De discussiedag Onderzoek Bovine Somatotropine isgeorganiseerd door de Directie
Landbouwkundig Onderzoek in samenwerking met de Landbouwuniversiteit en de Rijksuniversiteit Utrecht, Fakulteit Diergeneeskunde.
Het doel was een overzicht te geven van de aktuele stand van zaken in het onderzoek
naar de effecten van BST-gebruik in de melkveehouderij op produktie, gezondheid en
welzijn van de dieren, de volksgezondheid, de afzet van melk en de micro- en macroeconomische perspectieven.
Deze onderzoekingen worden grotendeels verricht in samenwerking tussen overheidsinstellingen en internationale pharmaceutische bedrijven. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten tijdelijk beperkt. Mede tegen deze achtergrond is
op deze dag ruime aandacht besteed aan de tot nu toe verkregéh resultaten. Op grond
van deze resultaten ende discussie met onderzoek, beleid en bedrijfsleven is eentussenbalans opgemaakt.
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Samenvatting
Bovine somatotropine (BST) is een hypofysair polypeptidehormoon dat is
opgebouwd uit 191 aminozuren. Het stimuleert onder andere de melkproduktie. Sinds 1982 is het mogelijk om BST via recombinant DNAtechnieken te produceren en op grote(re) schaal toe te passen. Van
somatotropinewordtverondersteld dathetmolecuulverschillende aktieve
centra bezit. De afzonderlijke centra worden verantwoordelijk gesteld
voorverschillendebiologische effekten.
De afgiftevan somatotropine door dehypofyse in debloedbaan ispulsatielenwordt gereguleerd door de stimulerende Growth Hormone Releasing
Factor (GRF) en de remmende Somatotropin Release Inhibiting Factor
(SRIF)diebeide door dehypothalamusworden gesynthetiseerd. De interaktie met receptoren in onder andere de lever stimuleert de produktie
van sematomedines. Dit zijn polypeptidehormonen met verschillende
metabole aktiviteiten.
,
Somatomedines worden als mediatoren voor somatotropine beschouwd daar
tot nu toe geen receptorenvoor BST inmelkklierweefsel zijn aangetoond
maar wel voor somatomedines. Het effekt van het toegediende BST op de
melkproduktie is afhankelijk van de gemiddelde dagelijkse concentratie
inhetplasma ennietvan eenbepaald patroon indeze concentratie.Het
is gewenst de BST-toediening aan te vangen vanaf 90 dagen post partum
wanneer dedierenweer ineenanabole stofwisselingstoestand verkerenen
mogelijkreedsweerdrachtig zijn.
De literatuur levert tot dusver geennegatieve effekten aanmet betrekking tot het gebruik van melk afkomstig van koeien die met BST zijn
behandeld. Ook zijn nagenoeg geen negatieve effekten gepubliceerd over
de gezondheid en devruchtbaarheid vanbehandelde koeien.BST isbijde
mens inbiologisch opzichtnagenoeg nietwerkzaam enwordtbovendien na
oraie opname in het maagdarmkanaal afgebroken door proteolytische
enzymen.De concentratie vanBST inmelk van behandelde koeien is niet
signifikant verhoogd ten opzicht van onbehandelde koeien. Somatotropine
blijkt afhankelijk van het gehanteerde pasteurisatieproces geheel of
gedeeltelijk te worden gedenatureerd. Tot nu toe zijn geen gegevens
bekend overhet effektvansomatomedines ofvansomatotropine-fragmenten
inmelkopdevolksgezondheid.
Het lijkt aannemelijk teveronderstellen dathandelspolitieke en sociale
tactoren alsmede konsumentengedragingen, meer dan volksgezondheidsaspekten, zullen bepalen of BST in de melkveehouderij toepassing zal
gaanvinden.
Inleiding
In 1937 hebben Azimov en Krouze (1) aangetoond dat hypofysair bovine
somatotropine de melkproduktie bij koeien verhoogt. Sinds 1982 is het
mogelijkombovine somatotropine (BST)viarecombinantDNA-techniekente
synthetiseren (2,3,4 ) .Deze ontwikkeling biedt demogelijkheid omBST
op grote schaal te produceren en in de veehouderij toe te passen. Er
zijn inmiddels tal van onderzoekresultaten bekend over het effect van

BST op de melkproduktie van melkkoeien (3, 5, 6, 1, 8) maar over de
wijze waarop deze effekten tot stand komen is relatief weinig bekend.
Bovendien is het nog niet geheel duidelijk of het gebruik van BST
negatieve gevolgen met zichmee zal brengen ten aanzien van de gezondheid van mens en dier. Dit vormde aanleiding om een uitvoerige literatuurstudie teverrichten. Indit artikel zalworden ingegegaan op enkele
endocrinologische envolksgezondheidsaspekten.
Struktuur enbiosynthese
Somatotropins van onder andere mens en rund is een eiwit met een molekuulgewicht van 22.000 Dalton. Het bestaat uit één enkele peptideketen
van 191 aminozuren en bezit 2 intra-moleculaire disulfidebruggen. Het
wordt gesynthetiseerd in de hypofysevoorkwab (9)."Enzymatische afbraak
van somatotropine in vitro geeft twaalf fragmenten die in vivo zwakke
metabole somatotropine-effektenveroorzaken (10,11, 12)-."Dit suggereert
dat niet het gehele somatotropinemolecuul nodig is.om de biologische
effekten van het hormoon te.bewerkstelligen. Waarschijnlijk zijn er
meerdere aktieve centra op het somatotropinemolecuul aangezien fragmenten uit verschillende delen van het hormoon verschillende metabole
effekten veroorzaken. Verondersteld wordt dat de halfwaardetijd van de
fragmenten ten gevolge van een versnelde Proteolyse korter is dan de
halfwaardetijd van intakt somatotropine. Mogelijk dient het komplete
somatotropinemolecuul ter bescherming van de aktieve fragmenten tegen
deze proteolyse in de circulatie (10).Als het intakte somatotropinemolecuulbij de receptor arriveert zouhet afgebrokenworden tot aktieve
fragmenten die reageren met de receptor om het hormonale effekt te
bewerkstelligen.Mogelijk is op dezemanier de veelheid aan biologische
effekten teverklaren dieaansomatotropinewordt toegeschreven.
Regulatievan de somatotropineproduktie en-afgifte
De produktie en afgifte van somatotropine worden in de eerste plaats
gereguleerd door "releasing factors".Dit zijnpeptidehormonen die inde
hypothalamus gesynthetiseerd worden. De belangrijkste zijn "Growth
Hormone Releasing Factor" (GRF) (13, 14, 15, 16, 17, 17) en "Somatotropin Release Inhibiting Factor" (SRIF) (18,19),ookwel aangeduid als
somatostatine.Ook "Thyrotropin Releasing Hormone" (TRH)blijkt een rol
te spelen bij de afgifte van somatot-ropine door de hypofyse (20,21).
GRF, somatostatine en TRH zijn quawerkzaamheid niet diersoortspecifiek
hoewelmet betrekking totGRF tussen deafzonderlijke diersoorten kleine
strukturele verschillen,bestaan.
Over de wijze waarop de produktie én afgifte van GRF en SRIF worden
gereguleerd, is weinig met zekerheid bekend. Het vrijkomen van deze
hormonen blijkt, onder andere, onder invloed te staan van interne en
externe faktoren. Een voorbeeld van de eerste groep vormen bepaalde
neurotransmitters (25);debelangrijkste zijndopamine ennorepinephrine
(26). Men vermoedt dat beta-adrenerge agonisten de sekretie van SRIF
induceren, terwijl alpha-adrenerge stoffen een rol zouden spelen bij de
afgifte van GRF (26).Feed-back mechanismen van hypofysaire hormonen
lijkenbij de afgiftevanGRFvooralsnog geenrol tespelen(23).
Tot de externe faktoren die de afgifte van somatotropine beïnvloeden
behoort stress (23).Sexuele excitatie veroorzaakt bij stieren eveneens
een verhoogde afgifte van somatotropine (24).Mogelijkerwijs bewerken
beide laatstgenoemde fenomenen een stijging van de acetylcholinecöncentratie in het bloed hetgeen sekundair een verhoogde afgifte van
somatotropineveroorzaakt(22).

