op
de percelen van de Paratect Bolus-groep. Dit komt overeen met de grasland besmetting.
Elisatest
Met de bloedmonsters werd eveneens in 1982 voor het eerst de Elisatest uitgevoerd. Dit
geeft een maat voor het niveau van antilichamen in het bloed tegen parasieten, dus voor
de opname van larven in het verleden. Dit hoeft nog geen maat voor de immuniteit te zijn.
Bij het in de weide gaan op 14 april 1982 lagen de titers van de stalgroep voor alle worm
soorten (Ostertagia spp. en Cooperia spp.) significant lager dan voor de beide groepen
(Controle en Paratect Bolus) die weidegang hadden gehad. Tussen de Controlegroep en
de Paratect Bolus-groep was er qua titer geen verschil.
Tijdens het weideseizoen 1982 waren de maagdarmwormtiters van de Paratect Bolusgroep steeds lager dan van de controlegroep. Dit verschil was in het begin van het seizoen
significant. Dit wijst er op dat in de Paratect Bolus-groep waarschijnlijk minder wormen tot
ontwikkeling zijn gekomen. Begin augustus was dit verschil voor alle wormsoorten nog
significant. In september zijn de titer-verschillen, vermoedelijk als gevolg van het aflopen
van de werking van de Bolus verdwenen.
Discussie
Ondanks het feit dat de ei-uitscheiding van de maagdarmwormen in 1982 zeer laag bleef,
gaven de larvendeterminaties en het bloedonderzoek een duidelijk beeld van het niveau
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van de worminfecties bij de verschillende behandelingen in 1981. Dit wordt in het volgen
de schema weergegeven.

Immuniteit tegen Cooperia oncophora
(larventellingen)
Aantasting door Ostertagia ostertagi
(Pepsinogeenbepaling)
Titers tegen Cooperia en Ostertagia
(Elisatest)

Controle
1981

Paratect Bolus
1981

Stalvoedering
1981

++

+-

—

+ +

++

—

+ +

++

—

De resultaten van het mestonderzoek en het bloedonderzoek van de Controlegroep 1981
sluiten volledig aan bij de worminfectie die deze dieren in het weideseizoen 1981 hadden.
De pinken waren in 1982 immuun tegen Cooperia oncophora terwijl hoge pepsinogeenwaarden en hoge Elisa-titers eveneens een ernstige worminfectie in het verleden bevesti
gen. De uitslagen van de Paratect Bolus-groep 1981 zijn vrijwel indentiek aan die van de
controlegroep 1981. Dit wijst er op dat de dieren na afloop van de werking van de bolus
toch nog met een, zij het geringe, worminfectie in aanraking zijn gekomen. De immuniteit
tegen Cooperia oncophora was daarbij minder volledig dan bij de controlegroep. Bij de
stalgroep 1981 was in het geheel geen immuniteit tegen Cooperia oncophora aanwezig.
De lage pepsinogeenwaarden en lage Elisa-titers wijzen ook op afwezigheid van een
worminfectie in het eerste levensjaar.
In 1982 komt de werking van de Paratect Bolus duidelijk tot uiting in de verschillen in eiuitscheiding en pepsinogeenwaarden en Elisa-titers tussen de twee groepen in de eerste
maanden van het weideseizoen. In de tweede helft van het weideseizoen worden deze
verschillen geleidelijk kleiner, vermoedelijk als gevolg van het aflopen van de werking van
de bolus.
Conclusie
De resultaten van de proeven leiden tot de conclusie dat de beperkte werkingsduur van de
Paratect Bolus voldoende ruimte laat voor immuniteitsvorming. Bij stalvoedering met gras
van steeds gemaaid land vindt deze immuniteitsvorming niet plaats.
De groeicijfers van de verschillende groepen sluiten aan bij deze waarneming. De kalve
ren die in het eerste jaar een Paratect Bolus kregen en in het tweede jaar geen bolus (BC)
hadden in het tweede weideseizoen eenzelfde groeiverloop als kalveren die in beide jaren
in de controlegroep zaten (CC). Daarentegen bleef de groep die in het eerste levensjaar op
stal was gehouden (SC) duidelijk in groei achter bij de twee voorgaande groepen.
Men dient de invloed van een worminfectie op de immuniteitsvorming echter niet als abso
luut effect te zien; er is meer aan een glijdende schaal van immuniteitsvorming te denken.
Dit is waarschijnlijk de verklaring voor het feit dat alle groepen die in het tweede weidesei
zoen met een Paratect Bolus behandeld werden duidelijk meer groeiden dan de controledieren. Het behandelen van pinken met een Paratec Bolus is dus geen noodzaak, maar
kan afhankelijk van de omstandigheden wel een voordeel opleveren. Dit geldt met name
voor pinken die in het eerste levensjaar niet met een worminfectie in aanraking zijn ge
weest.
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VOEDING VAN
HOOGPRODUKTIEVE
MELKKOEIEN1)

s.

de meerpaal
ü -arp.1'!.!

Ir. A. B. Meijer
Uit het verloop van de melkproduktie van de Nederlandse melkveestapel blijkt dat de produktie per koe gestaag is gestegen van 3600 kg in 1945 tot 5500 kg in 1982. Deze verho
ging kunnen we deels toeschrijven aan fokkerij-maatregelen en deels aan milieu-factoren
waarvan een verbeterde voeding een belangrijke rol speelt.
We mogen aannemen dat mede door het algemeen verbreide gebruik van goede HF-stieren de melkproduktie in de komende jaren nog vrij sterk zal blijven stijgen. Volgens CMDgegevens waren er in 1982 van de gecontroleerde bedrijven bijna 300 met een gemiddel
de produktie hoger dan 7000 kg melk per koe. Er waren zelfs 11 bedrijven die een gemid
delde produktie per koe hadden die boven 8000 kg lag. Voor de nabije toekomst verwach
ten we een toename van het aantal bedrijven met een gemiddelde produktie per koe van
8000 kg en meer. Bij een gemiddelde bedrijfsproduktie van 8000 kg per koe heeft onge
veer 15% van de op het bedrijf aanwezige koeien een jaarproduktie van 10.000 kg of
meer. We stellen ons de vraag of deze dieren ons bij de voeding extra problemen bezor
gen. Als voorbeeld hebben we een koe met 6000 kg melk als jaarproduktie vergeleken met
een koe van 10.000 liter jaarproduktie.
Koeien met hoge produktie zijn anders
Het is een bekend feit dat koeien met een hoge jaarproduktie grote vreters zijn. Het aantal
proeven waarin onder gelijke omstandigheden het verschil in voeropname tussen hoog- en
laagproduktief vee is bepaald is echter bijzonder gering. Met name de gegevens over de
voeropname van „10.000-kg-koeien" zijn schaars. Verschillen in krachtvoergiften door
kruisen veelal de opname-effecten.
1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 27, 29 en 30 septem
ber 1983 in de Meerpaal te Dronten.
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Hoe knopen hoogproduktieve koelen
de eindjes aan elkaar ?

Wij hebben een vergelijking gemaakt waarbij we er van uitgegaan zijn dat de grasopname
per 1000 kg hogere jaarproduktie maximaal met 1 kg ds per dag toeneemt. Naar alle
waarschijnlijkheid is dat een voorzichtige schatting. Zoals uit proeven blijkt loopt de ruwvoeropname terug naarmate we meer krachtvoer gaan voeren (verdringing). De verdrin
ging is afhankelijk van de mate waarin het dier al verzadigd is met ruwvoer (opname-ni
veau) en de hoogte van de krachtvoergift. We veronderstellen dat bij de 10.000-liter-koe,
met haar grote opnamecapaciteit, de verdringing wat minder sterk toeneemt.
Er blijkt een verband te bestaan tussen produktiecapaciteit en het gewicht van de koeien.
Naarmate de jaarproduktie toeneemt is ook het levendgewicht van de dieren hoger. Ook
de onderhoudsbehoefte neemt daardoor toe. Voor de 10.000-liter-koe zijn we uitgegaan
van 650 kg gewicht.
Rekenwerk
Als voorbeeld hebben we voor een 6000-liter-koe en een 10.000-liter-koe in verschillende
situaties berekend in hoeverre de voeropname de melkproduktie dekt. Deze berekeningen
zijn uitgevoerd voor beweiding in goed weidegras, voor een wintersituatie met goede graskuil (825 VEM) en voor een wintersituatie met minder goede graskuil (675 VEM). Bere
kend is de maximale voeropname (energie), er van uit gaande dat éénderde van de opge
nomen droge stof structuurhoudend moet zijn. In de figuren 1 en 2 is deze opgenomen
energie omgerekend in melkproduktie en samen met de lactatiecurve van de desbetreffen
de koeien uitgezet. Achter deze curven staan de tekorten, uitgedrukt in liters melk, in het
begin van de lactatie.
De lactatiecurve voor de 10.000-liter-koe werd berekend uit die van de 6000-liter-koe vol
gens de factoren die Dommerholt (IVO) uit de CMD-gegevens berekende. Dit houdt in dat
bij 10.000 liter jaarproduktie dezelfde procentuele verdeling over de lactatie geldt als bij
koeien met 6000 liter jaarproduktie. De verdringing van ruwvoer door krachtvoer werd be
rekend met behulp van gegevens uit eigen onderzoek.
46

Melk
(kg/dag)

goede graskuil (-1001)
weidegras (-2001)
slechte graskuil (-3501)

Produktieverloop (Dommerholt)
100

200

1-

300
Dagen lactatie

Figuur 1
Produktie en voeropname „6000
liter koe"
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Produktie
en
„10.000 liter koe"
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Discussie
Uit de figuren blijkt dat bij een goede ruwvoerkwaliteit (goed weidegras, goed kuilvoer) een
koe met 6000 liter jaarproduktie maar korte tijd een negatieve energiebalans heeft. De
hoeveelheid energie die het dier daarvoor moet mobiliseren is vrij gering (50-100 kVEM).
Koeien die bij het droog zetten in een normale conditie zijn en in de droogstand goed ge
voerd worden, d.w.z. de eerste helft naar 2-5 kg melk en de tweede helft naar 5-10 kg
melk, kunnen dit goed opbrengen. Bij een slechte kwaliteit ruwvoer ligt het duidelijk ongun
stiger. Harder voeren in de droogstand (steaming-up) leidt niet tot de oplossing van dit pro
bleem; het vergroot alleen de kans op melkziekte, slepende melkziekte, zucht en voeder
stoornissen.
Koeien met een jaarproduktie van 10.000 liter hebben ook bij goed ruwvoer in het begin
van de lactatie reeds een vrij groot energietekort. Bij slecht ruwvoer is het verschil tussen
energiebehoefte en energie-opname zo groot dat dit wel haast zeker tot problemen moet
leiden. Een sterk verlaagde melkproduktie en veel gevallen van slepende melkziekte zul
len het gevolg zijn. Hoewel de omvang van de te mobiliseren energiereserves niet precies
bekend is, wijzen berekeningen aan voederproeven (IVVO) er op dat produktieve koeien in
de eerste 6-8 weken van de lactatie wel een hoeveelheid energie gelijk aan 100-150
kVEM kunnen mobiliseren; sommige (hoogproduktieve?) dieren zijn misschien wel tot
meer in staat. Deze te mobiliseren reserves komen overeen met ca. 20-30 kg lichaamsvet
en die zijn goed voor een produktie van 200 tot 300 kg melk.
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Bekend is dat de hoeveelheid mobiliseerbaar eiwit veel geringer is. Het is daarom gewenst
dat we in het begin van de lactatie tegenover deze energiemobilisatie wat extra eiwit be
schikbaar stellen. Om zeker te zijn dat dit extra eiwit ook benut kan worden is het van be
lang dat het eiwit een hoge bestendigheid tegen afbraak in de pens heeft.
In de berekeningen is er van uit gegaan dat de procentuele verdeling van de melkgift over
de lactatie bij een hoogproduktieve en een minder produktieve koe gelijk is. We zijn daar
niet zeker van. Op de Waiboerhoeve vertoonde een 16-tal koeien met een jaarproduktie
rond 10.000 kg een wat vlakker verloop van de lactatiecurve. in figuur 3 is het produktieverloop van een 10.000-liter-koe volgens de factoren van Dommerholt en van een 16-tal
Waiboerhoeve-koeien weergegeven.
in figuur 4 is voor de 10.000-liter-koe de energie-opname (uitgedrukt in kg melk) en het
produktieverloop volgens de 16 Waiboerhoeve-koeien (CRW) weergegeven. Ook het
IVVO (Van der Honing) vond voor een 8-tal 10.000-liter-koeien een (wat lagere) piekproduktie van ca. 43 kg. Door het vlakker verlopen van de lactatiecurve, waarvan het moeilijk
is te zeggen of dit misschien een gevolg is van een te geringe opnamecapaciteit, is het
verschil tussen behoefte en opname aanzienlijk verminderd.
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Figuur 3
Verloop melkproduktie „10.000
liter koe"
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Beperkend bij de voeding in het begin van de lactatie is steeds de krachtvoer-ruwvoerverhouding. Voor een goede penswerking is een zekere hoeveelheid lang ruwvoer nodig, ter
wijl tevens bij weinig ruwvoer en veel krachtvoer de kans op een te grote produktie van
propionzuur en melkzuur door een snelle vergisting van zetmeel en suiker aanwezig is. Dit
kan dan leiden tot een verlaagd melkvetgehalte en voederstoornissen. Gebruik van kracht
voer met weinig zetmeel en suiker is voor deze hoogproduktieve koeien in het begin van
de lactatie aan te bevelen. Ook krachtvoer met een hogere VEM-waarde kan voor hoog
produktieve koeien in het begin van de lactatie voordelen hebben. Men benadert dan im
mers beter de energiebehoefte van het dier of men hoeft minder kilo's te verstrekken. Als
nadelen kunnen genoemd worden dat door gebruik van duurdere grondstoffen het kracht
voer nogal wat duurder wordt; vaak moeten grondstoffen met hoger zetmeel- en suikerge
halte gebruikt worden, terwijl ook vaak vet gebruikt wordt om de voederwaarde te verho
gen. Bij grotere hoeveelheden vet in het rantsoen heeft men vaker gevonden dat de ver
teerbaarheid van het vezelgedeelte wat afneemt, terwijl men ook de indruk heeft dat de
benutting wat minder is dan volgens berekening. Een ander nadeel van veel vet in het
krachtvoer is dat de persbaarheid van de brok minder wordt en daardoor de opname slech
ter.
Tot slot kan nog opgemerkt worden dat uit de figuren blijkt dat na het bereiken van het
energie-evenwicht er nog ruimschoots voldoende tijd is om de verliezen weer aan te vul
len. Het is aan te raden om die verliezen ook inderdaad weer voor de droogstand aan te
vullen, omdat uit onderzoek is gebleken dat die aanvulling in de droogstand met minder
efficiëntie gebeurt. Bovendien krijgt men door het extra voeren tijdens de lactatie ook nog
een respons op de melkproduktie. Het belangrijkste is echter dat men door een krappe
voeding in de droogstand de kans op melkziekte en slepende melkziekte aanzienlijk ver
mindert.

M
t

Hoogproduktieve koeien zijn grote vreters. En
dat is maar goed ook!
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Conclusies
- Volgens onze schattingen over voeropname en produktieverloop van zeer hoogproduktieve koeien (ca. 10.000 kg jaarproduktie) is bij gebruik van goed ruwvoer het verschil
tussen energiebehoefte en -opname niet onoverkomelijk.
- Slecht ruwvoer past niet in het rantsoen van hoogproduktieve koeien.
- Krachtvoer met weinig zetmeel en suiker geeft door een wat meer geleidelijk verlopende
fermentatie minder kans op voederstoornissen.
- Gebruik van hoog-energie-krachtvoer kan het energietekort bij hoogproduktieve koeien
verminderen, maar kan ook nadelige effecten vertonen zoals minder smakelijk, verte
ringsdepressie en een te hoge prijs.
- Ook hoogproduktieve koeien krijgen voldoende kans hun reserves weer op te bouwen.
Geef ze hiertoe de kans tijdens de lactatie en voer ze in de droogstand niet te ruim.

-
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Scholendagen PR 1983: twee keer 1200 jongeren op bezoek.
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HET COAL-ONDERZOEK, WAT IS DAT?
Ir. P. B. de Boer (LEI), projectleider COAL-onderzoek

In 1982 zijn het ministerie van landbouw en visserij en de provincies gestart met een geza
menlijk onderzoek naar aangepaste landbouw. Onder aangepaste landbouw wordt ver
staan: een bedrijfsvoering die mede is afgestemd op eisen van natuur- en landschapsbe
heer. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma wordt het COAL-onderzoek genoemd.1)
Zowel het PR als het LEI-detachement werken eraan mee.

De groeiende belangstelling voor de relatie tussen landbouw en natuur en landschap kun
nen we zien als een reactie op de intensivering van het agrarisch grondgebruik. Deze in
tensivering leidt in toenemende mate tot bedreiging en zelfs verlies van planten- en dier
soorten en van levensgemeenschappen en tot achteruitgang van de visuele en cultuur
historische waarden in het landschap.
Deze ontwikkelingen hebben onder meer geleid tot het zogeheten relatienotabeleid, waar
mee bescherming beoogd wordt van de agrarische cultuurlandschappen, die vanuit een
oogpunt van natuur- en landschapsbeheer het meest kwetsbaar en waardevol zijn. Deze
bescherming dient te geschieden op een wijze die recht doet aan de belangen van de boe
ren in die gebieden.
De genoemde ontwikkelingen hebben ook geleid tot een toenemende vraag naar onder
zoek over de mogelijkheden en effecten van ecologisch meer verantwoorde vormen van
landbouw. Plannen voor onderzoek van zowel instituten en proefstations als van de pro
vincies zijn in het COAL-onderzoek samengebracht, waarbij de Nationale Raad voor Land
bouwkundig Onderzoek (NRLO) een coördinerende rol vervult.
Natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven kan in allerlei vormen plaatsvinden.
Genoemd kunnen worden: vrijwillige aanpassingen, alternatieve landbouwmethoden, aan
passingen aan bestemmingsplannen, onderhoudsovereenkomsten, beheersovereenkom
sten en gebruik van reservaatsgronden. De laatste drie zijn onderdeel van het hiervoor ge
noemde relatienotabeleid.
Onderzoek naar natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven richt zich op de ge
volgen van beheersmaatregelen voor zowel natuur en landschap als voor bedrijfsvoering
en bestaansmogelijkheden in de landbouw. Het kan onderzoek vooraf zijn, dus zoeken
naar mogelijkheden. Hiervoor zijn experimenten nodig en modellen waarin de gegevens
uit verschillende experimenten worden samengevoegd. Het kan ook onderzoek achteraf
zijn, dat wil zeggen het registreren van de effecten van reeds bestaande aanpassingsvormen.
Experimenteel onderzoek met betrekking tot vragen over aangepaste landbouw vindt gro
tendeels buiten COAL-verband plaats. In deze categorie valt bijvoorbeeld het PR-onder1)

De naam COAL is ontleend aan de werkgroep Coördiatie Onderzoek Aangepaste Landbouw,
waarin provincies, het ministerie van L en V, en de NRLO samenwerken.
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Een belangrijk onderdeel van het COAL-onderzoek is het bepalen van de opbrengsten van grasland
in het kader van landschapsbeheer.

zoek naar de invloed van beheersmaatregelen op bruto-produktie van grasland en voederwaarde van het gras. Het COAL-onderzoek houdt zich vooral bezig met het beschrijven
van de effecten van bestaande vormen van aangepaste landbouw en met beheers- en be
drijfsmodellen waarin richting gezocht wordt voor mogelijke verdere ontwikkelingen. Naast
het PR en het LEI zijn nog een groot aantal andere onderzoeksinstellingen en diensten van
het ministerie van landbouw betrokken bij de uitvoering.
Het beschrijvende onderzoek en het onderzoek met behulp van beheers- en bedrijfsmo
dellen worden hieronder nader toegelicht.
Beschrijvend onderzoek
Doel van het beschrijvende onderzoek in COAL-verband is het beschrijven en, waar mo
gelijk, verklaren van de effecten van beheersbepalingen en bedrijfsaanpassingen op de
agrarische bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten en op natuur en landschap.
Het onderzoek omvat een groot aantal aspecten:
- beheersdoelstellingen en beheersbepalingen,
- bodemtype en waterhuishouding,
- verkaveling en ontsluiting,
- landschapsbeeld,
- weidevogelpopulatie,
- vegetatie,
- graslandopbrengsten en voederwaarde,
- graslandgebruiken bedrijfsvoering,
- bedrijfsopzet en bedrijfsresultaten.
Het onderzoek richt zich op de (complexe) samenhangen tussen deze aspecten en op de
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problemen eri oplossingen die in de praktijk voorkomen bij het beheer en bij de bedrijfs
voering. Het PR is vooral betrokken bij het onderzoek naar graslandproduktie, graslandge
bruik en bedrijfsvoering. Het LEI-detachement is vooral betrokken bij het onderzoek naar
bedrijfsopzet, bedrijfsresultaten en werkgelegenheidsfacetten.
Er is een waarnemingennet opgezet, bestaande uit:
- bedrijfsgegevens van ca. 40 veenweidebedrijven en ca. 10 zandbedrijven (kern van de
gegevensverzameling is een LEI-rentabiliteitsboekhouding);
- extra waarnemingen op de beheerspercelen (met betrekking tot gebruik, vegetatie en
weidevogels);
- extra gegevens van 8 bedrijven in elk van beide gebieden (vooral over graslandgebruik
en bedrijfsvoering);
- gedetailleerde bepalingen op ca. 35 beheerspercelen van deze 16 bedrijven (bodem,
waterhuishouding, vegetatie, graslandproduktie);
- landschapsbeeldwaarnemingen op 12 veenweidebedrijven.
Dit waarnemingennet is momenteel als volgt gespreid:
Totale
aantal
bedrijven
in het
onderzoek

waarvan met
graslandgebruikskalender

proefpercelen en
bedrijfsvoeringsonderzoek

landschaps
beeldonderzoek

Friesland
N.W.-Overijssel
N.-Holland
Z.-Holland/Utrecht

9
5
17
6

2
4
17
1

2
2
3
1

—

Totaal veenweide

37

24

8

12

4
1
6

3
1
5

3
1
4

—.

11

9

8

Drente
Gelderland
N.-Brabant
Totaal zandgronden

5
7
—

—
—

—

Daarnaast vindt op ca. 300 ha grasland in Waterland een meer experimenteel getint weidevogelonderzoek plaats. Om de bedrijven met een aangepaste bedrijfsvoering te kunnen
vergelijken met „normale" bedrijven worden aanvullende gegevens omtrent verkaveling,
bodemtype en waterhuishouding verzameld van ca. 120 LEI-steekproefbedrijven.
Het overgrote deel van de onderzoeksbedrijven heeft een beheersovereenkomst gesloten
of heeft reservaatsgrond van een natuurbeschermingsinstantie in gebruik. Enkele onder
zoeksbedrijven passen een alternatieve landbouwmethode toe.
Bij de meeste bedrijven valt 25-50% van de grond onder zwaar beheer. Bij zwaar beheer
moet gedacht worden aan voorschriften die tot een zeer wezenlijke vermindering van de
produktie van de grond (kunnen) leiden.
Bijna alle veenweidebedrijven hebben te maken met bepalingen voor een rustperiode,
waarin het grasland niet gebruikt mag worden, tijdens het broedseizoen van de weidevo
gels. Ongeveer de helft van de veenweidebedrijven en alle zandbedrijven hebben te ma
ken met bemestingsbeperkingen, vooral ten behoeve van de instandhouding van
waardevolle vegetaties.
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De gebieden waarin beheerslandbouw voorkomt worden vaak gekenmerkt door ongun
stige produktie-omstandigheden (b.v. Waterland en N.W.-Overijssel). in het onderzoek zal
bijzondere aandacht gegeven worden aan deze samenhang.
Het onderzoek door verschillende instituten op de groep van ca. 40 veenweidebedrijven
wordt gecoördineerd vanuit het LEI-detachement. Het onderzoek op de 2 x 8 bedrijven en
de 35 proefpercelen wordt gecoördineerd vanuit de afdeling weidebouw van het PR.
Beheers- en bedrijfsmodellen
Doel van het onderzoek met behulp van beheers- en bedrijfsmodellen is om aanwijzingen
te vinden voor beheersvormen waarvan positieve effecten op natuur en landschap ver
wacht mogen worden en die tegelijkertijd inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering van be
staande landbouwbedrijven.
Gestart is met een onderzoek op het landgoed Hackfort in de Gelderse Achterhoek. Het is
de bedoeling dat dit onderzoek de volgende fasen zal doorlopen:
- Inventarisatie van het gebied en van de landbouwbedrijven (bodem, waterhuishouding,
flora, fauna, landschap, grondgebruik, bedrijfsstructuur);
- Onderzoek naar de invloed van fysisch-geografische factoren, inrichting en landbouw
kundig gebruik op levensgemeenschappen en landschapsstructuur;
- Formulering van verschillende beheersdoelstellingen (met wisselende accenten op
landbouw, landschap en natuur);
- Opstellen van beheersmodellen voor de onderscheiden beheersdoelstellingen;
- Berekenen van de gevolgen van de verschillende beheersmodellen voor bedrijfsplan en
bedrijfsresultaat van de landbouwbedrijven in het onderzoeksgebied met behulp van be
drijfsmodellen;
- Evaluatie van de uitkomsten van het onderzoek.
Het aandeel van PR en LEI-detachement is hier vooral gelegen in het opstellen en doorre
kenen van de bedrijfsmodellen. Dit onderdeel wordt door LEI en PR gezamenlijk inge
bracht. Gebruik gemaakt zal worden van lineaire programmering. Gewerkt wordt aan een
opzet die niet alleen bruikbaar is voor het Hackfort-onderzoek, maar te zijner tijd ook toe
gepast kan worden voor volgende gebieden of voor meer algemene vragen ten aanzien
van de invloed van beheersvoorwaarden op bedrijfsvoering en economische mogelijkhe
den van verschillende typen van landbouwbedrijven op zandgrond.
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INVLOED VAN REGIO EN VAN VEESLAG OP OMZET EN
AANWAS PER KOE
F. D. Ettema, LEI, gedetacheerd bij het PR

