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HOOFDSTUK I

INLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK
Het vitamine D neemt onder de vitamines een bijzondere plaats in doordat
het onder invloed van de ultraviolette stralen wordt gevormd. Dit heeft verschillendegevolgen.Indeeersteplaatsbrengtditmee,dat eenvitamine D-tekort
metdegevolgendaarvanineersteinstantieindewinterverwachtmogen worden,
aangezien de zon dan niet zo hoog boven de horizon komt, dat de ultraviolette
stralen het aardoppervlak bereiken. Bovendien verblijven de landbouwhuisdierendanindestalzondervanhetzonlicht tekunnen profiteren.
Een tweede gevolg is, dat de geologische ligging en het klimaattype een belangrijke invloed op de vitamine D-vorming uitoefenen. Reeds in het eind der
negentiende eeuwwerd vastgesteld, dat rachitis inEuropa enAmerika het meest
voorkwam in de gematigde luchtstreken (PALM, 1890). Derhalve mogen uitkomsten en conclusies betreffende de vitamine D-vorming en -vodrziening niet
overal zonder meer overgenomen worden, zodat de behoefte aan gegevens, die
ophet eigenland betrekkinghebben,zeergrootis.
In dit verband ging onze belangstelling om verschillende redenen uit naar de
voedingvan het rundvee. Bij dezelandbouwhuisdieren kunnen zich, evenals bij
de mens, rachitis en osteomalacie-achtige verschijnselen voordoen, die ook in
Nederlandzijn vastgesteld (WESTER, 1929,1931).
Uitvoerige onderzoekingen (BECHDEL CS., 1933; RUPEL C.S., 1933; GULLICKSONas., 1935; BECHTEL C.S., 1936a; BECHDEL C.S., 1938)hebben doen ziendat de
symptomen, veroorzaakt door vitamine D-tekort meestalbetrekking hebben op
een storing in de Ca- en P-stofwisseling, zoals afwijkende beenstanden, dikke
gewrichten, naar boven gekromde rug, langzame stijve gang, het moeilijk gaan
staan en gaan liggen en krampen. Vrijwel steeds worden gelijktijdig lage Ca- en
P- en hoge fosfatasegehaltes in het bloedserum waargenomen terwijl het beenasgehalte duidelijk te laag blijkt te zijn. COLOVOS C.S. (1951) hebben waargenomen, dat de eiwit- en energiestofwisseling bij kalveren door gebrek aan vitamineD ongunstigbei'nvloedzou worden.
De deficientieverschijnselen, diebij melkvee kunnen optreden tengevolge van
vitamine D-tekort, hebben eveneens betrekking op een abnormale Ca- en Pstofwisseling (WALLIS, 1938a, 1946). Bovendien is waargenomen, dat de bronst
achterwege blijft of dat de kalveren van deze dieren een geringe vitaliteit vertonen en dat de melkgift daalt. Omgekeerd mag uit het waarnemen van een of
meer van deze symptomen in de praktijk niet zonder meer tot een vitamine Dtekort worden besloten, aangezien de meeste niet specifiek zijn. Bovendien zijn
ze in de experimenten, beschreven in de aangehaalde literatuur kunstmatig op-

56(1)
gewekt oprantsoenen zonder vitamine D. Dergelijke ongecompliceerde gevallen
zullen in de praktijk niet gauw aangetroffen worden, zodat de deficientieverschijnselen zichminder duidelijk zullen voordoen (WALLIS, 1952).Pogingen om
dus een niet optimale vruchtbaarheid of melkproduktie (ABRAMS, 1952) of op
tetanie gelijkende ziektesymptomen (NEHLER, 1954) in verband te brengen met
een mogelijk vitamine D-tekort, dienen dan ook met enige reserve bezien te
worden.
Om zichnu eenindruk tevormenvan devitamine D-voorziening van rundvee
en tevens van de antirachitische werking van de ruwvoeders, kunnen voederproeven metdezedierenzelfuitgevoerdworden. Het bestekunnen hiervoor nog
niet volwassen dieren genomen worden, die tijdens deze proeven regelmatig
onderzocht moeten worden om na tegaan, of er symptomen optreden, welke op
eenvitamine D-tekort wijzen.
Aan deandere kant kan ook overgegaan worden tot het bepalen van vitamine
D-gehaltesvanruwvoeders.Omlangsdezewegechterietstekunnen zeggen omtrent devitamineD-voorziening vanrundvee, zalmen op dehoogte moeten zijn
van de behoefte. Voor kalveren is deze tamelijk goed bekend (HUFFMAN c.s.,
1935a; LONG c.s., 1936; BECHDEL C.S., 1938), voor melkkoeien nog maar bij
benadering (WALLIS, 1946),zodat verder onderzoek opditpunt gewenst is (Nat.
Res.Counc Rep.Nr 3,1950; GUILBERTC.S., 1951).
Er bestond voor ons een bijzondere overweging om deze laatste werkwijze te
kiezen. BROUWER C.S. hadden reeds in 1931 vastgesteld, dat goed gewonnen
Nederlands hooi en stro een niet onaanzienlijke hoeveelheid vitamine D bevatten. Er zijn echter sindsdien in Nederland methodes toegepast bij het verduurzamen van gras, die belangrijke gevolgen moeten hebben ten aanzien van het
vitamineD-gehaltedervoedermiddelen en het vitamine D-aanbod van rundvee.
Deze nieuwe methodes brengen namelijk mee, dat de invloed van het zonlicht
tijdens het conserveringsproces geringer wordt ofzelfs geheelwordt uitgesloten.
Voorheen toch was de hooibereiding vrijwel de enige methode, die voor het
conserveren van gras gebruikt werd. Het gras werd daarbij uitgespreid op het
land in de zon gedroogd, zodat er gunstiger voorwaarden bestonden voor de
vorming van het vitamine D. Geleidelijk is men ertoe overgegaan een deel van
het gras te ensileren en kunstmatig te drogen. Ook de hooibereiding heeft veranderingen ondergaan. Een zeer belangrijk percentage van het gras wordt thans
op ruiters gedroogd en hier en daar gaat men reeds over tot het winnen van
schuurhooi.
Een onderzoek van deze produkten leek dan ook zeker gewenst om het vermoeden, dat hierin lagere vitamine D-gehaltes voor zouden kunnen komen, te
toetsen.Deuitkomstenhiervan zijninzeer kortevormreedsgepubliceerd om de
Voorlichtingsdienst niet nodeloos lang op gegevens te laten wachten (WEITS,
1952a, 1953).
Hiermee had, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was, dit onderzoek afgesloten kunnen worden. Tijdens het onderzoek van de monsters, die uit verschillende delen van het land verzameld waren bleek echter, dat de door ALLEMANN (1942) voor het bepalen van vitamine D-gehaltes in ruwvoeders uitgewerkte methode veranderd diende te worden, zodat hiervoor een verbeterde
werkwijze ontwikkeld moest worden.
Tenslotteleverdehet onderzoeknogeenandere,nietvermoedecomplicatie op
die tot de slotsom leidde, dat er in bepaalde ruwvoeders naast vitamine D eveneens een stof voor moet komen, diehet vitamine D tegenwerkt. Aangezien deze
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waarneming voor de voeding alsook voor de standaardisatie der vitamine Dbepalingen voldoende belangrijk werd geacht voor verder onderzoek, is ook
hieraandenodigeaandachtgeschonken.