De interaktie tussen het stimulerende GRF en het remmende SRIF ligt
mogelijk ten grondslag aan de fysiologisch aanwezige pulserende plasmaspiegelsvan somatotropine (25).Dit laatste geldt althansvoordemens;
bij het rund is het pulserend patroon minder uitgesproken. Recentelijk
is bij invitro experimenten met hypofysecellen van lammeren aangetoond
dat het effekt van GRF op de hypofysecel domineert over het effekt van
SRIF (52).Over dé invloed van TRH op de spiegel van somatotropine in
hetbloed bestaat nogveel onduidelijkheid.
De afgifte van somatotropine wordt ook door andere hormonen beïnvloed.
Dit zouplaatsvindenvia interaktie met receptoren op de neuronen inde
hypothalamus. Oestrogenen, androgenen en schildklierhonnonen stimuleren
de afgifte,terwijl glucocorticosteroiden dezeremmen (26).
Receptoren
Er zijn (nog) geen receptoren voor somatotropine in melkklierweefsel
gevonden (27) zodat een direkt effekt van somatotroprine op de melkproduktie niet waarschijnlijk is.Een direkte infusie van somatotropine
in de meikader veroorzaakte bij het schaap geen hogere melkproduktie
(28). Somatotropine heeftwél een direktewerking op de lever enophet
vetweefsel door de aanwezigheid van receptoren voor somatotropine op
hepato- en lipocyten (29, 30).Dit heeft onder andere bij het rund de
produktievan somatomedinestot gevolg (31,32).Een indirekt effektvan
BST via bijvoorbeeld somatomedines is meer waarschijnlijk daar voor
somatomedines alwel receptoren in het melkklierweefsel zijn aangetoond
(33).
Somatomedines
Somatomedines worden beschouwd als mediatoren van somatotropine. In
tegenstelling tot de meeste "klassieke" hormonen worden de somatomedines, evenals andere weefselgroeifactoren, niet in bepaalde klieren
gesynthetiseerd, maar in diverse weefsels en cellen in het organisme.
Hoewel bekend is dat de lever somatomedines produceert, is dehoeveelheid somatomedines die uit leverweefsel geëxtraheerd kan worden gering.
Van deheterogene groep Polypeptiden met somatomedine-aktiviteit zijner
bij demens intussen twee volledig gekarakteriseerd. Vanwege hun strukturele en tunktionele gelijkenis met insuline worden deze ook wel
insuline like growth factors (IGF) genoemd (34).Humaan-somatomedine-C
of IGF-I is een basisch polypeptide (iso-elektrisch punt 8,5 ± 0,5)
bestaande uit 70 aminozuren. IGF-II is opgebouwd uit 67 aminozuren en
heeft een iso-elektrisch punt van 6,2 ± 0,5. Runder IGF-I blijkt identiek opgebouwd te zijn als humaan IGF-I. Runder IGF-II verschilt wat
opbouwbetreft slechts in3van de 67aminozurenvanhumaan IGF-II(35).
De plasma IGF-I spiegels bij de mens en.het rund correleren meestal
redelijk met die van somatotropine (33, 34). De plasmaspiegels van
IGF-II-zijn bij de mens minder afhankelijk van somatotropine en IGF-II
heeftmeer insuline-achtige eigenschappen danIGF-I(34).
De sekretie van somatomedines wordt voor een groot deel bepaald door
somatotropine,doch ookdoorhet schildklierhormoon thyroxine (T4)(36).
De somatomedines oefenen hunbiologische werking uit via interaktie met
receptoren. Recentelijk zijn er door Gregor en Burleigh (37) receptoren
voor IGF-I inmelkklierweefsel vanvarkens gevonden enCollier c.s. (38)
vonden receptoren voor IGF-I en IGF-II inmelkklierweefsel van drachtige,wel-enniet-lakterende runderen.

De concentratie van somatomedine in het bloed en het aantal receptoren
voor somatomedine in melkklierweetsel zullen dus waarschijnlijk een
duidelijk invloedhebbenopdehoogtevandemelkproduktie (33).Menkan
momenteel nog niet over voldoende hoeveelheden somatomedines beschikken
om het effekt ervan op de melkproduktie bij koeien te bestuderen. Hier
kan echter in de nabije toekomst via recombinant DNA-technieken in
wordenvoorzien(34).
Afgiftepatronenvan somatotropine
De afgiftevan somatotropine doordehypofyse wordt voornamelijk gereguleerd door de interaktie tussen GRF en SRIF, hetgeen resulteert in een
pulserend afgiftepatroon.Men mag aannemen dat dit patroon fysiologisch
vanbelang is.Dit betekent dusdat zowelde amplitudoalsde frequentie
van de optredende somatotropinepieken, alsook de hoogte van de basisconcentratie, belangrijk kunnen zijn voor de werking van-somatotropine
(39).
De afgifte van somatotropine bij het rund is sterk afhankelijk van het
geslacht. Het vrouwelijk rund vertoont een afgiftepatroon met een lage
basisconcentratie met veel pieken (4),terwijl het mannelijk rund een
relatief hoge basisconcentratie heeft met minder pieken,die echter een
hogere amplitudo hebben (40, 41).Bij ratten is dit precies andersom
(25).
De sekretie van somatotropine wordt binnen het geslacht beïnvloed door
onder andere oestrogenen en androgenen (42).Castratie van rammen of
stieren veroorzaakt een ander afgiftepatroon, namelijk een lage basisconcentratie metminderpieken.Worden gecastreerde dierenbehandeld met
testosteron of diethylstilbesterol (DES), dan resulteert dit in een
toename van de basisconcentratie van somatotropine. De amplitudo stijgt
wel,maar niet significant(42).
Voeding heeft een wisselend effekt op de basisconcentratie van somatotropine inhet bloedplasma. Barnes c.s. (43)enDe Boer (44)vonden een
verhoogde piasmaspiegel, Trenkle (45) en Hove (46) daarentegen een
verlaagde piasmaspiegel van somatotropine na voedselopname. Dit is
mogelijk te verklaren uit deverschillende tijdstippen na voedselopname
(variërend van enige minuten tot enkele uren)waarop demetingen werden
verricht. De concentraties van somatotropine in plasma van vaarzen die
suboptimaal werden gevoerd, waren hoger dan bij vaarzen met ad libitum
voerverstrekking (47).Wanneer runderen gevoerdwerden op60,90'en120%
van hun energiebehoefte,bleek de somatotropineconcentratie inhet bloed
respektievelijk 4,1,3,2 en2,4 ng/ml tebedragen(48).
De somatotropineconcentratie bij niet-lakterende runderen neemt toe
tijdens de dracht (90).De somatotropineconcentratie is het hoogst in
hetbeginvan de laktatie (90,91),enneemt in de loop van de laktatie
af (92).Dat de somatotropineconcentratie inhet plasma daalt gedurende
de eerste twee maanden van de laktatie wordt ook bevestigd door Smith
(49). Koprowski (5) vond echter dat de somatotropinespiegels relatief
konstant blijven naarmate de laktatie vordert. Bij nader onderzoek door
middel van covariantie-analyse, waarbij eerst het drachtigheidsstadium
en het seizoen en later het laktatiestadium en weer het seizoen als
covarianties gebruikt zijn,blijkt dezekonstante spiegel een resultante
te zijnvan een daling naarmate de laktatie vordert en een stijging als
gevolgvan eennieuwe drachtigheid(50).

Dosis-effekt relatie
Door de effekten van verschillende dagelijkse doseringen tebepalen bij
korte termijn toediening leiddenEppard c.s. (51)een dosis-effekt kurve
af.Deze kurveverloopt nagenoeg lineair tot ±30IUenvlakt vervolgens
af omvanaf ±80 IUop eenmaximalehoogte teblijven.
Hieruit blijkt onder andere dat verhoging van de dagelijkse dosis boven
50 IU een sterk afnemende verhoging van de melkproduktie geeft. Het
verloop van deze dosis-effekt kurve vertoont veel overeenkomst met die
welke Bauman c.s. (5) afleidden voor de lange termijn toediening van
BST. Deze Tcurve vlakt ook af vanaf ± 30 IU en bereikt het maximale
effektbij doseringenvan ±60IUenhoger.
PatroonvanBST-toediening
Inverband met depraktische toepassing ishetvanbelang omtewetenof
het toedieningspatroon vanBST invloed heeft op demelkgift.
Door McCutcheon en Bauman (53) en Fronk c.s. (54) werd een gelijke
dagelijkse dosis op verschillende manieren toegediend (eenmalige subcutane injektie, continue subcutane infusie of een intraveneuze injektie
omdevier uur).Hoewel dezemanierenvan toediening aanzienlijkverschillende patronen in de BST-plasmaconcentratie veroorzaakten, resulteerden
ze alle in een even grote toename van de melkgift. Dit gold zowel voor
de dosering van 51,5 IU/dag als voor die van 25 IU/dag. Het effekt van
BST op de melkgift lijkt alleen afhankelijk te zijn van de gemiddelde
dagelijkse BST-concentratie in het plasma en niet van een bepaald
patroon inde concentratie.Derhalve hoeft niet gestreefd teworden naar
een bepaald concentratieverloop voor een optimaal effekt: men hoeft
slechts rekening te houden met de gemiddelde dagelijkse concentratie in
het plasma.
McCutcheon en Bauman (53) vergeleken de effekten van een dagelijkse
toediening van 25IUmet eentoediening van dezelfde dosis omde dag:de
dagelijkse toediening bleek te resulteren in een verhoging van de
melkgift met 28%, terwijl de toediening van één keer per twee dagen
slechts een toename van enkele procenten te zien gaf. Hieruit concludeerden deze onderzoekers dat bij een doseringsinterval groter dan 24
uur demelkgifttoename vermindert.
De in de experimenten van McCutcheon en Bauman (53) en van Fronk c.s.
(54)gebruikte continue subcutane infusiewasbedoeld alsnabootsing van
een slow-release formulering.Uit hetvoorgaande blijkt dat een continue
injektie dezelfdemelkgiftverhoging geeft alsde enkelvoudige dagelijkse
injektie, mits de gemiddelde dagelijkse BST-concentratie in plasma
gelijk is. Dit opent perspektieven voor BST-toediening met behulp van
slow-release preparaten.Davis c.s. (55)deden hiertoe experimenten met
ovine somatotropine bij lammeren. Men gebruikte hierbij een drager van
soya-olie enbijenwaswelke inpellet-vorm subcutaan geïmplanteerd werd.
Hetbleekdat deovine somatotropine-concentratie inhetplasmaaanzienlijk toenam en dat deze toename minstens een week aanhield. Sinds kort
wordt erook onderzoek gedaanmet BST-slow-release formuleringen bij het
rund. Zo behandelden McGuffey c.s. (56) runderen met BST in een slowrelease formulering (960mg BST per injektie) gedurende een periode van
84dagen (injekties opdag 1,29 en 57). Dezebehandeling resulteerde in
een produktiestijging van 18%,waaruit blijkt dat BST ook werkzaam is
alshetwordt toegediend ineen slow-release formulering.