De omzet en aanwas is de in geld uitgedrukte bijdrage die de vermeerdering van de vee
stapel jaarlijks levert aan de totale opbrengsten van een melkveebedrijf, in 1981/82 be
droeg deze post op 257 melkveebedrijven gemiddeld 60 000 gulden. Dit was 17% van de
totale opbrengsten. Hoewel uiteraard het melkgeld de belangrijkste opbrengstenpost is,
wordt daaruit duidelijk dat ook de omzet en aanwas van grote betekenis is voor de inko
mensvorming.
Uit de publikaties van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) over de bedrijfsuitkomsten
blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan in omzet en aanwas per koe in de verschillende
gebieden. Uit een nadere studie van deze gegevens is gebleken dat deze niet uitsluitend
door regionale verschillen ontstaan. Naast de gebiedsinvloeden spelen vooral de jongveemelkveeverhouding en het veeslag een rol. In het volgende zal worden weergegeven wat
de afzonderlijke invloed is van deze factoren.
Aantal bedrijven per gebied en per veeslag
Uit de LEI-steekproef van 1981/82 zijn de bedrijven genomen waar meer dan 80 % van de
bedrijfsomvang uit rundveehouderij bestaat en waar de totale bedrijfsomvang groter is dan
148 SBE (ca. 40 melkkoeien). Deze bedrijven zijn ingedeeld naar gebied en naar veeslag.
Alleen bedrijven met een zwartbonte veestapel of een MRIJ-veestapel werden in het on
derzoek betrokken.
Bedrijven met een gemengde veestapel of met een ander veeslag bleven buiten beschou
wing. Daarnaast werd als eis gesteld dat per gebied en per veeslag minstens 25 bedrijven
beschikbaar moesten zijn. Om deze reden treffen we voor de noordelijke gebieden en het
westen geen MRIJ-groepen aan, terwijl in het zuiden de FH-groep te klein was. Hoewel op
de bedrijven met zwartbonte veestapels reeds HF-bloed kan voorkomen, duiden we deze
groep met FH aan.
Tabel 1 geeft het aantal bedrijven per groep, de jongvee-melkverhouding en de omzet en
aanwas per koe. Gemiddeld over 257 bedrijven was de omzet en aanwas 751 gulden per
koe. De gemiddelden lopen uiteen van 660 tot 963 gulden per koe. Ruim 300 gulden verTabel 1

Omzet en aanwas (guldens) per koe per gebied en per veeslag

Gebied

Veeslag

Noordelijk Kleiweidegebied
Noordelijk Veenweidegebied
Westelijk Weidegebied
Noordelijk Zandgebied
Oostelijk en Centraal Zandgebied
Oostelijk en Centraal Zandgebied
Zuidelijk Zandgebied

FH
FH
FH
FH
FH
MRU
MRU

Totaal resp. gemiddeld

Aantal
bedrijven

Jongvee per
100 koeien

Omzet en
aanwas per koe

57
30
27
51
30
27
35

61,8
65,8
60,6
71,8
75,7
82,9
67,3

680
660
665
740
802
963
825

257

68,7

751
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schil per koe. Behalve verschillen in regio en veeslag treffen we ook duidelijke verschillen
in jongvee-melkveeverhouding aan. Bij de vergelijking van de gebieden dient deze verhou
ding in aanmerking te worden genomen.
Invloed van jongvee-melkveeverhouding
Met behulp van alle 257 bedrijven is de samenhang nagegaan tussen de jongvee-melk
veeverhouding en de omzet en aanwas per koe. Er blijkt een verband te bestaan dat in
1981/82 kan worden weergegeven door de volgende formule: Omzet en aanwas per koe
= 178,31 + 8,34 x stuks jongvee per 100 melkkoeien. Dit betekent dat bij 10 stuks jong
vee per 100 melkkoeien extra de omzet en aanwas per koe met 83 gulden toeneemt. Hier
uit wordt duidelijk dat alleen al op grond hiervan een hoge omzet en aanwas te verwachten
is als de jongveebezetting hoog is. Voor het vaststellen van de invloed van de regio en van
het veeslag zal daarom in het volgende een correctie voor de jongvee-melkveeverhouding
worden aangebracht.
Invloed van regio
In tabel 2 is voor 5 gebieden bij het FH-veeslag de omzet en aanwas per koe vergeleken
bij een gelijke jongvee-melkveeverhouding.
De verschillen onder invloed van de regio zijn niet groot. Alleen het Noordelijk veenweidegebied blijft wat achter. Nadere analyse toonde aan dat in dit gebied de opbrengstprijzen
van de nuchtere kalveren ca. 40 gulden en van de verkochte koeien ca. 115 gulden lager
waren dan het landelijke gemiddelde. Bij de aantallen verkochte dieren betekent dit onge
veer 55 gulden minder opbrengst uit verkocht vee per koe. Het Oostelijk en Centraal zand
gebied komt relatief gunstig naar voren.
In deze vergelijking ontbreekt het Zuidelijk zandgebied omdat onvoldoende zwartbont-bedrijven beschikbaar waren. Wel kon voor dit gebied een vergelijking worden gemaakt met
het Oostelijk en Centraal zandgebied voor de bedrijven met MRIJ-veestapels. Daarbij
bleek dat na correctie voor de jongvee-melkveeverhouding geen verschil meer aanwezig
was. Een regionale invloed treedt tussen deze beide gebieden dus niet op.
Tabel 2

Omzet en aanwas (guldens) per koe per regio bij het FH-veeslag

Gebied

Noordelijk Kleiweidegebied
Noordelijk Veenweidegebied
Westelijk Weidegebied
Noordelijk Zandgebied
Oostelijk en Centraal Zandgebied
Gemiddeld

Gemiddelde omzet en aanwas per koe bij:
60 stuks jongvee
per 100 koeien

75 stuks jongvee
per 100 koeien

666
606
662
677
696
659

784
745
759
757
799
766

Invloed van veeslag
In tabel 3 wordt voor het Oostelijk en Centraal zandgebied een vergelijking gemaakt tus
sen het MRU en het FH-veeslag. Bij 60 stuks jongvee per 100 melkkoeien is er een posi
tief verschil van 49 gulden voor de MRIJ-bedrijven. Bij 75 stuks jongvee per 100 melk
koeien loopt dit verschil op tot 91 gulden.
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Tabel 3

Omzet en aanwas (guldens) per koe naar veeslag in het Oostelijk en Centraal Zandgebied
(1981/82) en het Zuidelijk zandgebied (1982/83)

Gebied

Veeslag

Aantal
bedrijven

Oostelijk en
Centraal Zandgebied

Zuidelijk Zandgebied

Omzet en aanwas per koe bij:
gg g^g jongvee per
100 koeien

75 stuks jongvee per
100 koeien

MRU
FH

27
30

746
697

888
797

MRU
FH

393
125

825
679

960
796

Omdat in het Zuidelijk zandgebied onvoldoende LEI-bedrijven beschikbaar waren voor
eenzelfde vergelijking is gebruik gemaakt van de deelboekhoudingen rundveehouderij in
1982/83. De uitkomst hiervan is eveneens in tabel 3 weergegeven. Hieruit blijkt dat de
MRIJ-veestapels in het Zuiden, afhankelijk van de jongvee-melkveeverhouding, een voor
deel van 146 tot 164 gulden per koe hebben gegeven.
In beide gebieden zien we dus een positieve invloed van het MRIJ-veeslag. In het Zuiden
is het effect echter duidelijk groter. De gunstige omzet en aanwas bij de MRIJ-dieren moet
vooral gezocht worden in hogere prijzen voor de nuchtere kalveren en voor de uitstoot van
het melkvee.

Conclusies
1. De omzet en aanwas per koe kan per melkveegebied verschillen vertonen tot 300 gul
den. Deze verschillen ontstaan echter niet alleen door regionale oorzaken.

In 1982/83 was op de onderzochte bedrijven in het zuidelijk zandgebied bij een vergelijkbare jongvee
bezetting de omzet en aanwas per koe bij het MRIJ-verslag ƒ 150,- hoger dan bij de zwartbonten.
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2. De jongvee-melkveeverhouding heeft een grote invloed op de omzet en aanwas per
koe. Een toename van het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien met 10 stuks gaf in
1981/82 een toename van de omzet en aanwas per koe met 83 gulden (dit hoeft overi
gens niet te betekenen dat veel jongvee per melkkoe gunstig is voor het bedrijfsresul
taat).
3. Als regio kwam het Noordelijk Veenweidegebied relatief ongunstig naar voren en het
Oostelijk en Centraal zandgebied als gunstig.
4. Het MRIJ-veeslag geeft een duidelijk hogere omzet en aanwas per koe dan het FHveeslag. In 1981/82 was het positieve effect in het Oostelijk en Centraal zandgebied
ca. 70 gulden. In 1982/83 werd in het Zuidelijk zandgebied een verschil van ca. 150
gulden gevonden ten gunste van het MRIJ-verslag.
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STIERENKEUZE: EEN ZAAK VAN OPBRENGSTEN EN
KOSTEN AFWEGEN1)
Dr. ir. A. Kuipers

Stierenkeuze is belangrijk. Om tot een goede keuze te komen dient men de belangrijkste
selectie-criteria van verschillende stieren met elkaar te vergelijken. Dit zijn: netto mejkgeld, prijs per rietje sperma, bevruchtingspercentage, percentage moeilijke geboorten,
bespiering (vleesindex), uier, benen. Men dient goed te letten op de enorme verschillen in
spermaprijzen. De prijs van een rietje sperma zegt lang niet alles. De hoogte van de spermaprijs kan maar voor 35% verklaard worden uit de eigenschappen van de stier. Ook eni
ge exterieurkenmerken en slechte bevruchtingsresultaten zullen de keuze van de stier wel
degelijk kunnen beïnvloeden.
De melkveehouder heeft te maken met drie soorten fokbeslissingen op zijn bedrijf, en wel
de stierenkeuze, de keuze van de fokkoeien en het opstellen van een paringsschema (zie
figuur 1). Van deze drie beslissingen is de keuze van de fokstieren verreweg de belang
rijkste. De veehouder die bewust aan zijn veestapel bouwt, stelt zich een fokdoel voor
ogen. Met de keuze van de stieren vult de veehouder dit fokdoel in. De stierkeuze is een
zaak van de veehouder zelf. Hij zal deze belangrijke keuze bij voorkeur niet overlaten aan
iemand anders. Binnen een bepaald fokdoel kan hij de keuze van de stieren maken door
het afwegen van de verwachte opbrengsten en kosten van de stieren.
Figuur 1 Overzicht fokbeslissingen
1. Keuze fokkoeien

2. Keuze stieren

3. Opstellen paringsschema
Koe

1e keus

2e keus

Griet
José

Jonicaan 187
Very

Pan 230
Pilot

•
•

•

•
p
•

•
n
n

Kies zelf
De keuze in stieren en het onderscheid in hun gegevens is tegenwoordig bijzonder groot.
De veehouder met zwartbont vee kan kiezen voor de zuivere Holstein, de traditionele Ne
derlandse stier, en in de nabije toekomst mogelijk een zwartbonte stier met wat Jerseybloed.
1)

Inleiding, gehouden op de donateursdag en de scholendagen van het PR op 27, 29 en 30 septem
ber 1983 in de Meerpaal te Dronten.
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De melkveehouder met zwartbont vee kan kie
zen voor de traditionele Nederlandse stier, de
zuivere Holstein, en in de toekomst mogelijk
voor een zwartbonte stier met wat Jerseybloed. Ook voor de melkveehouder met rood
bont vee zijn er heel wat keuzemogelijkheden.

De veehouder met roodbont vee kent ook al het dilemma van de traditionele MRY-stier, de
rode Holstein en misschien zelfs de zwarte Holstein. Mede door de buitenlandse invloeden
zijn de verschillen tussen de verervingsgegevens van de stieren zowel in produktie als in
exterieur, zeer groot. Maar ook de bevruchtingspercentages van de stieren verschillen
aanzienlijk. Daarbij is er ook nog een enorme variatie in spermaprijzen ontstaan (tabel 1).
Deze grote verschillen tussen de stieren maakt de stierkeuze tot een economisch erg be
langrijke beslissing.
Tabel 1

Gemiddelde verervingsgegevens van zwartbonte fokstieren in 1982
Netto
melkgeld

FH
HF met Ned.
verervingsgegevens
HF met geïmporteerd sperma
(omgerekende fokwaarden)
1)

Melk
(kg)

Uier

Bespiering

Bevruchtingsperc.

Prijs per
rietje
in gld.

166

390

100

100

+0,8

(buiten eigen
Kl-ver.)
18

330

1146

107

91

-1,7

20

422

1380

1031)

-2,2
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971)

De exterieurgegevens van stieren met geïmporteerd sperma worden in onze vakbladen veelal
overgenomen van buitenlandse catalogi. Voor uier en ontwikkeling houdt dit waarschijnlijk een on
derwaardering in, voor bespiering een ovenwaardering.

Let op hoofdzaken
Stieren worden veelal omlijst met een groot aantal verervingsgegevens en andere
eigenschappen. Men kan maar liefst 43 eigenschappen van een stier op een rijtje zetten.
Hiervan bestaat de helft uit exterieurgegevens. Een veehouder die bij de selectie aan alle
43 eigenschappen aandacht wil schenken, plaatst zichzelf voor een onmogelijke taak. Om
een gerichte genetische vooruitgang te bewerkstellingen zal men moeten kiezen voor een
beperkt aantal eigenschappen. De belangrijkste selectie-criteria van een stier, waar u in
de eerste plaats op kunt letten zijn de volgende: netto melkgeld, prijs per rietje sperma,
bevruchtingspercentage, percentage moeilijke geboorten, bespiering (vleesindex), uier,
benen.
Bij het kiezen van stieren zou de veehouder bepaalde minimumeisen kunnen stellen aan
de exterieurkenmerken bespiering, uier en benen. Uit de andere vier selectie-criteria kan
een economische meerwaarde worden berekend. Helaas zijn van een groot aantal stieren
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's Middags op de Waiboerhoeve gaf de inleider aan de donateurs nog vele aanwijzingen voor de fok
kerij.

het bevruchtingspercentage en het percentage moeilijke geboorten niet bekend. Deze ge
gevens worden echter reeds geregistreerd of zijn eenvoudig te verzamelen. Het is van di
rect belang voor de veehouder dat deze eigenschappen van de stier gepubliceerd worden.
Een commerciële veehouder handelt economisch indien hij zijn gekozen stieren rang
schikt naar meerwaarde. Daarnaast zijn voor de uiteindelijke keuze de reeds genoemde
exterieurkenmerken van belang.

Wat bepaalt meerwaarde
De eigenschappen, die tezamen de meerwaarde van de stier per drachtigheid bepalen,
worden hieronder verklaard.
1. Netto melkgeld.
De netto melkgeldindex is het belangrijkste selectie-criterium voor stieren. Het geeft een
indruk van de extra melkopbrengsten minus voerkosten. De meeropbrengst van een stier
uit het netto melkgeld bedraagt per bevruchting ruwweg de helft van het netto melkgeld.
Dus indien een koe drachtig is van een stier met +400 netto melkgeld, dan is het extra
inkomen van de vrouwelijke generaties nakomelingen in totaal ƒ 200,-.
2. Spermakosten.
De prijzen van sperma kunnen oplopen tot wel ƒ 500,- per rietje. Prijzen tot ƒ 100,- per
rietje zijn de afgelopen jaren normaal geworden. Tussen de fokwaarden van de stieren en
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hun spermaprijzen is echter niet een duidelijk verband te vinden. Onderzoek op het PR
toont aan dat maar 35% van de hoogte van de spermaprijzen verklaard kan worden uit de
eigenschappen van de stier. Dit is een reden te meer om de spermakosten wel in de eco
nomische waardering van de stier op te nemen. De spermakosten (1,7 maal de prijs per
rietje) dienen van de melkopbrengsten te worden afgetrokken. Hierbij is aangenomen dat
1,7 rietjes nodig zijn om een koe drachtig te maken. Wanneer een stier van de eigen KI
vereniging wordt gebruikt krijgt men de herinseminaties evenwel gratis.
3. Bevruchtingsresultaten.
Door een lager bevruchtingspercentage van een stier moet een koe vaker geïnsemineerd
worden wat de volgende nadelen heeft.
- De tussenkalftijd wordt langer. Wij hebben berekend, dat een 1 % hoger/lager bevruch
tingspercentage een voordelig/nadelig effect heeft van ca. ƒ 3,- per drachtig geworden
koe.
- De spermakosten worden hoger. Deze extra spermakosten bedragen 0,15 tot 0,30 maal
de prijs per rietje voor een 5 tot 10% lager bevruchtingsresultaat.
Het totale effect van een lager bevruchtingspercentage bestaat uit de som van deze twee
kostenposten.
4. Moeilijke geboorten.
Een stier, die moeilijke geboorten veroorzaakt, brengt een aantal extra kosten met zich
mee:
- dierenarts
- extra benodigde arbeid veehouder
- verminderde vruchtbaarheid afgekalfde koe
- meer kans op voortijdige afvoer van de koe.
Deze factoren tezamen resulteren in een schade van ca. ƒ 2- per procent moeilijke ge
boorten boven de 6% (6% moeilijke geboorten is als normaal beschouwd). Bij gebruik van
een stier op pinken zal het percentage moeilijke geboorten echter hoger zijn dan het gepu
bliceerde percentage en zal dus ook de schade groter zijn.
Berekening meerwaarde
De meerwaarde van een stier kan berekend worden met behulp van figuur 2. Daarin wor
den de kengetallen van de stier vermenigvuldigd met bedragen, die hierboven in het kort
zijn behandeld. Als voorbeeld is in het schema de meerwaarde berekend van de stier Gar
denia.
Meerwaarde zegt meer
Bij selectie van stieren speelt de netto melkgeldindex veelal de hoofdrol. Dat echter ook
andere eigenschappen van een stier het bedrijfsresultaat beïnvloeden, wordt gedemon
streerd in tabel 2. Daarin zijn als voorbeeld enige bekende stieren gerangschikt naar netto
melkgeld en ook naar hun berekende economische meerwaarde.
De stier Very krijgt een lage meerwaarde, doordat de prijs per rietje op ƒ 125,- is gesteld.
Een dergelijke spermaprijs kan zo'n stier niet waarmaken. Gardenia valt in de rangschik
king vooral terug door zijn prijs per rietje (ƒ 70,-) en zijn laag bevruchtingspercentage
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Figuur 2

Schema voor berekening meerwaarde stier

Berekening meerwaarde stier

Voorbeeld:
uitkomsten Gardenia1)

netto melkgeld x 0,5
gld. per rietje x 1,7

=
=

ƒ
ƒ

bevruchtingsperc. x ƒ 3

=

ƒ
ƒ

ƒ 267
ƒ 120
+

ƒ
correctie spermakosten
bij hoog/laag bevr. perc.
% moeilijke geb. (boven 6%)
xƒ 2

=

MEERWAARDE STIER
1)

ƒ

21

ƒ 96

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ 90

6

Rangschikking van enige stieren1)

Stier
String Arko 682)
Gardenia
Very
Inka
Pan 2162)
1)

+

ƒ

Gebruikte gegevens Gardenia: netto melkgeld ƒ533, prijs rietje ƒ 70, bevr. perc. -10%, perc.
moeilijke geb. 9%.

Tabel 2

2)

ƒ117

ƒ

=

ƒ 147
ƒ 30

Netto melkgeld

Meerwaarde

586(1)
533 (2)
472(3)
441(4)
298(5)

170(1)
90 (4)
18(5)
160(2)
103(3)

Gegevens van stieren van zomer 1983 zijn gebruikt.
Meerwaarde buiten eigen KI vereniging is vermeld.

(-10%). Nederlandse FH-stieren stijgen veelal enigszins in de rangorde vanwege hun la
gere spermaprijzen en hun hogere bevruchtingspercentages. Dit geldt gedeeltelijk ook
voor de in Nederland staande HF-stieren.
Gebruik totaalindruk stier
De meerwaarde van een stier is niet voldoende voor de uiteindelijke keuze van de te ge
bruiken stieren. Men zal tevens enige gegevens over het exterieur van de stieren willen
betrekken in de keuze. Bijvoorbeeld bij de MRY zal men speciaal ook letten op de bespiering. Een goed en eenvoudig totaalinzicht in de waarde van stieren krijgt men door de ge
gevens van stieren te bekijken, zoals in tabel 3 wordt geïllustreerd. (In het voorbeeld heeft
Gardenia dan duidelijk pluspunten in exterieur.)
Tabel 3

Totale indruk van enige stieren

Stier
String Arko 68
Gardenia
Very
Inka
Pan 216

Meerwaarde

Uier

Benen

Bespiering

170
90
18
160
103

100
107

96
112

96
94

97

101

96

*) Deze stieren hebben nog geen exterieurvererving in ons land.
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Uiteraard zijn er ook nog andere eigenschappen van de stier, zoals ontwikkeling en een
positieve vererving van gehaltes, waar men soms op wil letten. Maar men moet er voor
waken niet teveel bijkomende zaken bij de keuze te betrekken.
Indien een stier wordt gezocht voor een stiermoeder of eventueel voor de beste koe in de
veestapel, dan is de meerwaarde van de stier minder van betekenis. Immers voor dergelij
ke speciale paringen zijn het spermageld, het bevruchtingspercentage en de moeilijke ge
boorten van ondergeschikt belang ten opzichte van de erfelijke produktie- en exterieureigenschappen van de stier.
Conclusies
•
•
•
•

Stierenkeuze is erg belangrijk: kies zelf.
Prijs per rietje geen goed uitgangspunt voor stierkeuze, meerwaarde wel.
Prijzen tot ƒ 40,- acceptabel, bij nog hogere prijzen heel goed opletten.
Aandacht voor netto melkgeld, voor sterk afwijkend bevruchtingspercentage (meer dan
4%) en voor hoog percentage moeilijke geboorten.
• Bereken meerwaarde stier
1/2 x netto melkgeld minus spermakosten
correctie bevruchtingspercentage:
bij 5 tot 10% lager bevr. perc. ƒ15,--/ 30,- + extra spermakosten aftrekken
correctie moeilijke geboorten:
bij 15 tot 20% moeilijke geb. ƒ 20,- - ƒ 30,- aftrekken.
• Stel minimumeisen aan bespiering, uier en beenwerk.
• Beste in Nederland staande stieren niet vergeten (zeker niet indien het sperma gratis
ter beschikking is in de eigen Kl-vereniging van de stier).

Stierkeuze erg belangrijk
Kies zelf Î
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WARM WATER IN DE WONING VIA MELKKOELING
Ing. J. Brouwer (CMMB) en ing. J. van Geneijgen

Bij het gebruik van een warmtepompinstallatie kan de warmte die vrij komt bij het mecha
nisch koelen van melk, worden gebruikt voor de bereiding van warm water. Dat water, met
een temperatuur van ca. 60 °C, kan zonder verder opwarmen gebruikt worden voor reini
ging van de melkapparatuur e.d. In het algemeen kan er meer warm water worden gepro
duceerd dan er op het bedrijf nodig is. In dat geval kan een voorkoeler al een deel van de
melkwarmte wegnemen.
Interessanter is het om de hoeveelheid warm water die geproduceerd kan worden en die
niet op het bedrijf nodig is elders nuttig aan te wenden. Dat kan in de woning en daarvoor
is een transportsysteem ontwikkeld waarbij het warmteverlies beperkt blijft.
Bedrijf gaat voor
Ervan uitgaande dat er op het bedrijf geen boiler aanwezig is, moet de warm-watervoorziening volledig door de warmtepompinstallatie plaatsvinden. In het algemeen is dat, afhan
kelijk van het systeem, bij een minimale melkproduktie van 550 tot 800 kg per dag nog
goed mogelijk. Een warmtepompinstallatie met een watergekoelde condensor is een zeer
geschikt systeem maar ook warmtepompboilers, gecombineerd met een luchtgekoelde
condensor, waarbij de warmtewisselaar in een kleinere cylinder zit opgesloten, zijn zeer
goed bruikbaar. Bij deze systemen komt - in tegenstelling tot een boilercondensor - zeer
snel na het begin van het koelen water van 55 à 60 °C beschikbaar. Ook als vlak voor het
melken de totale hoeveelheid nog aanwezig warm water wordt getransporteerd naar de
woning, is na het melken voldoende warm water voor de reiniging aanwezig. In bepaalde
gevallen, bijvoorbeeld bij een hoge melkproduktie, zou er zelfs tijdens het melken een hoe
veelheid warm water getransporteerd kunnen worden, als die tenminste nuttig kan worden
aangewend. In elk geval wordt er alleen dat water getransporteerd dat op het bedrijf niet
nodig is.
Tussenopslag
In het algemeen is de afstand tussen het melklokaal, waar de warmtepompinstallatie door
gaans staat opgesteld, en de woning groot. Zodanig groot dat het aftappen van de warmte
pompinstallatie in de woning voor direct gebruik een zo groot warmteverlies tot gevolg
heeft dat het niet meer interesssant is. Dat probleem is op te lossen door met een tus
senopslag te werken en te grote hoeveelheden water in een keer te transporteren. Het
daarvoor ontwikkelde systeem is in figuur 1 schematisch weergegeven.
In principe wordt twee keer per dag vlak voor het melken de dan beschikbare hoeveelheid
warm water getransporteerd naar een geïsoleerd voorraadvat in de woning. Dit voorraad
vat is verbonden met de aanwezige boiler. Het transport vindt plaats via een polyaethyleenleiding die zowel bovengronds als ondergronds kan worden aangelegd. De leiding is
niet geïsoleerd. Bij de bovengrondse leiding wordt bij bevriezingsgevaar de leiding afge
tapt via een aansluiting op de vacuümpomp van de melkmachine. De ondergrondse leiding
wordt vorstvrij en om warmteverlies te beperken, in een iets wijdere leiding gelegd. Het
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retourwater uit het voorraadvat gaat naar de drinkbak voor de koeien. Het stroomt vrij in de
bak. Het transportsysteem functioneert automatisch via een schakelkastje, thermostaat en
magneetkieppen en door middel van de waterleidingdruk. Het retourwater kan ook in de
warmtepompinstallatie worden gevoerd maar dan moet voor het transport een circulatiepomp worden gemönteerd.
Systeem werkt goed
Op basis van het schema in figuur 1 is het transportsysteem aangelegd op de regionale
onderzoekcentra voor de rundveehouderij (ROC) Zegveld en Heino. De aanleg op ROC's
Bosma Zathe en Cranendonck is in voorbereiding.
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Figuur 1
Schematische weergave van het
transportsysteem voor warm
water van melklokaal naar wo
ning

Het transportsysteem wordt in werking gesteld door bekrachtiging van magneetklep 1. Het
in de leiding aanwezige koude water wordt afgevoerd naar de vlotterbak voor veedrinkwa
ter. Als na een in te stellen tijd de temperatuur van het water nog geen 40 °C is, wordt mag
neetklep 1 weer gesloten en vindt er dus geen verder transport plaats. Zodra de tempera
tuur bij de thermostaat 40 °C is, gaat magneetklep 1 dicht en magneetklep 2 en 3 open en
4 dicht. Wanneer de temperatuur weer daalt beneden 40 °C komen alle magneetkieppen
in de O-stand en is het transportsysteem uitgeschakeld. Op deze wijze wordt de totale
voorraad warm water vanuit de warmtepompinstallatie getransporteerd naar het voorraad
vat van 300 I. Als het warm-waterverbruik in de woning lager is dan de aangevraagde hoe
veelheid, gaat er warm water naar de vlotterbak. Om dat te voorkomen kan er op de afvoer
naar de vlotterbak een tweede thermostaat worden geplaatst waardoor het transport stopt
als de temperatuur van het water naar de vlotterbak 40 °C wordt.
Op ROC Heino bevindt de schakelaar voor bekrachtiging van magneetklep 1 zich in het
melklokaal. Op ROC Zegveld is geen bekabeling aangebracht tussen melklokaal en woon
huis maar is in het melklokaal een extra magneetklep en een schakelkast gemonteerd.
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Warmteverlies beperkt
De transportafstand is 100 à 130 m. De eerste indrukken betreffende het warmteverlies bij
en als gevolg van het transport van warm water over die afstand zijn gunstig. Het temperatuurverlies tijdens het transport blijft beperkt. In figuur 2 is het temperatuurverloop weerge
geven bij de situatie op ROC Zegveld waar gewerkt wordt met een niet-geïsoleerde trans
portleiding van 130 m lang die voor het grootste deel bovengronds (door de stal) ligt. Er
werd 264 I water getransporteerd met een snelheid van 12 I per min. Het temperatuurverlies was slechts 5 °C. Dat betekent dat het water dat de warmtepompboiler verliet met een
temperatuur van 60 °C bij aankomst in het voorraadvat 130 m verder nog een temperatuur
had van 55 °C. Vooraf werd ca. 50 I koud water om het voorraadvat heen afgevoerd. Er
kwam dus alleen warm water in het voorraadvat.

bij warmtepomp

op 130 m vanaf
warmtepomp

Figuur 2

24 48 72 96 120 144168192 216 240 264
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Temperatuurverloop vari het wa
ter bij aftap van de warmte
pompinstallatie
na transport
over een afstand van 130 m bij
een snelheid van 121per min.