HOOFDSTUK II
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van ruwvoeders. Dit werd anders, zodra men zijn toevlucht nam tot een gevoeliger criterium, namelijk de veranderingen die zich bij het verstrekken van vitamineD afspelen indetibiaeenfemora vanrachitischejonge ratten.
Zo konden STEENBOCK C.S. (1925) als eersten aantonen, dat de antirachitische
werking van hooi sterker is naarmate het langer in de zon heeft gelegen. Ongunstige weersomstandigheden verminderden deze werking merkbaar, zonder
ze evenwel geheelte doen verdwijnen. In vers gras vonden zij,na drogen buiten
toetreden vanhet zonlicht, geenvitamine D.
Later onderzochten HART C.S. (1929) monsters hooi, afkomstig uit Amerikaanse Staten, die sterk uiteenlopen in hoogteligging en klimaat. Ofschoon de
antirachitische werking van goed gewonnen hooi uit deze Staten niet veel verschilde, namen zij wederom waar, dat langere bestraling door het zonlicht een
sterkere antirachitische werkingaan het hooi verleende.
In Nederland onderzochten BROUWER c.s. (1931) onder andere het vitamine
D-gehalte van goed gewonnen hooi en stro en zij gingen tevens na, welke de invloed was van matige hooibroei. Zij kwamen tot de conclusie, dat goed gewonnen Nederlands hooi een niet onaanzienlijke hoeveelheid vitamine D bevat en
dat een matige broei het gehalte aan vitamine D niet belangrijk doet afnemen.
Verrassend waren deuitkomsten verkregen met stro. Het onderzoek van enkele
strosoorten, waaronder haver-,gerste-,tarwe-en groene erwtenstro,weesuit dat
ook goed gewonnen Nederlands stro een niet onaanzienlijke hoeveelheid vitamine D bevat. Dat de genezing, die zij bij rachitische ratten waarnamen, inderdaad aan hetvitamineD moestworden toegeschreven, toonden zijaan door aan
het rachitogene rattenvoer het etherextract van stro toe te voegen. Ook nu trad
genezing op.
SCHEUNERT C.S.(1931) onderzochten versgras en gingen inhet bijzonder na of
verschillende grassoorten in vitamine D-gehalte verschilden, alsook wat de invloed was van bemesting en grondsoort. Negen monsters vers gras, waaronder
timothee, Engels en Frans raaigras, bleken alle een antirachitische werking te
vertonen; het duidelijkst bleek dit bij kropaar en beemdgras. Andere monsters
van beidelaatstgenoemdegrassen bleken echter volkomen zonder enigewerking
te zijn. Daarom meenden zij, dat men van te voren niets kan zeggen over het
eventuele vitamine D-gehalte van vers gras. Bemesting met kunstmest had geen
invloed, de grondsoort misschien wel, ofschoon de aanwijzing hiervoor zeer
zwakwas.
In verband met de belangstelling, die ontstond voor het kunstmatig drogen
vanlucerne,ging RUSSELL(1930)nawat deinvloedhiervanwasophet caroteenen vitamine D-gehalte. Zijn waarneming, dat kunstmatig gedroogde lucerne
zeven maal zorijk aan caroteen was als hooi, heeft in Amerika de stoot gegeven
tot het in bedrijf stellenvanverschillende drogerijen. Het kunstmatig gedroogde
produkt bleek een geringe antirachitische werking te vertonen, welke overeenkwam met dievan vers gras,in diffuus daglicht binnenshuis gedroogd. Werd de
lucerne in de zon gedroogd, doch bij slecht weer en 's nachts tijdelijk binnengehaald,dan nam deantirachitischewerking toe.
Een onderzoek van SMITH c.s. (1933) leverde geen nieuwe gezichtspunten op.
Verse, in eendonkere ruimte gedroogde lucerne bleek geen spoor vitamine D te
bevatten. Eenmonster dattweedagenbuitenhad gelegen,vertoonde eenmatige,
een monster dat een week buiten had gelegen, een aanzienlijke antirachitische .
werking.
Hiervan afwijkende uitkomsten echter verkregen HODGSON c.s. (1934) met
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dienstbaar gemaakt aan het onderzoek™„ i> U ] t g e w e r k t e methodiek is later
Lang niet altijd evenwel heeft men er lich,^
^ a n d e r e v°edermiddelen.
methodiekzonder meergeschiktisvoor he?o n H . t V a n o v e r t u i gd of deze
bevattendevoedermiddelen. Erbestaat im™?? ° e k V a n c a l c i u m " e " fosforde genoemde mineralen en vitamine D E M ,efn n a u , w e wisselwerkingtussen
rachitis,zodatdevraagrijst ofmenbiihetv ; r f f , ? ° r k o m e n e n genezen van
eerder een „bruto genezing" tengevolee v ^ i, • V a n h o o i a a n r a "en niet
samendanweldegenezingtengevolgevaLn?Piw U m ' f o s f o r e n v i t a n »neD
vraagstukvan demethodiek vanvitamineS i , V l t a m m e D ^aarneemt.Het
zaldaarominhoofdstuk IIInognaderwordenbeztn 86 ""*ruwvoed ermiddelen
SCHEUNERTc.s.(1934)kondenin verselurPrn.
een monster kunstmatig gedroogdelucernevZT™ SlV-tah t,s ieneenDz aa
ntonenenin
hoeveelheid.Opruitersenindefon gedroo.dblfv? , U C C m ee 3e r g^nge
Le
droge stofte bevatten. SCHEUNERTC!^ menen d - ^ V e r s e l°°
Per k g
ucerne
vitammeD bevat, datvan enigv e r l i e f f i S S k S T V ^
«een
sprakekanzynendathetvitaminew f i ^ f ^ * dr1°g<*
dan
ook
geen
hchtontstaat.Ruiteren ofg e w o o n h o oZ0U
k nVl0 l0 ruh ve t T ^ i n v l o e d v a n **zongehaltegeenverschilmaken.
uiteindelijk vitamineD-

9 edeelteIi J khie rmeeinstrijdiseenm P dpH»r
bmtengewoonzonnigezomerinNoomegen on"!^ ? Y Gh He<h1934a
)>dienaeen
D-gehaltewas vanhooi,ruiterhooiS S S Z t T ^ ° o o g * * vitamine
unstmatiggedroogdgras.Zowelgewoon
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hooialsruiterhooibleken 1000i.e.vitamineDper kgtebevatten, terwijl dit van
kunstmatig gedroogd gras 6000 i.e. per kg bleektezijn. Het kunstmatig drogen
zou volgens hem dus gunstig zijn voor hetvitamine D-gehalte. Uiteen andere
mededeling van RYGH (1934b) blijkt echter, dateenzelfde monster kunstmatig
gedroogd gras maar 150i.e. vitamine Dperkg bevatte, hetgeen beter overeenkomtmet onzedenkbeelden omtrent dewijzewaarop vitamineD ontstaat.
WALLIS (1938) stelde zich de vraag hoe het staat met het vitamine D-gehalte
van blad en Stengel vanlucerne, omdat bijdehooiwinning tamelijk veel blad
verloren gaat. Lucerneblad nu bleek na drogen in de zonzesmaal zo veel
vitamine D tebevatten alsdeStengel, terwijl hetmonster alsgeheel ongeveer
6000i.e.per kg bevatte.
In het verslag van een voederproef, waarbij WALLIS (1939) onderzocht welk
percentage van het verstrektevitamineDindemelkovergaat, gaf hijop,dat het
hierbij gebruikte lucernehooi 1100i.e.per kgenhet prairiehooi 550i.e.per kg
bevatte.Van het vitamine D ging 1-2procent indemelk over, een percentage,
datvrijwel overeenkomt met hetgeen door andere onderzoekers is gevonden.
Een omvangrijk onderzoek over het vitamine D-gehalte van klaver is verricht
door ALLEMANN (1942) in Zwitserland. De praktische waarde ervan wordt
echter iets verminderd doordat hij uitsluitend werkte met het blad. Zijn werkis
niettemin van belang, omdat iets meer licht wordt geworpen op defactoren,die
van invloed zijn op het vitamine D-gehalte. De samenvattende tabel 1, ontleend
aanzijnwerk,geeft hiervaneen denkbeeld.
Verse klaver bleek een matige hoeveelheid vitamine D tebevatten, diedoor
TABEL 1.Vitamine D-gehalte van klaverblad, op verschillende manieren geconserveerd
(i.e./kg ds) (ALLEMANN, 1942).