Aspekten ten aanzienvan devolksgezondheid
Diersoortspecificiteit
De somatotropine van verschillende diersoorten hebben een verschillende
aminozuuropbouw (7,58, 59,60,61).Er bestaat wat dat betreft vooral
verschil tussen somatotropine van primaten envan non-primaten. Vanwege
evolutionaire divergentie in het somatotropme-gen is een aanzienlijke
variatie ontstaan in de aminozuuropbouw van de verschillende zoogdiersomatotropines. De somatotropines van rund en schaap zijn voor 99%
homoloog (99%overeenkomst in aminozuurvolgorde),terwijl de somatotropinesvan rund enmens dat slechtsvoor 65%zijn.Voor de somatotropines
van rund en rat is dit 85% en voor die van mens en rat 64% (62,63).
Zoogdier-somatotropineszijnwaarschijnlijk struktureelmeer verwant met
elkaar danmet somatotropines vanvogels,reptielen,amfibieënenvissen
(58). Er bestaat een immunologische kruisreaktiviteit tussen zoogdiersomatotropines; waarschijnlijk ten gevolge van gemeenschappelijke
aminozuurvolgordes. Somatotropines van mens, rund en schaap zijn het
meest homoloog met betrekking tot de aminozuren 95-134 (10).Diersoortspecificiteit zou danvoornamelijk veroorzaakt worden doorheen verschil
in aminozuurvolgorde in andere aminozuurreeksen die de interaktie met
receptoren van de "target-cells"bepalen (12).Zo hebben somatotropinereceptoren op de plasmamembranen van humane lever-, erythroïde- en
lymfoïde cellen feitelijk geen affiniteit van "non-primate" somatotropines (64, 65, 66).In tegenstelling tot de lipofiele Steroidhormonen
die celmembranen penetreren om hun werking uit te oefenen, moeten de
wateroplosbare eiwithormonen zich eerst binden aan receptoren op de
celmembraan om hun farmacologische aktiviteit te initiëren (67).Mogelijk dragen daarom zowel receptor als hormoon bij aan de diersoortspecificiteit van somatotropine.
Een andere faktor die mogelijk bijdraagt aan de diersoortspecificiteit
ishet feit dat bepaalde dieren zoals de primaten,geen aktief fragment
kunnen produceren van somatotropines van lagere diersoorten (58,10).
Zoals reeds eerder opgemerktwordtverondersteld dat ermeerdere "aktieve fragmenten" inalle zoogdierrsomatotropinestevinden zijndie,nadat
ze enzymatisch afgesplitst zijnvan het intacte molecuul,verschillende
biologische effekten veroorzaken. Het is niet bekend hoe groot deze
aktieve fragmenten zijn enbinnenwelke gebieden van het somatotropinemolecuul ze gelegen zijn (12).Bovendien moet de rol van de,aktieve
fragmenten inde sematotropine-aktiviteit ooknogworden bevestigd.
Aangezien de fragmenten van de somatotropines van rund en mens die
aminozuren 95-134 bevatten het meest homoloog zijn (10, 12) zou dit
fragment vanhet BSTmogelijk eenwe.rkingkunnenhebbenbij demens.Het
werd per injektibnem toegediend bij 5 kinderen die leden aan diverse
groeistoornissen in doseringen die varieerden van 5 tot 100 mg-dag,
gedurende een periode van maximaal 5 dagen. Er was geen konsekwent
effekf op de stikstofbalans, hoewel ook humaan somatotropine geen
positieve stikstofbalans veroorzaakte bij 3vande5kinderen.Er traden
geen veranderingen op in bloedglucosespiegels bij nuchtere patiënten,
hoewel bij alle kinderen een toename van insuline-resistentie,werd
gemeten (11).Wel werd een toename gevonden van de concentratie van
flbrinogeen inplasma,de concentratie van calcium indeurine envande
urinezuurexcretie.
Hoewel fragmenten van BST bij de mens dus zwakke metabole effekten
zouden kunnen veroorzaken, is in meerdere studies aangetoond dat het
intakte BST bij de mens nagenoeg geen aktiviteit vertoont, ondanks het
feit dat parenteraal soms (extreem)hoge doseswerden toegediend (inéén

gevalkumulatief 674gram) (68,69,70,71, 72,73,74,75,76,77, 78).
In deze studies werd in sommige gevallen een lichte voorbijgaande
hyperglykemie gekonstateerd,meestal na doseringen dievele keren hoger
lagen dan een fysiologische dosis humaan-somatotropine. Dit leidde tot
de conclusie dat dierlijke somatotropines voor praktische doeleinden
gebruikt,nagenoeg inaktief zijnbijdemens (9,10,64,58, 65).
Residuen inmelknatoedieningvanBSTaankoeien
Toediening van BST aan melkkoeien was aanleiding tot nader onderzoek
omtrent deaanwezigheid vanresiduen inmelk diebestemd isvoormenselijke konsumptie. Sommige steroid- en eiwithormonen kunnen vanuit de
circulatie in de melk terechtkomen (79, 80, 8 1 ) . Steroiden, zoals
progesteron en oestrogenen, worden vanwege hun lipofiele karakter
gemakkelijk geabsorbeerd inhetmelkvet endusuitgescheiden indemelk
(81). Eiwithormonen zoals somatotropine zijn niet lipofiel. Kleine
hoeveelheden BSTkunnen echter indemelk terecht komen, waarschijnlijk
door pinocytose ofdoor diffusie door "junctions"tussen melkkliercellen
(28). Meetbare hoeveelheden Prolaktine worden in de melk gevonden bij
meerdere diersoorten (79,80).Prolaktine zou gemakkelijker inde melk
verschijnen danandere circulerende eiwitten,omdat het zich kanbinden
aan receptoren opmembranenvanmelkkliercellen. Voor zover bekend zijn
ernoggeenreceptorenvoorBSTindeuier aangetoond (54,2 7 ) ,maarwel
voor somatomedines (30).NaastdevraagofBSTindemelkverschijnt,is
ook dehoogte vande spiegels vanbelang. Bijkoeien dieeen éénmalige
dosisvan10,50of100mgBSTkregen toegediend,werden relatief kleine
hoeveelheden BST in de melk gevonden (respektievelijk 4,7,5,0 en 5,2
ng/ml). Bijkontrole koeien bedroeg de concentratie 4,1 ng/ml (14).In
een andere studie werd aangetoond dat spiegels vanBST in de melk van
onbehandelde koeien varieerden van 0,3-1,3 ng/ml, terwijl de spiegels
bij koeien die dagelijks 30 microgram BST/kg lichaamsgewicht kregen
toegediend indezelfde ordevangrootte lagen (82).Simkins (83)toonde
eveneens aan dat dagelijkse toediening van BST aan melkkoeien niet
resulteert in een signifikante stijging vande concentratie vanBSTin
de melk. Bij koeien die gedurende minstens 15 weken dagelijks 37,5mg
BSTkregen toegediend,werden spiegelsvangemiddeld 1,4ngBST/mlinde
melk gevonden, tegenover gemiddeld 1,3 ng/ml bij kontrole koeien. In
andere studies van dezelfde auteurs werden melkmonsters van kontrole
koeien vergeleken met die van koeien die gedurende 2 opeenvolgende
laktaties dagelijks BST kregen toegediend. De behandelde dieren kregen
50 mg BST/dag in de eerste laktatie en 40 mg BST/dag in de tweede
laktatie. De spiegels van BST in de melk varieerden van 1,0-2,3 ng/ml
bijdeonbehandelde koeienenvan1,3-2,4ng/mlbijdemetBSTbehandeldekoeien.
Indien BST in de melk verschijnt zal het waarschijnlijk grotendeels
worden geïnaktiveerd wanneer de melk wordt gepasteuriseerd. Reeds in
1948isaangetoond datdegroeibevorderende aktiviteitvan somatotropine
verdwijnt bij onderdompeling in kokend water bij pH 4,0, 7,5 of 8,9
(84). BijpH7,0wordt deaktiviteit kompleet vernietigd door verhitting
tussen 70-80 graden Celsius gedurende een uur. Indien melk waaraan
bekende hoeveelheden BST zijn toegevoegd gedurende 30 minuten bij 63
graden Celsius wordt gepasteuriseerd, isdeaktiviteit vanhetBSTvoor
90-93% vernietigd (83).Dit proces wordt standpasteurisatie genoemd.
Momenteel wordt konsumptiemelk gepasteuriseerd viahetHTST-proces (High
Temperature Short Time), waarbij de melk gedurende 20 seconden bij 73
graden Celsius wordt verhit. Gegevens over het effekt van het
HTST-proces opBSTzijnniet beschikbaar.