Grote besparing mogelijk
Als het warm-waterverbruik in de woning wordt gesteld op 200 I per dag en op het bedrijf
op 400 I per dag kan bij een melkproduktie van minimaal 800 à 1200 kg per dag, afhanke
lijk van het warmtepompsysteem, daarin geheel worden voorzien tot een temperatuur van
55 à 60 °C. Een gemiddeld warm-waterverbruik in de woning van 200 I per dag betekent
een totale hoeveelheid van 73.000 I per jaar. Om in het geval dat er geen gebruik gemaakt
zou zijn van het water uit de warmtepompinstallatie deze hoeveelheid water in een elek
trische boiler te verwarmen van 12 °C tot 55 °C zou 5037 kWh nodig geweest zijn. Deze
energie is volledig bespaard. Gerekend met een prijs van vijfentwintig cent per kWh bete
kent dat een besparing van 1260 gulden. Het warme water uit het voorraadvat kan recht
streeks worden gebruikt of door de boiler verder worden verwarmd.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de berekende besparing ook het jaar rond ge
realiseerd wordt.
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BEDRIJFSECONOMISCH RESULTAAT, FINANCIERING EN
INKOMEN OP MODERNE MELKVEEBEDRIJVEN
Ir. G. J. Wisselink (LEI-detachement bij het PR) en H. Wever (HAS Groningen)

leder jaar stelt het LEI de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij vast. Dit gebeurt door
middel van boekhoudingen op praktijkbedrijven die op basis van een steekproef worden
gekozen. Daardoor ontstaat een gemiddeld beeld van de bedrijfseconomische resultaten
en van de financiële positie op onze melkveebedrijven. Daarnaast wordt voor onderzoek
en voorlichting op een kleinere groep bedrijven studie gemaakt van de invloed van belang
rijke bedrijfsaanpassingen op het financiële resultaat. De bedrijven in deze groep, die we
studiebedrijven noemen, kunnen gezien worden als vertegenwoordigers van het moderne
re deel van onze melkveehouderij.
In de afgelopen jaren hebben we meerdere malen de uitkomsten van deze gemoderniseer
de bedrijven vergeleken met het gemiddelde van de steekproefbedrijven. Daarbij bleek dat
het bedrijfseconomische resultaat van de studiebedrijven steeds beter was. Een beter be
drijfseconomisch resultaat (netto-overschot) behoeft echter nog niet te betekenen dat ook
het inkomen van de ondernemer en zijn gezin hoger is. Dit hangt namelijk af van de mate
waarin eigen arbeid en eigen kapitaal een rol spelen. Iemand die veel vreemde arbeid en
veel vreemd kapitaal in zijn bedrijf heeft moet ook een groter deel van de beloning voor
arbeid en kapitaal aan anderen afstaan. Anderzijds draagt veel eigen arbeid en veel eigen
kapitaal bij tot de vorming van het eigen inkomen.
In het algemeen geldt dat op de studiebedrijven meer geld is geïnvesteerd en dat naar ver
houding meer geld is geleend. De vraag is nu of het betere bedrijfseconomische resultaat
van deze bedrijven ook gepaard is gegaan met een beter inkomen van de ondernemer en
zijn gezin. Daartoe vergelijken we het gemiddelde van 20 gezinsstudiebedrijven over vier
jaar (1978/79 t/m 1981/82) met het gemiddelde van de steekproefbedrijven (400 bedrij
ven).
Bedrijfsopzet, bedrijfsvoering eri bedrijfseconomisch resultaat
Uit tabel 1 blijkt dat op de studiebedrijven, die alle een ligboxenstal hebben, de oppervlakte
en het aantal melkkoeien groter is. De arbeidsbezetting is ongeveer gelijk zodat de produktie-omvang per VAK groter en het aantal uren per koe lager is. De melkproduktie per
koe is ruim 500 kg hoger. Ook de veebezetting per ha en de stikstofgift zijn hoger. De be
tere bedrijfsopzet en de betere bedrijfsvoering tezamen komen tot uiting in een netto-over
schot op pachtbasis dat over de periode 1978 t/m 1981 gemiddeld 35000 gulden per jaar
hoger ligt.
investeringen en vermogensvoorziening
Tabel 2 geeft de gemiddelde balans over 4 jaar. De totale investeringen belopen op de
steekproefbedrijven ruim 1,3 miljoen gulden en op de studiebedrijven bijna 1,7 miljoen gul
den. Het grootste deel wordt in beslag genomen door de grond. Op de studiebedrijven is
naar verhouding meer geïnvesteerd in vee en minder in grond. Dit hangt samen met de
hogere veebezetting per ha.
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Tabel 1 Gemiddelde bedrijfsopzet en bedrijfsresultaten van studiebedrijven en steekproefbedrijven
(1978/79 t/m 1981/82)
Steekproefbedrijven
Aantal bedrijven
Opp. grasland en voedergew. (ha)
Melkkoeien
GVE/ha
Percentage ligboxenstallen
Volwaardige arb.krachten (VAK)
Melkkoeien/VAK
Arbeidsuren/koe
Melk/koe
kg N/ha
Netto-overschot (pachtbasis)
Arbeidsopbrengst ondernemer
Tabel 2

Studiebedrijven

400
22,7
48,9
2,82
40
1,5
32,1
85
5 334
313
-32 300
22 800

20
27,3
74,1
3,34
100
1,4
52,9
50
5 854
425
2 800
59 200

Gemiddelde balans (x 1000 gulden), inclusief verpachtersvermogen
Steekproefbedrijven

Kapitaal
Grond
Gebouwen
Dode inventaris
Veestapel
Overige vaste activa
Liquiditeiten

762
168
64
147
106
71

Totaal

(58)
(13)
(5)
(11)
(8)
(5)

893
229
109
216
147
89

1318 (100%)

Vermogen
Vreemd vermogen
Verpachtersvermogen
Eigen vermogen

213 (16)
402 (31)
703 (53)

Totaal

1318 (10%)

.

Studiebedrijven
(53)
(14)
(6)
(13)
(9)
(5)

1683 (100%)
419 (25)
316 (19)
948 (56)
1683 (100%)

Het totaal geïnvesteerde vermogen is op de steekproefbedrijven voor 53% gefinancierd
met eigen vermogen. Het overige deel is voor 31% afkomstig van verpachters en voor
16% van geldleningen. De eigen vermogenspositie op de studiebedrijven is zowel in abso
lute zin (948 000 t.o.v. 703 000) als relatief (56% t.o.v. 53%) gunstiger. De rest van het
geïnvesteerde kapitaal is op de studiebedrijven echter naar verhouding meer afkomstig
van geldleningen dan van verpachters.
Laten we het verpachtersvermogen buiten beschouwing, dan gelden de verhoudingen
zoals die in tabel 3 zijn vermeld. Voor de extra-vermogensbehoefte op de studiebedrijven
moest ondanks het hogere eigen vermogen een groter beroep op credieten worden ge
daan. Dit was nodig omdat minder gebruik wordt gemaakt van verpachtersvermogen.
Tabel 3

Door ondernemer geïnvesteerd vermogen ( x 1000 gulden)
Steekproefbedrijven

Studiebedrijven

Eigen vermogen
Geleend vermogen

703 ( 77%)
213 ( 23%)

948 ( 69%)
419 ( 31%)

Totaal geïnvesteerd

916 (100%)

1367 (100%)

Verschil
•

+ 245
+206
+ 451
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Tabel 4

Van netto-overschot tot besparingen
Steekproefbedrijven

Netto-overschot
Arbeidsopbrengst ondernemer
Ondernemersinkomen
Gezinsinkomen uit het bedrijf
Totaal gezinsinkomen
Besteedbaar inkomen
Besparingen

-32 300
22 800
32 900
54 000
64 700
53 000
12 700

Studiebedrijven

Verschil

2 800
59 200
69 100
81 000
93 000
73 000
21 600

35 100
36 400
36 200
27 000
28 300
20 000
8 900

Van netto-overschot tot besparingen
Tabel 4 geeft aan hoe het netto-overschot via de inkomensvorming en de inkomensbeste
ding resulteert in de uiteindelijke besparingen. Het netto-overschot wordt vermeerderd met
de beloningsaanspraken voor de eigen arbeid van de ondernemer. Het aandeel van de
eigen arbeid is ongeveer gelijk zodat het positieve verschil in netto-overschot zich hand
haaft bij de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Dit is ook het geval bij het ondernemers
inkomen. Dit getal ontstaat nadat het verschil tussen de berekende vergoeding voor het
eigen kapitaal en de betaalde rente voor het geleende kapitaal is bijgeteld. Dit saldo is in
beide gevallen nog positief en ongeveer gelijk. Dit betekent dat bij de hier geldende ver
houdingen de rentelast niet zodanig zwaar is dat zij een aantasting van de arbeidsop
brengst van de ondernemer gaat vormen. Het betere bedrijfseconomische resultaat op de
studiebedrijven uit zich daardoor volledig in het ondernemersinkomen.
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Gemiddeld over vier jaar was op de moderne
melkveebedrijven (studiebedrijven) het be
steedbaar inkomen ƒ 20.000- hoger dan op
de gemiddelde praktijkbedrijven. Hiervan werd
geprofiteerd door ruimere gezinsuitgaven en
meer sparen.

Het gezinsinkomen uit het bedrijf ontstaat als het ondernemersinkomen wordt vermeer
derd met de beloningsaanspraken voor de arbeid van de gezinsleden. Op de studiebedrijven is de bijdrage uit het gezin 9200 gulden läget waardoor het positieve verschil met de
steekproefbedrijven met eenzelfde bedrag kleiner wordt. Als hierbij de opbrengst van de
bezittingen buiten het bedrijf, de verzekeringsuitkeringen en de overige neveninkomsten
worden opgeteld ontstaat het totale gezinsinkomen. De bijdrage van deze elementen is
ongeveer gelijk. Trekken we hiervan de belastingen en de premies voor de volksverzeke
ringen af dan resteert het besteedbaar inkomen. Op de studiebedrijven zijn deze bedragen
hoger waardoor het extra te besteden bedrag daalt tot 20.000 gulden. De gezinsbestedin
gen waren op de studiebedrijven 11.100 hoger zodat tenslotte 8900 gulden extra kon wor
den gespaard.
Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat het bedrijfseconomische voordeel van de studiebedrijven zich
volledig heeft geuit in het ondernemersinkomen. Dit is mede te danken aan de relatief gun
stige eigen vermogenspositie. Door de geringere bijdrage van de gezinsarbeid en door ho
gere belastingen is het verschil in besteedbaar inkomen echter geringer. Toch is het voor
deel nog 20.000 gulden. Hiervan heeft het gezin geprofiteerd door ruimere gezinsuitgaven,
terwijl nog 8900 gulden extra kon worden bespaard. In financieel opzicht bleek deze groep
studiebedrijven zich dus in een relatief gunstige positie te bevinden.
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WELZIJNSONDERZOEK BIJ VLEESSTIEREN
Ir. D. Oostendorp

De produktie van vleesstieren heeft zich ontwikkeld tot een systeem waarbij de dieren van
aankoop tot afzet volledig binnen worden gehouden. De kalveren worden meestal enige
maanden in individuele boxen gehouden en daarna naar een volledige roostervloerstal ge
bracht. Ze worden op een leeftijd van ongeveer 16 maanden als slachtrijp dier afgezet. Uit
een oogpunt van bouwkosten, arbeidsbehoefte, voederverbruik en gezondheid der dieren
voldoet dit systeem goed. De beperking van de bewegingsvrijheid, de geringe oppervlakte
per dier en het niet gebruiken van strooisel vormen echter nadelen ten aanzien van het
welzijn der stieren.
Het leek daarom gewenst meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de wijze van houden
en het welzijn van vleesstieren om zo tot welzijnsverbeterende huisvestings- en stalinrichtingsvormen voor vleesstieren te kunnen komen. Sinds 1981 wordt op dit gebied onder
zoek verricht door een team onderzoekers met verschillende disciplines.
De werkgroep bestaat uit:
Ir. D. Oostendorp
Vleesproduktie-eigenschappen (voorzitter)
PR
Ing. H. E. Harmsen
PR
Vleesproduktie-eigenschappen
Drs. R. Kommerij
PR
Gezondheidsaspecten
Drs. G. M. Zimmer
Gezondheidsaspecten
CDI
Ing. A. C. Smits
IMAG
Gebouwenaspecten (secretaris)
Drs. H. K. Wierenga
Gedragsaspecten
IVO
Verschillend onderzoek
Op basis van een onderzoekplan, dat door deze werkgroep werd opgesteld, werd in 1981
op de Waiboerhoeve in Lelystad een stal gebouwd voor 160 stieren van 0 tot 6 maanden
(opfokfase). Met dit tweedelige gebouw wordt een open stal vergeleken met een gesloten
stal. Deze stallen zijn op gelijke wijze van groepshokken en individuele boxen voorzien.
Op ROC De Vlierd bij Zaltbommel werd in 1982 een stal gebouwd voor 120 stieren van 6
tot 16 maanden (mestfase). Daar wordt een volledige roostervloerstal vergeleken met een
roostervloerstal met ligbed. In beide situaties wordt verder onderzoek gedaan naar het be
nodigde aantal m2 vloeroppervlak per stier en het optimale aantal dieren per hok.
Deze stallenbouw werd voor de helft gefinancierd door het Fonds Welzijn Landbouwhuis
dieren en voor de andere helft door de onderzoeksinstellingen PR en IMAG. Het PVV
draagt bij in de jaarlijkse onderzoekkosten in beide stallen.
Opfokfase (0 tot 6 maanden op Waiboerhoeve)
Het doel van het onderzoek in de opfokfase is een vergelijking van een open stal met na
tuurlijke ventilatie en zonder verwarming met een gesloten stal met mechanische ventilatie
en verwarming. Binnen elk staltype worden in de periode 0 tot 3 maanden huisvesting in
boxen vergeleken met groepshuisvesting en in de periode 3 tot 6 maanden wordt huisves
ting op een volledig rooster vergeleken met gedeeltelijk rooster met een gemeenschappe
lijk ligbed. In tabel 1 is de proefopzet schematisch weergegeven.
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Tabel 1

Enkele gegevens van de proefstal op de Waiboerhoeve

Staltype
Aantal kalveren (MRU)
0-3 maanden
4-6 maanden
Isolatie

Temperatuur
Inhoud per stier in m3
Inrichting beide stallen:
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden

Open

Gesloten

40
40
Geen
Open nok,
space boarding
Buitentemp.
13

40
40
Wel

Minimaal 15 °C
8

20 eenlingboxen en 4 hokken met elk 5 kalveren
2 hokken met volledig rooster en 2 hokken met ligbed

In de groepshokken van de kalveren wordt stro gebruikt en ook in de boxen van de open
stal in de eerste drie weken na aankomst van de kalveren. Op het ligbed van de roostervloerstal wordt geen strooisel gebruikt. Elke 31/2 maanden worden 80 kalveren aange
kocht. Steeds zijn er 2 weken beschikbaar voor het schoonmaken en laten opdrogen van
de stal.
In de periode 0 tot 3 maanden bestaat de voeding uit 50 kg melkpoeder, aangevuld met
een kleine hoeveelheid snijmaiskuil en krachtvoer. Van 3 tot 6 maanden wordt onbeperkt
snijmaiskuil met 2 kg krachtvoer per dag verstrekt.
In dit verslag wordt ingegaan op de resultaten van de eerste vier proefgroepen.

Met dit tweedelige gebouw voor vleesstieren van 0-6 maanden wordt op de Waiboerhoeve een open
stal vergeleken met een gesloten stal. Beide stallen zijn op gelijke wijze van groepshokken en indivi
duele boxen voorzien.
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Resultaten Waiboerhoeve
Zowel in de periode van 0 tot 3 maanden als in de periode van 3 tot 6 maanden waren er
geen wezenlijke verschillen in groei en uitval tussen de open en gesloten stal en tussen
boxen en groepshuisvesting (Tabel 2). Op de volledige roosters kwamen meer gevallen
van uitval door longontsteking voor dan op de roosters met ligbed.
Tabel 2 Groei en uitval van de proefgroepen 1 t/m 4
0-3 maanden

Aantal dieren
Uitval
Gem. groei (g/d/d)
3-6 maanden
Aantal dieren
Uitval
Gem. groei (g/d/d)

Open stal
Boxen

Groepshuis
vesting

80
3
691

80
4
664

Gesloten stal
Gem.

Boxen

Groepshuisvesting

677

80
4
664

80
5
648

Gem.

656

Roosters

Roosters
met ligbed

Roosters

Roosters
met ligbed

76
4
1052

77
0
1033

76
4
1035

75
1
1024

Tussen de groepen onderling kwam wel een grote variatie in groei en uitval voor. In drie
van de vier groepen was de groei van de kalveren in de periode 0 tot 3 maanden in de
open stal iets hoger dan die van de kalveren in de gesloten stal. In de periode 3 tot 6
maanden was de groei van de kalveren in de open stal steeds gelijk of beter dan die van
de kalveren in de gesloten stal.
De meest gevoelige periode wat betreft de temperatuur ligt waarschijnlijk in de eerste we
ken na aankomst op het bedrijf. Na de eerste opvang is veel frisse lucht in de stal van gro
ter belang dan een hoge temperatuur.
Een nadeel van de huidige opstelling van het ligbed is dat de ligruimte nogal wordt beperkt.
Vooral in de 5e en 6e maanden kunnen niet alle kalveren op het ligbed liggen.
Uit tabel 3 blijkt dat de totale kVEVI-opname in de open stal iets hoger ligt dan in de geslo
ten stal. De groei van de kalveren in de open stal is echter ook wat hoger, zodat de voeder
conversie (kVEVI-opname per kg groei) voor beide stallen vrijwel gelijk is. De belangrijk
lagere temperaturen in de open stal hebben dus niet geleid tot een aantoonbaar hoger voederverbruik per kg groei.
Tabel 3 Groei, voederopname en de daaruit berekende voederconversie over de periode 0 tot 6
maanden
Object

Open stal

Gesloten stal

0-3 mnd. 3-6 mnd.

kg
groei

opname
kVEVI

voeder
conversie

kg
groei

opname
kVEVI

voeder
conversie

Box
Groep
Box
Groep

166
161
163
157

524
522
513
512

3,16
3,24
3,15
3,26

160
159
159
158

509
509
496
496

3,18
3,20
3,12
3,14
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rooster
Rooster
Rooster + ligbed
Rooster + ligbed

Het gesloten gedeelte is geïsoleerd en heeft mechanische ventilatie en de mogelijkheid tot verwar
ming. Tot nu toe waren er tussen de twee stallen nauwelijks verschillen in groei, voederconversie en
gezondheidstoestand van de dieren.

Bij de groepshuisvesting wordt ongeveer 60 kg stro per kalf gebruikt. In de gesloten stal is
dit iets minder dan in de open stal, omdat door de verwarming het stro langer droog blijft.
Het strooien en verwijderen van de mest kost extra werk. Na het verplaatsen van de kalve
ren kost het schoonmaken van de groepshokken echter minder werk dan het schoonma
ken van de boxen. De loslopende kalveren waren lastiger te voeren, terwijl enkele geval
len van urine drinken en navelzuigen voorkwamen.
Zoals reeds eerder opgemerkt, waren er geen opvallende verschillen in uitval tussen de
open en gesloten stal en de opfok in boxen en in groepshokken (tabel 2). Wel waren er
aanzienlijke verschillen in het verloop van de gezondheidstoestand en de uitval tussen de
groepen onderling.
Bij de eerste proefgroep verliep de opfok zonder bijzondere gezondheidsstoornissen. Er
werden geen preventieve entingen toegepast. In de periode 3 tot 6 maanden werd 1 dier
wegens een breuk afgevoerd.
Bij de tweede proefgroep werden eveneens geen preventieve entingen toegepast. In de
open stal stierf 1 dier en in de gesloten stal stierven 4 dieren als gevolg van longaandoe
ningen. In de periode van 3 tot 6 maanden stierf in de open stal nog 1 dier.
Het lag in de bedoeling de derde proefgroep op de 4e dag na aankomst op het bedrijf te
enten tegen IBR. Op de derde dag begon echter een ziekteuitbraak die getypeerd wordt
door de aanwezigheid van „snotneuzen" en conjunctivitis, gepaard gaande met hoesten.
Dit proces was moeilijk te onderdrukken en er kwamen veel recidiven voor. In aard en ver
loop van de ziektegevallen werden er geen verschillen tussen de open en gesloten stal
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waargenomen. In de open stal stierven 2 dieren en in de gesloten stal geen. In de periode
3 tot 6 maanden stierven in de open stal nog 1 en in de gesloten stal nog 2 dieren.
De vierde proefgroep werd op 8 oktober, dus een dag na aankomst, voorbehoedend geënt
met Nasalgen/PI-3. Op 14 oktober trad een ziekteuitbraak op met heftig hoesten en veel
neusvloeiing. Na een betrekkelijk rustige periode traden op 1 december opnieuw longafwij
kingen op, waarvan bij onderzoek bleek dat het waarschijnlijk een gevolg was van pinkengriep. Op het hoogtepunt van de pinkengriepuitbraak waren er meer patiënten in de geslo
ten stal en waren de ziekteverschijnselen heftiger. In de open stal stierven 4 dieren en in
de gesloten stal stierven 5 dieren. In de periode 3 tot 6 maanden stierven in de open en de
gesloten stal elk nog 2 dieren.
De groepen 5 en 6 (resp. aangekocht op 13 januari 1983 en 18 april 1983) zijn binnen een
week na aankomst geënt tegen IBR en op een leeftijd van 3 en 4 maanden tegen pinkengriep. In groep 5 viel 1 dier uit in de eerste drie maanden en in groep 6 was zelfs in het
geheel geen uitval. Dit is dus een duidelijke verbetering ten opzichte van de groepen 2 t/m
4.
Bij de groepen 4 en 5 (aangekocht op 07-10-1982 en op 13-01-1983) werden in de perio
de 3 tot 6 maandenen oriënterende gedragswaarnemingen gedaan met behulp van video
camera's en recorders. Dit eerste onderzoek werd uitgevoerd door de HLS-student D. J.
Schoonman. Van elk hok werd een 24-uurs waarneming per week gedaan.
Uit het onderzoek bleek dat de kalveren per dag gemiddeld ongeveer 60% van de tijd be
steedden aan liggen, ongeveer 23% van de tijd aan staan en ongeveer 17% van de tijd
aan eten. Overdag besteedden de kalveren meer tijd aan eten en staan (samen ongeveer
55%) terwijl ze 's nachts de meeste tijd besteedden aan liggen (tot ongeveer 90%).
Voor de gemeten gedragingen waren de verschillen tussen de stal- en hoktypen niet groot.
Ook de leeftijdseffecten waren klein. In de gesloten stal lagen de 14 en 15 weken oude
kalveren met volledig roostervloer meer voor in het hok dan in de open stal. Dit zou kunnen
samenhangen met het feit dat de kalveren in de open stal de beschutting zochten van de
wand achter in het hok.
Afmestfase (6 tot 16 maanden op ROC de Vüerd)
De opzet van het onderzoek op het ROC de Vlierd omvat de volgende punten.
a) Een vergelijking van een volledige roostervloer met een roostervloer met ligbed bij een
hokdiepte van 4 meter.
b) Een vergelijking van een roostervloer met 3 m hokdiepte met een roostervloer met 4 m
hokdiepte (resp. 1,95 en 2,60 m2 per stier).
c) Een verschillend aantal (6,12,18) stieren per hok bij een hokdiepte van 3 m.
De aangegeven m2 per stier gelden voor een eetbreedte aan het voerhek van 65 cm bij
stieren boven 400 kg. Bij jongere stieren zijn de eetbreedtes kleiner. Tot 300 kg is dit 45
cm en tussen 300 en 40 kg is dit 55 cm. Bij een hokdiepte van 3 m zijn de beschikbare m2
per dier dan resp. 1,35 en 1,65 m2 en bij een hokdiepte van 4 m resp. 1,80 en 2,20 m2.
De voeding van de stieren bestaat uit onbeperkt snijmaiskuil met 2 kg krachtvoer. Boven
350 kg wordt dit 3 kg krachtvoer.
Resultaten op De Vlierd
De proefstal op het ROC De Vlierd werd in december 1982 in gebruik genomen. De stal
werd toen meteen gevuld met oudere stieren die reeds op het bedrijf aanwezig waren. Dit
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moet beschouwd worden als een aanloopfase.
Uit de eerste gegevens blijkt dat de 4 m diepe hokken een verbetering in groei geven ten
opzichte van de 3 m diepe hokken. Het aanbrengen van een ligbed in de 4 m diepe hokken
deed deze verbetering weer te niet.
Grotere aantallen stieren per groep gaven bij dezelfde aantallen m2 per stier een verlaging
van de groei. Bij de eerste groep dieren was de groei van 30 november 1982 t/m 7 juni
1982 bij 16,11 en 6 stieren per hok resp. 975,1042 en 1094 g/d/d.
In maart 1983 werden bij 1-jaar oude stieren oriënterende gedragswaarnemingen gedaan
met behulp van video-apparatuur. Ook dit gedragsonderzoek werd uitgevoerd door de
HLS-student D. J. Schoonman. Van 3 verschillende hoktypen werden nog slechts gedu
rende anderhalve week 24 uurs opnamen gemaakt.
De tijdsverdeling komt sterk overeen met die van de jonge stieren op de Waiboerhoeve.
De oudere vleesstieren lagen ongeveer 60% van de dag, stonden ongeveer 26% van de
dag en aten ongeveer 14% van de dag.
Overdag besteedden de stieren de meeste tijd aan staan en eten (samen ongeveer 60%)
terwijl ze 's nachts de meeste tijd besteedden aan liggen (tot ongeveer 90%). Overdag la
gen de stieren weinig voor in het hok (ongeveer 10% van de tijd) maar 's nachts liep dat
percentage op tot ongeveer 30%.
Voor de gemeten gedragingen waren de verschillen tussen de hoktypen klein.
Samenvatting
Op de Waiboerhoeve wordt met 160 stieren van 0 tot 6 maanden een open stal vergeleken
met een gesloten stal. De twee stallen zijn verschillend ingericht. Bij de eerste 4 proefgroepen waren de verschillen in groei, voederconversie en gezondheidstoestand tussen de
open en gesloten stal zeer klein. In de eerste drie maanden waren er ook tussen boxen en
groepshuisvesting in deze opzichten vrijwel geen verschillen. In de periode van 3 tot 6
maandenen kwamen er op de volledige roosters meer gevallen van uitval door longaan
doeningen voor dan op roosters met ligbed. Uit een gedragsstudie bleek dat er weinig ver
schillen waren tussen de stal- en hoktypen ten aanzien van de tijd die de dieren be
steedden aan liggen, staan en eten.
Op het ROC De Vlierd wordt met 120 stieren van 6 tot 16 maanden een volledige roostervloerstal vergeleken met een roostervloerstal met ligbed, hokdieptes van 3 m met hokdieptes van 4 m (verschillen in m2 per dier) en verschillende aantallen dieren per hok. De eer
ste waarnemingen geven aan dat 4 m diepe hokken (meer m2) gunstiger zijn voor de groei
van de stieren dan de 3 m diepe hokken. Grotere aantallen stieren per groep (16-11-6)
gaven bij dezelfde aantallen m2 per stier een verlaging van de groei. Uit een gedragsstudie
bleek dat de tijdsverdeling tussen liggen, staan en eten sterk overeen kwam met die van
de jonge stieren op de Waiboerhoeve.
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BESTRIJDING COCCIDIOSE BIJ VOORJAARSLAMMEREN
Ing. J. Wensvoort en drs. J. Hendriks (CDI)