VitaminDcontentof clover leaves curedindifferentways(i.u.lkg D.M.).
Vitamine D-gehalte
Vitamin D content
1. Verse klaver
Fresh
2. Verseklaver inschaduw gedroogd . . . .
Fresh,driedinthe shade
3. Als2)endaarna 30 min. bestraald door

% vermeerdering
resp. vermindering
% gainor loss

265
103

- 61,13

1495

+464,15

126

- 52,45

260

_

950

+259,49

1390

+424,52

855

+222,64

30

- 88,67

76

- 71,32

As 2), thenirradiatedfor30minbymercury
lamp
Frame-dried
5. Kunstmatig gedroogd
Artificially dried
6. InAlpen gedroogd op 564meter hoogte .
CuredinAlps, altitude564metres
As 6),altitude2064 metres
As 6), overheatedin haystack
Ensiled, AIV method
Ensiledwithcane sugar
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J afnam. De oorzaak hiervan is niet bekend

D a t d e be
balingd o o r z o n l i c h t , v o o r a l ^
"
a
et e
sterke vitamineD-vorminggepaard saaf hH kk w1 ? \ K ?f > ™t eenminder
toeneming van het vitamine DeehIT}
J t aarschijnlijk
op grond van de
durendeeenhalfu u i m Z Z ~ ! t Z t
^tailing m e t e e n kwiklampge-

wezendoor hetvitamineD - s e h a h e v S w b e t t r e k kme l l Je ke nstabiel
is, werd behooiber mati
hadgebroeid.Ditgehake
was
namellfk
n
l
TT*'
*?
S
§
A.I.V,zuur of megt K S n J T S S ^ T " ^ D a tni tnSktuaialne n umi et e*r s t
schadelijkis v o o r h e t v i t a m f S i ' b E ™ d e l T ^ f " ^ °
'
monsters in vergelijking met <£ a n £ v e rUel t*g a ln us tm *a t e^ ^ d e r i n S e k ^ d e
wordtdezeinvloed door deuitkomstoivan17*
8
naal. Overigens
vestigd.
uiiKomstenvanandereonderzoekers allerminstbeDe waarneming van ALLEMANNdat ma* P ,„ i,
. .
toonde, naarmate het afkomstlg was vfn e e i h ^ T ? t a m i n e D " g e h a l t e v e r "
door BIANCA (1952) niet bevestfgd worden Tn0 8 g d e g e n A1Penweide, kon
M » n d S k c « g B r i n g 4 e l u ) e v e c S i Z £ " n r f f a ? ^ A 1 P e n w e i d ^ vond hij
8
a f k D , n
BECKER(1943)verrichttee e n S t e K ? ^ ^ ^
» t « ^ dia1 D Hongari e
mineD-encaroteen-gehalte v J S ^ y S S ? ^
J °verhetvitam e r praktische opzel, omdat mi St a h e K
T ^ Zijn w e r k heeft een
verzamelde,diewerderlo n d e r z o l t t det i f j l ? J Z I* I a " d PraktiJMonsters
zaakwerdgevoederd. UithetgroteaantalLntt b e t r e f f e n d e hooiin hoofdduidelijk (tabel 2),dat het v i t f m i n e D S S * d a t , W e r d onderzocht bleek
bleek, dat vlinderbloemigen g e S ^ S S ? ^ ^ 1 ^ V a r i g r e n - Tev<™
D
grassen. BECKERzelfisvan mening dat dew - '
-bronnen waren dan
g Q a t d e wa
zyn'
argenomen gehaltes maar matig
TABEL 2. VitamineD-gehaltevanenigehooisoorten ,iP ,v

J??^TZ!^^^Z"££?>*"*•

"43)

Vitamine D-gehalte
Vitamin D content
Grashooi (Grass) . .
Lucernehooi (Lucerne) . .
Rode klaverhooi (Redclover)
Esparcettehooi (Sainfoin) .
T

I

77 (0-400)
227 (0-1400)
221 (0-1200)
(0-400)
i z120
u (.U-400)

Interessant l s eenpublikatie van WALLIS HQM\ : *
suggestiesbeyat omtrent devraaghoelucerne ^
\ AmQnka> dieeen aantal
hoogmogelykgehalteaancaroteenen2 ! e W . m o e t w °rden omeenzo
delucerneeerstenigeureninhetzwadte S ^
F " ' D a a r t o e dientmen
g g e nend a a r n a
wallen te harken. Hetcaroteenverliesisd a n l
« nietaltegrote
halteaanzienlijk stijgt. Het zou m o g e l i I Z ! T * ^ J 1 h e t v i t a m i n e D-gete b
meervitamineDteverkrijgen; ma£ d&S£™™™ot*°*
^ouden of
V a n h e t and
0 8
mine.Uitdegrafieken van WALLIS(fig n y J S " ? ? ^ *
<*evita<•S- y)blykt,dathetvitamineD-gehaltege-
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durende de eerste drie dagen slechts langzaam toenam en vrijwel in het geheel
niet steeg, wanneer de lucerne dadelijk in oppers werd gezet. Het keren van de
lucerne gaf uiteindelijk een extra winst van ongeveer 200 i.e. per kilogram.
WALLIS is van mening, dat zonlicht niet de enige factor kan zijn, die voor het
uiteindelijk vitamineD-gehaltevan belangis,aangezienpartijen hooi, gewonnen
onder overeenkomstige omstandigheden, sterk kunnen varieren in vitamine Dgehalte. Volgens zijn gegevens schommelt het gehalte van lucernehooi tussen
660-2200 i.e.per kilogram met een gemiddelde van 1100-1200i.e.per kilogram.
Lucernehooi wordt door hem als eenvan de beste natuurlijke vitamine D-bronnen beschouwd.
i.u. per
pound

i.u. per
pound
800

800

600

600

400

400

200

200

/

/

/

/

•

•

•

•
s

n

1
2
3
4
5
6
Gedroogd in zwaden (dagen)
Cured in swath

—

•

1

1

I

I

1 2
3 4
5
6
Gedroogd in wallen (dagen)
Cured in windrow(clays')

(days)

i.u.per
pound
800-

600
400

200

-*~"0

1
2
3
4
5
6
Gedroogd in oppers (dagen)

Cured in cock (clays)
FIG. 1.VitamineDinlucernehooi (WALLIS,1944).
Vitamin Din alfalfahay.
Een en ander brengt WALLIS (1946) nogmaals naar voren in een publikatie,
waarin hij tevens op grond van eigen waarnemingen tot een schatting komt van
devitamineD-behoefte van melkvee.

1
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HetverloopvanhetvitamineD-gehaltemetdetijd,gerekendvanhetmaaien
af, is eveneensnagegaan door NEWLANDER C.S. (1952).Aangezien zij niet vermeldenhoehetgewasnahetmaaienisbehandeld,ishet onmogelijk eenvergelijking temaken met dereedsgenoemdegegevensvan WALLIS(1944).In ieder
gevaldoendeuitkomsten duidelijk zien (tabel3),dat nahetmaaien eensterke
stijgingvanhetvitamineD-gehalteintreedt.
na het maaien (NEWLANDER, 1952).
TABEL 3. Ontstaan van vitamine D
Rate of vitaminDformation inhay.
Monsterneming
Sample collected

Maaidatum
Cut

Perceel
Lot No.