Naasthet feit datwaarschijnlijk slechtskleine hoeveelheden aktief BST
in demelk aanwezig zijn, leidt opname van somatotropine per os bovendien tot afbraak in het maagdarmkanaal door proteolytische enzymen
(pepsine, trypsine en chymotrypsine) (10, 11, 85). De uiteindelijke
afbraakprodukten zijn kleine peptiden en basale aminozuren zonder
biologische aktiviteit (10).Orale toediening van recombinant-BST aan
gehypofysektomeerde ratten gaf geen stimulatie van de groei, terwijl
dezelfde dosis intramusculair toegediend wél de teverwachten toename in
lichaamsgewicht te zien gaf (86).Ook andere eiwithormonen zoals insuline, luteiniserend hormoon en follikelstimulerend hormoon blijken
inaktief na orale toediening (87, 88).
In het onwaarschijnlijke geval dat BST intakt zou blijven en in het
maagdarmkanaal zou worden geresorbeerd, zal de biologische aktiviteit
bij demens teverwaarlozen zijn (27).Bovendien is de hoeveelheid die
indat gevalwordt opgenomen,zeer gering.Uitgaande vaïieen hoeveelheid
BSTin demelkvan5,0 ng/ml (14)zou eenkind van 5-kg lichaamsgewicht
dat 2 liter melk/dag drinkt, blootgesteld worden aan een dosis van 2
microgram BST/kg lichaamsgewicht, hetgeen zeer laag is in-;vergelijking
met de therapeutische doseringen (1 mg/dag) die werden toegediend aan
patiënten die behandeld werden voor een hypofunktie van de.hypofyse
(85).
Discussie
Recombinant BST isevenalshypofysair BST eenpolypeptidehormoon waarmee
de stofwisseling van melkkoeien zodanig kan worden gemanipuleerd dat
deze 15-25ÎSmeermelk produceren.Het gebruikvanBST inde dierhouderij
vormt onderdeel van andere moderne (bio)technologische ontwikkelingen,
zoals: manipulatie van het genoom (transgenetische dieren) en van de
voortplanting (doneren). Deze zijn in biologische zin mogelijk nog
ingrijpender. Het toedienen van BST aanmelkkoeien roept talvan vragen
op met name op het gebied van de dier- en de volksgezondheid en op
ethisch,sociaal,economisch enpolitiek gebied.
Opgrond van eenliteratuurstudiemoetwordenvastgesteld dat totnu toe
weinig negatieve eftekten zijn aangetoond met betrekking tot de diergezondheid. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de meeste
experimenten op onderzoekinstituten met een relatief goed management
zijnuitgevoerd. Bovendien isindemeeste experimenten pas3maandenna
afkalvenmet de.toediening van BST aangevangen.Men mag aannemen dat de
koeien dan weer in een anabole stofwisselingstoestand verkeren en een
aantal dieren reeds drachtig zullen zijn. Negatieve effekten op de
gezondheid en dè fertiliteit zullen dan minder ingrijpend zijn. De
effekten op de diergezondheid zullen pas duidelijk meetbaar zijn,
wanneer BSToppraktijkbedrijvenwordt toegepast enwel in opeenvolgende
laktaties. Dit laatste is met name belangrijk met betrekking tot de
gebruiksduur van de behandelde dieren. Met betrekking tot de volksgezondheid is inde literatuur aandacht besteed aande diersoortspecifiteitvan BST enaan residuvorming inmelkdievoormenselijke konsymptie
is bestemd. Het gevaar van residuen in melk wordt in de literatuur
gering geacht. Dit wordt gebaseerd op de bevindingen dat: in melk van
be- enonbehandelde koeiennagenoeg gelijke somatotropinespiegelsworden
aangetroffen, ingepasteuriseerde melk somatotropine geheelofgedeeltelijk gedenatureerd wordt en parenterale toediening van BST aan kinderen
met groeistoornissen geenpositieve resultaten oplevert.Bovendienwordt
verondersteld dat oraal opgenomen somatotropine in het maagdarmkanaal
van demenswordt geïnaktiveerd doorproteolytische enzymen.

Dit alles neemt niet weg dat men zich kan afvragen of eventuele kleine
fragmenten van BST met biologische aktiviteiten via de melk kunnen
worden uitgescheiden en als zodanig in het maagdarmkanaal van de mens
kunnenworden geresorbeerd. Bovendien isnietbekend ofbovine somatomedines,alsmediatoren vanBST,indemelkwordenuitgescheiden en zoja,
of ze na orale opname in het maagdarmkanaal van de mens kunnen worden
geresorbeerd.Nader fundamenteel onderzoek isindeze noodzakelijk.
Toelating van BST dient niet alleen te worden bezien tegen de achtergrond van volksgezondheidsaspekten maar ook tegen handelspolitieke en
sociale aspekten en tegenkonsumentengedragingen.
De exportpositie van de zuivelindustrie kan in gevaar komen wanneer de
internationale konkurrentie in zou spelen op gevoelens van de konsument
met betrekking tot het gebruik van hormonen bij koeien die zuivelprodukten leveren voor menselijke konsumptie. Dit probleem zal alleen
kunnen worden opgelost wanneer het gebruik van BST binnen de EEG algemeen is toegestaan en geaccepteerd. Tussen perceptie en acceptatie
bestaat echter eengrootverschil.
Op het sociale vlak speelt dekonkurrentieverhouding tussen demelkveehouders onderling een belangrijke rol.Toepassing van moderne ontwikkelingen vereist een optimaal management. BST vormt hierop geen uitzondering enmag dientengevolge niet als eenvervangingsmiddel voor een
inefficient management worden beschouwd. Goede managers zullen naar
verwachting een beter rendement uit BST halen dan slechte tot matige
managers. Dit zal de bestaande sociale afstand tussen "zwakke" en
"sterke" melkveehouders nog groter kunnen maken. Hier dient een politiek-sociale oplossing voor teworden gezocht.
Het konsumentengedrag valtmoeilijk tevoorspellen.Het aantal produkten
bestemd voor menselijke konsumptie dat afkomstig is van (bio)technologisch gemanipuleerde dieren zal in de toekomst toenemen. Een goede
voorlichting over de produktie en de produktieomstandigheden is een
absolute vereiste om de bezorgdheid over zowel de veiligheid van het
produkt als over het welzijn van het dier, als leverancier van het
produkt, weg te'nemen. De uiteindelijke beslissing over het al of niet
toelaten van BST op de Nederlandse markt zal een doordachte afweging
dienen te zijn van bovengenoemde en andere relevante aspekten en faktoren. Politieke en sociale faktoren en konsumentengedrag zullen daarin
waarschijnlijk eengrotere rol spelen dan volksgezondheidsaspekten.

Literatuurlijst isop aanvraag verkrijgbaar.