Op praktijkbedrijven en op de proefboerderij Waiboerhoeve heeft men de laatste jaren
steeds vaker te maken met ziekte vooral na het inscharen van In het voorjaar geboren lam
meren. De groei van de lammeren stagneert en er komt sterfte voor. Bij sectie worden veel
oöcysten (een soort eieren) van coccidiën (eencellige darmparasieten) gevonden. De
diagnose coccidiose wordt gesteld.
Beschrijving coccidiose
Coccidiose is een met diarree gepaard gaande darmontsteking die vooral wordt waarge
nomen bij lammeren van één tot drie maanden oud. De ziekte wordt veroorzaakt door coc
cidiën: kleine eencellige organismen die in de darmwand leven. Deze coccidiën kunnen
zich binnen de gastheer vermeerderen. Bij volwassen schapen zijn coccidiën aanwezig
zonder dat de dieren hiervan hinder ondervinden. Met de mest komen oöcysten naar bui
ten en deze besmetten de omgeving. De lammeren besmetten zich door opname van
oöcysten met voedsel of drinkwater en kunnen ook zelf een besmettingsbron vormen.
Groeivertraging en vermagering kunnen het gevolg zijn en sterfte van de zieke dieren komt
voor.
De diagnose kan gesteld worden door onderzoek van gestorven dieren. Het aantal oöcys
ten per gram (opg) mest is geen maat voor de aanwezigheid van klinische coccidiose bij
de lammeren. Het blijkt dat het optreden van de ziekte in samenhang gezien moet worden
met de omstandigheden waarin het lam verkeert. Voor een aantasting door coccidiën moet
er in het darmkanaal eerst een primaire oorzaak zijn waardoor het darmepitheel wordt be
schadigd. Dan kan onder invloed van coccidiën het klinische beeld verschijnen. Plotselin
ge verandering van de voeding, voedselgebrek en een slechte verzorging en hygiëne kun
nen het ontstaan van coccidiose bevorderen.
Monensin
Monensin is een antibioticum dat geproduceerd wordt door de schimmel Streptomyces
cinnamonensis. Het wordt gebruikt als middel tegen coccidiose bij o.a. pluimvee en als
verbeteraar van de voederefficiëntie bij vleesstieren. Er wordt een premix gemaakt met
10% actieve stof Natrium monensin en die wordt als preventieve dosering door het kracht
voer gemengd. De opname van voer met monensin is minder dan van voer zonder monen
sin. De toevoeging van monensin kan de smakelijkheid van het krachtvoer verminderen.
Voor het verwerken van monensin in schapenbrok dient het Produktschap voor Veevoeder
ontheffing te verlenen.
Bestrijding van coccidiose met krachtvoer + monensin is gebaseerd op de remmende in
vloed van het monensin op de oöcystenproduktie in het lam of in de ooi. Tevens geeft mo
nensin een betere voederconversie.
Op de proefboerderij Rosemaund in Engeland zijn proeven gedaan waarbij de ooien 6 we
ken voor en 6 weken na het aflammeren krachtvoer + monensin kregen. De oöcystenuitscheiding van de ooien en hiermee de besmettingskans van de lammeren werden sterk
verlaagd. Bij de lammeren was minder sterfte, minder diarree en 10% betere groei.
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Met monensin in het krachtvoer kan men het optreden van coccidiose bij slachtlammeren goed tegen
gaan. Men moet dit dan wel blijven voeren tot het moment van afleveren omdat met monensin in het
voer onvoldoende afweer tegen coccidiose wordt opgebouwd. Daarom is dit voor weidelammeren niet
aantrekkelijk.

Onderzoek
Uit de literatuur en in de praktijk zijn positieve effecten bekend van preventieve coccidiosebestrijding met coccidiostatica die aan het voer worden toegevoegd (o.a. bij pluimvee). Dit
was aanleiding om in samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI)
onderzoek te gaan doen naar de bestrijding van coccidiose bij lammeren. Als coccidiostaticum werd monensin gebruikt.
Het onderzoek werd uitgevoerd op het schapenbedrijf van de Waiboerhoeve. Op 10 ha
worden daar gemiddeld 150 fokooien gehouden. De ooien worden in de periode januari
t/m maart opgesfald. In die tijd worden de lammeren geboren. Bij voldoende aanwezigheid
van gras worden de dieren ingeschaard. De lammeren krijgen vanaf 2 à 3 weken na de
geboorte krachtvoer bijgevoerd. Het krachtvoer is tot 14 dagen na het spenen onbeperkt
beschikbaar. Hierna, tot afleveren, krijgen de dieren ca. 300 gram krachtvoer per lam per
dag. De lammeren worden voor de slacht afgeleverd bij een levendgewicht van 45-50 kg.
Om een schadelijke wormbesmetting te voorkomen worden de dieren zoveel mogelijk op
etgroen geweid en indien nodig met een anti-wormmiddel behandeld. Bij sterfte van lam
meren wordt zo mogelijk de doodsoorzaak vastgesteld.
Gedurende de 4 jaren van onderzoek naar coccidiosebestrijding werden telkens in het
voorjaar twee groepen van in maart/april geboren lammeren gevormd. Eén groep kreeg
monensin in het krachtvoer en één groep kreeg dat niet. Twee keer per week werden van
ca. 10 lammeren (steeds dezelfde) uit elke groep individueel mestmonsters genomen voor
onderzoek op oöcysten en wormeieren. De dieren werden regelmatig gewogen.
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Schema 1 Uitvoering van de proeven
Jaar

Groep

1980

proef
controle
proef
controle
proef
controle
proef
controle

1981
1982
1983
1)
2)

Aantal
lammeren
56
62
81
82
10
100
50
48

Hoeveel
heid
krachtvoer
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

Monensin
(ppm) in
krachtvoer

Datum
inscharen

20

15-4
15-4
begin april
begin april
eind april
eind april
7-4
7-4

lib.
lib.
lib.
lib.
lib.1)
lib.1)
lib.2)
lib.2)

—

50
—

50
—

65
—

Speendatum
5-6
5-6
9-6
9-6
1-7
1-7
10-6
10-6

Datum
afsluiting
proef
1-7
1-7
2-7
2-7
1-8
1-8
3-8
3-8

ad libitum (onbeperkt) tot 7 juli, daarna 300 gram per dag.
ad libitum tot 24 juni, daarna 300 gram per dag.

De proeven werden volgens schema 1 uitgevoerd. Hierbij werd voor de proefgroepen monensin aan de lammerbrok toegevoegd.
Resultaten Waiboerhoeve
In 1980 werden bij een monensin dosering van 20 ppm geen duidelijke verschillen gevon
den. Omdat de dosering duidelijk te laag was, zijn de resultaten bij de beoordeling buiten
beschouwing gelaten. In 1981, 1982 en 1983 is een hogere monensindosering toegepast.
In de tabellen 1 en 2 is te zien dat er vooral na het spenen een duidelijk verschil in groei
optrad ten gunste van de met monensin gevoerde lammeren. Tijdens de zoogperiode is er
geen duidelijk verschil in groei te zien. De krachtvoeropname van de proefgroep is minder
dan die van de controlegroep. Bij een lager krachtvoerverbruik groeiden de lammeren met
krachtvoer + monensin sneller dan de controlelammeren.
Bij de proefgroep was er tijdens de proefperioden geen uitval door coccidiose. Tijdens de
laatste 2 proeven zijn er bij de controlegroep 5 dieren uitgevallen door coccidiose. De tota
le uitval (ook door andere oorzaken) lag tijdens de proefperiode in de controlegroep ook
hoger dan in de monensingroep.
Tabel 1

Groei en krachtvoernopname in grammen per dier per dag van begin proef tot spenen
Proefgroep

Jaar

1981
1982
1983

Controlegroep

groei
rammen

groei
ooien

opname
krachtvoer

groei
rammen

groei
ooien

opname
krachtvoer

309
313
338

276
289
314

173
237
242

271
311
340

278
271
309

177
329
311

Tabel 2 Groei en krachtvoeropname in grammen per dier per dag van spenen tot einde proef
Proefgroep
Jaar

1981
1982
1983
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Controlegroep

groei
rammen

groei
ooien

opname
krachtvoer

groei
rammen

groei
ooien

opname
krachtvoer

313
235
285

274
185
222

545
342
384

196
215
246

170
194
188

557
409
459

Na het beëindigen van de proef in 1981 trad bij de proefgroep (die toen geen monensin
meer kreeg) een uitbraak van coccidiose op. De dieren werden behandeld met amprolium.
in 1982 trad tijdens de proef bij de controlegroep een uitbraak van coccidiose op. Vier lam
meren stierven onmiddellijk, terwijl later nog vijf lammeren als longpatiënt dood gingen.
Deze groep werd met amprolium behandeld. Bij beide groepen werd een week na het spe
nen de krachtvoergift beperkt tot 300 gram per dag. Na het stopzetten van het voeren van
krachtvoer + monensin (1 augustus) trad toen geen coccidiose op.
In 1983 werd na de beëindiging van de proef doorgegaan met het beperkt voeren van
krachtvoer + monensin. Er zijn toen geen gevallen van coccidiose waargenomen.
Conclusies
De toevoeging van monensin aan krachtvoer voor lammeren leidde tot verbetering van de
groei, vermindering van de uitval en vermindering van het krachtvoerverbruik. Het is bij het
voeren van lammeren wel wenselijk het krachtvoer + monensin tot het moment van slacht
rijp afleveren (beperkt) door te voeren. Tijdens het onbeperkt voeren van krachtvoer + mo
nensin wordt namelijk onvoldoende afweer tegen coccidiose opgebouwd. Door na het spe
nen de krachtvoergift te beperken is opbouw van afweer mogelijk. Dit is vooral belangrijk
voor de opfok van foklammeren.
Het gebruik van krachtvoer + monensin voor de opfok van weidelammeren is niet aantrek
kelijk. Na de verkoop als weidelam zullen de dieren als regel alleen gras (zonder kracht
voer) opnemen. De dieren missen het monensin en hebben ook zelf geen goede afweer.
De kans op het optreden van coccidiose is dan vrij aanzienlijk.
Het eerder genoemde Engelse systeem van coccidiosebestrijding via de ooi zou een be
tere afweeropbouw kunnen veroorzaken. Dit zou de mogelijkheden van coccidiosebestrij
ding kunnen vergroten voor bedrijven met weidelammeren en voor bedrijven die geen of
weinig krachtvoer aan de lammeren voeren. Overwogen wordt op de Waiboerhoeve ook
aan dit systeem van coccidiosebestrijding nog aandacht te besteden.
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ONDERZOEK OP MANEGEBEDRIJVEN NAAR OORZAKEN
VAN CHRONISCH HOESTEN VAN PAARDEN
Ing. E. A. A. Smolders

Eén van de eerste onderzoekprojecten van de afdeling paardenhouderij van het PR is het
onderzoek naar de oorzaken en het ontstaan van chronisch hoesten van paarden op
manegebedrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Kliniek voor
Interne Ziekten van de Faculteit voor Diergeneeskunde. Ten aanzien van de doelstelling
zijn nog geen concrete resultaten bekend. Wel kunnen over de deelnemende bedrijven
reeds een aantal zaken vermeld worden. Het betreft hier voorlopige gegevens over het
eerste half jaar van 1983.
Wat is chronisch hoesten
Chronisch hoesten bij paarden komt meestal voort uit een virusaantasting van keel en
bronchiën. In een aantal gevallen gaat het hoesten over als de virusinfectie voorbij is; in
andere gevallen ontwikkelt zich een chronische bronchitis en blijft het paard voortdurend
hoesten. Oorzaken hiervan kunnen de volgende zijn.
1. Een blijvende infectie, bijvoorbeeld omdat een virusziekte onvoldoende genezen is.
2. Een allergische reactie, bijvoorbeeld op schimmelsporen.
3. Stof in de lucht, inademen en ophoesten kan beschadiging van het longweefsel geven.
4. Stalklimaat, o.a. tocht, koude, vocht en samenstelling van de lucht.
5. Erfelijke aanleg.
In het onderzoek richt het PR zich vooral op de omgeving waarin het paard gehouden
wordt; de Faculteit richt zich vooral op het paard zelf.
Deelnemende bedrijven
Aan het onderzoek nemen 16 manegebedrijven deel, verspreid over het midden en westen
van het land. Een typering van de bedrijven wordt gegeven in tabel 1.
Tabel 1. Typering manegebedrijven in ademhalingsonderzoek.
Gemiddeld
Arbeidskrachten
Aantal paarden/pony's per VAK1)
Aantal paarden per bedrijf
Aantal manegepaarden
Aantal manegepony's
Aantal stallen
Oppen/lakte (m2) - binnenmanege
- buitenmanege
Uitmesten - stands per week
- boxen per week
1)

5
14
58
15
14
4
800
2400
5,5
2,5

Spreiding
2,5- 10
7 - 34
37 - 101
8 - 22
1 - 40
2 6
0 -1360
0 -5600
1 7
0,5 7

1 VAK is iemand van 22 t/m 64 jaar die volledig op een bedrijf werkzaam is.

Er is een grote variatie in bedrijfsomvang en bedrijfsuitvoering. Ook in gebouwen en inrich
ting bestaan grote verschillen.
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Temperatuur en luchtvochtigheid
Met behulp van thermohygrograven worden temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
voortdurend geregistreerd. Uit de gegevens van 1 januari t/m 30 juni blijkt dat de tempera
tuur voor een groot deel van de tijd ligt tussen 11-15°C. Enkele keren kwamen lage of
hoge temperaturen voor. Daarbij is er een duidelijk verschil tussen de maneges. In sommi
ge verloopt de temperatuur gelijkmatig, in andere zijn er grote verschillen tussen de
uitersten per dag. De relatieve luchtvochtigheid lag in de eerste helft van het jaar meestal
tussen 80 en 90%. De ervaring tot nu toe is dat op een groot gedeelte van de maneges de
vochtigheid aan de hoge kant is. Ook hierbij komen echter grote verschillen voor.

Ventilatie
In alle stallen werd 4 keer de luchtbeweging (patroon en snelheid), en het C02-gehalte van
de lucht gemeten. In ca. een kwart van de stallen was de snelheid van de lucht kleiner of
gelijk aan 0,1 m/s. In ca. de helft van de stallen was dat 0,2 m of meer. De ventilatie wordt
vaak gerealiseerd door het openen of sluiten van deuren. Deze fungeren dan als in- en
uitlaat. Bij koude en/of harde wind blijven de deuren echter gesloten; 's nachts zijn ze bijna
altijd dicht, uitgezonderd bij extreem hoge temperaturen. In ca. 40% van de stallen waarin
gemeten werd, werd de lucht niet afgevoerd. Het C02-gehalte in deze stallen was in het
algemeen hoger dan in stallen waar de lucht wel ververst werd. C02-gehalten van 0,1 vol
ume % of meer zijn helaas geen uitzondering. Bij het bouwen van maneges zou meer aan
dacht voor een goede ventilatie geen overbodige luxe zijn.

De indruk bestaat dat op de Nederlandse manegebedrijven het stalklimaat in het algemeen niet opti
maal is om chronisch hoesten van de paarden te voorkomen. Met een uitgebreid onderzoek wordt
geprobeerd in de eerste plaats de oorzaken te analyseren.
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Stofdichtheid
Tijdens de diverse werkzaamheden die op de maneges plaatsvonden, werd de hoeveel
heid stof in de lucht bepaald. Daarbij wordt zodanig gewerkt dat alleen dàt stof bepaald
wordt wat door een paard ingeademd kan worden. Tijdens het uitmesten, strooien en ve
gen werden 13 waarnemingen uitgevoerd. De hoeveelheid stof was daarbij gemiddeld
1,86 mg per m3 lucht. De spreiding was groot. Dat was ook het geval bij meting van het
stof als er geen activiteiten waren. Het gemiddelde was dan 0,51 mg stof per m3 lucht.
Rijuren en stilstand
Door de deelnemende manegehouders werden de rijuren en de redenen van stilstand bij
gehouden. Uit de gegevens van het eerste half jaar blijkt dat er een grote variatie bestaat
in het gebruik van de paarden en pony's. Gemiddeld per manege doen 11 manegepaarden, 3 manegepony's en 1 pensionpaard of -pony of eigen paard aan het onderzoek mee.
Het aantal rijuren per dier is gemiddeld 1,6 uur per dag met per manege gemiddeld per dier
als hoogste 3 uur en als laagst 0,7 uur. Het percentage stilstand door kreupelheid, hoes
ten, drukplekken, fokkerij e.d. varieert van ca. 20 tot 0%. Gemiddeld is het 6%.
Verder onderzoek
Als meer cijfers beschikbaar zijn kunnen deze samen met de gegevens die de Kliniek voor
Inwendige Ziekten verzamelt ten aanzien van klinische afwijkingen, bloedonderzoek, long
onderzoek en mestonderzoek verwerkt worden. Daarbij moeten door het leggen van ver
banden tussen de gegevens de oorzaken van chronisch hoesten duidelijk worden.
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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.
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: vijf voor melkvee en één voor vleesvee.
Voor het onderzoek op het gebied van schapenhouderij zijn 150 fokooien aanwezig. Voor
het paardenonderzoek is een afdeling in oprichting. Er zijn dit jaar 20 dekrijpe merries aan
gekocht. Deze afdelingen worden zoveel mogelijk geëxploiteerd als zelfstandige bedrij
ven. Elk bedrijf heeft een vaste arbeidsbezetting, een bepaalde oppervlakte grond, eigen
gebouwen, een eigen veestapel en naast loonwerk ook eigen machines.
Arbeidsbezetting
Op de Waiboerhoeve zijn 22 vaste medewerkers. Daarvan zijn er 14 voor de uitvoering
van het praktische werk, 4 voor de uitvoering van de onderzoekwerkzaamheden, 3 voor
bedrijfsleiding, beheer en ontvangen en rondleiden van bezoekers en 1 voor administratie
en receptie. Dit jaar waren er gemiddeld 3-6 stagiaires aanwezig om het uitgebreide pak
ket 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
1983 als volgt:
Melkkoeien en melkvaarzen
480
Guste en drachtige vaarzen
139
Pinken en kalveren
193
Vleesstieren
423
Schapen
121
Rammen
6
Lammeren
172
Paarden
20
Totaal aan dieren

1554

Van 1 september 1982 tot en met 31 augustus 1983 kalfden er 536 koeien af. Dertig
koeien brachten een tweeling; dertig (5,6%) kalveren werden doodgeboren, in de eerste
10 dagen na de geboorte stierven er 3 kalveren. De stierkalveren werden allen als nuchter
kalf verkocht; de vaarskalveren werden bijna allen aangehouden. De gemiddelde op
brengst van 267 nuchtere kalveren bedroeg 394 gulden per stuk. Er werden 46 graskalve
ren en pinken uitgeselecteerd en verkocht voor 730 gulden per stuk. Tevens werden er
146 koeien verkocht voor een gemiddelde prijs van 1655 gulden.
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Gezondheid
Evenals de voorgaande jaren waren er bij het melkvee weinig problemen met de gezond
heid. Afgezien van de „normale" ziektegevallen deden zich geen bijzondere gevallen voor.
Om klauwproblemen tegen te gaan worden de klauwen regelmatig ontsmet met formaline
in een voetbad. Tevens worden tweemaal per jaar de klauwen bekapt.
De opfok van de jonge kalveren verliep tot het spenen zeer goed (goede groei, geen uit
val). Na het spenen echter waren er op afdeling 3 problemen, met name tijdens de over
gang van de zogenaamde koloniehokken (tot 8 weken) naar de grote melkveestal. Deze
overgang is te groot gebleken. Om de overgang geleidelijker te laten verlopen zijn er drie
groepshokken met stro geplaatst waar de kalveren na het spenen nog ca. 6 weken verblij
ven.
Vruchtbaarheid
Op de afdelingen met een ligboxenstal is de vruchtbaarheid goed. Het drachtigheidspercentage ligt rond de 65% na de eerste inseminatie en de tussenkalftijd rond de 365 dagen.
Op de grupstal blijven er problemen; het drachtigheidspercentage ligt lager en ook de tus
senkalftijd is langer. Het probleem spitst zich toe op de tochtigheidssignalering.
Op alle bedrijven wordt bedrijfsbegeleiding en drachtigheidscontrole toegepast.
Melkproduktie
De gemiddelde melkproduktie is wat gedaald tot gemiddeld 6360 kg melk per koe. In tabel
1 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de melkproduktie op de WaiboerhoeTabel 1

Verloop melkproduktie (kg) in de afgelopen jaren

Boekjaar

Afd. 1

Afd. 2

Afd. 3

Afd. 4

Afd. 5E

Gemiddeld

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

4751
6074
6039
5453
5997
6082
6158

4543
6028
6263
5981
6560
6782
6922

4972
6204
6670
6707
6895
6629
6088

.—.

—

4780
6190
6465
6378
6755
6573
6364

6392
6551
6698
7118
6538
6392

—
—
—
—
—

5957

Tabel 2 Enkele resultaten van het melkvee in 1982/83 (Bron: Bedrijfseconomische boekhouding)
Afdeling
Gem. aantal melkkoeien
Gem. leeftijd bij afkalven (jr.mnd)
Melk (kg) per koe
Vetgehalte (%)
Eiwitgehalte (%)
Gld. per 100 kg melk (excl. BTW)
Percentage 1e klas melk
Totaal melk (kg)
Wintermeik (%)
Gve per ha
Aantal uren per koe
Krachtvoer (kg) per melkkoe
1)

incl. jongvee.
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1
58,7
3,05
6158
4,09
3,25
70,24
77
361 491
39,8
2,53
58
1742

2
117,2
4,03
6922
4,01
3,32
70,50
100
811 298
46,1
3,20
45
16011'

3
131,2
4,03
6088
4,02
3,23
70,24
92
798 749
48,9
3,18
43
13801'

5E
54,4
4,07
5957
4,09
3,26
69,78
96
324 054
50,3
2,51
64
9801'

ve vanaf 1973. Tabel 2 geeft een overzicht van een aantal gegevens over het melkvee in
het bedrijfseconomisch boekjaar 1982/83.
Op afdeling 1 en afdeling 2 heeft de stijgende lijn zich voortgezet; op deze afdelingen is de
bedrijfsvoering niet gewijzigd. Afdeling 5 (energie-onderzoek) is een nieuw opgestart be
drijf. Afdeling 3 is in het afgelopen boekjaar grondig gerenoveerd, en is overgegaan op een
totaal andere bedrijfsvoering wat logischerwijs in een overgangsjaar melk kost.
Vleesvee
Het streven op het vleesveebedrijf is jaarlijks 300 slachtrijpe stieren af te leveren op een
leeftijd van ca. 16 maanden. Er worden driemaal per jaar 100 stieren gekocht. Afgelopen
jaar waren dat 1 groep MRIJ-stieren, 1 groep zwartbonte stieren en 1 groep Piemontesekruislingen. Als bedrijfsmaatregel werden alle stiertjes geënt tegen IBR en pinkengriep. De
voeding van de stieren was, na de melkperiode, onbeperkt snijmais aangevuld met eiwit
rijk krachtvoer (18 vre — 1000 VEVI). Er werden dit jaar 263 slachtrijpe stieren afgeleverd,
de opbrengst bedroeg gemiddeld 2710 gulden.
Voor het welzijnsonderzoek bij vleesstieren van 0-6 maanden zijn 2 'opfokstallen aanwe
zig. Hierin werden 3 groepen van elk 80 stiertjes opgezet. Na zes maanden verlaten deze
dieren de opfokstal en worden, indien er plaats is, in de grote stal verder slachtrijp ge
voerd. Dit jaar werden 2 groepen stieren op een leeftijd van 6 maanden verkocht (op
brengst 1250 gulden per stuk). Tijdens de opfok wordt geënt tegen IBR en pinkengriep;
toch waren er nog uitbraken van „griep/longontsteking" en werd er koppelbehandeling toe
gepast.
Schapen
Voor het schapenonderzoek zijn ongeveer 150 ooien beschikbaar (een deel Swifters en
een deel Flevolanders). In januari brachten 35 Flevolanders gemiddeld 2,5 lam per ooi. In
maart/april wierpen 23 Flevolanders elk gemiddeld 2,6 lam en 66 Swifters 1,8 lam.
In totaal werden er 213 slachtlammeren verkocht voor 173 gulden per stuk en 35 oudere
ooien voor 102 gulden per stuk.
Paarden
Dit jaar werden de eerste schreden gezet op de weg van het paardenonderzoek. Ten be
hoeve van dit onderzoek werden 20 dekrijpe merries aangekocht. In Utrecht werden deze
paarden kunstmatig geïnsemineerd. Na drachtigheidscontrole werden ze vervoerd naar de
Waiboerhoeve. De in de loop van de zomer aangevoerde paarden werden toen geweid op
het land van afdeling 4. Voor de winterperiode werd 20 ton hooi en 20 ton droge stof uit
snijmais voor deze dieren aangekocht.
De oude jongvee-opfokstal werd verbouwd tot paardestal (zie Gebouwen en mechanisa
tie).
Grasland
De zeer extreme weersomstandigheden deze zomer maakten de graslandexploitatie wel
zeer moeilijk. De overvloedige regenval in mei veroorzaakte veel problemen bij beweiding
en voederwinning. Er is veel schade aan de zode door vertrapping en insporing. Eind mei
tot begin juni heeft al het vee ca. 10-14 dagen op stal gestaan, omdat beweiding op dat
moment onmogelijk was.
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Voor het paardenonderzoek werd de oude jongveestal verbouwd tot paardenstal. Tijdens de open da
gen kon men ervoor allerlei informatie over paardenhouderij terecht, o.a. bij voorlichter Heinsbroek.