Gewas
Typeofcrop

1

Bromusgrasmetlucerne
Brome andalfalfa

28-6-'50, 7 uur

2

Lucerne 2esnee
Alfalfa, 2ndcutting

15-8-'50,7 uur

3

Bromus gras
Brome

21-6-'51, 13,30 uur

4

Lucerne
Alfalfa

21-6-'51, 13,30 uur

5

Bromusgras
Brome

ll-7-'51, 11 uur

28-6-'50, 7 uur
28-6-'50, 19uur
29-6-'50, 12uur
30-6-'50, 10uur
15-8-'50, 7 uur
16-8-'50, 11uur
17-8-'50, 16uur
21-6-'51, 13,30 uur
22-6-'51, 13,30 uur
24-6-'51, 12uur
21-6-'51, 13,30 uur
22-6-'51, 13,30 uur
24-6-'51, 12uur
ll-7-'51, 17 uur
13-7-'51, 13uur
13-7-'51, 17uur

i.e./kg
U.S.P.Ikg
110
200
<1000
1600
70
280
<2000
100
870
520
250
820
360
420
1190
2780

Nietgeheelduidelijk zijndevroegereresultaten van NEWLANDER(1948).De
uitkomsten van zijn onderzoek over 1946-1948 stemmen namelijk niet goed
overeen.DevitamineD-gehaltesvanhooi,bestaandeuit eenmengselvangras
envlinderbloemigen,datgedroogdwerdindezondanweltotschuurhooiwerd
verwerktofkunstmatigwerdgedroogd,zijnintabel4overgenomen.
TABEL 4. Vitamine D-gehaltevan hooi in i.e./kg (90 % ds) (NEWLANDER, 1948).
VitaminD insun-cured, barn-curedandartificially dried hays (i.u.jkg with 90%
D.M.).
Gras-lucernemengsel
Grass-alfalfa mixture
Hooi (in zon gedroogd). .
Sun-curedhay

1946
le monster 2e monster
1stsample 2ndsample

1948
le monster
1stsample

610

340

2000

1800

MAO

510

330

2330

2000

1500

1270

420

590

750

460

Barn-curedhay
Kunstmatig gedroogd . .
Artificiallydried

1947
le monster 2e monster
1stsample 2ndsample

Hethooihad steedstweedagenbuitengelegen,waarnahetvoldoendedroog
was om binnengehaald teworden.Het schuurhooihad slechts eendag ophet
veldgelegen,terwijlhetkunstmatiggedroogdegrasonmiddellijk nahetmaaien

56(1)

11

wasgedroogd. Tussenhet onderzoek vanheteersteenhettweedemonster was
steedscircaeenhalfjaar verlopen,zodat enigvitamineD-verliestijdens hetbewarenvanhooiwelwaarschijnlijk lijkt. Overigens doen deuitkomsten,evenals
enkele uit tabel 3,verschillende vragen rijzen. Zo valt het grote verschil ingehalteopvanhethooi,dat inverschillendejaren op overeenkomstigewijzewas
gewonnen. Dit zou misschien aan weersinvloeden toegeschreven kunnen worden.Zeervreemdechterishetmeerdantweemaalzohogegehalteinhetkunstmatiggedroogdeprodukt vergeleken met debeidehooisoorten in 1946.Ookis
hetvitamineD-gehaltevanhetindezongedroogdehooi,overdedriejarenvergeleken met dat van het schuurhooi nietzo sterk verschillend alsmen wellicht
zouverwachten.Hetverschiltengunstevanhethooidatindezonwasgedroogd,
isnamelijkofuitermategeringofnietaanwezig.Ditzoueengevolgkunnenzijn
vanhetfeit,dathetdrogenindezonnooitmeerdantweedagenheeft geduurd.
MOOREC.S.(1948)gingeninAmerikanaofingekuildelucerne,schuurhooien
gewoon hooi, eveneens uit lucerne bereid, kalveren, die binnen gehouden werden,tegenrachitiskondenbeschermen.Volgenshenwasditinderdaad mogelijk,
alvalthetop,datvrijveeldierendeaantekening„stijf"kregen,behalvedieinde
lucernehooi-groep. Bij debiologischebepaling van het vitamine D-gehalte van
hun ruwvoeders onderzochten zijofereenverbandbestondmetdehoeveelheid
zonlicht, uitgedrukt in gcal/cm2 (tabel 5).Dit verband leek ver te zoeken, wat
eigenlijkgeenverwonderinghoeft tewekken.Hetaantalgcal/cm2wordtbepaald
door de totale zonne-energie, waarvan het ultraviolet, dat uitsluitend het vitamine D vormt, slechts eengeringebijdrage levert van de orde van grootte van
eenprocent. Devermeldeuitkomstenzoudengevoeglijk daaraan toegeschreven
kunnenworden, datin het zonlicht sterk wisselendehoeveelheden ultraviolette
stralenvoorkomen,afhankelijkvandesamenstellingvandedampkring. MOORE,
c.s.zijnvanmening,datvers,groengrasgeenvitamineDbevat,maardatheterin
voor zou kunnen komen doordat er, door beschadiging of anderszins, afgestorven delen tussen zitten. In deze afgestorven, bruin gekleurde plantendelen
zouhetergosteroldandoorhetzonlichtomgezetkunnenwordeninvitamineD.
TABEL 5. Bestraling door zonlicht (ingcal/cm2) van lucerne enhet vitamine D-gehalteervan
in i.e./kg (MOORE C.S., 1948).
Exposure of forageto solar radiation {ingcal/cm*) and its vitaminD content in
i.u.lkg.
1945
Lucerne
Alfalfa

Zonne-energie
Radiation
exposure

1946

Vitamine D
-gehalte
VitaminDcontent

Zonne-energie
Radiation
exposure

Vitamine D
-gehalte
VitaminDcontent

Kuilvoer . . .
Wiltedsilage

221

560

243

870

Schuurhooi . .
Barn-driedhay

522

470

541

580

Hooi . . . . .
'Field-curedhay

1350

970

1473

880

THOMAS c.s. (1951) hebben inderdaad kunnen bevestigen dat afgestorven
lucerneblad aanzienlijk meervitamine D bevat dan groen blad.In afgestorven
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verdordebladerenenStengels,inafstervendegeleeninvolkomengroenebladerenvondenzijachtereenvolgens5450,650enminderdan 73 i.e.vitamineDper
kilogram.Daarhetpercentageverdordbladtoenamnaarmatehetgroeistadium
vorderde, menenzij,dat het medehieraan toegeschreven moetworden, dat de
gewassenhogerevitamineD-gehaltesvertoonden,naarmateze in eenlatergroeistadium waren gemaaid. Dit werd door de volgende proeven nader bevestigd.
Veldjes van het perceel lucerne, waaruit ook debruine engelebladeren waren
verzameld,maaidenzij voor,tijdensennadebloei.Monstersvanhet onmiddellijk gedroogdegewas bleken achtereenvolgens 210, 320en 640i.e.'vitamine D
per kilogram te bevatten. Hun waarneming betreffende het hoge vitamine Dgehalte van afgestorven blad is in overeenstemming met die van BECHTEL c.s.
(1936b),diewaarnamen, dat de onderste bladeren van maisplanten, die op het
moment van inkuilen reeds verdord zijn, 5390i.e. per kilogram droge stof bevatten,debovenste,noggroenebladerendaarentegeneennietaantoonbarehoeveelheid.
TSCHERNIAKc.s. (1950) onderzochten in Zwitserland het vitamine D-gehalte
vaneengras-klaverbestand met 15 procent weidekruiden. Een deelvan hetgewaswerd onmiddellijk bij 50°Cgedroogd en alsvers produkt beschouwd. De
rest van hetzelfde perceel werd of kunstmatig gedroogd gedurende 30minuten
bij200-600°Cofingekuild,ineeneersteproefserie metA.I.V.-zuur,indetweedemet„Amasil".Indeeersteproefseriewerd hetgewasgemaaidvoor debloei,
indetweedetijdensdebloei(tabel6).
TABEL 6. Het vitamine D-gehaltevan een gras-klavenriengselin i.e./kgds(TSCHERNIAK C.S.,
1950).
ThevitaminD contentof agrass clovermixture (i.u.jkg D.M.).
Eerste serie
First series

