Test

Ook de kleine strooiseltest bewijst: Goedkoop zaagsel voldoet prima
De prijs daarvan is binnen een jaar met
35 cent per 27 kg zak gestegen.

strooisel. Net als de andere strooiselsoorten
moest het bewijzen of ze de prestaties van
het eersteklas zaagsel, of zelfs het erg goedkope dennenzaagsel uit de test van vorig
jaar konden evenaren. De prijs van het zaagsel is vergeleken met vorig jaar een cent
gestegen. Dat komt doordat er veel zaagsel
verbrand wordt om energie op te wekken.
Koolzaadstro is nog steeds schaars. De kans
is groot dat het nog schaarser wordt naarmate er meer biodiesel wordt geproduceerd.

ergeleken de onderzoekers van het
Lagekostenbedrijf op De Waiboerhoeve in Lelystad vorig jaar acht
verschillende strooiselsoorten met elkaar,
dit jaar bekeken ze er in eerste instantie
vier. Eerste- en tweedeklas zaagsel maar ook
gemalen en gehakseld stro van leverancier
Agrifirm. Tegen het eind van de proef kwam
daar nog geschoond vlasstrooisel van leverancier Fikse bij. Dat zou voornamelijk minder stoffig zijn dan het vorig jaar bekeken

V

• Dikker bed?
Ook deze keer lieten de medewerkers van het
Praktijkonderzoek steeds drie boxen naast
elkaar met dezelfde strooiselsoort vullen. Een
30 cm hoge plank deed dienst als tussenschot.
Zo werd een dik bed strooisel gemaakt en blijven de soorten van elkaar gescheiden. Tijdens
het melken werden mest en vuil strooisel
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Economisch
gewicht per zak (kg)
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Lelystad een kleine strooiseltest. Ze vergeleken eerste en tweede klas zaagsel en gemalen en gehakseld stro met
elkaar voor het gebruik in diepstrooiselboxen. De conclusie van vorig jaar wordt ook nu onderstreept; goedkoop
is geen duurkoop.
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Een jaar na de grote zaagseltest hielden de onderzoekers van het Lagekostenbedrijf van ASG Veehouderij in
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Grote strooiseltest 2005

Kleine strooiseltest 2006

0,12
0,35

0,15
0,39

0,16
0,65

0,14
0,42

0,14
0,42

*) NB = niet bekend

Eindoordeel
Uit de resultaten van de kleine strooiseltest die in de eerste maanden van dit jaar werd gehouden, blijkt dat B-keuze zaagsel het goedkoopst in gebruik is.
Daarna volgt het geschoonde Fikse vlas. Tarwestro valt vooral goed in de smaak bij de koeien, ze liggen er graag in. Een vergelijking met vorig jaar is moeilijk
te maken. Toen werd beduidend minder strooisel gebruikt. Wel is duidelijk dat de melkkoeien een koolzaadbed verkiezen boven een strobed. Ook de resultaten
van de test uit 2005 zijn doorgerekend met de prijzen van 2006. Voor de meeste strooisels komt daar nog 6% BTW bij. Alleen voor zaagsel is dat 19%.

Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen
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Eersteklas zaagsel
Eersteklas zaagsel deed dit
keer vooral dienst als referentiestrooisel. Vorig jaar keken
de onderzoekers immers ook
al naar het materiaal. Toen
bleek dat, na dennenzaagsel,
het goedkoopste te zijn. En dat
is ook nu het geval. Het kost
16,5 cent per kg en wordt
geleverd in zakken van 20 kg.
Anderhalve cent meer dan
vorig jaar. Het neemt na anderhalf uur in een bak water te
hebben gelegen 3 keer zijn
eigen gewicht aan vocht op.
Na 5,5 uur is dat 3,4 keer.
Helaas komt er ook vocht in

het zaagsel als het buiten
staat, zonder dat het afgedekt
is. Omdat het zaagsel in de overigens handzame zakken wordt
geblazen, zijn ze namelijk voorzien van kleine gaatjes waar de
lucht door kan ontsnappen.
Daardoor komt vocht gemakkelijker naar binnen. In de boxen
liggen door de hoge vochtopname plakkaten strooisel, die echter gemakkelijk te verwijderen
zijn. Het verbruik is verbazend
hoog, zeker in vergelijking met
vorig jaar; 4 kg per box per dag.
De koeien vonden het zaagsel
ook dit keer niet zo fijn als de