EFFECTENVANLANGDURIGETOEDIENINGVANBSTINEENSLOWRELEASEVORM BIJ
MELKKOEIEN
Y.S.Rijpkema*,L.v.Reeuwijk*,C.J.Peel**enE.P.C.Mol**
* InstituutvoorVeevoedingsonderzoek "I.V.V.O.",Lelystad
**MonsantoEuropeS.A.,Postbus1,1150Brussel
Samenvatting
Vierenzestigzwartbontekoeien(gemiddeldemelkproduktieongeveer8000
kgperlactatie)werdengedurendeeenhele lactâtieperiode individueel
gevoerdmetcompleetvoerdatadlibitumwerdverstrekt.Dehelftvande
koeienwerdomde14dagengeïnjecteerdmetbovinesomâtotropine (BST);
de anderedierenwerdengeïnjecteerdmeteenplacebo (controle).Metde
behandelingenwerdinde9 weekvandelactatiebegonnen.
Gerekendover32behandelingsweken (16injectieronden),-was de meetmelk-produktie in deBST-groepgemiddeld4,6kgperdierperdaghoger
(P<0,001),eenverhogingvanruim18%.Degemiddeldesamenstellingvan
demelkoverdieperiodeverschildetussenbeidegroepennietwezenlijk.
DeBST-dierennamengemiddeldmeerdrogestof en energie op maar de
voederbenutting (kg meetmelk/kVEM) vas bij deBST-groepsignificant
gunstiger (+8,5%;P<0,001).
Ingezondheids-envruchtbaarheidskenmerkenwar"èndeverschillen tussen de groepen gering, zijhetdathetaantaltweelingenbijdeBSTgroephogerwasdanbijdecontrole-groep (7paartegenover 1). In de
smaak vandemelkendeeigenschappenvandemelkvoordekaasbereiding
werdengeenverschillenvanenigbelanggeconstateerd.Dat was evenmin
hetgevalbijdekaasdievandemelkuitbeidegroepenwerdgemaakt.
Inleiding
Indevaktijdschriftenisindelaatstejaren-veelgeschrevenoverBST
enoverdeeffectendieditproduktteweegkanbrengenwanneer het bij
melkgevendekoeienwordtgeïnjecteerd.Invrijwelallegevallenginghet
daarbijomresultatenverkregeninkorte'ófbetrekkelijkkorte, perioden
van één lactatie (enkele dagen .tot enkele maanden)metkoeiendie
dagelijkswerdengeïnjecteerd.Degeringebeschikbaarheidvan BST verhinderde totvoorkorthetnemenvanbrederopgezetteproeven.Demogelijkhedenvooronderzoekzijnindelaatstetweejarenechter duidelijk
toegenomen en in dit kaderisoökbijhetI.V.V.O.onderzoekmetBST
gaande.Hierwordenderesultatenweergegevenover de eerste lactatie
vaneenproef,waarinBSTomde14dagenwerdgeïnjecteerd.
Opzetvandeproef
Bij de proef werden 64 koeien betrokken(16vaarzenen4ßoudere
koeien),dienahetkalvennaartoevalover2groepen werden verdeeld.
DedierenvandeBST-groepwerdenomde14dageningespotenmetBST,dat
wasverwerktineengel(ontwikkelddoordefirmaMonsanto)waaruit het
BSTgeleidelijkvoorhetdierbeschikbaarkwam.Dedierenvandecontrole-groepkregeneenvergelijkbareinjectiezonderBST.Metde injecties
werd begonneninde9 weeknahetkalvenenerwerdmeedoorgegaantot
heteindvandelactatie.Vooreenlactâtieperiodevan 305 dagen komt

datneerop17injecties.Voordierenmeteenlangerelactatiegingende
injectiesdoortotmaximaal2maandenvoordeverwachtekalfdatum.
Huisvestingenvoedering
Alledierenverblevenvanenkelewekenvoorhetkalventotdevolgende
droogstand in een loopstal, waar zijindividueelwerdengevoerdvia
deurtjesmeteenkoeherkenningssysteem.Per melkbeurt werd een halve
kilo krachtvoer alslokbrokgevoerd.Hetverdererantsoenwaseencompleetvoer,bestaandeuitkrachtvoer, graskuil en snijmaissilage (op
drogestof-basisevenveelgras-alssnijmaiskuil).Alledierenkondentot
tenminste4wekennahetbeginvandebehandelingen naar vrije keuze
vreten van een voer waar60%krachtvoerinwasverwerkt (TMR-1).Zij
kondendatookdaarnablijvendoen zolang de gemiddelde dagproduktie
over een week hoger bleef dan25kgmeetmelk (4%FCM)bijdeoudere
koeienof22kgbijdevaarzen.Daarnawerdhet krachtvoeraandeel verlaagd tot40%(rantsoenTMR-2)datwederomnaarvrijebehoeftebeschikbaarwerdgesteld.VanTMR-2werdde hoeveelheid echter beperkt (tot
maximaal 17 kgds)indiendeproduktiedaaldetotminderdan20kgFCM
(vaarzen17kg).Droogstaandekoeienkregengelegenheidteweiden.
Perdierwerdhetvoerin2portiesperdagafgewogenenverstrekt,de
resten werdenperdierverzameldenéénmaaldaagsteruggewogen.Opdeze
wijzewashetmogelijkgedurendede gehele lactatie van alle^dieren
afzonderlijk dedagelijksevoeropnameteberekenen.Allevoederbestanddelenwerdenfrequentbemonsterdvoor analyse- en voederwaardeberekeningen. Degemiddeldesamenstellingvanderantsoenenisweergegevenin
tabel1.
Tabel1.Gemiddeldesamenstellingvanderantsoenen.
Rantsoenen
TMR1

TMR2

Bestanddelen
Voordroogkuil,%
Snijmaiskuil,%
Krachtvoer,%

21,0
21,0
58,0

31,5
31,5
37,0

Voederwaarde
RE,g/kgds
Vre,g/kgds
VEM,perkgds
Os-verteerbaarheid(vitro),%
Re,g/kgds
NDF,g/kgds
Ok+rvet,g/kgds
Os,g/kgds

180
135
950
78,8
175
430
550
905

170
125
925
76,1
200
450
530
900

Waarnemingen
Dekoeienwerdentweemaaldaagsgemolkenin een draaimelkstal, waar
alle melkperdier(automatisch)werdgewogen.Bemonsteringvandemelk
hadplaatsbij4opeenvolgendemelkbeurtenperweekvoorbepalingen van
hetvet-eneiwitgehalte,diewerdenverrichtinhetlaboratoriumvande
BondvanCoöperatieveZuivelfabriekeninLeeuwarden.Inaparte melkmonsters werden op regelmatigetijdstippencelgetal-bepalingengedaanen
hetprogesterongehaltegemeten. Dit laatste voor onderzoek naar de
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voortplantingscycll van dedierenvóórennadeinseminaties.Celgetal
enprogesteron-bepalingenwerdenverrichtdoordeGezondheidsdienstvoor
DiereninZwolle.
Van beide groepen koeienwerdtijdensdeproefeenhoeveelheidmelk
verzameldvoornaderonderzoeknaardesamenstellingendeeigenschappen
vandemelkvoordekaasbereiding,envooreenkwaliteitsbeoordelingvan
deuitbeidemelksoortengefabriceerdekaas.Het betreffende onderzoek
werd verrichtdoorhetNederlandsInstituutvoorZuivelonderzoek(NIZO)
inEde.
Alledieren werden drie keer uitvoerig klinisch onderzocht door
dierenartsen van het Centraal DiergeneeskundigInstituut(C.D.I.)in
Lelystad.Ditgebeurdevlakvoorhetbeginvandebehandelingen,halverwege de lactatie enbijhetdroogzetten.HetC.D.I.verzorgdeookeen
onderzoekaandekalverendirectnadegeboorte.Hetgroeiverloopvande
vrouwelijke kalveren werddooreenwekelijkseweginggevolgdgedurende
deeersteachtlevensweken.
HetC.D.I.verzorgdeeveneenseenuitgebreidonderzoekaandieren die
om wat voor reden dan ook voortijdig uit deproefmoestenworden
genomen.Bovendienwerdendagelijksalleandereeventuele^ behandelingen
ofingrepenindedossiersvastgelegd.
Uitkomsten
Melkproduktie

«

Zowel uitdecontrole-alsuitdeBST-groepmoest1dieruitdeproef
wordengenomen(respectievelijkwegensherhaaldelijkinbrekenbijandere
dieren en eenbloeding),zodatvrijwelallegegevensbetrekkinghebben
ophetgemiddeldevan31dierenpergroep.
Degemiddeldelactatie-lengtewas315dagenbijdecontrolegroepen 327
bij de BST-groep. In die periode(zonderdeeerste10dagen)wasde
gemiddeldeproduktierespectievelijk7677en9079kgFCK. Samenstelling
vandemelkendegemiddeldedagelijkseproduktietijdensdeproefperiodezijnvermeldintabel2.
Tabel2.Melkproduktiegedurende32wekenvandeproefperiode
Controle
(n=31)
Melk,kg/koe/dag
4%FCM,kg/koe/dag
Melkvet,%
Melkeiwit,%
1)