VitamineD-gehalte
VitaminD content

Tweedeserie VitamineD-gehalte
Secondseries VitaminDcontent

460

340

Kunstmatig gedroogd .
Artificiallydried

460

360

Ingekuild
Ensiled

700

720

Fresh

Het kunstmatig drogen bleek,vergeleken met hetdrogenbij 50°C, geenvitamineD-verliesmeete brengen. Opvallend ishet sterk gestegen vitamine D-gehalteinhetingekuildeprodukt. Ditwasnietenkelverklaarbaar doorhetverlies
aan droge stof tijdens het inkuilproces. THOMAS C.S. (1951),die iets dergelijks
waarnamen, schreven hethieraan toe,dat bij hethooiwinnen verdord blad met
een hoog vitamine D-gehalte verloren gaat, hetgeen bij het inkuilen niet het
gevalis.
KEENER (1954),diein Amerika deinvloed van verschillende factoren op het
vitamine D-gehalte van ruwvoeders onderzocht, constateerde eveneens een
hogergehaltein geensileerdmateriaal,vergelekenmetdatvanhetverse produkt.
Alsmogelijke verklaringvoert hij hiervoor aan, dat tijdens het bewaren in de
silo een antivitamineD-factor afgebroken zou worden. In tabel 7iseen aantal
vanzijnuitkomstenvermeld.
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TABEL 7.Invloedvanenigefactoren op het vitamineD-gehaltein i.e./kg ds (KEENER, 1954).
VitaminD content of different speciesof forage as affected by curingtime and.
by method andlength ofstorage{drybasis).
Zw.
bast.kl.
Wiizevanconserveren. TiidstiDmonsterneminR. lesnee
Alsike
Method andstage of storage
clover
1st
cutting

Ladino- Ladinoklaver
klaver
le snee 2esnee
Ladino- Ladino'
clover
clover
1st
2nd
cutting
cutting

Rode
klaver
le snee
Red
clover
1st
cutting

Timothee
le snee
Timothy
1st
cutting

59

51

vers
green forage

op maaidatum, 7juli
when cut

51

51

voorgedroogde kuil
wilted silage

bij inkuilen, 8juli
when stored
bij opvoeren, 12 jan.
when fed

370

200

79

79

,330

460

398

169

schuurhooi
mow-cured hay

hooi
field-cured hay

449

na voordrogen, 9juli
when stored
na drogen, 10aug.
when dry
bij opvoeren, 12jan.
whenfed

429

414

154

161

418

515

279

249 '

499

499

249

161

bij binnenhalen,
10juli
when stored
bij opvoeren, 12jan.
when fed

429

728

165

229

319

849

249

180

Een zeer uitgebreid onderzoek over devitamine D-gehaltesvanruwvoedermiddelen isdoor WALLIS(1949a,c)verrichtin samenwerking met het AmerikaanseMinisterievanLandbouweneentientallandbouwproefstations,verspreid
over hetgehele land. Uit debetreffende Staten onderzocht hij monstersdie
representatief warenvoor dealdaarvoorkomendegewasseneninzwang zijnde
conserveringsmethodes.Devolledigelijst(WALLIScs.,1949)bevatdeuitkomsten
van65monsters,waarvaneenaantalvandebelangrijkstezijnvermeldintabel8.
Eenaantalconclusies,doorWALLIScs.opgrondvandezegehaltesgetrokken,
typerendeverwardetoestandophetgebiedvanonzehuidigekennisdervitamine
D-gehaltesvanruwvoedermiddelen:
1. Erbestaat eenzeersterkevariatiein devitamineD-gehaltes van ruwvoedermiddelen,dieindezongedroogdzijn.
2. Veelzonlicht tijdens dehooiwinning betekent nietsteeds een hoog vitamine
D-gehalteinhethooi.
3. Inhetalgemeen bestaat ergeen duidelijk verband tussen kwaliteit envitamineD-gehalte.
4. ErbestaatgeenverbandtussenhetvitamineD-gehalteendegewassoort.
5! Ruwvoedermiddelen, afkomstig uithet zuiden blijken geenhogere vitamine
D-gehaltestebezittendandieuithetnoorden.
6. Kunstmatig gedroogd gras en kunstmatig gedroogde lucerne bevatteneen
geringe,maartochduidelijkaantoonbarehoeveelheidvitamineD.
7. Het vitamine D-gehaltevanverse silagebedraagt ongeveer dehelft vandat
vankunstmatiggedroogdegewassen.
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TABEL 8. Het vitamine D-gehaltevan een aantal ruwvoedermiddelen (WALLISC.S., 1949).
Thevitamin D content of miscellaneous roughages.
VitamineD-gehalte (i.e./kg)
VitaminD content(i.u.jkg)

Soort
Typeofcrop

Aantal
Number ofsamples

Alleruwvoedermiddelen tesamen
Allroughages

65

119-3095

Lucernehooi
Alfalfa hay

12

141-2297

4

1098-1498

•4

1826-2662

4

968-1826

3

1496-2222

3

1826-2222

4

180-590

5

359-1498

4

134-231

Prairiehooi
Prairie hay
Timotheehooi
Timothyhay
Timothee-lucerne
Timothy-alfalfa mixture

.

Clover hay
Timothee-klaver .
Timothy-clover mixture
Alfalfameal
Soybean hay
Silage{wet basis)
4. SAMENVATTING VAN DE AANGEHAALDELITERATUUR

Het blijkt, dat devitamine D-gehaltesvan ruwvoedermiddelen sterk kunnen
varierenzonderdatdeoorzakendaarvansteedsaangewezenkunnenworden.De
uitkomsten, vermeld in tabel 5,zijn in dit opzichtweltyperend. Men krijgt de
indruk dat defactoren, diebij devitamine D-vorming eenrol spelen,nietvolledig bekend zijn. Wij zullen ze,voorzover wel bekend, daarom nogmaals beschouwen.
In deeerste plaats moet deinvloed van het zonlicht vermeld worden. Uit de
verzamelde gegevens wordt het wel duidelijk, dat de invloed hiervan over het
geheel genomen gunstig is. De lage graad van correlatie, gevonden tussen het
vitamineD-gehalteenhetaantalurenzonlicht ofdezonne-energieuitgedruktin
gcal per cm2, behoeft niet gezien te worden als een bewijs van het tegendeel,
evenmin als het zwakke verband tussen vitamine D-gehalte en geografische
ligging.Metdeinvloedvanhetzonlichthangtsamendeinvloedvandewijzevan
conserveren.Brengtdezemeedathetzonlichtkorterinwerktofminderdiepkan
doordringen,dankomtditmeestaltotuitingineenlagervitamineD-gehalte.
Deinvloedvanhetzonlichtwordtdoorkruistdooreenaantalanderefactoren,
zoals het groeistadium, de verhouding stengel-blad en het percentage verdord
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blad.HetvitamineD-gehaltewordthogernaarmatehetgewasineenlatergroeistadium wordt gemaaid. Dit hangt vermoedelijk samen met het toenemende
percentage aan bruin, afgestorven blad, dat bij bestraling sterk antirachitisch
wordt. De verhouding stengel-blad oefent echter juist een tegenovergesteld
effect uitomdatdeStengelmindervitamineDbevatdanhetblad.Naarmateeen
grasbestandouderwordt,neemthetpercentagebladafenditmoethetvitamine
D-gehalteweernadeligbeinvloeden.
Een ander, nogniet geheel opgehelderd vraagstuk vormt het vitamineD-gehaltevangrasvoordathetgemaaidis.Uitdeonderzoekingenhieromtrent blijkt,
dat vers gras aanzienlijk minder vitamine D bevat dan verwacht zou mogen
worden,ja dathetersomszelfsnietinaangetoond kanworden.Dathetinhooi
voorkomendevitamine Dvooreenaanzienlijk deeleerstna het tijdstip van het
maaienontstaat,iswelzeker,alkanernogverschilvanmeningbestaanoverde
vraagofditdirectgebeurtdanwelpasnaenkeledagen.
Ondanks hetfeit datereenaantalfactoren bekendis,dat ophetvitamineDgehalteeenzekereinvloed uitoefent, blijft desituatieverward. Dit heeft totgevolg,datbijhetwerkenmetgemiddeldegehaltessteedsdenodigereserveinacht
genomenmoetworden.
HOOFDSTUK III