Tweedeklas zaagsel
Tweedeklas zaagsel is vooral
goedkoop. Het kost maar 11,8
cent per kg. De kwaliteit varieert echter per levering sterk.
Zit er de ene keer veel stof in
de handzame 20 kg zakken,
de andere keer is dat bijna niet
het geval. Datzelfde geldt voor
rode stukjes hout. Dit kan duiden op een hoger aandeel hardhout, maar ook op een groter
percentage schors. Dat laatste
kan weer bacteriën zoals Coli
en Klebsiella bevatten omdat de
bomen over de grond worden
gesleept na het kappen.

In ontstofte zakken zit volgens de
leverancier 18 kg zaagsel. De zakken zijn goed te gebruiken en ook
de ligboxen waarin het zaagsel
ligt, zijn goed schoon te houden.
Er komen weinig plakkaten mest
voor. En dat merk je tijdens het
schoonmaken. Het verbruik is
dan ook een kilo lager dan bij
eersteklas zaagsel het geval is.
De vochtopname van het natte
tweedeklas zaagsel is immers
van nature lager. Het neemt na
anderhalf uur 2,8 keer zijn eigen
gewicht op. Hoewel de koeien
niet kunnen kiezen tussen de

Gehakseld tarwestro
Gehakseld tarwestro is iets
goedkoper dan zaagsel en kost
14,4 cent per kg. Het stro is
ongeveer 8 cm lang en zit normaliter in grote zakken van
25 kg. En die zakken maken het
werken lastig. Er zit weinig stof
in het stro. Wel kent het een
groot volume waardoor de
koeien het stro snel uit de boxen
werken. Daardoor is het beton
snel zichtbaar en er zou dus
veel gebruikt worden. Mest en
urine vormen grote plakkaten
waardoor de boxen snel vuil
worden. Het neemt na ander-
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half uur slechts 2,9 keer zijn
eigen gewicht aan vocht op. Dat
is beter dan vlas, maar slechter
dan eersteklas zaagsel. Na 5,5 uur
blijkt het iets meer vocht op te
nemen dan zaagsel. In het verbruik is dat alles niet terug te
zien. Uiteindelijk zorgt dat voor
een verbruik van ‘slechts’ 2,9 kg
per box per dag. De koeien hielden van het gehakselde stro. Ze
wroeten er zelfs met hun kop in
en lagen graag in de boxen. Of
het stro gemalen of gehakseld is,
maakt hen niet uit.

Koe*** Boer*** Portemonnee***

andere strooiselsoorten. Ze
lagen niet zo graag in de boxen
met het eersteklas zaagsel.

voorkeur voor dit strooiselsoort
boven eersteklas zaagsel.

Koe*** Boer*** Portemonnee***

Het enige verschil tussen gemalen of gehakseld tarwestro is
de lengte van het materiaal.
Gemalen tarwestro is ongeveer
2 tot 4 centimeter lang. Daardoor zit er iets meer stof in dan
in gehakseld stro. De prijs is
gelijk aan het gehakselde stro
en het materiaal wordt in
dezelfde onhandig zware zakken geleverd. De vochtopname
is erg hoog. Na anderhalf uur
neemt het 3,2 keer zijn eigen
gewicht op. Dat is zelfs meer
dan eerste klas zaagsel. Het
neemt dus ook sneller vocht

• Koematras

Uiteindelijk blijkt tijdens deze test tweedeklas
zaagsel, het goedkoopste strooisel. Bedrijfsboer Roel Withaar van het Lagekostenbedrijf
weet dat melkveehouders terughoudend zijn
met het gebruik van dit soort zaagsel. Het zou
uierontsteking in de hand werken omdat er
meer bacteriën in het strooisel huizen.
“Maar als je weinig problemen hebt dan
kan dit goedkope strooisel volgens mij geen
kwaad”, meent Withaar. Overigens is het
gebruik van tweedeklas zaagsel nog steeds
duurder dan dennezaagsel, dat vorig jaar
zo goed uit de test kwam.