De eerste snede was dit jaar vrij zwaar; dat betekende dat vrij veel gras gemaaid kon wor
den voor voederwinning. Half mei werd begonnen met het maaien, het gemaaide gras
werd gehakseld en gedroogd door grasdrogerij Abbekerk. In totaal werd 42 ha gras ge
droogd wat 172 ton gedroogd produkt opleverde. De droogkosten bedroegen 30 cent per
kg. Ook werd nog 26 ha nat gras ingekuild met melasse. De eerste week van juni werd de
voordroogkuil gemaakt.
Twee weken na het invallen van de droogte werden de beregeningsmachines ingezet. En
zo kon het gebeuren dat op perceel A beregend werd, terwijl op perceel B nog water in de
laagten stond. Op afdeling 1, 2, 3 en 5E werd zeer intensief beregend. Hierdoor kon het
vee de gehele droge periode over ruim voldoende goed gras beschikken.
Eind augustus werd 15 ha grasland geploegd en opnieuw ingezaaid.
In tabel 3 staat een overzicht van stikstofgiften en maaipercentages. Op percelen waar
Tabel 3

Stikstofgift en maaipercentage per afdeling

Afdeling

Systeem

1
2

Standweide
Voorweiden melkgevende koeien;
naweiden met pinken en droogstaande koeien
Omweiden 2-3 dagen
Omweiden 4 dagen
Als afdeling 2
Omweiden

3
4
5E
Schapen
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N (kg/ha)

Maaipercentage

461
460

135
142

395
338
331
435

134
150
100
120

geen drijfmest gegeven werd, werd nog een fosfaatbemesting toegepast. De drijfmest
werd afgelopen voorjaar bijna allemaal met de beregeningsmachine toegediend, wat tech
nisch goed functioneerde. In het voorjaar werd 70 ha grasland gespoten tegen de muur;
terwijl daarvoor (najaar 1982) 150 ha land behandeld werd tegen de emelten.

Ruwvoerpositie
Dankzij de goede opbrengst van de eerste snede werd er meer ruwvoer gewonnen dan
vorig jaar. Toch is er een behoorlijk tekort aan ruwvoer omdat slechts 20 ha mais geteeld
kon worden tegen 60 ha vorig jaar. Om voldoende ruwvoer te hebben werd 1200 ton snijmais bijgekocht en ca. 300 ton droge stof van gras.

Gebouwen en mechanisatie
Er zijn weer veel activiteiten te melden; heel in het kort wordt hiervan een weergave gege
ven.
De grupstal werd verlengd met 12 meter voor de huisvesting van jongvee. De opfok ge
schiedt hier van 0-4 maanden in een open-frontstal, daarna binnen op volledige roostervloer. In de grupstal werden weer nieuwe vastzetsystemen gemonteerd.
Op afdeling 2 werd de voertunnel buiten verlengd zodat iedere koe een vreetplaats heeft.
In de stal werden 120 nieuwe pootloze, c.q. zwevende boxafscheidingen gemonteerd. Als
ligbed werden rubbermatten gelegd. De ontwikkeling van de beheerscomputer vordert
nauwelijks.

I t

Op afdeling 2 werd de voertunnel voor het plaatsen van kuilvoerblokken verlengd, zodat bij de voorraadvoedering nu elke koe een vreetplaats heeft.
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Op afdeling 3 werd de huisvesting voor kalveren van 6-12 weken aangepast. De beheerscomputer op deze afdeling begint redelijk goed te functioneren.
Er werden plannen ontwikkeld voor een nieuwe afdeling 4. Eind 1983 zal de opdracht tot
de bouw gegeven worden.
Voor het paardenonderzoek werd de oude jongveestal verbouwd tot paardestal. Er werden
12 boxen en 12 stands gebouwd. In de helft van de stal werd een mechanische mestafvoer
geïnstalleerd. Ook werd een stapmolen geplaatst voor 12 paarden.
In het mechanisatiepark werden o.a. een nieuwe trekker, opraapwagen, kunstmeststrooier
ingezet. De biogasinstallatie werd verkocht.
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 bezoekers en de verschillende nationaliteiten van augustus
1982 tot en met juli 1983. Tijdens de Open week, gehouden van 27 september tot en met 1
oktober 1983 bezochten 7500-8000 personen ons proefbedrijf.
Tabel 4
Periode

Aug./nov.

Dec./maart

April/juli

Totaal

Nederlanders
Veehouders
Voorlichters
Scholieren
Diversen

1473
58
3100
441

1900
69
531
262

642
78
601
606

4015
205
4232
1309

Totaal Nederlanders

5072

2762

1927

9761

212
390
109
107

201
319
142
53

182
1011
169
406
130

595
1720
420
566
130
136
82
79
371
86
60
73
182

Buitenlanders
België
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Oostenrijk
Italië
Spanje
Ierland
Scandinavië
Amerika/Canada
Balkanlanden
Midden Oosten
Diversen

—

—

21
78
79
158
12
32
19
80

115
4

.—.
.—.

—

213
42
25
29
78

.—.

32
3
25
24

—

Totaal buitenlanders

1297

918

2285

4500

Totaal bezoekers

6369

3680

4212

14261
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BUITENLANDSE REIZEN
Discussie over berekende graslandbenutting in Engeland
In Engeland wordt voor het bepalen van de benutte graslandopbrengsten in de praktijk het
UME-systeem gebruikt. Dit systeem heeft grote gelijkenis met het inmiddels in ons land
verouderde systeem van berekenen van de zogenaamde netto ZW-produktie van gras
land. In voorgaande contacten met Engelse onderzoekers en voorlichters is gediscus
sieerd over voor- en nadelen van het Engelse systeem en wat de mogelijkheden zijn van
de in Nederland gehanteerde normen voor de voedervoorziening. Om over eikaars inzich
ten te discussiëren was er steeds onvoldoende tijd, vandaar dat 11 en 12 januari 1983
door ir. D. J. den Boer en ing. L. E. M. Rompelberg het Grassland Research Institute (GRI)
te Hurley bezocht is. Het hoofddoel was de discussie rond de beide systemen. Na uitleg
van het Engelse systeem door een voorlichtingsfunctionaris is door Rompelberg uiteenge
zet wat normen voor de voedervoorziening zijn. Den Boer heeft daarna de in Nederland
levende bezwaren tegen het UME-systeem naar voren gebracht, onderbouwd met het no
dige cijfermateriaal. Aan het einde van de discussie werd de volgende conclusie getrok
ken.
Mede gezien de grote variatie in bedrijfstype en graslandgebruikssystemen in Nederland
werd met name door de voorzitter (Baker, GRI) benadrukt dat Nederland duidelijk een stap
voor ligt. Het Nederlands systeem is ingewikkelder maar verfijnder en daardoor correcter.
Een nadere bestudering van het Nederlands systeem leek hun alleszins de moeite waard.
De tweede dag is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele onderzoekers van het
grasland instituut GRI te bezoeken. Vooral het onderzoek naar stikstofverliezen, de groeisnelheid van gras en de grasproduktie heeft hierbij de aandacht gehad.
Paardenhouderijbeurs „Equitana" te Essen
Begin maart bezochten ir. A. F. J. Bruggink en ing. E. A. A. Smolders de 2-jaarlijkse paar
denhouderijbeurs „Equitana" te Essen. Gedurende 8 dagen wordt daar alles wat maar met
paarden te maken heeft getoond. Behalve materialen worden in landenexposities paarden
tentoongesteld en worden gedurende de gehele tentoonstelling shows met paarden gege
ven. Daarbij presenteren zich niet alleen de diverse landen, maar ook de Duitse stamboe
ken en particuliere (fok)bedrijven tonen dan hun paarden. De Nederlandse inzending
kwam niet tot zijn recht omdat een groot deel van de paarden helemaal niet of veel te laat
de grens over mocht wegens het ontbreken van de nodige papieren.
Op de tentoonstelling is speciaal aandacht besteed aan bedrijfsgebouwen en de inrichting
daarvan, de diverse typen stapmolens en de verschillende afrasteringsmaterialen. Bij de
gebouwen waren er zeer grote verschillen in uitvoering (en prijs). Boxwanden van zeer
hard tropisch hout, geprefabriceerde betonplaten, rondhout en zelfs plastic (soort afdek
zeil) streden om de gunst van het publiek. Van arbeidsbesparende technieken en inrichtin
gen was in enkele stands met uitmestinstallaties en voerautomaten sprake.
Bij de stapmolens is een tendens naar apparaten met meer mogelijkheden: grotere en
traploos instelbare snelheid. De meeste molens waren van het ronde, laagaangebonden
type.
Afrasteringsmaterialen waren er in allerlei variaties. Kunststof nam daarbij een belangrijke
plaats in, niet alleen als leggers of band, maar ook voor gebruik als paal. Onderzoekserva
ring was daar nog niet mee.
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Saoedi-Arabië
Van 8 t/m 18 maart heeft ing. C. van Bruggen een bezoek aan Saoedi-Arabië gebracht.
Doel van het bezoek was informatie op te doen en contacten te leggen om tot de opzet van
een melkveebedrijf van ca. 300 koeien te komen voor een Saoedische sheikh. De reis
werd gemaakt voor de afdeling Exportbevordering van het Ministerie van Landbouw.
Praktijkonderzoek voor kleine boeren in Kenia
Op verzoek van ir. G. C. J. Voskuil, leider van het Dairy Development Project in Kenia dat
door het PR wordt begeleid (zie vorig jaarverslag), werd van 19 maart tot 1 april door ir. S.
Schukking een bezoek gebracht aan Kenia. Het doel van dit bezoek betrof in eerste instan
tie het onderzoek, dat voor het project wordt uitgevoerd door de aan het projectteam toege
voegde onderzoeker, ir. A. P. Wouters, op het National Animal Husbandry Research Sta
tion (NAHRS) in Naivasha. Dit onderzoek is met name bedoeld om gegevens te produce
ren voor de voorlichting van de kleine boeren in het project, die een paar melkkoeien
houden op basis van zomerstalvoedering met olifantsgras.
Voor dat onderzoek beschikt Wouters in Naivasha over een kleine stal met vee (vergelijk
baar met de praktijk), een behoorlijke oppervlakte land voor proefvelden, een stal voor
voeropnameproeven, de mogelijkheid om inkuilproeven te doen, terwijl tevens een goed
geoutilleerd laboratorium beschikbaar is. Het reeds lopende onderzoek werd bekeken en
besproken. Aan het einde van het bezoek werd tezamen met Wouters en de projectleiding
het onderzoeksprogramma voor het komende jaar opgesteld en daarbij tevens de volgorde
van prioriteit vastgesteld.
- In eerste instantie moet de meeste aandacht worden besteed aan de produktie en het
gebruik van olifantsgras: opbrengst, bemestingseffect, voederwaarde, opname, inkuilbaarheid e.d.
- Omdat in de praktijk nog heel weinig stikstof wordt aangewend, verdient de bestudering
van de mogelijkheden van vlinderbloemigen, als monocultuur of in combinatie met oli
fantsgras ook veel aandacht.
- Verder staan op het programma: voeropnameproeven, het inkuilen van olifantsgras, het
benutten van bijprodukten en de opslag, aanwending en benutting van organische mest.
- Tenslotte zal, indien de tijd dat toelaat, ook nog aandacht worden besteed aan de be
weiding van natuurlijk grasland al dan niet in combinatie met zomerstalvoedering.
Al met al dus een heel programma, voor de uitvoering waarvan een klein team nodig is.
Van Keniaanse zijde zijn enkele mensen voor dit onderzoek beschikbaar gesteld, terwijl
Wouters verder ook gemakkelijk over los personeel voor één of enkele dagen kan beschik
ken. Daarnaast vertoeven er regelmatig studenten van hogere landbouwscholen en de
landbouwhogeschool uit Nederland in Naivasha. Deze houden zich doorgaans met een
bepaald aspect van het onderzoek bezig, hetgeen als zeer nuttig wordt ervaren.
In het district Kericho passen nogal wat demonstratiebedrijven van het project een combi
natie van beweiding en zomerstalvoedering toe, hetgeen in principe een vrij ideaal sys
teem kan zijn. Daarom werd nog een bezoek gebracht aan dat district en tezamen met
Wouters en Haumann, het Nederlandse teamlid aldaar, enkele van die bedrijven bezocht.
Daarbij bleek dat nog heel wat begeleiding en ook onderzoek nodig zal zijn alvorens dit
systeem in de praktijk goed zal functioneren.
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Schapenhouderij en rundvleesproduktie in Engeland
De ontwikkelingen in de schapenhouderij in het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn van direkte
betekenis voor de Nederlandse schapenhouderij. Om meer inzicht te krijgen in de Engelse
sitatie maakte ir. D. Oostendorp samen met enkele collega's van 10 tot en met 16 juli 1983
een studiereis naar het VK. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de rundvleesproduk
tie. (Het Verenigd Koninkrijk omvat Engeland, Wales, Schotland en Noord-lerland.)
In 1982 bedroeg de totale produktie aan schape- en lamsvlees in de EG 713.000 ton.
Daarvan werd 274.000 ton (38%) in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd. De consump
tie in het VK was 420.000 ton; dit is 7,2 kg per hoofd van de bevolking. Er werd 222.000
ton schape- en lamsvlees geïmporteerd, hoofdzakelijk uit Nieuw-Zeeland. De export be
droeg 47.000 ton, waarvan 23.000 ton naar Frankrijk. Het VK is zowel de grootste produ
cent als consument van schape- en lamsvlees in de EG. De grote tegenspeler in de Euro
pese markt- en prijspolitiek voor schapevlees, Frankrijk, heeft een produktie van 184.000
ton, een consumptie van 234.000 ton en een jaarlijks tekort van ongeveer 50.000 ton
schapevlees.
De EG-marktordening voor schapevlees die op 20 oktober 1980 is ingevoerd, heeft voor
de Engelse schapenhouderij belangrijke voordelen opgeleverd. Engeland hanteert daarbij
een van de andere EG-landen afwijkend systeem, in de eerste plaats komen lammeren bij
het slachten in aanmerking voor de zgn. variable premie, d.w.z. het verschil tussen de EGinterventieprijs en de marktprijs. In de eerste week van juli 1983 bedroeg de gemiddelde
marktprijs ƒ 6,39 per kg en de variabele premie ƒ 4,14 per kg. Daarbij komt de zgn. ooipre
mie als verschil tussen de zgn. referentieprijs en de marktprijs minus de al uitbetaalde va
riabele premie. De ooipremie bedroeg in 1982 ƒ 13,-. Voor de zgn. „less favoured areas"
(minder gunstige gebieden) komt daar nog een extra premie bij van ƒ 35,- per schaap.
Voor het VK is het voordeel van de EG-marktordening dat de variabele premie vroeger
door „Londen" en nu door „Brussel" wordt betaald. Voor de schapenhouders in het VK
heeft de EG-marktordening tot een aanzienlijke opbrengstverhoging geleid (ca. 15%). Een
en ander heeft geleid tot een sterke uitbreiding van de schapenstapel.
Bij export uit het VK naar andere EG-landen moet de variabele premie terugbetaald wor
den (zgn. claw back). Sinds 1982 geldt dit niet meer voor N.-lerland omdat daar geen va
riabele premie meer wordt uitbetaald.
Ossen en vaarzen
Jaarlijks worden in het VK ongeveer 3 miljoen ossen en vaarzen geslacht en ongeveer 1
miljoen koeien en stieren. De totale binnenlandse rundvleesproduktie bedraagt ongeveer 1
miljoen ton met een import van ruim 200.000 ton en een export van 118.000 ton.
De vleeskalverenhouderij is van zeer geringe betekenis. Jaarlijks worden ongeveer
120.000 kalveren geslacht. In 1982 werden bovendien 234.000 nuchtere kalveren naar
het continent, vooral naar Frankrijk en Italië, geëxporteerd.
De melkveehouderij levert 62% van alle slachtdieren en de zoogkoeienhouderij 34%. Ook
in het VK is de melkveehouderij dus een belangrijke leverancier van uitgangsmateriaal
voor de rundvleesproduktie. Daarbij is van belang dat 86% van de melkveestapel uit
zwartbonten bestaat (British Friesian, Holsteins en kruisingen daarvan).
Bij de gangbare systemen van ossen- en vaarzenmesterij is het gebruikelijk de dieren eenof tweemaal in de mestperiode met een hormoonpreparaat te behandelen. De boer brengt
daarbij met een injectiepistool onderhuids een pil aan in het oor van dit dier. Jaarlijks wor93

den in het VK 1,5 miljoen dieren, dus ongeveer 50% van alle ossen en vaarzen met hor
monen behandeld. Door het MLC (Meat and Livestock Commission) worden thans proe
ven genomen met het afmesten van magere koeien, die ook met hormonen behandeld
worden. Het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik van stilbenen bv DES en
thyrostatische produkten zijn verboden.
Het grootste groeieffect wordt verkregen bij ossen; tot 30% meer groei. Bij vaarzen en
stieren wordt in het VK met resp. 8% en 6% meer groei gerekend. Er is veel onderzoek
gaande naar de effecten van de diverse produkten op de groei, voederconversie, karkas
samenstelling en met name residuen in het vlees. Voor de toegelaten natuurlijke hormo
nen gaat men er in het VK vanuit dat bij inachtneming van de gebruiksvoorschriften de re
sidueniveaus in het vlees gelijk zijn aan die welke normaal bij de desbetreffende diersoort
voorkomen.

In het VK wordt ongeveer eenderde van de veestapel gekruist met een vleesras. Het aandeel van de
Hereford en Aberdeen Angus inseminaties (in 1982 samen 20,8%) is in de afgelopen jaren sterk ver
minderd bij een toename van de kruislingen met de Franse vleesrassen Charolais en Limousin (in
1982 samen 10,9% van de inseminaties).

Zoogkoeien
Het aantal zoogkoeien in het VK is verminderd van 1,9 miljoen in 1974 tot 1,4 miljoen in
1982 (totaal in EG 6 miljoen). Ook het aantal bedrijven met zoogkoeien nam sterk af. Het
gemiddelde aantal zoogkoeien per bedrijf bleef ongeveer gelijk (ca. 18). Er zijn daarbij
echter duidelijk regionale verschillen. In 1981 werd 33% van de zoogkoeien in Schotland
gehouden in koppels van meer dan 100 koeien (in Engeland en Wales 12%).
Volgens de EG-regeling komen zoogkoeien in het VK sinds 1980 in aanmerking voor een
premie van ƒ 56,- per koe. Daarnaast kwam 64% van de zoogkoeien in 1981 in aanmer
king voor een EG-premie van ƒ 200,- per koe in zogenaamde „less favoured areas". In
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Schotland was dit zelfs 91% van alle zoogkoeien. Sinds in 1980 de EG-marktordening
voor schapen is ingevoerd, schakelt men in de heuvelgebieden op kleinere bedrijven over
van zoogkoeien naar schapen. Voor zeer grote bedrijven is het fiscaal aantrekkelijker om
bos aan te planten.
Grasland en veehouderij in Engeland
Van 11-15 juli 1983 werd de zomervergadering van de British Grassland Society (BGS)
gehouden in Devon en Cornwall in Zuidwest Engeland. Deze bijeenkomst werd bijge
woond door ir. D. J. den Boer.
De BGS heeft haar leden onder onderzoekers en voorlichters, zowel van de overheid als
van verschillende industriën en onder de boeren. Naast regionale bijeenkomsten zijn er
jaarlijks twee landelijke bijeenkomsten: de zogenaamde Wintermeeting en de summermeeting. De Wintermeeting bestaat uit een lezingenprogramma waarin onderzoekresulta
ten worden bekend gemaakt. De summermeeting is meer een buitengebeuren waarbij ge
durende een aantal dagen bedrijven met een goede bedrijfsvoering en onderzoekinstellin
gen in een bepaalde regio worden bezocht. Op de bezochte bedrijven worden door de
ADS (voorlichting) tevens resultaten van praktisch onderzoek getoond, zoals in Nederland
op de open dagen van de stikstofproefbedrijven. In totaal werden 7 praktijkbedrijven be
zocht. Voorbeelden van praktisch onderzoek op deze bedrijven zijn: de teelt van voeder
bieten, de bestrijding van ridderzuring met verschillende middelen, tijd voor de eerste stik
stofgift (t-som) en persistentie van verschillende variëteiten van Engels raaigras. Verder
werd een bezoek gebracht aan het Seale Hayne College te Newton Abbot. Deze instelling
is vergelijkbaar met een ROC. Enkele punten van onderzoek waren hier: de juiste N-hoeveelheid en tijdstip van toediening in het voorjaar, de N-waarde van rundveedrijfmest voor
gras en de bezetting van ligboxen bij een verschillende boxbedekking.
Bij een bezoek aan het Grassland Research Institute werd toelichting gegeven op onder
zoek naar de invloed van de graslengte bij uitscharen op de melkproduktie; witte klaver in
de schapenhouderij en de invloed van drainage op de graslandproduktie.
Meer informatie over de onderzoekobjekten is vermeld in een intern rapport C 176 van het
Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Meststoffenindustrie (LBNM).
Tokyo, Japan
in Tokyo werd van 14-19 augustus 1983 het 5e Wereldcongres „Dierlijke produktie" ge
houden, eens per 5 jaar georganiseerd door de wereld-associatie van zoötechnische ver
enigingen. Het thema was: „Nieuwe mogelijkheden voor de verbetering van de dierlijke
produktie ten behoeve van de mens". Hoewel het congres een wat algemeen karakter had,
pretendeerde het organiserende Japanse comité toch ook mogelijkheden aan te dragen
om de dierlijke produktie in de Aziatische ontwikkelingslanden te verbeteren. Twee moge
lijkheden kregen bijzondere aandacht. Ten eerste de ontsluiting van rijstestro met ammo
niak en ten tweede de geïntegreerde visteeltsystemen waarbij het visvoer (fytopiankton)
groeit op afvallen (mest) van kippen, eenden, varkens of kleine herkauwers. Hoewel beide
mogelijkheden werden geroemd, vinden de methoden toch nog weinig toepassing.
Dr. ir. A. Osinga heeft deelgenomen aan dit congres en heeft verder, door middel van een
4-daagse reis, kennis genomen van de Japanse veehouderij. Enkele grove kenmerken
van de Japanse veehouderij zijn: schaarse grond, hoge prijzen, niet zelfvoorzienend (ex
portmogelijkheden van de EG?) en een consumenteneis voor erg vette karkassen van zo95

Een overzicht van de voorzieningen van het Nationale Veeteelt Instituut in Science City („Wetenschapsstad") bij Tokyo.

wel varkens als runderen. Alleen op Hokaido (noordelijkste eiland) vindt beweiding door
melkkoeien op enige schaal plaats. De fokkerij is nog wat ouderwets met veel aandacht
voor exterieurkenmerken, kampioenschapskeuringen etc. Voor melkkoeien wordt ook enig
ruwvoer (lucerne) geïmporteerd. In het gebruik van grond wordt sterk de voorkeur gegeven
aan de verbouw van rijst, wat een overproduktie veroorzaakt in Japan.
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ONDERZOEKPROJECTEN1)
Grasland- eri voedergewassen
24
Vergelijking van grasmengsels en -soorten bi] verschillende gebruikswijzen en milieu-omstan
digheden.
111
Techniek van herinzaai van grasland.
123
Cultuurtechnische ingrepen in grasland.
128
Bepaling van de invloed van een verschillende bemesting op de pH van de bodem, de gras
landopbrengst en samenstelling en de kwaliteit van de zode.
129
Frequentie en oorzaken van urinebrandplekken.
177
Bestrijding van ongewenste grassoorten in grasland.
178
Invloed van beheersbeperkingen op grasland op de bruto-produktie van grasland.
182
Invloed van beregening van grasland op grasgroei en benutting van meststoffen.
202
Voederwaarde van vers en geconserveerd gras uit beheersgebieden.
214
Onderzoek naar optimale waterhoeveelheid en het tijdstip van aanwending bij beregening van
grasland.
220
Ziekten en plagen in grasland.
240
Voorspelling van de graslandproduktie in het kader van een FAO Sub Network op Lowland
grassland in de gematigde klimaatzone.
Voederwinning
33
Opslag en bewaring van ruwvoer.
72
Conservering en bewaring van bij- en afvalprodukten.
127
De waarde van met ammoniak ontsloten stro en toepassingsmogelijkheden daarvan in de vee
voeding.
207
Inkuilen onder ongunstige omstandigheden.
221
Bemonstering en m3-gewichtbepaling in ruwvoer.
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.
172
Invloed van rantsoensamenstelling op de pensfunctie van 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.
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.
1)

Het nummer voor de titel is het projectnummer. V = vleesvee, S = schapen, P = paarden, geen
letter = melkvee.
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130
131
143
144
145
S148
150
157
165
S173
201
205
V 211
218
P 223
P 236

Het verband van het nitraatgehalte in het gras, het methaemoglobinegehalte in het bloed en de
diergezondheid onder beweidingsomstandigheden.
Hygiënische en preventieve maatregelen ter verbetering van de gezondheidstoestand van het
vee.
Bestrijden en voorkomen van klauwgebreken bij rundvee.
Bestrijden en voorkomen van long- en luchtweginfecties bij jongvee.
Invloed van het staltype op de gezondheid van melkvee.
Bestrijden uitwendige parasieten bij rundvee en schapen.
Management omstreeks het drachtig worden van melkvee.
Inrichting ligboxenstallen voor melkvee in verband met gezondheid en welzijn.
Invloed van huisvesting van fokkalveren op gezondheid en ontwikkeling.
Preventie van parasitaire infecties bij rundvee en schapen.
Ontwikkelen van normen voor welzijn van rundvee en schapen.
Invloed van hoge stikstofgiften op grasland op de voortplanting van melkvee.
Huisvesting en welzijn van vleesstieren.
Onderzoek naar de gevolgen van overbezetting in een ligboxenstal voor melkvee.
Onderzoek naar de ethiologie van het hoesten bij paarden op manegebedrijven.
Preventie en bestrijding van maagdarmwormen bij paarden en pony's.