22,9
24,9
4,69
3,44

Least square gemiddelden,
voorperiode

BST
•(n=31)
26,9
29,5
4,77
3,50

Verschil

4;o***
4;6***
0,08
0,06

gecorrigeerd voor verschillen in de

***Verschilsignificant:P<0,001
Indevoorperiodewarenergeenverschillenvanenigebetekenistussen
detweegroepen.Indeproefperiodewasdeproduktievan de BST-koeien
echter aanzienlijk hogernl.29,5versus24,9kgFCMp.d.p.d.,wateen
verschilbetekentvanruim18%.Indezeperiodedaaldede melkproduktie
bij de controle-groep geleidelijkmeteengemiddeldevanongeveer2a
2,5%perweek.BijdeBST-groepwaserechterbinnen2â3dagenna het
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beginvandebehandelingeenduidelijkestijginginproduktieenkwamer
inde3 i4 weeknahetbeginvandeinjectieseennieuwepiekvan 33
à 34 kg melk perdag.GemiddeldgavendeBST-koeiennoggedurende12
wekendagelijksmeermelkdantentijde van de piek-produktie in de
voorperiode. De daling van de melkproduktie nadenieuwepiekliep
ongeveerparallelaandievan de controle-dieren. Ondanks het grote
verschil in melkproduktie was er nauwelijks een verschil in de
gemiddelde samenstelling vandemelk.Erwaseentendenstoteenhoger
eiwitgehalteindemelkvandeBST-groep.Hetverschilwas het grootst
tegen het eindevandelactatieendithieldmisschienverbandmeteen
hogercelgetaldatindie tijd in de melk van de BST-koeien werd
vastgesteld.ErwarengeenwezenlijkeverschillenindeeffectenvanBST
tussenvaarzenenouderekoeien.
HetonderzoekvanhetNIZOnaardesamenstellingende smaak van de
melk, en naar deeigenschappenvandemelkvoorhetbereidenvankaas
leiddetotdeconclusie,datgeenverschillenvanenigebetekenistussen
de groepen kondenwordenaangetoond.Dezelfdeconclusiewerdgetrokken
metbetrekkingtotdesamenstellingendesmaakvandekaasdie uit de
melkvandetweegroepenwasgemaakt.
Voeropnameenenergie-balans
In de voorperiode washetgemiddeldegewichtvandekoeieninbeide
groepengelijk (565kg).Nietteminwasereenkleinverschilin voeropname (niet significant) in hetvoordeelvandeBST-groep (21,4kgds
versus20,9kg).Drie Avierwekennahetbeginvande injecties begon
het verschil echter toetenemen,watleiddetoteensignificantverschilinds-opnamevangemiddeld1,8kgperdierperdagover 32 weken
(+9%). Het gewichtsverloop vandegroepentijdensdeproefperiodewas
vrijwelidentiekevenalshetgemiddeldegewicht (598 en 597 kg). De
grotere ds-opname,dehogeremelkproduktieendedaaruitvoortvloeiende
gemiddeldhogereVEM-waardevanhetopgenomenvoerleiddentoteen significanthogereVEM-opnamebijdekoeienvandeBST-groep (20,9kVEMper
dagversus 19,0 kVEM bij de controle-groep). Beide groepen namen
gemiddeld meer VEMopdanvoorhetonderhoudendemelkproduktienodig
was;beidegroepenverkeerdengemiddelddusin een positieve energiebalans maar verschilden inditopzichtnietsignificant.Denegatieve
energie-balansdieindeeerstewekennade produktie-stijging bij de
BST-koeien ontstond werd later in deproefperiode volledigdoorde
hogereVEM-opnamegecompenseerd.Gerekendover de totale proefperiode
was de energie-benutting (kgFCMperopgenomenkVEM)bijdeBST-groep
significantbeter (1,41versus1,30;eenverschilvan8,5%).
Gezondheidenvruchtbaarheid
Tussendebeidegroepenwarengeenverschillenvanenigebetekenis in
stofwisselingsziektenofandereafwijkingenindediergezondheid.
Lichaamstemperatuur,hartslagenademhalingsfrequentiebijdedriekeren
datdedierenuitvoerigwerdenonderzochtverschildennauwelijks tussen
de groepen. Het aantal gevallen van uierontsteking tijdens de
proefperiode was 8 in de controle-groep en11indeBST-groep.Het
celgetalwasgemiddeldrespectievelijk137.000en186.000 per ml melk
(in de voorperiode, bij gelijke behandeling, was dat 107.000 en
140.000).Dezegetallenvallenbinnen de als 'normaal' geaccepteerde
waarden.

13

In beide groepen werden27dierendrachtig.Hetaantalinseminaties
perdrachtwasindecontrole-groepgemiddeld1,7 en in de BST-groep
1,8. De tussen-kalftijd bedroegrespectievelijk383en402dagen,een
nietsignificantverschilvan 19 dagen. Opmerkelijk was het aantal
tweelingen: 1 paarindecontrole-groepen7parenindeBST-groep.In
proevenelderswerdsomswelensomsnieteenzelfdetrendgevonden.Het
heeft misschien te maken met het tijdstip waaropdekoeienwerden
geïnsemineerdinrelatiemethetbegin van de behandelingen. Eén en
anderzalnaderonderzochtdienenteworden.
Het aantal levendgeborenkalverenbedroeg26bijdecontrole-en30
bij de BST-groep. Het gemiddelde gewicht bij de geboorte was
respectievelijk42,0en 39,7 kg. Het iets lichtere gewicht in de
BST-groep werdveroorzaaktdoordetweelingen:bijdeeenlingenwashet
geboortegewichtinbeidegroepengemiddeldexact„gelijk.
Degemiddeldedagelijksegroeivandevrouwelijkekalveren uit beide
groepen verschilde in deeerste8wekennadegeboordeslechtsweinig
(734gbijdecontrole-en704gbijdeBST-groep.Hetnietsignificante
verschil werdvoornamelijkveroorzaaktdoordeietsgeringeregroeivan
detweeling-kalveren.
~
••...
Conclusie
Deuitkomstenvanhetonderzoekoverde eerste lactatie bevestigden
het positieve effect van BSTopdemelkproduktiezoalsdateldersin
korterdurendeproevenmetdagelijkseinjectiesisgeconstateerd.
Heteffectopdemelksamenstellingwasechteraanmerkelijk kleiner dan
resultaten uitveelkortdurendeproevendoenvermoeden,ietswatinmiddelsookuitproevenmetlangdurigtoepassen van dagelijkse injecties
bekend is. Een vergelijkbareopmerkingvalttemakenoverde'schijnbare'voederbenutting (kgmelk/kVEM)maarhetverschilinde IWO-proef
wasnietteminsignificanttengunstevandeBST-groep.

HETEFFECTVANBEHANDELINGMETBSTOPMELKPRODUKTIE,VOEROPNAMEENSTOFWISSELINGBIJMELKKOEIENVANDRIEVERSCHILLENDERASSEN
J.K.OldenbroekenG.J.Garssen
f