Door tweedeklas in plaats van eersteklas zaagsel te gebruiken is volgens deze test per dag
dertig cent per box per dag te besparen.
Per jaar en bij 180 dagen weidegang, waarbij
de box minder vaak ingestrooid hoeft te
worden, bedraagt het verschil 80 euro per
diepstrooiselbox. Heb je in een stal 80 boxen,
dan bespaar je dus 6.400 euro. Dat neemt
overigens niet weg dat je uiteindelijk per
box per jaar zelfs in het goedkoopste geval
96 euro aan strooisel kwijt bent. •

op dan gehakseld tarwe stro. Wel
plakt het stro aan het beton en
moet je extra aandacht besteden
aan het schoonhouden van de
boxen. Het verbruik is net zo
hoog als van gehakseld stro, maar
beduidend lager dan bij eerste
klas zaagsel het geval is. Toch is
ook dat genoeg om een verstopping teweeg te brengen bij de
zodebemesters die de mest van
het Lagekostenbedrijf uitreden.
Zoals gezegd liggen de koeien
liever in een box met stro dan in
een met zaagsel. Hoewel ze op het
eerste gezicht liever kiezen voor

Fikse vlas
Het vlasstrooisel dat leverancier
Fikse beschikbaar stelde was ontdaan van stof. Dat is prettig voor
iedereen die met het strooisel
werkt, maar vooral een uitkomst
voor veehouders met een stofallergie. De 18 kg zakken zijn
handzaam. Zolang ze tenminste
niet nat zijn. Dan glijden ze uit
je handen. Het geschoonde vlas
is weliswaar iets duurder dan
stro, maar goedkoper dan eersteklas zaagsel. Het kost 15,3 cent
per kg. Dat is overigens een stuk
goedkoper dan het gangbare
vlasstrooisel dat vorig jaar werd
getest en 22 cent per kg kostte.

Oordeel:
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• Tweedeklas zaagsel

Gemalen tarwestro

Koe*** Boer*** Portemonnee***

twee zaagselsoorten, hebben de
bedrijfsboeren een duidelijke

gedurende 110 dagen uit de box gekrabd en
vervolgens aangevuld. Opvallend is dat dit
keer meer strooisel werd gebruikt dan vorig
jaar. De onderzoekers maakten onder meer
door personeelswisselingen een dikker strooiselbed. Maar ook de veel hogere veebezetting
dan vorig jaar speelt een grote rol. De koeien
trappen meer strooisel uit de boxen. Daarnaast zorgt het rantsoen, zonder maïs en een
te snelle kuil ervoor dat de koeien dun op de
mest waren. Daardoor zijn de boxen aanmerkelijk smeriger en moeten dus sneller schoon
gemaakt worden.

De boxen met dit strooisel worden erg snel vies. De mest die de
koeien de boxen in slepen, vermengt zich met het strooisel en
vormt balletjes mest. Ook blijft er
strooisel aan de koeien plakken.
Plakkaten ontstaan niet en de box
laat zich gemakkelijk schoonmaken. Het vlas heeft na anderhalf uur maar 2,1 keer zijn eigen
gewicht aan vocht opgenomen,
het minst van alle dit jaar geteste
strooiselsoorten. Na 5,5 uur zit er
toch bijna net zoveel vocht in als
in het tweedeklas zaagsel. Het
verbruik is iets hoger dan stro,
maar lager dan eersteklas zaag-

Koe*** Boer*** Portemonnee***

gemalen stro dan gehakseld stro
is dat in de cijfers niet te zien.

Koe*** Boer*** Portemonnee***

sel. De koeien liggen minder
graag op het vlas dan bij de andere strooiselsoorten het geval is.

*** = slecht *** = matig *** = voldoende *** = uitstekend
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