Melken
160
Melkmethoden en hulpmiddelen bij het meiken.
Bedrijfsgebouwen
155
Ontwikkeling en beproeving van een moderne grupstal.
S176 Eenvoudige systemen voor huisvesting en verzorging van schapen en lammeren.
P 222 Onderzoek naar de bodemopbouw van de buitenmanege.
P 231 Vergelijkend onderzoek van stalvoer- en strooiselcombinaties voor de paardenhouderij.
P 238 Testen en ontwikkelen van afrasteringsmaterialen en -methoden voor paarden en pony's
P 239 Toepassen van hulpmiddelen en methoden voor beweging en training van paarden.
Arbeid en mechanisatie
159
Oriënterend onderzoek naar energiebesparende werkmethoden en -systemen in de rundvee
houderij.
164
Arbeidsverbruik bij diverse werkmethoden op rundveebedrijven.
P 230 Onderzoek naar doelmatige werkmethoden voor de paardenhouderij.
Onderzoek in bedrijfsverband
106
Normatieve bedrijfsmodellen voor de rundveehouderij.
117
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.
133
Invloed van beregening in bedrijfsverband op de gebruiksmogelijkheden van grasland op komklei.
V136 Onderzoek naar optimale bedrijfsopzetten voor de vleesproduktie.
137
De computerisering van het bedrijfseconomisch advies.
138
Effect van veranderingen in het energiegebruik 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 voedervoorziertingsdata.
158
Mogelijkheden van een geconcentreerd in de herfst afkalvende veestapel.
169
Ontwikkelen en testen van arbeid- en grasbesparende beweidingssystemen voor melkvee.
171
Ontwikkellen van beweidingssystemen voor jongvee in de zomer.
185
Mogelijkheden en knelpunten van intensieve standweidesystemen.
198
Economische oriëntatie betreffende beheerssystemen.
199
Uitstootindex voor melkvee.
200
Toetsing van managementstrategieën in de melkveestapel met behulp van een simulatiemo
del.
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204

Begrotingen in bedrijfsverband via lineaire programmering ten behoeve van de voorlichting in
de rundveehouderij.
206
Praktijkonderzoek automatische beheerssystemen voor het rundveebedrijf.
226
Ontwikkeling van programma's voor micro computers ten behoeve van de rundveehouderij.
227
Bepaling van de waterbehoefte voor en de rentabiliteit van beregering van grasland voor diver
se bedrijfssystemen en gebieden.
228
Graslandgebruikssystemen en arbeidsopbrengst.
229
Bepaling van optimale bedrijfsopzetten voor de vleeskalverenhouderijen met lineaire program
mering.
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.
P 225 Bedrijfsmodellen voor uitvoering van k.i. bij paarden.
Milieu
88
Invloed van grote giften drijfmest op de groei, opbrengst en samenstelling van snijmais en op
de bodem- en waterverontreiniging.
142
Berekening van de invloed van milieubeschermende maatregelen op de graslandexploitatie en
de voedervoorziening.
151
Toepassing van industriële afvalstoffen als voedermiddel voor vleesstieren.
161
Opslag in kunststofsilo's en scheiden van rundveedrijfmest.
163
Invloed van verregenen van rundermest op grasland op de benutting van de N en op het mi
lieu.
181
Injecteren van drijfmest op grasland ter voorkoming van stankoverlast.
186
Onderzoek naar residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in melk en vlees.
209
Toepassing van industriële afvalstoffen als voedermiddel voor melkvee.
210
Opslag en verwerking van dunne rundveemest.
215
Aanwenden van grote hoeveelheden runderdrijfmest bij de teelt van snijmais en de invloed
hiervan op bodem, water en nagewas gras.
217
Beschrijving graslandgebruik en bedrijfsvoering op bedrijven met een aan natuur- en landschapseisen aangepaste landbouw.
219
Mogelijkheden om voederwaarde en opname te verbeteren van ruwvoer gemaaid in een oud
stadium.
Ontwikkelingssamenwerking
197
Begeleiding Dairy Development Project, Kenia.
232
Begeleiding van veeteeltontwikkelingsprojekten in Tanzania.
233
Veeteeltontwikkelingsplan NWFP, Pakistan.
234
Verbetering veehouderijproduktie in China.
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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.
Commissie van overleg voor de rundveehouderij. De Jong, Osinga.
Commissie van overleg voor de schapenhouderij. Oostendorp.
Programma-adviescommissie voor grasland en voedergewassen. Thomas, Snijders.
Programma-adviescommissie Paardenhouderij. Bruggink.
Coördinatiecommissies
Dierlijke produktie en ontwikkelingssamenwerking. Osinga.
Fokkerij-onderzoek. Osinga.
Grasland en groenvoedergewassen. Schukking, Thomas.
Huisvestings- en verzorgingsonderzoek, De Jong.
Inrichting en beheer van landbouwgronden. Thomas.
Multifunctionele gebieden. Thomas.
Onderzoek bedrijfssynthese veehouderij. Boonman, Doeksen.
Parasitologisch onderzoek. Osinga.
Veevoedkundig onderzoek. De Jong.
Voortplantingsonderzoek. Osinga.
Waterkwantiteit. Thomas.
Contactcommissies
Bedrijfsdiergeneeskunde herkauwers. Kommerij.
Bedrijfssynthese-onderzoek rundveehouderij. De Boer, Boonman, Korevaar, Wisselink.
Fokkerij en voortplanting bij schapen. Oostendorp, Wensvoort.
Gebouwen en inrichting voor rundveebedrijven. Snijders.
Leverbotonderzoek. Oostendorp.
Loonwerk. Hengeveld.
Melkwinning, melkhygiëne en mastitis. Kommerij
Ontwikkeling begeleidingssystemen rundveebedrijven. Boonman.
Rundveefokkerij-onderzoek. Kuipers.
Teelt van snijmais. Schukking.
Voederopname herkauwers. Meijer, Schukking, Den Boer.
Voeding, huisvesting en verzorging schapen. Doeksen, Oostendorp, Sturkenboom, Wensvoort.
Voeding, huisvesting en verzorging jongvee. Boxem.
Voeding melkvee. Meijer.
Voeding roodvleesproduktie. Oostendorp, Harmsen.
Voortplanting rundvee. Kommerij.
Werkgroepen
Aanwending en benutting van organische mest op grasland. Buitink, Snijders.
Behandeling en transport van mest. Buitink.
Bemesting en bodemverontreiniging. Van Geneijgen, Snijders.
Benutting van gras. Hijink, Keuning, Korevaar, Remmelink.
Bodem en gewas van de adviescommissie milieukritische stoffen. Snijders.
Land- en tuinbouw van de coördinatiecommissie onkruidonderzoek. Snijders.
Mais van de Stichting Ned. Graancentrum. Schukking.
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Opfok en huisvesting kalveren. Boxem.
Projectteam onderzoek aangepaste landbouw. Baltussen, De Boer, Korevaar.
Silage. Corporaal, Schukking.
Ziekten en plagen in grasland. Krist.

Overige commissies NRLO
Onderzoek minerale voeding. Thomas.
Onderzoek natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven. De Boer, Thomas.
Overlegorgaan alternatieve landbouw. Thomas.

[erpaal
ronten

Ir. C. J. Janmaat, de nieuwe voorzitter van het PR-bestuur op de donateursdag PR 1983.

ANDERE BESTUREN, COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Besturen
Centraal veevoederbureau. De Jong.
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. De Jong.
Internationale melkveehouderijcursus. Osinga.
Interprovinciaal Overleg Aangepaste Landbouw. De Boer.
Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs. De Jong.
Nederlandse Vereniging van Weide- en Voederbouw. Keuning, Korevaar.
Regionale Onderzoek Centra: Bosma Zathe, Cranendonck, Heino, De Vlierd, Zegveld, Verboon.
Regionaal Onderzoekcentrum Merkelbeek. De Jong.

Commissies
Adviescommissie GIR. Kuipers.
Adviescommissie cursussen rundvleesprod. onderwijscentrum Barneveld. Oostendorp.
Adviescommissie Landbouwkundig Bureau van de Ned. Meststoffenindustrie. Den Boer.
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Begeleidingscommissie CMMB. De Jong.
Begeleidingscommissie Ontwikkelingssamenwerking. Osinga, Kommerij, Ovinge, Schukking.
Begeleidingscommissie Dairy Project Tanzania. Wisselink.
Begeleidingscommissie Onderzoek psychische belasting van de Nederlandse melkveehouder. Boon
man.
Begeleidingscommissie project „De ecologische gevolgen van ontwatering en bemesting" RU-Leiden. Wieling.
Begeleidingscommissie Rundveeclassificatie PW. Oostendorp.
Stichting Koppeling melkcontrole-veevoeding. Boonman.
Commissie Cursus proefmedewerker. Jagtenberg.
Commissie kwaliteitseisen „Kuilvoerfolies". Van Dijk, Schukking.
Commissie van Bijstand v. h. Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Meststoffen-Industrie.
Thomas.
Commissie Programmering consulentenvergadering. Boonman.
Commissie Staal in de Boerderijbouw. Gels.
Commissie Stikstofproefbedrijven. Den Boer, Keuning,Kommerij, Rompelberg,Thomas, Wisselink.
Commissie van Beheer onderzoek aangepaste landbouw. De Boer.
Commissie Welzijn Vleeskalveren VD. Oostendorp.
Contactcommissie bedrijfstakdeskundigen. Hengeveld, Ovinge, Wieling.
Contactgroep Cultuurtechnische ingrepen bij grasland. Snijders.
Contactgroep Gezondheidszorg rundvee. Kommerij.
Contactgroep Nederlandse Kwekersbond. Van Dijk.
Coördinatiecommissie Bedrijfsingenieurs Oostelijk Flevoland. Van Bruggen.
Cursus Proeftechniek. Verboon.
Energie Overleggroep Landinrichting. Snijders.
Gecommiteerden kadercursus praktijkscholen. Boonman, De Jong, Meijer, Thomas.
Identificatie en registratie nuchtere kalveren. Oostendorp.
Onderzoekcommissie: ROC Bosma Zathe. Hakvoort, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC Cranendonck. Dapper, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC Heino. Everts, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC De Vlierd. Westera, Verboon.
Onderzoekcommissie: ROC Zegveld. Leusink, Verboon.
Overlegcommissie onderzoek beheerslandbouw van het LEI. De Boer.
Overlegorgaan directeuren en hoofden onderzoekinstellingen O. Flevoland. De Jong.
Prognose melkproduktie (PZ) Wieling.
Programma-adviescommissie Specialisten Voedervoorziening. Van Dijk, Rompelberg, Thomas.
Publikatiecommissie Veehouderij. Van Eldik.
Studiecommissie Gezondheid, reproduktie, huisvesting. Osinga.
Vaste Commissie van advies van de afd. Landbouw van het LEI. De Jong.
Voorbereidingscommissie management-informatie via CMD. Kuipers.
Voorlichting bouw paardesportaccommodaties en -voorzieningen. Bruggink.
Wetenschappelijke begeleidingscommissie voor het Proefbedrijf OBS Nagele. Meijer.
Werkgroepen
Automatisering bedrijfseconomisch advies in land- en tuinbouw. Boonman, Thiemann.
Anaërobe verwerking van drijfmest. Bruins.
Bedrijfseconomische aspecten Boerenkaas. Hengeveld.
Bedrijfsvoorlichters rundvleesproduktie/schapenhouderij „Noord", „Midden" en „Zuid". Sturkenboom.
Begrazingsoverleg Nederland, werkgroep Toepassing. Korevaar.
Bijzonder bedrijfsbeheer Zuid-Holland. Hengeveld, Rompelberg.
Bodemopbouw buitenmaneges. Bruggink, Gels.
Computerisering bedrijfseconomisch advies. Laeven, Mijnhardt, Ovinge, Thiemann, Wieling.
Contactgroep COAL-onderzoek Waterland. De Boer, Korevaar, Leusink.
Coördinatie Onderzoek aangepaste landbouw. De Boer.
Cursusprogramma paardenhouderij. Bruggink.
Docenten Cursus Proeftechniek (verslaggeving). Van Eldik, Glas, Pelser.
Energie-analyse. Snijders.
Evaluatie Beheersplannen. Thomas.
Gespreksgroep Probleemstudie bij produktie en beheer in de landbouw. Boonman.
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Graslandwerkgroep China. Schukking.
Invoering volgboekhoudingen. Hengeveld.
Informatica t.b.v. MAS en praktijkscholen. Boonman.
Koppeling melkcontrole-veevoeding. Boonman, Kuipers.
Kosten extra machine-uren. Hengeveid, Thiemann.
Machinekosten. Thiemann.
Melken van schapen en geiten. Sturkenboom.
Mélkwinning West-Nederland. Brouwer.
Methaangaswinning en benutting op melkveebedrijven. Bruins.
Micro-computer op het melkveebedrijf. Hijink, Kuipers, Mijnhardt, Overvest, Ovinge, Thiemann.
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.
Onderzoek relatie huisvesting-diergezondheid. Wisselink.
Opbrengstbepaling-monstername snijmais. Corporaal, Van Dijk, Schukking.
Proefgebiedgroep „Blauwe Boek". Hengeveld, Laeven, Mijnhardt, Ovinge, Thiemann, Wieling.
Paarden K!-stations. Bruggink, Gels, Smolders.
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PUBLIKATIES
(september 1982-september 1983)

Boonman, D. C. M.
- Computer geen modeverschijnsel. - In: PP-Magazine 13 (1983) 3:35
Boxem, Tj.
- Ervaring met huisvesting van fokkalveren in open stallen. - In: CLO studie dagen 1983 p. 53-54.
- Goed te werken met 's nachts opstallen. - In: PP-Magazine 13 (1983) 3:33
- Invloed van strobijvoeding op melkproduktie en vetgehalte bij beperkte weidegang. - In: Jaarver
slag 1981-1982 ROC Zegveld p. 23-29
- Jongvee achter melkkoeien aan geeft goed resultaat: beweidingsmethode vraagt extra aandacht. In: Boerderij 68 (1983) 22 juni p. 42-43
- Jongvee huisvesting; volledig rooster of ligbox: een kwestie van leeftijd. - In: Boerderij 67 (1983)
22 dec. 7VE-9VE
- Jongvee op volledige roostervloer of in ligboxen. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 30-33
- Kort omweiden van melkvee met naweiden van jongvee en droge koeien. - Lelystad: Proefstation
voor de Rundveehouderij, 1983. - (Publikatie; nr. 21)
- Meer melk per koe door een goede opfok. - In: Boerderij 68 (1983) 23 maart 28VE-31VE
- Over beweidingssystemen zijn we nog niet uitgepraat. - In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 285-288
- Toetsing groeiritmepatroon tijdens opfok van kalf tot melkvaars. - In: Jaarverslag 1982 ROC Aver
Heino p. 46-47
- Voeding van jongvee met verschillende rantsoenen.-In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 45-48
- Von der Umtriebsweide zur modernen Standweide. - In: Feld und Wald (1983)
- Zomerstalvoedering bij centrale opfok van jongvee.- In: Publikatie PR; no. 20 p. 24-32
en Hakvoort, B. J.
- Beweiding van melkkoeien gevolgd door jongvee en droge koeien in vergelijking met een 3 à 4
daags omweidingssysteem met alleen droge melkkoeien. - In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathep. 24-27
- Vergelijking van omweiden en standweiden met jongvee. - In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathe p. 28-32.
en Leusink, A. W. F.
- Invloed snelheid verhoging krachtvoergift na afkalveren op opname en produktie. - In: Jaarverslag
1981-1982 ROC Zegveld p. 18-22
en Smits, A. C.
- Open frontstal: opfok blijft goed gaan.- In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 14-17
Brandt, H. M. P. van den
- Deeladministratie op melkveebedrijven: een goede zaak.- In: Jaarverslag 1982 PR p. 84-87
Brouwer, J,
- Het kiemgetal van de melk.- In: Publikatie PR: no. 20 p. 55-58
- Spoelwater van lagere temperatuur geeft ook een schone melkleiding. - In: Boerderij 68 (1983) 13
april p. 31VE-32VE
en Corporaal, J.
- Zorgvuldige kuilvoerwinning beperkt besmetting van melk met sporen. - In: Publikatie PR: no. 20 p.
51-54
en Geneijgen, J. van
- Warm water uit melk. - In: Jaarverslag 1982 ROC Cranendonck p. 48-51. Jaarverslag 1981-1982
ROC Zegveld p. 36-39
- Warmtepompsystemen bij het koelen van melk.- In: Jaarverslag 1982 PR p. 59-62
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Bruggink, A. F. J.
- Nieuw bij het PR: afdeling paardenhouderij.- In: Jaarverslag 1982 PR p. 88-90
- Onderzoek en voorlichting belangrijk voor de paardenhouderij. - In: Paarden 5 (1983) 7:10-12
- Onderzoek en voorlichting van belang voor de paardenhouderij. - In: de Strengen 50 (1983) 18:
45-46
- Overheid brengt onderzoek en voorlichting paardenhouderij onder Proefstation Rundveehouderij. In: Boer en Tuinder 37 (1983) no. 1846 p. 12-13
en Smolders, E. A. A.
- Onderzoekprogramma Paardenhouderij PR-Lelystad: PR, 1982.-74 p.
Bruins, W.J.
- Biogasinstallatie met propstroomsysteem heeft nog aanloopproblemen. - In: Boerderij 68 (1983) 9
febr. 33VE
- Biogaswinning laat nog te wensen over.- In: Publikatie PR; no. 20 p. 64-67
- Drie keer daags melken. - In: CLO studiedagen 1983 p. 33-34, Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 283284, Rapport PR no. 89 (1983)
- Driemaal daags melken een kwestie van plussen en minnen. - In: De Friese Veefokkerij (1983)
mei, 402-403
- Kuilvoerblokken aan het voerhek.- In: Boerderij 68 (1982) 22 dec. 25VE
- Meer mogelijkheden met melkwarmte.- In: PP-Magazine 13(1983) 3:37
- Zonneboiler voor warm water. - In: Publikatie PR; no. 20 p. 68-71
en Buitink, W. J.
- Ervaringen met een blokkenverdeler.- In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathe p. 38-40
en Leusink, A. W. F.
- Kuilvoerblokken aan het voerhek. - In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 26-30
Buitink, W. J.
-

De drijfmestinjecteur.- In: Boerderij 68 (1983) 13 april 37VE
Injectie van drijfmest in grasland. - In: PP-Magazine 13 (1983) 5:19
Krachtvoerverstrekking op de grupstal.-In: Bedrijfsontwikkeling 14(1983) 123-127
Minder stank en betere stikstofbenutting bij uitrijden dunne mest. - In: PP-Magazine 13 (1983) 7:
41

en Geneijgen, J. van
- Automatische opdrijfhekken. - In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 557-560
Corporaal, J.
- Eiwitrijke aardappelvezels blijven veel frisser onder plastic. - In: Boerderij 68 (1983) 31 aug. p. 4041
- Het inkuilen van vers maisglutenvoer. - In: Jaarverslag 1982 PR, p. 26-29
- Inkuilen van nat gras met melasse. - In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathe p. 33-37
- Luchtdicht afdekken van eiwitrijke aardappelvezels noodzakelijk. - In: Boer en Tuinder 37 (1983)
no. 1847:56-57
Doeksen, J.
- Bedrijfseconomische resultaten vleesstieren. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 76-78
- Corn cob mix (CCM) voor mestvarkens levert weinig op. - In: Boerderij 68 (1983) 9 maart 24VA25VA
- Resultaten schapenhouderij iets beter.- In: Het Schaap 6 (1983) 4:15
- Resultaten vleesstierenhouderij.- in: PP-Magazine 13(1983) 3:45
- Schapen houden - genoeg goede redenen ondanks slechte opbrengsten. - In: Het Schaap 6
(1982)8:11
- Schapen op gespecialiseerde bedrijven.- In: Het Schaap 6 (1982) 8:10
- Stierenmesters boeren goed. - In: Boerderij 68 (1983) 6 juli, 21VE, 23VE
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Publikatieverkoop op de open dagen door (van links naar rechts) Agnes Laeven, Aletta Sijmonsma en
Margreet Glas.

Douna, NI. H.
- Bij gecombineerd rantsoen van snijmais en voordroogkuil kan zelfvoedering voordelig zijn. - In:
Boerderij 68 (1983) 2 maart 16VE-17VE
- Negen jaar centrale jongveeopfok. - In: Publikatie PR: no. 20 p. 33-38

Dijk, H. van
- Conserveren en bewaren van voederbieten en voederbietenblad. - In: Teelthandleiding no. 13,
Proefstation voor de akkerbouw en groenteteelt in de volle grond, Lelystad
- Gebruik goed plastic voor uw kuilvoer. - In: PP-Magazine 13 (1983) 3: 59
- Grote pakken extra zorgvuldig inkuilen. - In: Boerderij 68 (1983) 18 mei p. 42-43
- KOMO-keurmerk voor kuilvoerfolies. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 17-20

Everts, H.
- Invloed zaaitijd en plantdichtheid op opbrengst van snijmais. - In: Jaarverslag 1982 ROC Aver Heino p. 72-73
en Visscher, J. (1)
- Grasrassen en mengsels voor zomerstalvoedering. - In: Jaarverslag 1982 ROC Aver Heino p. 5153

Geneijgen, J. van
-

De Waiboerhoeve in de stalperiode 1982/1983. - In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 57-61
Dunne mest op grasland in de zomer. - In: Jaarverslag 1981 -1982 ROC Zegveld p. 30-31
Dunne mest verregenen. - In: Boerderij 68 (1983) 9 jan. 23VE
Het verregenen van mest. - In: Publikatie PR; no. 20 p. 59-63
Nieuws op de Waiboerhoeve. - In: Boer en Tuinder 37 (1983) 1820: 67
Onderzoek op de Waiboerhoeve in zomerperiode 1983. - In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 389392
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- Veehouder begint vaak te laat met beregenen. - In: Boerderij 68 (1983) 22 juni p. 37,39
- Verregenen van verdunde mest interessant. - In: Boerderij 68 (1983) 28 sept. 25VE-27VE
en Brouwer, J.
- Warm water uit melk. - In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 36-39, Jaarverslag 1982 ROC
Cranendonck p. 48-51
en Buitink, W.
- Automatische opdrijfhekken.- In: Bedrijfsontwikkeling 14(1983) 557-560
en Kroodsma, W. (1)
- Menging van droge mest in een ligboxenstal. - In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathe p. 41-42
Harmsen, H. E.
- Stierenbrok of kalverkorrel voor opfok van stierkalveren. - In: Publikatie PR; no. 20 p. 85-90
en Smits, A. C.
- Vleesstieren in geïsoleerde en ongeïsoleerde stallen. - In: Jaarverslag 1981/1982 ROC De Vlierd,
p. 44-45
en Westera, A.
- Mogelijkheden van MRU- en Pi x MRIJ-stieren en -vaarzen voor de rundvleesproduktie. - In: Jaar
verslag 1981/82 ROC De Vlierd, p. 46-52
- Snijmaiskuil en/of graskuil rantsoen voor vleesstieren: groei- voederverbruik - slachtkwaliteit: ver
slag van onderzoek op ROC De Vlierd van 1976-1980. - Lelystad: Proefstation voor de Rundvee
houderij, 1982. (Rapport PR no. 84)
Heinsbroek, W. A.
- Aandacht voor weidegras en wintervoer.- In: Paarden 5 (1983) 3: p. 34-35
- Effectieve maatregelen tegen vliegen bij paarden.- In: Paarden 5 (1983) 6:16-17
- Met kengetallen beter inzicht in paardenhouderij.- In: Paarden 5 (1983) 1:11-12
Hengeveld, A. G.
- Sporen van boterzuurbacteriën in kuilvoer. - Lelystad: Proefstation voor de Rundveehouderij,
1983. - (Rapport; nr. 88)
en Stemerdink, G., Staalduinen, C. J.
- Zelfkazen: niet altijd even rendabel. - In: Boerderij 68 (1983) 15 juni 12VE-13VE
Humbert, H.
en Krist, G.
- Invloed vochtvoorziening op graslandproduktie. - In: Jaarverslag 1982 ROC Aver Heino p. 29-32
Hijlnk, J. W. F.
- Al eens aan de huiscomputer gedacht?. - In: Boerderij 68 (1983) 9 febr. 11VE-13VE
- Betere melkproduktie bij gelijkmatige ruwvoerkwaliteit. - In: Boerderij 68 (1983) 10 nov. 17VE19VE
- Door bijvoeding met krachtvoer lagere grasopname. - In: Jaarverslag 1982 PRp. 14-16
- Grupstal met korte stand.- In: Publikatie PR, no. 20 p. 20-23
- Invloed van bierbostel op ruwvoeropname en melkproduktie. - In: Jaarverslag 1982 ROC Aver Hei
no p. 42-45
- Jong of oud gemaaid gras als kuilvoer voor nieuwmelkte koeien. - In: Bedrijfsontwikkeling 13
(1982) 907-909
- Krachtvoergift en grasopname. - In: PP-Magazine 13(1983) 3:47
- Melkproduktie bij al het krachtvoer aan het voerhek.-In: Bedrijfsontwikkeling 14(1983) 199-201
- Opname van mengkuil van snijmais en voederbieten. - In: Jaarverslag 1982 ROC Aver Heino p.
38-41
- Snijmais: goed voer:-In: Boer en Tuinder 36 (1982) no. 1807 p. 53
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en Remmelink, G. J.
- Invloed van een hoog grasaanbod per dier per dag op melk- en graslandproduktie. - In: Jaarverslag
1982 ROC Aver Heino p. 33-37.
Jorig, M. P., de
- Bezuinigingen in de melkveehouderij.- In: PP-Magazine 13(1983) 1:45-47
Klaassens, K.
- Resultaten torensilobedrijven.- In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 129-132
Keurling, J. A.
- Urinebrandplekken in grasland op zandgrond. - In: Jaarverslag 1982 ROC Cranendonck p. 28-29
Kommerij, R.
- IBR bij rundvee. - In: Boerderij 67 (1982) 20 okt. 14VE
en Hakvoort, B. J.
- Gebruik van antibiotica bij het droogzetten van rundvee. - In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathe
p. 43-45
- Onderzoek naar de immuniserende werking van het vaccin LTF 130. - In: Jaarverslag 1982 ROC
Bosma Zathe p. 46-47
Korevaar, H.
- Het groeiverloop op grasland met beheersbeperkingen. - In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld
p. 39-41
- Invloed van beheersbeperkingen op grasland. - In: Jaarverslag 1982 ROC Bosma Zathe p. 48-52
Krist, G.
- Beregeningsonderzoek op grasland. - In: Jaarverslag 1981/1982 ROC De Vlierd, p. 59-61
- Kweekbestrijding bij doorzaaien. - In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 32-33
en Geneijgen, J. van
- Effekt van dunne mest op grasland.- In: Jaarverslag 1982 ROC Aver Heino p. 22-26
Kuipers, A.
- De computer op het melkveebedrijf, economisch gezien. - In: Boerderij 68 (1983) 9 febr. 8VE11VE
- De computer op het melkveebedrijf: een economisch-technische oriëntatie. - Lelystad: Proefstation
voor de Rundveehouderij, 1982. - (Rapport PR; no. 85)
- De rol van de computer op en voor het melkveebedrijf. - In: De Friese Veefokkerij (1983) juni, 452456
- Development and economie comparison of selection criteria for cows and bulls with a dairy herd
simulation model.- Wageningen: Pudoc, 1982. - (V.L.O.; 913)
- Economisch-technische aspecten van de computer op het melkveebedrijf. - In: Jaarverslag 1982
PR p. 79-83
- Een rentabiliteitsindex voor de uitstoot van melkvee. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 52-54
- Informatie en bedrijfsbeheer. - In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 458-463
- Rentabiliteitsindex voor uitstoot van melkvee is in ontwikkeling. - In: PP-Magazine 12 (1982) 11:
25-27
- Stierenkeuze: een zaak van opbrengsten en kosten afwegen. - In: Boerderij 68 (1983) 28 sept.
23VE-24VE
en Bakker, C.M., Hoekstra, S.
- Veranderingen op het proefmelkformulier van de melkcontrole. - In: Veeverbetering 64 (1982) 850853
en Zachariasse, L. C.
- Opmars computer in de Amerikaanse landbouw. - Den Haag:Landbouwschap, 1982
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Laeven-Kloosterman, A. F.
- Beweiding in bedrijfsverband: moeten we wel ruwvoer bijvoeren?. - In: Boerderij 68 (1983) 4 mei
13VE-14VE
- Graslandgebruikssystemen en arbeidsopbrengst. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 8-13, Boerderij 67
(1982) 20 Okt. 6VE-9VE
Leuslnk, A. W. F.
- Invloed van beheersbeperkingen op langere termijn (eerste jaar). - In: Jaarverslag 1981-1982
ROC Zegveld p. 42-45
en Boxern, Tj.
- Invloed snelheid verhoging krachtvoertoegift na afkalven op opname en produktie. - In: Jaarverslag
1981-1982 ROC Zegveld p. 18-23
en Bruins, W. J.
- Kuilvoerblokken aan het voerhek. - In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 26-29
en Westendorp, Tj.
- Standbedekking in ligboxen. - In: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 34-35
Luteri, W.
- Graslandvernieuwing en opbrengst. - In: Bedrijfsvoorlichting CR Doetinchem en Ver. van Bedrijfs
voorlichting (1983) maart
- Herinzaai van grasland is dit jaar extra belangrijk. - In: Boerderij 68 (1983) 20 juli p. 37
- Kies grasmengsel of -ras dat bij u past. - In: Boerderij 68 (1983) 27 juli p. 31
- Mestinjectie in grasland heeft goede vooruitzichten. - In: Boerderij 68 (1983) 13 april 36VE
- Standweiden: oud systeem, nieuw jasje. - In: PP-Magazine 13 (1983) 3:31
- Teveel drijfmest op mais blijft een gevaar. - In: PP-Magazine 13 (1983) 5:17
en Geurink, J. H., Woldring, J. J.
- Yield response and nitrate accumulation of herbage by injection of cattle slurry in grassland. - In:
Occasional Publications no. 14 (1982), British Grassland Society
en Krist, G.
- Stikstofbemesting en opbrengsten van gras na maisteelt met veel drijfmest. - In: Bedrijfsontwikke
ling 11 (1982)981-983
en Roozeboom L., Remmelink, G. J.
- Invloed van berijden op produktie en persistentie van grassoorten. - Lelystad: PR, 1983. - (Rap
port PR; no. 90)
en Schothorst, C. J.
- Grasopbrengsten na diepe grondbewerking.- In: Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 365-368
Meijer, A. B.
- De voeding van melkvee.- In: PP-Magazine 13 (1983) 3:17
- Voeraankoop per bedrijf bekijken. - In: Boerderij 68 (1983) 7 sept. 31 VE
en Dapper, J. G.
- Nachtweide voor betere benutting voerautomaten. - In: Boerderij 68 (1983) 25 mei 13VE, 15VE
- Nachtweide voor optimaal gebruik van geprogrammeerde voerautomaten. - In: Bedrijfsontwikke
ling 14(1983) 197-198, Jaarverslag 1982 ROC Cranendonck p. 31-33
en Westera, A.
- De invloed van gefixeerde krachtvoernivo's op produktie en gezondheid. - In: Jaarverslag ROC
1981/82 DeVlierd, p. 33-34
Oostendorp, D.
- Fransen willen vleesrassen verbeteren met systematisch fokprogramma. - In: Boerderij 68 (1982)
27 okt.p. 46-47
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- Grossrahmige Italienen machen in Holland Karriere. - In: Top Agrar (1983) 2: R32-R33
- Maatregelen om de vleesproduktie-geschiktheid van Nederlands vee te behouden. In: Fokkerijkom
pas 3 (1983) nr. 2
- Ontwikkelingen in de rundvleesproduktie in Nederland. - In: PP-Magazine 13 (1983) 3: 47-49., Be
drijfsontwikkeling 14 (1983) 369-374
- Het perspectief van de rundvleesproduktie in Nederland. - In: Proceedings "Studiedag Hoechst, 7
september 1982".
en Borgsteede, F. H. M.
- Maagdarmwormbestrijding door middel van het Paratect-bolus-systeem bij jongvee. - In: Jaarver
slag 1981-1982 ROC De Vlierd p. 35-43
en Harmsen, H. E.
- Leverbotinfecties: slecht voor de portemonnee.- In: Boerderij 68 (1983) 9 febr. 26VE-29VE
- De schade van leverbotinfecties bij jongvee en melkvee. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 34-41
Overvest, J.
- Dag en nacht beweiden of...- In: Boerderij 68 (1983) 4 mei 12VE
- Eigen mechanisatie op melkveebedrijven niet altijd voordeliger. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 6368, Bedrijfsontwikkeling 13 (1982) 975-977
en Haaksma, J.
- Het inkuilen van perspulp: onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie
(1977-1981). - In: Rapport PR no. 87 (1982)
Ovinge, J.
- Door Holstein-Friesian stier een beter bedrijfsresultaat.- In: Jaarverslag 1982 PR p. 48-51
Proefstation voor de Rundveehouderij (werkgroepen e.d.)
- Een- en tweemansmelksystemen op driemansmelkveebedrijven/verslag van een werkgroep. - Le
lystad: Proefstation voor de Rundveehouderij, 1982.- 92 p.- (Rapport PR; no. 80)
- Jaarverslag 1982/Proefstation voor de Rundveehouderij
- Met goed kuilvoer weinig sporen van boterzuurbacteriën in de melk. - In: Fries Landbouwblad
(1983) 6 mei p. 889
- Moderne rundveehouderij: onderdeel: voedervoorziening, deel B: Weidebouw, voederwinning en
conservering/samengesteld door de specialisten voedervoorziening van enkele regionale consu
lentschappen in samenwerking met PR. - herz. uitg.- Lelystad: PR, 1982. -101 p.
- Praktische schapenhouderij. - 2e herz. dr. - Lelystad: Proefstation voor de Rundveehouderij,
1982.-156 p.
- Statistische informatie over rundvee-, schapen- en paardenhouderij in Nederland = Information
statistique sur l'elevage bovin, ovin et chevalin aux Pays-Bas = The statistics of cattle, sheep and
horse farming in the Netherlands. - Lelystad: Proefstation voor de Rundveehouderij, 1983
- Tips voor de aanleg van een buitenmanege.-In: Paarden 5 (1983) 5:12-14
. .
- Waiboerhoeve 1982: verslag van de werkgroep "onderzoek in bedrijfsverband". - Lelystad: Proef
station voor de Rundveehouderij, 1983. - (Publikatie; no. 20)
Hemmelink, G. J.
- Doorzaaien van grasland met klaver. - In: Publikatie PR; no. 20 p. 80-81
- Graslandvernieuwing niet altijd een verbetering. - IN: PP-Magazine 13 (1983) 2:21
- Welk mengsel kiezen bij herinzaai of doorzaaien?.- In: PP-Magazine 13(1983) 2:19
Rompelberg, L. E. M.
- Al eens aan de graslandkalender gedacht.-in: PP-Magazine 13 (1983) 3:35
- Graslandgebruik en opbrengst. - In: Bedrijfsvoorlichting 35 (1983) nr. 3, maart
- Grote verschillen in de voedervoorziening op praktijkbedrijven. - In: CLO studiedagen 1983, p. 5556
- Het grasland na de wateroverlast.- In: Boerderij 68 (1983) 8 juni, p. 38-39
- Ook in mei is goed weidegras een vuist hoog. - In: Boerderij 68 (1983) 27 april 44-45
- Optimale opbrengst en benutting van grasland. - In: UTD-Journaal 13 (1983) april 7-9
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-