InstituutvoorVeeteeltkundigOnderzoek"Schoonoord"teZeist

Samenvatting
Naafkalvenwerden16MRU, 16Jerseyen16zwartbonte (50%H.F.)
koeienopgenomenineenproef,die36wekenzoudurenenwaarindereactieinmelkproduktie,gewichtenvoeropnamewerdvastgesteldnabehandelingmetbovinesomatotropine (BST).Naeenvoorperiodevan12weken
volgdener6periodenvan4weken,waarinééngroepnietbehandeldwerd
(controle)endedrieandereomde4weken320mg,640mgof960mgBST
ineendragertoegediendkregen.Gedurendedegeheleperiodevan36wekenwerdenalledierenadlibitumgevoerdmeteencompleetvoer,dat50
procentkrachtvoerbevatte.
Voorgeenenkelkenmerkwerdeensignificantrasxbehandelingseffect
gevonden:M R U ,Jerseyenzwartbontekoeienreagerennietverschillend
opinjectiesmetsomatotropine.Dedosismet640mgBSTgafdebesteresultaten:+3,3kgmelk (=16 % ) , 223gvet(-21 % ) , 130geiwit (=18
%)en155glactose (=16%)tenopzichtevandecontrolegroeptijdens
debehandelingsperiode.Devoeropnamevandezegroepsteegmet7
procent.
BehandelingmetBSThadgeeninvloedopeiwitpercentage,lactosepercentage,celgetal,calcium-,magnesium-enfosforgehaltenindemelk.Er
bestondeentendensvooreenietshogereconcentratieaanketonlichamen
inhetbloedvanbehandeldekoeien,dattesamenmethetverhoogdevetgehalteindemelk,eenaanwijzingkanzijnvooreenietsgrotereafbraak
vanlichaamsvetbijbehandeldekoeien.Erwerdeenaanwijzinggevonden
dat,binnenrassen,koeienmeteenlageremelkproduktieindeeerste
driemaandennaafkalvenietsmeermelkgevenindeperiodewaarinze
metBSTbehandeldwordendandekoeienmeteenhogeremelkproduktiein
dezevoorperiode.
Matissomatotropine?
Ineenklierindehersenenwordtsomatotropine,eeneiwit,gemaakten
afgegevenindebloedbaan.Bijmelkkoeienheeftditsomatotropineeen
regelendefunctiebijdemelkproduktie.Inhetbeginvandelactatieis
deconcentratievansomatrotropineinhetbloedhogerdanaanheteind
vandelactatie.Bijmelkkoeienmeteenhogeerfelijkeaanlegvoormelkproduktieisdeconcentratievansomatotropineinhetbloedietshoger
danbijkoeienmeteenlagereerfelijkeaanleg.Somatotropinezorgtervoor,dattijdensdelactatieeengroterdeelvandeopgenomenvoedingsstoffengebruiktwordtvoordemelkproduktieeneenkleinerdeelvoor
groei.Tevensmaakthetvetweefselgevoeligervoorafbraak,zodat,bijvoorbeeldinhetbeginvandelactatie,gemakkelijkerlichaamsvetgebruiktkanwordenvoordemelkproduktie.Tegenwoordigkanhetrundersomatotropinemetbehulpvanbacterieculturesopgroteschaalgeproduceerdworden.Wanneermelkkoeiengeïnjecteerdwordenmetditsomatotropine,wordteenevengrotestijgingindemelkproduktiegezien,alswanneergeïnjecteerdwordtmetsomatotropine,datgezuiverdisuitdeklier
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inrunderhersenen.Verschillendefarmaceutischefirma'swillenhet
kunstmatiggeproduceerderundersomatotropine indehandelbrengen,omde
melkproduktieperkoeteverhogenen/ofomdezelfdehoeveelheidmelkmet
minderkoeienteproduceren.Vanuithetoogpuntvànvolksgezondheidzijn
ergeengevarentevrezen.Uitdeliteratuurblijktdatindemelkvan
behandeldekoeiendeconcentratievansomatotropinenetzolaagisals
vanonbehandelde.Hetnatuurlijkeeiwithormoonwordt,evenalsalleanderemelkeiwitten,inmaagendarmenafgebroken.Onderzoekinhetverledenheeftaangetoonddatinjectiesmetrundersomatotropinegroeistoornissenbijkinderennietkunnenopheffen,terwijlmenselijksomatotropineditwelkan.Rundersomatotropineheeftgeenwerkingindemenselijke
stofwisseling.
Eénvandefirma's,dierundersomatotropinekunstmatigproduceert,is
Elanco,eenonderdeelvanEliLillymetvestigingeninonderanderede
VerenigdeStatenenWest-Europa.Somatotropinemoetgeïnjecteerdworden,
omdathetbijmengingdoorhetvoer,afgebrokenwordtindepensvande
koe.OmdagelijkseinjectiestevermijdenheeftElanco"eenpreparaat i
ontwikkeld,datéénmaalper28dagenonderhuidsgeïnjecteerdwordten,
dandagelijkseenhoeveelheidsomatotropineafscheidtindebloedbaan.
HetdoelvandeproevenophetIVO
HetIVOheeftsamenmetElancoeenserieproevenopgezet,waarinnaar
veelfacettenvan4-wekelijkseinjectiesmetsomatropine«gekekenwordt.
Hetdoelvandezeproevenisuiteraardookomnategaan,hoegrootde
stijginginmelkproduktieeneventueelinvoeropnameis.DitwordtnagegaanbijMRU's,JerseysenZwartbontenenerwordtgekekennaareventueleverschilleninreactietussenvaarzenenkoeien.Hetrundersomatotropinewordthoofdzakelijktoegediendaankoeienopstal,maarookbij
koeienindeweide.Denadrukbijhetonderzoekligtopeventueleverschillentussenbehandeldeenonbehandeldekoeieninhetverloopvande
stofwisseling (produktievanmelkuitlichaamsvetofdirectuitvoer),
invruchtbaarheid,ingezondheideninlevensduur.Deproevenzijneind
1985op 'tGengestartenzullentoteind1988duren.Dekoeienworden
dusmeerderelactatiesmetsomatotropinebehandeldennauwkeuriggevolgd.InditeersteverslagwordteenproefbeschrevenmetM R U ,Jersey
enzwartbontekoeien,diegedurendeeengrootdeelvandelactatiebehandeldzijnmetsomatotropineenwaarvanderesultatenmetbetrekking
totdemelkproduktie,'devoeropname,hetgemiddeldgewicht,de,groei,
eenaantalstofwissellngsprodukteneneenaantalstofwisselingshormonen
nubekendzijn.
Deproefopzet
Inhetnajaarvan1985werden16M R U , 16Jerseyen16zwartbonte(50
%HF)koeiendirectnahetafkalvenopgenomenineenproef,die36weken
zouduren.Gedurendedegeheleproefperiodewerdendemelkkoeienindividueelgevoerdmeteencompleetvoerbestaandeuit50procentkrachtvoer,
30procentgedroogdgrasen20procentsnijmaissilage (allesopdroge
stofbasis).Devoederwaardewashoog:958VEMen124gvreperkgdroge
stof.Demelkproduktie,devoeropnameenhetgewichtwerdenwekelijks
nauwkeuriggeregistreerd.Éénmaalpervierwekenwerdeenbloedmonster
onderzochtopstofwissellngsproduktenen-hormonenenwerdeenmelkmonsteronderzochtopcelgetal,vrijevetzuren,calcium,magnesiumenfosfor.Deeerste12wekennahetafkalvenwerdgeenvandekoeienbehandeldmetsomatotropine.Vanuitdeliteratuurisbekend,datdebehandelingeninhetbeginvandelactatieminderrendementopleverenenhetis

bovendiendevraagofdestofwisselingindieperiodenogmeerbelast
moetworden.Voordeverwerkingvandegegevenswashetookgunstigom
vanallediereneerstgegevensteverzamelenineenvoorperiode,waarin
geenbehandelingenwerdentoegepast.Opbasisvandeproduktieinde
eerste4wekenwerdendekoeienbinnenhunrasverlootover4verschillendegroepen.Eéngroepwerdnietbehandeldenfungeerdealseencontrolegroep.Deanderegroepenwerdenvanafde13eweeknaafkalvenomde
4wekengeïnjecteerdmetéénvandedrieverschillendedosessomatotropine,respectievelijk:L=320mg,M=640mgenH=960mg.Dezedrie
groepenwerden6maalbehandeld.
Deré'sultateninproduktie
IndezeproefwerdgeenenkeleaanwijzinggevondendatM R U ,Jerseyen
zwartbontekoeienverschillendreagerenopinjectiesmetsomatotropine.
Hoeweldezerassenonderlingsterkverschilleninmelkproduktie,melksamenstelling,voeropname,gewichtenverdelingvanvoerovermelkproduktie,onderhoudengroei,latenzebijvoorbeeldeenzelfdestijginginde
melkproduktiezien.Hoeweldeaantallendierenperrasenbehandeling
nognietgrootzijn,kunnenwevoorzichtigconcluderen,datsomatotropineinjectiesinalledrierassendezelfdeuitwerkinghebben.Deresultatenvoorde4verschillendebehandelingsgroepengemiddeldoverrassen
staanintabel1.
Tabel1.Voeropname,melkproduktieengewichtvande4behandelingsgroepenindeweken13-36vandelactatie.
Groep/dosering
controle

laag

midden

hoog

VEMopnameperdag

gem.
%

18565
100

19348
104

19855
107

19623
106

Kgmelkperdag

gem.
%

20,9
100

21,8
104

24,2
116

23,8
114

Grammenvetperdag

gem.
%

1050
100

1134
108

1273
121

1247
119

Grammeneiwitperdag

gem.
%

742
100

786
106

872
118

849
114

Gewicht(kg)

gem.
%

587
100

576
98

574
98

573
98

DeM-groep,dieindeweken13-36omde4wekenmet640mgsomatotropinebehandeldwerd,gafdebesteresultaten.Indieperiodewasde
melkproduktievandeM-groep3,3kg(-16 % ) , 223gvet(=21 % ) , 130g
eiwit(=18%)en155glactose (=16%)wezenlijkhogerdandievande
nietbehandeldecontrolegroep.Bijdebehandeldedierenwerdeenhogere
VEM-opnamegevonden,eenietslagergewichteneenhogervetgehaltein
demelk.Uitdeberekeningvandeenergiebalansbleek,datdebehandelde
dierenietsminderenergievoorgroeibeschikbaarhaddendandecontrole
dieren.Indebehandelingsperiodewasdetotalehoeveelheidmelkenergie
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(vet+eiwit+lactose)19procenthogervoordeM:groep.Ditzouinhoudendatovereengehelelactatievangemiddeld44weken(308dagen)de
melk(energie)produktiemetongeveer11procentverhoogdkanworden,door
6 injectiesmetsomatotropinevanafde13eweeknaafkalven.Overdegehelelactatienamdebiologischeefficiëntievandemelkproduktie(melkenergie:voerenergie)toevan61naar66procent,ditwilzeggendatvan
deintotaalopgenomenhoeveelheidVEM5procentmeerbestemdwerdvoor
melkproduktie.
Deinvloedopdestofwisselingendeoverigemelkeigenschappen
Overdemelkkwaliteitkunnenwekortzijn:celgetal,vrijvetzuren,
calcium,magnesiumenfosforindemelkverschildenniettussendebehandeldegroepenendecontrolegroep.Hetgehalte"aansomatotropinein
hetbloedvandebehandeldekoeienwasduidelijkhoger,maardatwasook
debedoelingvandeinjecties.Erbestondeentendensvo"breenietshogereconcentratieaan"ketonlichamen"inhetbloedvanbehandelde
koeien,dattesamenmethetverhoogdevetgehalteinde
rçelk,
eenaanwijzingkanzijnvooreenietsgroterevetafbraakbijdebehandeldekoeien.
Verschilleninreactietussendieren

-.