. DE BEPALING VAN HET VITAMINE D
IN RUWVOEDERMIDDELEN
1. INLEIDING

'

'

Ofschoon er ophetgebiedvandechemischebepalingvan hetvitamine D de
laatste jaren goede vorderingen zijn gemaakt (DIEMAIR CS., 1953; WODSAK,
1953),kandezewerkwijzetochnogniettoegepastwordenbijhetonderzoekvan
elkvitamineD-bevattenduitgangsmateriaal.Ookbijhetonderzoekvanhooien
dergelijkedientvoorlopigdebiologischebepalingnoggebruiktteworden.
Na deze beperking blijft er nog een keus over, namelijk in welkevorm het
materiaal'aandeproefdieren moetwordenverstrekt.Ditvloeitvoortuitdeomstandigheid,datdekwantitatievebiologischebepalingvanhetvitamineDvooralin dejaren 1931-1933uitgewerkt isten behoeve van de sterktebepaling van
levertraan en synthetische vitamine D-preparaten, zodat het vitamine D der te
onderzoeken stoffen, evenals de vitamine D-standaard vrijwel steeds als olieoplossingen aan de proefdieren konden worden verstrekt (BILLS CS., 1931;
BOURDILLONcs., 1931;DYER, 1931;EVERSE, 1931).Ditheeft ertoegeleid,'datde
biologischebepalingsmethodezelfwelvolkomenisgestandaardiseerd enmende
richtlijnen hiervanindeverschillendehandboeken kanvinden (COWARD, 1947;
GYORGY, 1950-51), maar dat er geen dwingende voorschriften bestaan aangaandedewijzewaaropvoedings-envoedermiddelen,waarvanmenhetvitamine
D-gehaltewensttebepalen,aandeproefdieren verstrektmoetenworden..Toen
derhalve naderhand de behoefte gevoeld werd ook kwantitatieve vitamine Dbepalingen in dezematerialen uit tevoteren,sloot men aan bij eentweetal methoden,dievoorheenvoorhetkwalitatieveonderzoekopvitamineDwarengebruikt,namelijk :
a. hetmengenvaneenbepaaldpercentagevanhetteonderzoekenvoedseldoor
hetrachitogenegrondrantsoenderratten(mengmethode)en
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b. het vervaardigen van eenextract met behulp van een oplosmiddel voor vet en
het opnemenhiervanin olie(extractiemethode).
Beide methoden, maar vooral de mengmethode, zijn gebruikt voor de
bepaling van vitamine D-gehaltes in hooi. Om evenwel een keus mogelijk te
maken,dienen devoor- ennadelenvanbeidenader beziente worden.
2 . DE MENGMETHODE

Depromoter vandemengmethode is WALLIS(1935,1938a, b).De aantrekkelijkheid van deze methode ligtin de eenvoud ervan. Een bepaald percentage gemalen hooi wordt gemengd met een bekende hoeveelheid grondvoer waarvan
verwacht mag worden, dat het gedurende de proefperiode dagelijks geheel door
de proefdieren wordt opgegeten. Wei moeten er voorzorgen getroffen worden,
datmethetvoernietgemorst kan worden.
Een groot bezwaar van deze methode is echter, dat er behalve vitamine D
tevensgrotere of kleinere hoeveelheden organisch en anorganisch materiaal aan
het grondvoer, in dit geval het rachitogene STEENBOCK-voer nr 2965, worden
toegevoegd. Mogelijk kan hier geen ernstig bezwaar tegen ingebracht worden,
zolang het om geringe percentages gaat. In extreme gevallen, wanneer het vitamine D-gehaltevan het te onderzoeken materiaal minder dan 100 i.e. per kilogramdrogestofbedraagt,moetditpercentageechterweltot ongeveer25procent
worden opgevoerd (SMITH C.S., 1933). De vraag rijst of in dergelijke gevallen
werkelijk het gehalte aan vitamine D wordt bepaald dan wel een bruto vitamine
D-werking.
Wat de betekenis van de organische stoffen in dit opzicht betreft heeft men
vastgesteld, dat derachitogene werking van derantsoenen wordt verzwakt door
het toevoegen van lactose (OUTHOUSE C.S., 1933; SUNDERLIN, 1933) en van vet
(JONES, 1940; BOOTH C.S., 1942; BUNKFELDT C.S., 1943).In deruwvoeders komen
dezeverbindingen echter niet of slechtsin geringeconcentratie voor, zodat Meruit nauwelijks een argument tegen de mengmethode is te putten. Mogelijk geldt
hetzelfde voor de ruwe celstof van het hooi; maar gezien de invloed van deze
stof opderesorptie van calcium enfosfor (MAYNARD, 1947)zouaan ditpunt bij
demengmethode enigeaandacht geschonkenmoeten worden.
Dit laatste geldt zeer zeker voor deminerale bestanddelen, vooral calcium en
fosfor, die met het ruwvoeder door het rachitogene voer worden gemengd. Het
rachitogene karakter van het STEENBOCK-voer nr 2965 wordt, behalve door de
afwezigheid van vitamine D, in hoofdzaak bepaald door de erin voorkomende
Ca/P-verhouding, diebijna 5 :1 bedraagt. Verder is hetfosforgehalte weliswaar
bevredigend, namelijk ca 0,25 procent, maar dit element komt voor een aanzienlijk deel alsfytaat voor, waardoor het minder goed resorbeerbaar is (BRUCE
c.s., 1934b; KRIEGER c.s., 1940).
In tabel 9 is aangegeven welke veranderingen deze waar'den ondergaan door
het toevoegen aan het STEENBOCK-voer nr 2965 van 25 procent droge stof van
weidegras (BRANDSMA, 1954), kunstmatig gedroogd gras ('t HART, 1944-1945),
weidehooi (KOENRAADT, 1931-1933 uit BROUWER c.s., 1953) en klaverhooi
(LEIGNES BAKHOVEN, 1951),allesvan gemiddeldesamenstelling.
Om te kunnen beoordelen in hoeverre deze veranderingen van belang zijn
voor degraad van rachitis, welkebij proefratten op dezerantsoenen ontstaat en
voor dematevangenezingtengevolgevan hetverstrekken vanvitamine D, werd
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TABEL 9. Invloed van het toevoegen van hooi e.d. op Ca, P en Ca/P-verhouding.
Effect oftheaddition ofhayetc. onthe CaandP contentof theSteenbock2965diet.
Toevoegsel (25 %) (Addition)

Ca (%)

P (%)