Vergeet in de winter uw grasland niet! - In: PP-Magazine 12 (1982) 11:19
Voorzichtig met grasland in de winter. - In: Boerderij 68 (1982) 1 dec. p. 29
Voorzichtig met stokstof in het najaar.- In: Boerderij 68 (1983) 7 sept. p. 55
Welk systeem past op uw bedrijf. - In: Boerderij 68 (1983) 4 mei 15VE
Zorg voor goed weidegras, prima wintervoer en bovendien een mooie zode. - In: Boerderij 68
(1983) 11 mei 44-45

Schukking, S.
- Dairy cattle husbandry in the Netherlands. - In: Seoul dairy (Z-Korea) mei 1983
- De strijd tegen de knijper begint bij de kuil. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 21-25

Seinhorst, J. W.
-

Klauwen nakijken bij het opstallen. - In: Boerderij 67 (1982) 20 okt., 14VE-15VE
Schurftbestrijding bij melkvee met IVOMEC.- In: Publikatie PR; no. 20 p. 72-75
Verandering optil met bestrijding van huidparasieten. - In: Het Schaap 6 (1983) 4: 29-30
Vliegenbestrijding bij melkvee. - In: Publikatie PR; no. 20 p. 76-79
Vliegen- en schurftbestrijding bij rundvee.- In: CLO studiedagen 1983 p. 23-26
Vliegenbestrijding in en om de melkstal.- In: Boerderij 68 (1983) 15 juni, 15VE

en Westendorp, Tj., Hakvoort, B. J.
- Spieetroosters of cirkelroosters?. - In: Boerderij 67 (1982) 10 nov. 24VE-25VE

Smolders, E. A. A.
- Jonge hengsten groeien goed op DPPN. - In: Paarden 5 (1982) 2:18, 35

Op 9, 10 en 11 mei had het PR 2 stands op de Werktuigendagen te Liempde: één over paardenhou
derij en één over rundveevoeding. Drie drukke, maar ook gezellige dagen.
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Snijders, P. J. M.
-

Dubbel voerhek.-In: Publikatie PR; no. 20 p. 18-19
Energieverbruik bij de voedervoorziening. - In: Landbouwmechanisatie 33 (1982) 1165-1167
Hoge capaciteit bij melken op de grupstal.- In: Boerderij 68 (1983) 10 aug. p. 33
Voersystemen voor de melkveehouderij - Lelystad: Proefstation voor de Rundveehouderij, 1982. (Rapport PR; nr. 83).

Sturkenboom, H. J. C. M.
- Bij krappe ruwvoedersituatie aanhouden van schapen en selectie van ooien extra belangrijk. - In:
Boer en Tuinder 37 (1982) no. 1840 p. 57
- Goed gevoerde lammeren houden voorsprong. - In: De Boer en Tuinder 37 (1983) no. 1828 p. 67
- Kalender voor het houden van schapen: de zorg rond de geboorte. - In: ZLM 69 (1983) no. 3673 p.
14
- Kalender voor het houden van schapen: nieuw fokprogramma Texelse schapenstamboek. - in:
Friese Landbouwblad 80 (1983) no. 21 p. 1047
- Korte wenken. - 8-tal artikelen in Het Schaap (1982/83)
- Lammertijd, tijd van waakzaamheid en zorg.- In: Boer en Tuinder 37 (1983) 1822:65
- Voerblokken en hun "voeder"-waarde. - in: Het Schaap 6 (1983) 2:16-17
Verboon, M. C.
- Onderzoekprogramma zomer 1983 ROC's rundveehouderij en paardenhouderij. - In: Bedrijfsont
wikkeling 14 (1983) 393-401
- Samenwerking van PR met ROC's. - In: Jaarverslag 1982 PR p.97-100
- Winterprogramma onderzoek ROC's rundveehouderij.- In: bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 63-68
Vlsch, J.
- Enkele technische aspecten van de bedrijfsinrichting.-In: Publikatie PR; no. 12p. 12-17
- Exploitatie en beheer van de Waiboerhoeve.- In: Jaarverslag 1982 PR p. 91-96
- Goede resultaten met Holstein-kruising op de Waiboerhoeve. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 42-47
Westendorp, Tj.
- Voorzieningen voor het voeren van ooien.- in: Publikatie PR; no. 20 p. 91-94
en Leusink, A. W. F.
- Standbedekking in ligboxen. - in: Jaarverslag 1981-1982 ROC Zegveld p. 34-35
Westera, A.
- Beregening op komklei. - In: Jaarverslag 1981/82 ROC De Vlierd, p. 65-68
Wieling, H.
- Groeiverloop en graslandgebruiksplan. - In: PP-Magazine 13 (1983) 2:33
en Rompelberg, L. E. M., Overvest, J.
- Normen voor de voedervoorziening: tabellen (herz. uitg. behorend bij rapport PR no. 57). - Lely
stad: PR,1982.-92 p.
en Ennik, G. C. (1), Baan Hofman, T. (2), Altena, H. J. (4)
- Graslandproduktie zonder kunstmeststikstof op het bedrijf van de familie Cuperus te Boksum (Fr.).
- Wageningen: CABO, 1983. - (CABO-verslag; nr. 43)
Wisselink, G. J.
- Bedrijfseconomische resultaten van melkveestudiebedrijven in 1980/81 en 1981/82. - in: Boer en
Tuinder 37 (1983) no. 1827:60-61, Bedrijfsontwikkeling 14 (1983) 362-364
- De veebezetting per ha in de Nederlandse melkveehouderij.- in: CLO studiedagen 1983 p. 46-49
- Snijmais en bedrijfsresultaat op praktijkbedrijven. - In: Jaarverslag 1982 PR p. 69-71
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VOORDRACHTEN
Ir. P. B. de Boer
21 december - Het COAL-onderzoek. Periodiek overleg natuurbeschermingsconsulenten Utrecht,
30 personen.
31 augustus - Het COAL-onderzoek. Medewerkers bedrijfsontwikkeling belast met alternatieve
landbouw. Purmerend, 10 personen.
Ir. D. J. den Boer
8 oktober
6 januari
11 januari
27 januari
11 maart
6 mei

- De plaats van de stikstofproefbedrijven in de Nederlandse rundveehouderij. Meststoffenproducenten, Vaassen, 15 personen.
- Stikstofbemesting op grasland. Cursus grasland en voederwinning 1982-83, Zwolle,
15 personen.
- Objections against the UME-system. Hurley, 16 personen.
- Perspectieven voor de voederwaardeverbetering van stro door middel van ontslui
ten. Interview voor Radio Oost samen met ir. A. Steg.
- Ontsluiten van stro met ureum en ontsluiten van beheershooi met ammoniak. Resultatenvergadering LBNM, Wageningen, 35 personen.
- Nitraat in melk bij hoge en lage stikstofbemesting, Commissie van bijstand van
LBNM, Vaassen, 30 personen.

Irig. Tj. Boxem
9 september - Jongvee-opfok. Eli Lilly Benelux NV Lelystad, ca. 20 personen.
14 oktober
- De opfok en verzorging van kalf tot koe. Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting
„Berkhout", „Spanbroek", „O.W.-Friesland", Nibbixwoud, ca. 160 personen.
26 oktober
- De opfok van kalf tot koe. Kalveropfokcursus voor Plattelandsvrouwen, Kockengen,
ca. 30 personen.
8 november - Opfok van kalf tot melkkoe. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting „Texel", Den Burg,
ca. 75 personen.
21 oktober
- Koude opfok en huisvesting van fokkalveren. PAO-cursus van de Groep (l) Practici
Grote Huisdieren, Zeist, ca. 60 personen.
28 oktober
- Koude opfok en huisvesting van fokkalveren. PAO-cursus van de Groep (II) Practici
Grote Huisdieren, Zeist, ca. 60 personen.
4 november - Koude opfok en huisvesting van fokkalveren. PAO-cursus van de Groep (III) Practici
Grote Huisdieren, Zeist, ca. 60 personen.
11 november - Koude opfok en huisvesting van fokkalveren. PAO-cursus van de Groep (IV) Practici
Grote Huisdieren, Zeist, ca. 60 personen.
15 november - De opfok van kalf tot melkvaars. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting „De IJsselstreek",
LTB Waddinxveen, Holl. Mij van Landbouw, Afd. Moordrecht een Nieuwerkerk a/d
IJssel. Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 30 personen.
17 november - Goede opfok van kalf tot vaars. Instructiedag personeel Consulentschap Rundvee
houderij Hengelo, Vriezenveen.
23 november - Voeding en huisvesting van jongvee. Ver. voor Landbouwvoorlichting „Olst e.o.",
Olst, ca. 35 personen.
2 december - De voeding van het kalf van geboorte tot melkvaars. Rundveehouderijdag. Tubbergen, ca. 90 personen.
9 december - Van kalf tot koe. Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting: „Wyde Wormer, Wormer en
de Rijp" en „Waterland en Purmer"", Purmerend, ca. 110 personen.
15 december - Voeding van jongvee. Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting „Gooi-, Vecht en Amstelland" en „Nieuwer Amstel", Ouderkerk a/d Amstel, ca. 40 personen.
18 januari
- Actuele zaken bij opfok van kalf tot koe. Rundveehouderijdag. Vriezenveen, ca. 100
personen.
20 januari
- Huisvesting jongvee en actuele zaken rondom de opfok. Rundveehouderij studiedag
CAV Dongegebied, Dongen, ca. 150 personen.
26 januari
- Goede opfok is investeren met hoog rendement. Verenigingen voor Bedrijfsvoorlich
ting „Den Ham" en „Hellendoorn", Den Ham, ca. 70 personen.
27 januari
- De opfok van kalf tot koe. Kalveropfokcursus voor Plattelandsvrouwen, Wouden
berg, ca. 30 personen.
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3 februari
10 februari
23 februari
24 februari
1 maart
15 maart
13 april
3 mei

- Van kalf tot kalvende vaars. Voorlichtingsmiddag Cons. Hengelo. Beckum, ca. 90
personen.
- Actuele zaken rond opfok van vaarskalf tot kalfvaars. Verenigingen voor Bedrijfs
voorlichting „Bathmen", „Diepenveen" en „Holten", Dijkerhoek, ca. 180 personen.
- Ervaringen met huisvesting van jongvee in open stallen. CLO-studiedagen, Utrecht,
ca. 700 personen.
- Opfok van kalf tot kalfvaars. Boerenbelang Schiermonnikoog, ca. 20 personen.
- Grasland, de kurk waarop de veehouderij drijft. Beroepskring Agrariërs Friesland,
Friesche palen, ca. 30 personen.
- Verband voeropname en groei en totale opfok en latere in melkproduktie. Opfokkers
en leden Begeleidingscommissie Centrale Opfok Oost-Gelderland, Winterswijk, ca.
30 personen.
- Praktische zaken omtrent kalver- en jongveeopfok. Contactdag rundveevoorlichters
CeHaVe en DMV Campina, Veghel.
- Groei en voeropname in de opfok in relatie tot de latere melkproduktie. Deelnemers
Centrale Jongvee-opfok in Oostelijk Gelderland, Ruurlo, ca. 45 personen.

Dr. ir. D. C. M. Boonman
2 december - Praktisch ondernemen op de boerderij. Friese Maatschappij van Landbouw, Leeu
warden, 150 personen.
30 juni
- Landbouw in de informatiemaatschappij. Rijks Middelbare Landbouwschool, Zwolle,
200 personen.
8 september - Le développement technique de la production laitière aux Pays-Bas. Credit Agricole
St Lô, Amsterdam, 50 personen.
Ing. J. Brouwer
27 oktober
29 oktober
22 juni

- Melkwinningsonderzoek op de Waiboerhoeve. Begeleidingscie Melkwinning Cam
pina, Lelystad, 10 personen.
- Melkwinning op de Waiboerhoeve en het onderzoek. Meikwinningsadviseurs en
Werkgroep Melkwinning W.-Nederland, Waarder, ca. 55 personen.
- Reinigen bij lagere temperaturen. Deelnemers en begeleiders van een proef in het
Ormed gebied, Beuningen, 20 personen.

Ing. C. v. Bruggen
9 en
16 december - Wat kun je met gras. Cursus economische vorming gevestigde ondernemers, Gie
senburg, ca. 20 personen.
11 januari
- Het belang van een goed graslandgebruik in de bedrijfsexploitatie. Verenigingen
voor bedrijfsvoorlichting Hardenberg, Gramsbergen-Slagharen, 150 personen.
18 januari
- Bedrijfsmanagement-grasland gebruiken. Studieclub veehouderij Vierlingbeek e.o.,
30 personen.
20 januari
- Waarom een windmolen en de ervaringen met de plaatsing. Windmolen symposium
Holler, Lelystad, ca. 40 personen.
3 februari
- Actualiteiten op de Waiboerhoeve. Fok- en controlevereniging „Vooruitgang" Klundert, 30 personen.
3 februari
- De laatste ontwikkelingen op de Waiboerhoeve. Rundveehouderij studieclub, Zoelen
en omgeving, ca. 40 personen.
7 februari
- Fokkerij in de ontwikkeling van de moderne veehouderij. Fok- en controlevereniging
„De Eendracht" te Rips e.o., ca. 30 personen.
8 februari
- De Fokkerij en de moderne veehouderij. Vereniging voor veehouderijbelangen Z.W.
Drente, Koekange, 50 personen.
9 februari
- Wat kun je met gras als voedermiddel en hoe krijg je dat voor elkaar. Vereniging be
drijfsvoorlichting Enter-Rijsen-Wierden, 100 personen.
1 maart
- Rundveefokkerij in 't algemeen. Veeteeltstudieclub Dalfsen, 25 personen.
Ir. A. F. J. Bruggink
3 januari
24 februari
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- Ontwikkelingen in de paardenhouderij en de taak van het onderzoek daarbij. HLS
Dronten, 20 personen.
- Onderzoekprojecten Paardenhouderij. HAS Den Bosch, 10 personen.

25 april

- De landbouwvoorlichting en het landbouwkundig onderzoek ten behoeve van de
paardenhouderij. Jaarvergadering FNRS, Utrecht, 75 personen.
15 juni
- De paardenhouderij in Nederland. Specialisten CBI, Beek (L.), 10 personen.
1 augustus - Draf- en rensport met de economische recessie. Jaarvergadering van de VDRP, 50
personen.
Ing. W. J. Bruins
10 februari
23 februari

- Taak en werkwijze van het landbouwkundig onderzoek. Studenten Maatschappelijke
Biologie, Universiteit Utrecht, 15 personen.
- Drie keer daags melken, CLO-dagen, Utrecht, 400 personen.

W.ü. Buitink
5 januari
17 januari
24 april

Mestinjectieonderzoek. Loonwerkersdag Consulentschap Doetinchem.
Interview over mestinjectie. Radio Noord en Oost.
Stand van zaken van het onderzoek naar mestinjectie. Consulentschap Landbouw
werktuigen en Arbeid.
Interview over de praktische waarde van het injecteren van mest. Nieuwe Noordhol
landse courant.
Interview over perspectieven mestinjectie. Radio Noord Brabant.
Voor- en nadelen van mest injecteren. Opendag ROC Cranendonck.

22 juli
24 augustus
24 augustus

Ing. J. Corporaal
7 maart
8 maart
10maart
23 maart

- Bemonstering van snijmais. Contactcommissie teelt snijmais, ca. 25 personen.
- Bemonstering en partijmeting bij snijmaiskuilen. Regionale maisbijeenkomst Zwolle,
ca. 30 personen.
- Bemonstering en partijmeting bij snijmaiskuilen. Regionale maisbijeenkomst Tilburg,
ca. 20 personen,
- Voederwinning en conservering. Jonge Boeren CPJ-Steenwijk, oa. 20 personen.

Ing. H. van Dijk
11 november - Conservering en bewaring van ruwvoer. Cursus „Moderne Rundveehouderij", Sauwerd (Gr.), 25 personen.
14 december - Actuele ontwikkelingen bij de winning en bewaring van kuilvoer. Weidebouwdag in
Bedum, ca. 90 personen.
5 januari
- Sporen van boterzuurbacteriën in kuilvoer en melk, Melkwinningsdag Lichtenvoorde,
90 personen.
11 januari
- Kwaliteit kuilvoer en melk. Melkwinningscommissie Geldermalsen, 45 personen.
13 januari
- Sporen van boterzuurbacteriën in kuilvoer en melk. Melkwinningsdag Klarenbeek,
80 personen.
17 februari
- Inkuilen en bewaren van grote pakken. Studiegroep Kerk Avezaath, 30 personen.
18 maart
- Grote pakken; een betere manier van inkuilen? Ned. Ver. voor Techniek in de Land
bouw, Wageningen, ca. 100 personen.
31 maart
- a. Conserveringsprincipes en verliezen bij inkuilen,
b. Berekening van voeropslag.
Specialisten Voedervoorziening, Nijkerk, 25 personen.
2 mei
- Inkuilen en bewaren van grote pakken. Personeel CR Groningen, ca. 25 personen.
16 juni
- Conservering en bewaring van kuilvoer in verband met sporen van boterzuurbacte
riën. Jaarvergadering Regionaal Orgaan voor Melkhygiëne „Zuid Nederland", Veghel, ca. 200 personen.
21 juni
- Hoe grote pakken kuilvoer opstapelen en afdekken. Toelichting op voederwinningsdemonstratie te Maren-Kessel, ca. 4000 personen.
23 juni
- Resultaten praktijkonderzoek grote pakken kuilvoer. Vergadering specialisten Land
bouwwerktuigen en Arbeid, Wageningen, ca. 30 personen.
Ir. J. Doeksen
8,10maart - Perspectieven van Corn Cob Mix. Teeltspecialisten snijmais diverse consulent
schappen, Zwolle, 30 personen en Tilburg, 30 personen.
10 maart
- Bedrijfseconomische boekhouding voor vleesstieren. Praktijkschool Horst, 25 perso
nen.
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28,29 maart - Economies and farm management. IAC dairy course, Wageningen, 20 personen.
22 juni
- Graslandgebruik zonder melkvee; Perspectieven melkgeitenhouderij; Voorbeeldbe
groting zoogkoeien. Voorlichters vleesvee en schapen, Nijkerk, 25 personen.
H. Everts
8 december - Onderzoekresultaten voedingsonderzoek jongvee en melkvee. Fokstudieclub Giet
hoorn, 15 personen.
13 december - Praktische resultaten van het onderzoek op ROC Heino. Vereniging van bedr. voor
lichting, Nieuwleusen, 25 personen.
4 januari
- Resultaten grasland- en snijmaisonderzoek. Vereniging van bedr. voorlichting, Dalfsen, 60 personen.
20 januari
- Snijmaisonderzoek 1982 ROC Aver Heino. Vereniging van bedr. voorlichting, Giet
hoorn, 18 personen.
Ing. J. A. Gels
27 januari
9 februari
28 maart
25 april

- Onderzoekers naar nieuwe toepassingen van beton. Architecten en aannemers in
Oostelijk Gelderland, Doetinchem, ca. 140 personen.
- IMAG-onderzoek op het gebied van de paardenhouderij. Voorlichters paardenhouderij, Lelystad, ca. 10 personen.
- De bouw, plaatsing en ervaringen met sleufsilo's voor zelfvoedering. Leden maiskern, Beckum, ca. 60 personen.
- Proeven met erf- en wegverharding te Wageningen. Landbouwkundige afdeling van
de Hoofdafd. Bouwkunde van het IMAG, Wageningen, ca. 25 personen.

ing. J. v. Geneljgen
27 oktober

- Energiebesparing bij de bemesting. Agrarisch jongerenkontakt, 't Goy, 20 personen.

Ing. W. A. Heinsbroek
14januari

- Voeding en graslandgebruik voor paarden. Vriendenkring van de Welsh A pony, 50
personen.

Ing. A. G. Hengeveld
17,21 en
22 december - Betekenis van loonwerk voor het veehouderijbedrijf. Informatiedagen voor loonwer
kers en werktuigenverenigingen georganiseerd door CEBECO-Handelsraad, totaal
275 personen.
15 februari,
9,31 maart
en 18 april
- Mogelijkheden en ontwikkelingen bij de Deeladministratie Rundveehouderij. BTDen, Specialisten en Bedrijfsvoorlichters Zwolie, Assen, Groningen en Hengelo, totaal
ca. 80 personen.
J.W.F.Hljink
14 december - Verdringing van gras door krachtvoer en snijmais. HLS-studenten, Lelystad, 10 per
sonen.
10juni
- Beweiding van grasland, grasopname en verdringing van gras door bijvoeding.
Groep uit ontwikkelingslanden, Lelystad, 12 personen.
Ir. M. P. de Jong
24 september - Toekomstig onderzoek PR. Ned. Ver. van Mengvoederfabrikanten, Lelystad, 100
personen.
12 januari
- Het PR-onderzoek. B. en W. Lelystad + IWO, Lelystad, 15 personen.
17 maart
- Voeraankopen op de rundveebedrijven. Bunnik. Handelaren in stro, fourage en aard
appelen, 150 personen.
29 maart
- Organisatie en onderzoek PR. Werkbezoek Directie Veehouderij en Zuivel, Lelystad,
15 personen.
25 augustus - Nieuw PR-onderzoek voor de laatste 2 jaren. Consulenten Rundveehouderij, Lely
stad, 40 personen.
1 september - Gevolgen van de „vreemde" weersomstandigheden 1983. Prov. Raad voor de Bedrijfsontw. Friesland, Leeuwarden, 20 personen.
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Ing. J. A. Keuning
15 december - Bemestingsaspecten ten aanzien van P en K op het grasland. Commissie voor de
stikstofproefbedrijven Vaassen, 50 personen.
25 januari
- Fosfaat- en kalibemesting op het grasland. Stikstofproefbedrijfhouders + commissie,
Haren, 40 personen.
27 januari
- Bemestingsaspecten ten aanzien van fosfaat en kali op het grasland. Rundveehou
derijdag Epe/Heerde. Vaassen, 50 personen.
11 maart
- a) Fosfaatbemesting op grasland.
b) Stikstofbemesting op grasland en diergezondheid.
Resultatenvergadering LBNM, Wageningen, 30 personen.
6 mei
- Opneming van nitraatrijk kuilgras. Commisie van Bijstand LBNM Vaassen, 25 perso
nen.
Drs. R. Kommerij
15 december - Dierziekte-administratie op stikstofproefbedrijven. Begeleidingscommissie Stikstof
proefbedrijven, Vaassen, ca. 40 personen.
8 december - Ectoparasieten bij vee en de bestrijdingsmogelijkheden. Specialisten plantenziekten
en onkruidbestrijding in de landbouw, Wageningen, ca. 30 personen.
18 januari
- Hoe houd ik goede koeien? Gezamenlijke ver. voor bedrijfsvoorlichting Z.W.-Friesland, Oranjewoud, ca. 250 personen.
25 januari
- Hoe houd ik koeien? Gezamenlijke ver. voor bedrijfsvoorlichting Z.O.-Friesiand,
Drachten, ca. 300 personen.
25 januari
- Mastitispreventie en bestrijding. Verg. stikstofproefbedrijfhouders, Haren, ca. 40 per
sonen.
- Verkorting tussenkalftijd. Ver. Zwartbontfokkers W.-Brabant, Etten-Leur, ca. 120 per
29 maart
sonen.
25 augustus - Residu-onderzoek in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consulentenverga
dering PR, ca. 60 personen.
Ir. H. Korevaar
8 november - Graslandonderzoek ten behoeve van beheersgebieden. Personeelsbijeenkomst PR,
Lelystad, 65 personen.
2 maart
- Gras, uit oogpunt van natuur- en landschapsbeheer op het landbouwbedrijf N.V.W.y.
Nijkerk, 80 personen.
15 juni
- Onderzoek aan grasland met beperkingen ten behoeve van natuur en landschap.
Medewerkers CR Alkmaar en BBL N.-Holland„ Purmerend, 17 personen.
25 augustus - Onderzoek beheerslandbouw. Consulenten en ingenieurs rundveehouderij, Lely
stad, 35 personen.
31 augustus - Onderzoek grasland met beperkingen. Coördinatoren Alternatieve landbouw, Pur
merend, 20 personen.
Dr. Ir. A. Kuipers
11 oktober

- Opmars computer op boerenbedrijf in VS. Indrukken van een studiereis, PR Lely
stad.
12 oktober
- Huiscomputer. Economieleraren MLS'en, PR Lelystad, 20 personen.
18 oktober
- Eeonomisch-technische aspecten van de computer op het melkveebedrijf. Bijeen
komst Bedrijfssynthese-LEI, PR Lelystad.
9 november - Economisch-technische aspekten van de computer op het melkveebedrijf. Bijeen
komst Besturen en medewerkers ROC's, Woerden, 40 personen.
29 november - Begeleidingssystemen. Personeelsbijeenkomst, Consulentschap voor de Rundvee
houderij Groningen, 40 personen.
18 januari
- Hoe krijgt men een meer rendabele koe? Voorllichtingsdagen Z.W.-Friesland, Oran
jewoud, 250 personen.
25 januari
- Hoe krijgt men een meer rendabele koe? Voorlichtingsdagen Z.O.-Friesland, Drach
ten, 300 personen.
1 maart
- Begeleidingssystemen in de USA. Contactcie. Begeleidingssystemen, PR Lelystad.
3 maart
- Fokkerijgegevens. Cursus „Wie schrijft die blijft", Utrechts Agrarisch Jongeren Con
tact, IVO Zeist, 35 personen.
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Open (zater)dag PR 1983 op de Waiboerhoeve, zo'n 4000 belangstellenden.

10 maart

- Mogelijkheden van informatie voor bedrijfsbeheer. Zoötechnische Vereniging, Ree
horst, Ede, 220 personen.
8 april
- Landbouw en techniek, mogelijkheden en onmogelijkheden. Provinciale Raad van
de Bedrijfsontwikkeling, Utrecht, 35 personen.
11 april
- Mogelijkheden van info voor de melkveehouder. Personeelsbijeenkomst PR Lely
stad, 80 personen.
21 april
- Economie aspects of electronic dairy herd management systems. Symposium „Auto
mation in Dairying", IAC, Wageningen, 100 personen.
30 april
- Begeleidingssystemen. Personeel Hendrix Boxmeer, Waiboerhoeve. Lelystad.
1 juni
- Toepassing van genetica in de veehouderij. Biologisch Centrum, RU Groningen, 30
personen.
22 augustus - Economische aspecten van de stierkeuze. Themamiddag PR, Lelystad, 55 perso
nen.
8 september - Economische waardering van enkele kengetallen voor de fokkerij. Bijeenkomst Be
drijfstakdeskundigen, PR Lelystad, 60 personen.
8 september - De computer in de landbouw. Bijeenkomst Boerderij-bouwspecialisten, IAC, Wageningen, 50 personen.
26 september - Fokkerijonderzoek. Themamiddag, PR Lelystad, 40 personen.
27 september - Stierenkeuze. Donateursdag PR, Meerpaal Dronten, 1400 personen.
29, 30
september
- Stierenkeuze. Scholendagen PR, Meerpaal Dronten, 1200 en 1100 personen.

Mw. ing. A. F. Laeven
28 september - Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst, Donateursdag PR, Dronten, 800
personen.
29 september - Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst, Scholendagen PR. Dronten, 1000
en 1400 personen.
21 oktober
- Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst. Specialisten Voedervoorziening,
Nijkerk, 35 personen.

118

30 november - Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst. Nederlandse Vereniging voor
Weide- en voederbouw, Nijkerk, 60 personen.
25 januari
- Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst, Stikstofproefbedrijven, Haren
(Gr.), 30 personen.
4 februari
- Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst, Consulentschap Arnhem, Putten,
25 personen.
23 maart
- Graslandgebruikssystemen en Arbeidsopbrengst. Bedrijfstakdeskundigen, Wageningen, 50 personen.
31 augustus - Optimale afleveringsgewicht van vleeskalveren, Specialisten Vleesvee, Nijkerk, 25
personen.
Introductie Program Planning, Lelystad
27 januari
9 februari
24 februari
1 maart
17 maart
30 maart
7 april
13 april
14 april
21 april

-

Consulentschappen Algemene Dienst, 30 personen.
Bedrijfstakdeskundigen, 45 personen.
Ingenieurs van de Consulentschappen Rundveehouderij, 20 personen.
Specialisten Boerderijbouw en -inrichting, 20 personen.
Specialisten Rundveeverbetering, 20 personen.
Specialisten Bodem en bemesting, 20 personen.
Specialisten Landbouwwerktuigen en arbeid, 20 personen.
Specialisten Plantenziekten en onkruidbestrijding, 20 personen.
Specialisten Melkwinning, 20 personen.
Specialisten Voedervoorziening, 20 personen.

A. W. F. Leusink
1 oktober

18 maart
13 april

- Graslandgebruik, graslandopbrengsten en bedrijfsvoering op bedrijven met aanpas
singen ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer. Contactgroep COAL-onderzoek Waterland, Purmerend, 15 personen.
- Resultaten verwerking graslandgebruikskalenders. Contactgroep COAL-onderzoek
Waterland, Purmerend, 17 personen.
- Resultaten verwerking graslandgebruikskalenders en bedrijfsvoering op bedrijven
met aanpassingen t.b.v. natuur- en landschapsbeheer. Medewerkers Staatsbosbe
heer, Bodegraven, 7 personen.

Ir. W. Luten
8 september - Yield response and nitrate accumulation of herbage by injection of cattle slurry in
grassland. EGF-meeting, Reading ca. 100 personen.
29 oktober
- Behandeld gras als een echt gewas. Agrado 1982, Doetinchem, ca. 300 personen.
26 november - Stand van zaken drijfmestonderzoek Onderzoekscommissie Aver Heino, Heino, ca.
20 personen.
25 januari
- Actuele graslandvernieuwing. CAF-loonwerkersbijeenkomst, Drachten, ca. 100 per
sonen.
1 februari
- Graslandvernieuwing en opbrengst. CR Doetinchem + Ver. v. Bedr. voorl. Didam,
ca. 100 personen.
2 februari
- Graslandvernieuwing en opbrengst. CR Doetinchem + Ver. v. Bedr. voorl. Toldijk,
ca. 100 personen.
8 februari
- Graslandvernieuwing en opbrengst. CR Doetinchem + Ver. v. Bedr. voorl. Barchem,
ca. 240 personen.
9 februari
- Graslandvernieuwing en opbrengst. CR Doetinchem + Ver. v. Bedr. voorl. Lichten
voorde, ca. 140 personen.
10 februari
- Standweiden. Studieclubs Wanroy en Mill, St. Hubert, ca. 75 personen.
22 februari
- Graslandvernieuwing en de praktische problemen daarbij. Rundveehouderijdag
Oost-Betuwe, Eist, ca. 50 personen.
24 februari
- Gülle-anwendung auf dem Grünland in den Niederländen. Grünlandtag Weser-Ems,
Oldenburg, ca. 500 personen.
2 maart
- Welke mogelijkheden zijn er nog voor produktieverhoging van het grasland. NVWV
(Ned. Ver. v. Weide- en Voederbouw), Nijkerk, ca. 75 personen.
16 maart
- Inzaai en drijfmestaanwending bij grasland. Ver. tot voorlichting van de zelfstandige
molenaar (VVM), Deventer, ca. 30 personen.
15 juni
- Fourrages grossiers aux Pays-Bas. Eurovert, La Menitré, France, ca. 30 personen.
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4 juli

- Mengselkeuze bij herinzaai van grasland. Consulentschap voor de Rundveehoude
rij, Hengelo. Borne, ca. 25 personen.
27 september - Voer- en melkkwaliteit. Donateurs PR, Dronten, ca. 1400 personen.
29 september - Voer- en melkkwaliteit. Scholieren HAS/MAS, Dronten, 1150 personen.
30 september - Voer- en melkkwaliteit. Scholieren HAS/MAS, Dronten, 1250 personen.
13 oktober
- The utilisation of slurry N on intensive grassland farms. EC-Workshop on „Nitrogen
fluxes in intensive grassland systems". Wageningen, ca. 30 personen.
Ir. A. B. Meijer
7 oktober
10 november
25 november
30 november
1 december
2 december
7 januari
10 februari
25 april
2 mei
14 juni

-

Actualiteiten in de veevoeding. Voorlichters van Koudijs, 25 personen.
Melkveevoeding. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Den Ham, 40 personen.
Grasopname door weidend melkvee. Specialisten voedervoorziening, 40 personen.
Grasopname en bijvoeding, Ned. Ver. voor Voeder- en Weidebouw, 80 personen.
Actuele voedingsaspecten voor Melkvee. Coöperatie Gelderland, 200 personen.
Actuele voedingsaspecten voor Melkvee. Coöperatie Gelderland, 150 personen.
Moderne inzichten in de rundveevoeding. Voorlichtingsdag Wychen, 150 personen.
Actualiteiten in de veevoeding. Voorlichters CEBECO, 20 personen.
Bijvoeding in de zomer, Instructeurs Praktijkschool Oenkerk, 40 personen.
Voersystemen. Themamiddag PR, 30 personen.
Resultaten „flatfeeding". Onderzoekcommissie Cranendonck, 10 personen.

Ir. D. Oostendorp
24 november - Waarom identificatie en vleesindex bij het uitgangsmateriaal. Studiedag CHV,
Roosendaal, ca. 120 personen.
25 november - Hoe is de vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse veestapel te behouden.
Verg. Consulenten Rundveehouderij, Ede, ca. 50 personen.
26 november - De vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse veestapel. Sectie Blaarkop van
PBR Zuid-Holland, Bodegraven, 60 personen.
30 november - Invloed van het Amerikaanse bloed in de mesterij en de melkveehouderij. CBTB afd.
Harderwijk/Hierden, Hierden, 20 personen.
2 december - Waarom identificatie en vleesindex bij het uitgangsmateriaal. Studiedag CHV,
Veghel, 170 personen.
8 december - ls er behoefte aan kalveridentificatie en een vleesindex in de Nederlandse melkvee
houderij. Studiedag Veeteeltvereniging N.A. Zwartbonten, Flevohof, 400 personen.
10 december - Perspectieven van de Nederlandse rund- en kalfsvleesproduktie. Belgische meng
voederfabrikanten, Lelystad, 20 personen.
5 januari
- Parasitologie in het algemeen. Rondetafelgesprek op initiatief van Pfizer BV Heelsum, 12 personen.
6januari
- Vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse veestapel. Veehouderijconferentie
van de Nederlandse CBTB, Nijkerk, 140 personen.
21 januari
- Betekenis en ontwikkeling van de vleesproduktiegeschiktheid bij MRIJ-dieren. Coop.
Ver. voor Rundveeverbetering „Midden-Brabant" Heivoort, 120 personen.
17 februari
- Wat zijn de gevolgen van het gebruik van Holstein-Friesianstieren voor de vleespro
ducenten en wat kan men hier aan doen. Voorlichtingsdag CR Arnhem, Harfsen, 100
personen.
17 februari
- De vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse veestapel. OLM afd. Kampen,
20 personen.
25 februari
- Wat mogen de rund- en kalfsvleesproducenten in de komende jaren verwachten.
Limburgse Ver. van Vleesveehouders, Baexem, 120 personen.
2 maart
- Wat zijn de gevolgen van het gebruik van Holstein-Friesianstieren voor de vleespro
ducenten en wat kan men hier aan doen. Voorlichtingsdag voor de kalfsvleesproduk
tie, Harfsen, 30 personen.
3 maart
- De perspectieven voor de vleesproduktie en de mogelijkheden om vanuit de melk
veehouderij daaraan te voldoen. Alg. Vergadering Ver. voor het MRIJ-ras te Gel
derland en Overijssel/IJsselmeerpolders, Barchem, 250 personen.
9 maart
- Achtergronden en gebruik van de vleesindex. Besturen Bonden Rundveefokkerij,
Ver. voor Rundveeverbetering en Kl-verenigingen in N.-Brabant, Heivoort, 80 perso
nen.
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11 mei

10 juni
27 juli

- Ontwikkelingen op het gebied van de I. en R.-regeling nuka's en het gebruik van Piemontese stieren. Landelijke vergadering besturen Veeverbeteringsorganisaties
Utrecht, 40 personen.
- Introductie van het I. en R.-systeem voor nuka's. Persconferentie, Barchem, 40 per
sonen.
- Preventive measures to control intestinal parasites in grazing young stock. EEG Se
minar on „Beef from Grass", Ashford (Engeland), 40 personen.

Dr. Ir. A. Osinga
11 januari
en 2 maart

- De vruchtbaarheid van onze koeien. CAF-rundveehouderijdag, Drachten, ca. 300
personen, idem voor ACECO-rundveehouderijdag, Groningen, ca. 150 personen.

Ing. J. Overvest
12 oktober

- Werken met computerprogramma's voor het maken van overzichten-voedervoorzie
ning. Regionale Specialistenvergadering voedervoorziening, Lelystad, 20 personen.
21 oktober
- Graslandgebruikssystemen in Bedrijfsverband. Verg. Specialisten voedervoorzie
ning, Nijkerk, ca. 25 personen.
30 november - Graslandgebruikssystemen en mogelijke toekomstverwachting. Nederlandse Ver
eniging voor Weide en Voederbouw, Nijkerk, 60 personen.
7 februari
- Graslandgebruikssystemen met eigen mechanisatie of loonwerk, ABTB, Kuinne, 25
personen.
9 maart
- Bemesting op grasland en normen voor de voedervoorziening. Voorlichters UTD,
Akkrum, 20 personen.
30 mei
- Introductie Normen voor de voedervoorziening. PR + IWO, Lelystad, 30 personen.
3 juni
- Graslandgebruikssystemen in bedrijfsverband. Studiedag leraren weidebouw MAS.
Ureterp, 30 personen.
6 juni
- Voedervoorziening bij Jerseys. Themamiddag Jerseys in bedrijfsverband. Lelystad,
40 personen.
16 juni
- „Terug naar af", Normen voor de voedervoorziening. Specialisten Voedervoorzie
ning, Mechelen (L.), 25 personen.
Ing. L. E. M. Rompelberg
12 oktober

- Variaties op normen voor de Voedervoorziening. Reg. verg. Specialisten voeder
voorziening, Lelystad, 20 personen.

26, 27, 28
oktober

- Formules voor de analyse van voerverbruik en voerkosten. Reg. verg. BTD en Spe
cialisten Voedervoorziening Tilburg, Nijkerk en Leeuwarden, 20,35 en 30 personen.
18 november - Graslandgebruikssystemen en Voedervoorziening. Cursus moderne rundveehoude
rij Sauwerd, 25 personen.
7,16,28
december
- Welk graslandgebruikssysteem past op uw bedrijf. CHV-studiedagen, 150,180, 270
personen.
6,18 januari - Idem, 190 en 190 personen.
24 februari
- Idem, 130 personen.
8,10 maart - Idem, 95 en 170 personen.
9 december - Graslandbeheer en gebruik. Rundveehouderijdag, Wommels, 230 personen.
15 december - Aanpak voor problemen op stikstofproefbedrijven. Commissie voor Stikstofproefbe
drijven. Vaassen, 45 personen.
21 december - Beweidingssystemen in relatie tot veebezetting. Rayon Valkenswaard, Bergeijck, 57
personen.
5 januari
- De invloed van het beweidingssysteem op het inkomen van de melkveehouder. Al
phen, 110 personen.
11 januari
- Standards for fodder supply and practical application on the dairy farm. UME-discussie Hurley (Engeland), 15 personen.
25 januari
- Beweidingssystemen- toegepast op de stikstofproefbedrijven. Haren, 45 personen.
26 januari
- Graslandbenutting, Grotegast, 80 personen.
27 januari
- Bijvoeding in de weide. Vaassen, 70 personen.
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1,2, 8,9
februari
18 februari
23 februari
7 maart
9 maart
16 maart
24 maart
31 maart
12 april
14 april
18 april
20 april
juni
28 juni

- Graslandgebruik en opbrengst, Didam, Toldijk, Barchem en Lichtenvoorde, 130, 80,
250 en 130 personen.
- Graslandgebruikssystemen en de praktische toepassing. Coöp Winterswijkse Landbouwbond, Winterswijk, 90 personen.
- Grote verschillen in de voedervoorziening op praktijkbedrijven. CLO-studiedag, 700
personen.
- Doel, nut, gebruik en uitwerken van de graslandgebruikskalender. Dienstvergadering
CR Doetinchem, 30 personen.
- Graslandgebruikssystemen en de praktische toepassing. CHV-Noord. Goor, 60 per
sonen.
- Bemesting en gebruik van grasland. WM-contactmiddag, Deventer, 25 personen.
- Bemesting en beweiding grasland. Planning voor de voedervoorziening. UTD Voor
lichters Zuid-Midden, Maarssen, 15 personen.
- Voederwinning, conservering en bewaring in rapport 57. Specialisten voedervoorzie
ning, Nijkerk, 30 personen.
- Graslandgebruik in bedrijfsverband. Voorlichtingsmiddag Weerselo, 180 personen.
- Welk graslandsysteem geniet voorkeur. Bijeenkomst voorlichters coöperaties
(WLC). Arnhem.
- Normen voor de Voedervoorziening. CR Hengelo, 25 personen.
- De voedervoorziening bij gebruiksbeperkingen op grasland. Medewerkers BBL, 30
personen.
- Achtergronden van normen voor de Voedervoorziening. Specialisten Voedervoorzie
ning, Megechelen, 25 personen.
- Praktische toepassingsnormen voor de Voedervoorziening, CR Hengelo, 25 perso
nen.

Ir. S. Schukklng
mei (2x)
juni (2x)

- Internationale cursus Veehouderij. IAC, Wageningen, ca. 24 personen.
- Cursus voor farm managers uit Tanzania en Sri Lanka, PR Lelystad, 12 personen.

Drs. J. W. Seinhorst
7 oktober
28 oktober
21 december
18 januari
23 februari
15 april
3,4 mei
11 mei
3 juni
4 juli

Actuele ziekten en aandoeningen bij melkvee. Voorlichters CVI, Leersum, 20 perso
nen.
Bestrijding van schurft, luis en vliegen bij rundvee. Specialisten CAD Gewasbe
scherming, Ede, 15 personen.
Demonstratie aanbrengen van bestrijdingsmiddelen op rundvee. Specialisten CAD
Gewasbescherming, Lelystad, 20 personen.
Hygiëne en stalbouw. Specialisten CAD Boerderijbouw, Wageningen, 40 personen.
Vliegen- en schurftbestrijding bij rundvee. CLO-dagen, Utrecht, 300 personen.
Demonstratie aanbrengen van bestrijdingsmiddelen op rundvee, i.s.m. CRA Assen,
Beilen, 40 personen.
Ziekten van het kalf. IAC cursus, Wageningen, 30 personen
Ectoparasieten bij rundvee. Fac. diergeneeskunde, Inwendige ziekten, Utrecht, 20
personen.
Kalverziekten, Deelnemers Dairy management course, Lelystad, 12 personen.
Ecto- en endoparasieten bij rundvee. Consulentschap Groningen, 30 personen.

Ing. E. A. A. Smolders
31 januari

- Ademhalingsonderzoek op 16 manegebedrijven. Manegehouders en medewerkers,
Utrecht, 25 personen.

Ir. P.U.M. Snijders
8 februari
11 april
20 april
2 mei
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- Energiegebruik in de melkveehouderij. PAO-cursus energie Wageningen, ca. 25
personen.
- Opzet nieuwe afdeling 4. Themamiddag PR, ca. 30 personen.
- Energiegebruik in de melkveehouderij. Themamiddag milieuvriendelijke landbouw,
Lelystad, 20 personen.
- Technische aspecten van voersystemen. Themamiddag PR Lelystad, 30 personen.

30 mei

- Methode van voerverstrekking in relatie tot de droge-stofopname. Hendrix Veevoe
ders, Lelystad, ca. 20 personen.

H. J. C. M. Sturkenboom
11 januari
26 januari

- De waarde van likblokken in de Schapenhouderij, Studiedag CHV Veghel, Roosen
daal, 130 personen.
- De waarde van likblokken in de Schapenhouderij, CHV Veghel, Veghel, 170 perso
nen.

Drs. P. B. R. Thiemann
12 oktober
7 maart
2 mei

- De automatisering van het bedrijfseconomisch advies, MAS-leraren, Lelystad, ca. 25
personen.
- Alternatieven voor een nieuwe opzet van afdeling 4, CRW, bedrijfseconomisch be
zien. Themamiddag PR, Lelystad, 30 personen.
- Voersystemen in bedrijfsverband. Themamiddag PR, Lelystad, ca. 30 personen.

Ing. J. Visch
28 september - Resultaten fokkerij-onderzoek op de Waiboerhoeve. Donateursdag PR, Dronten,
800 personen.
30 september Idem, Scholendagen PR, Dronten, totaal 2500 personen,
en 1 oktober 3 december - Fokkerij in relatie tot de bedrijfsvoering. PBR Gelderland, Westervoort, ca. 150 per
sonen.
20 januari
- Nieuw onderzoek op de Waiboerhoeve. Ver. voor Veehouderijbelangen „Ede en om
streken", 85 personen.
3 maart
- Fokkerij in relatie tot de bedrijfsvoering. Ver. voor Veehouderijbelangen, Lichten
voorde, 85 personen.
Ir. H. Wieling
6 oktober
7 oktober
26, 27 en
28 oktober
12 januari

- Het optimale melkveebedrijf. Cons. Rundveehouderij Arnhem, Putten, 15 personen.
- Idem. Voorlichters coöperaties Arnhem, 150 personen.
- Analyse voerverbruik met behulp van computerprogramma. Regionale vergaderin
gen met btd'ers en specialisten voedervoorziening, Leeuwarden, Tilburg, ca. 15 per
sonen.
- Goed graslandgebruik is ook een basis voor goede uitkomsten in de veehouderij.
Ver. Bedrijfsvoorlichting, Barneveld, ca. 150 personen.
Introductie program-planning, Lelystad

14 januari
27,28
januari
9,10
februari
24 februari
17 maart
30 maart
7 april
13 april
14,15 april
21, 22 april
3,4 mei
10,11 mei
25, 26 mei
1,2 juni
24 augustus
1 maart

- Proefgebiedgroep Arnhem.
- Consulentschappen Algemene Dienst, 30 personen.
-

Bedrijfstakdeskundigen, 45 personen.
Ingenieurs Consulentschappen, 20 personen.
Specialisten Veeverbetering, 20 personen.
Specialisten Bodemaangelegenheden, 30 personen.
Specialisten Landbouwwerktuigen en Mechanisatie, 20 personen.
Specialisten Plantenziekten, 20 personen.
Specialisten Melkwinning, 20 personen.
Specialisten Voedervoorziening, 20 personen.
Regio Overijssel en Gelderland.
Regio Friesland, Groningen en Drenthe.
Regio Limburg, Brabant en Zeeland.
Regio N.-en Z.-Holland, Utrecht.
Nieuwe bedrijfsvoorlichters.

- Analyseren Deelboekhouding overzichten Voedervoorziening. Contactcommissie
„Ontwikkeling Begeleidingssystemen voor Veehouderijbedrijven", Lelystad, 10 per
sonen.
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2 maart
3 maart
20 april
30 mei
31 mei
25 augustus

- De 10.000 liter hier in bedrijfsverband Ned. Vereniging Weide- en Voederbouw, Nijkerk, 80 personen.
- Graslandgebruikssystemen. Studieclub Morgen, Heereveen, 30 personen.
- Technisch-economische effecten van beheersmaatregelen op de agrarische be
drijfsvoering. Ingenieurs Onderzoek LD, Utrecht.
- Normen voor de Voedervoorziening. Personeel PR en IVVO, Lelystad, 30 personen.
- Instructie Program Planning. Personeel PR en IVVO, Lelystad, 25 personen.
- Computerprogramma's op het PR. Verg. Consulentschappen en Ingenieurs, Lely
stad, ca. 40 personen.

Ir. G. J. Wisselink
24 november - Financiële resultaten in de melkveehouderij. Rundveehouderijdag Prov. Utrecht,
Houten, 150 personen.
23 februari
- De veebezetting per ha in de Nederlandse melkveehouderij. CLO-dagen Utrecht,
250 personen.
10 maart
- Kan onze melkveestapel nog groeien? Den Haag Afdeling Landbouw LEI, 30 perso
nen.
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Prijs / 15,Verkrijgbaar bij het Proefstation PR, Runderweg 6,
8219 PK Lelystad,
door storting op giro 2307421 met vermelding: PR 1983
Druk: Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen, Wageningen
Januari 1984