Ca/P

Geen
None

1,20

0,25

4,8

Weidegras
Grass

1,07

0,29

3,7

Kunstmatig gedroogd gras . . . .
Artificiallydriedgrass

1,06

0,29

3,7

1,04

0,26

4,0

1,33

0,26

5,1

Grass hay
Clover hay

de literatuur op dit punt nageslagen. Hierbij werd alleen maar aandacht geschonken aan die onderzoekingen, waarbij degenoemdewaarden niet altever
van diein het STEENBOCK-voerafweken. Dit hield bij voorbeeld in, dat de uitkomstenvan GROENEVELD(1932),dieookduidelijk deinteractietussencalcium,
fosfor envitamine D teziengaven, in het huidige gevalniet gebruikt mochten
worden, omer eenconclusie optebaseren. Hij pastenamelijk in overeenstemmingmet het eigenlijke doelvan zijn onderzoek, niet deextreme waarden toe,
welketabel9tezien geeft.
Voorhetbeoprdelenvanhetthansaandeordegesteldevraagstukkunnenwel
de uitkomsten van Mc COLLUM C.S. (1921) dienen. Zij vonden, dat een Ca/Pverhouding gelijk aan 4, ernstige rachitis deed ontstaan, terwijl zich bij een
Ca/P-verhoudinggelijkaan3 slechtseenmatigerachitisontwikkelde,telkensop
eenrantsoenmet0,3procentP.DitkomtovereenmetdeuitkomstenvanBROWN
c.s. (1932),die eveneens met behulp van ratten drie rantsoenen onderzochten,
allemet0,25procent P,maarmetCa/P-verhoudingen gelijk aan 3-4en6.Deze
verhoudingen warenduidelijk vaninvloed opdebeenasgehaltes,die achtereenvolgens45,3-44 en42procent blekentebedragen. Dezetendens konrontgenologischwordenbevestigd.
SOHLc.s.(1932)verminderden deCa/P-verhouding vanhun proefrantsoenen
voorrattenvan4tot3,5.Beoordeeldaandehandvanhetrontgenbeeldbleekdit
een duidelijke vermindering van de rachitisverwekkende eigenschap van de
voederstebetekenen,watooktotuitingkwamindebeenasgehaltes.
De uitkomsten van BETHKE C.S. (1932) zijn vollediger in die zin, dat hieruit
bleek, dat niet alleen de graad van rachitis invloed van de Ca/P-verhouding
onderging,maar ookderesponswanneervitamineDwerdverstrekt. BijeenPgehaltevan0,36procentverminderdenzijdeCa/P-verhoudingvan5 via4tot3.
Zonder vitamine D-toediening bedroegen de beenasgehaltes achtereenvolgens
22,6-23,6 en 32,2 procent; werd wel vitamine D verstrekt, dan bedroegen ze
50,8-51,3en54,4procent.
QUERIDO(1935)koos eenenigszinsandereproefopzet. Hij hieldde Ca/P-verhouding van zijn proefvoeders voor ratten constant op 4 maar varieerde de
absolute hoeveelheden Ca en P, zodat de hoeveelheden P in vier rantsoenen
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achtereenvolgens 0,24-0,28-0,35 en 0,40 procent bedroegen. Hierbij bleek dat
ook de absolute hoeveelheden calcium en fosfor van belang zijn, want met het
voer met 0,40 procent P ontstond geen rachitis, met de andere voeders wel. In
deze laatste gevallen was de genezende werking van het vitamine D bovendien
beternaarmatedehoeveelheden calciumenfosfor inderantsoenen groter waren.
Tot analoge uitkomsten waren SHERMAN C.S. (1921) reeds eerder gekomen, hetgeendoor LILLY C.S.(1935)nogweerwerd bevestigd.
Ook de uitkomsten van proeven van BRUCE C.S. (1934a), O'BRIEN C.S. (1939)
en COWARD C.S.(1940)wijzen duidelijk op eeninteractie tussen demineralen Ca
en P en hetvitamine D. Dezewisselwerking maakt, dat debepalingvan het vitamine D-gehalte in sommige voedings- en voedermiddelen veel te hoge uitkomstenkangeven (MORGAREIDGE C.S., 1938).
Alvorens de hier weergegeven uitkomsten in verband te brengen met de
waarden van tabel 9 dient nog aan een laatste punt herinnerd te worden. Er
werd reeds opmerkzaam op gemaakt, dat het fosfor in het STEENBOCK-rantsoen
voor het grootste deel voorkomt als fytinezuur en daardoor minder goed door
de rat wordt geresorbeerd, zelfs wanneer vitamine D wordt verstrekt (BRUCE
c.s., 1934b; BOUTWELL C.S., 1946; SPITZER C.S., 1948). In gras- en klaverhooi
komt echter praktisch geen fytinezuur voor (BECKER, 1950), zodat het niet onwaarschijnlijk is, dat door het toevoegen van hooi aan het STEENBOCK-rantsoen
de hoeveelheid resorbeerbaar fosfor toeneemt, hetgeen voor een kwantitatieve
bepalingvanhetvitamineD storend zou kunnen werken.
Uit degegevensvan tabel 9blijkt nu, dat door het toevoegen van gras of hooi
de Ca/P-verhouding in het algemeen wordt verminderd. De veranderingen die
optreden zijn zodanig, dat ze, gezien in het licht van de geciteerde literatuur,
zekerniet zonderinvloed opdebepaling vanhet vitamine D geacht mogen worden. Hieruit moeten dus ernstige bedenkingen tegen de mengmethode geput
worden. Het valt daarom op, dat deze methode nog nooit kritisch onderzocht
is. Men heeft er zonder meer mee volstaan het te onderzoeken materiaal, zoals
hooi (WALLIS, 1938b), lever en bloedserum (HIBBS c.s., 1946; EATON c.s., 1947
a, b) door het rachitogene voer te mengen, terwijl de in olie opgeloste vitamine
D-standaard afzonderlijk aan de dieren der standaardgroepen werd verstrekt.
Daardoor ishetnietaltijd zeker,datdegevondenvitamineD-werking inderdaad
alleen maar aan vitamine D moet worden toegeschreven dan wel aan een combinatievanvitamineD, calciumenfosfor. In deloop derjarenishieropdan ook
wel gewezen (Mc COLLUM c.s., 1922; BETHKE, C.S., 1932). Het is derhalve niet
vreemd, dat herhaaldelijk aanbevolen is in deze gevallen niet het materiaal als
zodanig te gebruiken maar het met behulp van een vet-oplossend middel verkregen extract (BILLS, 1947; COWARD, 1947; GYORGY, 1950).
3. DE EXTRACTIEMETHODE

Het aantrekkelijke van de extractiemethode is, dat het te onderzoeken materiaal uiteindelijk aan de proefratten wordt verstrekt in een vorm, die overeenkomt met dewijze, waarop dit ook met devitamine D-standaard gebeurt. Hierdoorworden debezwarenvan demengmethode weliswaar ondervangen maar in
plaats daarvan rijzen er weer andere problemen. Zo dient men zich er van te
overtuigen of bij de thans noodzakelijke bewerkingvan het materiaal, zoals
drogen en extraheren, geen vitamine D wordt afgebroken en of de extractie wel
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volledigis.De samenstellingvan hetruwvetvan groenvoeders en hooiisnu eenmaal zeer ingewikkeld en voor de extractie ervan bestaat eigenlijk geen geheel
bevredigende methode (CAMPEN C.S., 1954). Men heeft hieiaan bij het toepassen
van deextractiemethode nietsteedsvoldoende aandacht geschonken.
Zo extraheerden ZUCKER C.S.(1923) eenzelfde monster plantaardig materiaal
achtereenvolgens met verschillende oplosmiddelen voor vet, daarbij de verwachtinguitsprekend, dat dezewerkwijze eenvolledige extractie gaf. Voorts bepaalden TSCHERNIAK C.S. (1951) en EWER (1951) vitamine D-gehaltes door van
het etherextract uit tegaan, vanwelkewerkwijze RYGH (1950)zich eveneens een
enthousiast voorstander toonde. Tenslotte meent ook NOBILE (1954) dat het
vitamine D-gehalte van voedermiddelen bepaald kan worden, door van een
extract uitte gaan.
ALLEMANN (1942) echter heeft de extractiemethode uitvoerig bestudeerd. Op
grond van zijn proeven kwam hij tot de slotsom, dat het voordrogen van plantaardig materiaal bij 50°C aan de lucht geen vitamine D-verlies geeft en dat dit
evenmin het gevalisbij deextractiemet ether. Bovendien bleek de extractie volledigtezijn, wanneer hiervoor ether werd gebruikt. Hiermee scheendus de basis
gelegd te zijn voor het toepassen van de extractiemethode ter bepaling van het
vitamine D-gehalte van ruwvoeders. Het valt echter op, dat ALLEMANN'S uitkomsten verkregen zijn met een betrekkelijk gering aantal proefratten en dat zij
o.i. somsietwatvluchtigzijn geinterpreteerd.
Op grond van deze discussie over de meng- en de extractiemethode werd in
beginsel besloten van de laatste werkwijze gebruik te maken. Toch leek het gewenst het definitieve besluit nog van enkele eigen experimenten te laten afhangen. Hiertoe bestond zeer zeker aanleiding omdat tegenover de uitkomsten
van ALLEMANN (1942) de mededeling van BROUWER (1932) staat, dat het in
tapioca aanwezige vitamine D door een intensieve extractie met ether nagenoeg
niet werd verwijderd. Eenzelfde mening is WALLIS (1949b) toegedaan ten aanzienvan hooi.
4. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

Het werdvan belanggeacht eendrietalvragente bezien:
1. Kan demengmethodetehogeuitkomsten geven?
2. Gaat erbij deextractiemethode tengevolgevandebewerkingvanhet monster
vitamineD verloren?
3. Wordt hetvitamineD bijdeextractiemethode volledig geextraheerd?
Om op vraag no 1eenantwoord tekunnen geven, is enigemalen een hoeveelheidverasthooiaanhet STEENBOCK-voertoegevoegd enaanenigegroepen ratten
verstrekt. De as correspondeerde ongeveer met de hoeveelheid hooi, die voor
vitamine D-bepalingen gebruikt moet worden.Doordat in de hooimonsters Caen P-bepalingen waren uitgevoerd, kon uitgerekend worden hoeveel van beide
mineralen per 100 gram voer werd toegevoegd. Naast dit voer werd aan de
ratten een bekende hoeveelheid vitamine D verstrekt, zodat uit een vergelijking
met standaard groepen, die naast het ongewijzigde STEENBOCK-voer dezelfde
hoeveelheid vitamine D ontvingen, nagegaan kon worden hoeveel vitamine D
werd teruggevonden. Eenmaalzijn inplaatsvanhooiasgroterehoeveelheden Ca
en P als anorganische zouten aan het STEENBOCK-voer toegevoegd. De uitkomstenzijn samengevat intabel10.
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TABEL 10.De interactie tussen Ca, P en vitamine D.
Theinteraction betweenCa,P andvitamin D.
Proef nr
Exp. no.

CaenPtoegevoegdper 100gSTEENBOCK-voer
CaandP added/100gdiet

vanvit.D teruggevonden (%)
vitaminD recovery (%)

1

69mg Ca en 39mg P alshooias
69 „ „and 39 „ „ ashayash

131

2

71mg Ca en 38mg P als hooias
71 „ „and 38 „ „ as hayash

100

3

146mg Ca en 26mg P als hooias
146 „ „and 26 ,, „ ashayash

115

4

260 mg Ca en 240 mg P als anorg. zouten
260 „ „and240 „ „ asinorg. salts

190

Uit dezegegevens blijkt, dat men er ernstig rekening meemoet houden, dat
metdemengmethodetehogegehaltesgevondenkunnenworden.Deuitkomsten
onderstrependebezwaren,dieopgrondvandeliteratuur,geciteerdin hoofstuk
III.2,tegendemengmethodezijningebracht.
Devraag oferbij deextractiemethodevitamine D verloren kan gaantengevolgevan debewerkingbetreft in eersteinstantie mogelijke verliezen tijdens de
extractiezelfenhetdaaropvolgendafdestilleren vandeether omhetruwvetaldusinhandentekrijgen.Aandevoorafgaande bewerking,dieslechtshetmalen
endrogen van demonsters inhield omdit in een geschiktetoestand te brengen
voor deextractie,isgeenverdereaandacht geschonken. Het drogen geschiedde
namelijk ineenvacuumexsiccator bovensilicagel,zodat enigvitamineD-verlies
tijdensditonderdeelvandebewerkingnietaannemelijk is.Omechterdeinvloed
vandevrijwel steedsvierdagen durende extractienategaaniseenvitamineDolievan bekende sterkte vier dagen in het donker met peroxyd-vrije ether aan
eenopstijgendekoelerverwarmd.Dealdusbehandeldeoliewerdin vergelijking
metdebij-20°Cbewaardeoorspronkelijke olieoplossingmetbehulpvanrachitischeratten in drie doseringen onderzocht, waarbij degenezingvan de dieren
werdbeoordeeld aan dehand van dedoor EVERSE(1931)ontworpen schaal.De
uitkomstenzijnvermeldintabel11.
TABEL 11. De invloed van koken op het vitamine D.
Theinfluence of boilingon vitamin D.
Dosis {Daily dose)
0,15
0,30
0,60

Gemiddelde genezing {Average healing)
Onbehandelde D-olie
VerwarmdeD-olie
Untreatedoil
Heatedoil
0,91
2,36
4,50

1,40
2,45
4,65

Uit tabel 11blijkt dat door detoegepaste behandeling geenvitamine D verlorenisgegaan.Wijhebbennuaangenomen,alisditstriktgenomennietgeoorloofd, dat ook bij de extractie van plantaardig materiaal geen vitamine D gedestrueerdzalworden.
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Omnategaanofdeextractiemetethervolledigisenomnogmaalsderolvan
demineralencalciumenfosfor tekunnenvaststellen,zijntweemonstershooiop
verschillendemanieren onderzocht. Daarvoor werd aaneengroep ratten dagelijkseengeringehoeveelheidhooiverstrekt,gemengddoorhetrachitogenevoer.
Eentweedegroepkreegper oshetetherextract van eenzelfde hoeveelheid hooi,
opgenomen inarachisolie. Een derdegroep kreegditzelfde extract met daarenboven deasvanhetgeextraheerde hooidoor hetvoer.Van de controlegroepen
kreeg groep vier geextraheerd hooi door het voer, groepvijf dehooias, terwijl
groep zes slechts het rachitogene voer kreeg. De uitkomsten van deze proeven
komenvoorintabel12.
TABEL 12.Vergelijking van demeng-met de extractiemethode.
Comparison of differentmethodsfor thedetermination of vitaminD.
Methode {Method)
1. Hooi
Hay
Hay fat
Hayfat+hay ash
Ether-extractedhay
hay ash
6. EnkelSTEENBocK-voer
OnlySteenbockdiet

Genezing{healing)
monster 1{sample 1)
monster 2 {sample 2)
2,2

3,4

1,1

2,1

2,1

3,1

0,4

1,0

0,4

0,1

0

0

Uit devergelijking van groep 1 met groep 3envan groep 4met groep 5kan
opgemaaktwordenofdeextractievolledigisgeweestenzondervitamineD-verliesgepaard is gegaan. Op grond van het onderzoek van monster een schijnen
dezevrageninpositievezinbeantwoordtemogenworden;maarzewordenniet
bevredigend bevestigd door deuitkomsten van monster twee. Hier kan echter
aan toegevoegd worden, dat het verschil tussen de groepen 1en 3in dit geval
nietsignificantwas.
Derol van demineralen komttot uiting bij het vergelijken van groep 2met
groep3.Ookhieruitblijkt weerdatdecombinatievanvitamineDenmineralen
tot eentehogeuitkomst leidt,terwijl deinvloed van demineralen alleen blijkt
uithetvergelijkenvangroep5metgroep6.
De uitkomsten van de orienterende proeven thans overziend, leek het wel
duidelijk, datdemengmethodeniettoegepastkonwordenvoordebepalingvan
het vitamine D-gehaltevanruwvoeders. Dezeconclusiewerd nog ondersteund
door de vroeger aangehaalde literatuur. Derhalve werd besloten de extractiemethodetoetepassenvoorhetonderzoekvandehooimonsters,dieuitdepraktijk verzameld waren. Daarbij werden aanvankelijk echter in iedereproef twee
controlegroepen ingeschakeld, waaraan achtereenvolgens het geextraheerde
hooi en hooias door het STEENBOCK-voer werden verstrekt. Deze maatregel
bleekniet overbodig,want bijhet toenemenvan het aantal gegevensbleek, dat
van de ratten waaraan geextraheerd hooi werd verstrekt, procentsgewijs meer