Tussendeindividuelemelkkoeienbestondengroteverschilleninde
stijgingvandemelkproduktienaeenbehandelingmetsomatotropine.Op
basisvandemelkproduktie,devoeropname.enhetgewichtindeeerste12
wekenisgetrachttevoorspellen,welkekoeienhetbestezoudenreageren.Erwerdeenaanwijzinggevondendat,'binnenrassen,koeienmeteen
lageremelkproduktieindeeerstedriemaandennaafkalvenietsmeer
melkgevenindeperiodewaarinzemetBSTbehandeldwordendande
koeienmeteenhogeremelkproduktieindezevoorperiode.Ofditwerkelijkzois,moetuithetvervolgonderzoekenandereproevenblijken.
Verloopvandemelkproduktienaeeninjectie
Indebehandelingsperiodewerdendedierenéénmaalpervierwekengeïnjecteerdmeteendosissomatotropine,dieopgelostwasineen"drager".Hieruitkomtdagelijkseenhoeveelheidsomatotropinevrijdieopgenomenwordtinhetbloedvandekoe.Inhetidealegevalword£erdagelijkseenzelfdehoeveelheidsomatotropineafgegevennaarhetbloed,
zodatereenstabieleverhogingvandemelkproduktieoptreedtinde4
wekennaeeninjectie.Ditblijktnognietgeheelhetgevaltezijnzoalstezienisinfiguur/Len2.Voordeverschillendebehandelingen
zijnvoormelkproduktie'envetgehaltedegemiddeldenweergegeveninde
eerste,tweede,derdeenvierdeweeknadeinjecties.Voordemelkproduktiezienwebijdebehandeldediereneensterkestijgingvandemelkproduktieindetweedeweek,terwijldeproduktievandebehandeldedierenindevierdeweeknietmeerverschiltvandievandecontrole-dieren.Hetvetgehaltevandebehandeldedierenisverhoogdindetweedeen
derdeweeknainjectie.Hetspreektvoorzichdatdezeschommelingenin
melkproduktieenvetgehaltedebetrouwbaarheidvandemelkcontroleaantasten.BijElancowordterdanookhardaangewerktomdeafgifteeigenschappenvandedragerteverbeteren.

18

w
Hetvervolgonderzoek
Op"'tGen"isenwordtnogonderzoekgedaannaarheteffectvansomatotropinetoedieningbijmelkkoeienindeweide,wanneerdevoeding
drastischverschiltvandieindestalperiode.Ookzijnernaastde
koeienmelkvaarzen,dieimmersnogmoetenuitgroeien,opgenomeninde
proeven.Hetonderzoekmetstalvoederingwordtintensiefvoortgezetmet
voeropnamebepaling,bloedonderzoeketc.Erwordtnaargestreefdomin
iedergevalook40tot 50dierentweeenzomogelijkdrielactatieste
behandelenmetsomatotropine.
Pasdan,eindvolgendjaar,zijnvragenoverdebeïnvloedingvanlevensduur,vruchtbaarheidengezondheidtebeantwoorden.
Slotopmerkingen
Injectiesmetsomatotropinekunnendeefficiëntievandemelkproduktie
bijM R U ,Jerseyenzwartbontekoeienverbeterendooreenverhogingvan
demelkproduktieenhetvetgehalte.Ineeneerstelactatiezijngeen
aanwijzingengevondenvoornadeligeeffectenopdestofwisseling,melkkwaliteit,gezondheidenvruchtbaarheid.Maarhetisduidelijk,dathet
vervolgonderzoekdezeconclusieshardmoetmaken.Gezienhetgrotegemiddeldeeffectvansomatotropinevan16-21%opmelkproduktiekenmerken,ishetnodigdateventuelebehandelingsdataperkoevastgelegdwordenindemelkkontrolebestanden,diegebruiktwordenvoorfokwaardeschatting.Naderonderzoekisgewenstomdevraagtebeantwoordenof
melkcontrolecijfersvanbehandeldekoeiennoggebruiktkunnenworden
voorfokwaardeschattingsdoeleinden,zekerwanneeruithetvervolgonderzoekendeandereproevendieeldersindewerelduitgevoerdworden,
mochtblijkendatminderproduktievemelkkoeienietsmeermelkproducerenindeperiodedatzemetBSTbehandeldwordendanproduktievere
melkkoeien.Uitverschillendeberekeningenisgebleken,datondersuperheffingsomstandighedenmiddelen,diedeproduktieperkoeverhogen,aanmerkelijkgoedkopermoetenzijndanvoordekomstvandesuperheffing.
Overdeprijsvansomatotropinevoordeveehouderisnognietsbekend.
Hetisduidelijk,datderentabiliteitvandebehandelingvooralvandie
kostprijszalafhangen.Wanneero.a.nadeproefnemingenbijdeNederlandseonderzoeksinstellingen,somatotropine-gebruiktoegelatenwordt,
zalzekereersteengrondigevoorlichtingnaardeconsumentmoeten
plaatsvinden.
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ECONOMISCHE GEVOLGEN VANHETGEBRUIKVANBST IN NEDERLAND
G.W.J.Giesen*,A.J.Oskam* enP. Berentsen
* Vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie,Landbouwuniversiteit Wageningen
** Vakgroep Algemene Agrarische Economie,Landbouwuniversiteit Wageningen

Samenvatting
De berekende rendabiliteit van Bovine Somatotropine (BST) in Nederland varieert van 160 tot 300 gulden per koe per jaar.De berekeningen
zijn gebaseerd opde prijzen en omstandigheden van1985 en er zijn geen
kosten voor BST in rekening gebracht. Uitgegaan is van een produktietoename van 20% per koe per jaar en voeren volgens de gebruikelijke
voedernormen. De rendabiliteit van BST is het hoogst op intensieve
bedrijven en op bedrijven met gunstige alternatieve mogelijkheden voor
grond, gebouwen en arbeid. Het melkquoteringssysteem vermindert de
winstgevendheid vanBST aanzienlijk.
Uitgaande van een niet veranderende melkprijs, een acceptatiegraad
van 28%engeenkostenvanBST,zalBSThet nationale inkomenmet ongeveer 120miljoen gulden doen toenemen.Echter afhankelijk van dekosten
van BST of van een afname van demelkprijs tengevolge vanBST,zaldit
bedrag lager liggen en zelfs negatief kunnen zijn.Het is denkbaar dat
melkveehouders die BST toepassen meer gaan verdienen terwijl andere
agrarische enniet agrarische producenten in inkomen achteruit gaan.
1. Inleiding
Technologische vernieuwing in de landbouw is een continu proces.
Sommigevandeze technologieën vindenzeer traag ingang,vooralwanneer
er hoge investeringen mee gemoeid zijn,anderen worden vrij snel algemeen toegepast. Vaak worden de effecten van nieuwe technologieën
achteraf bestudeerd (Griliches, 1957; Kennedy & Thurlwall, 1972). Informatie over acceptatiegraad, verschillen in kosten en opbrengsten
etc. zijn daninprincipe beschikbaar endaardoor eenvoudig te hanteren
indergelijke studies.Echter voor de landbouw doch ook voor de samenleving als geheel, is het veel relevanter om reeds vooraf inzicht te
hebben inde economische gevolgenvannieuwe technologieën.
In dit artikel worden de economische gevolgen van de toepassing van
Bovine Somatotropine (BST)voor de Nederlandse melkveebedrijven onderzocht. Centraal hierin staat de analyse op bedrijfsniveau. De economische gevolgen van BST op nationaal niveau zullen vervolgens geëvalueerd worden, er van uitgaande dat BST alleen in Nederland toegepast
zalworden.
BST is een hormoon dat van nature voorkomt bij rundvee. Het wordt
geproduceerd in de hypofyse en het is èèn van de faktoren die het
niveau van demelkproduktie bepaalt.Proevenhebben aangetoond, dat het
dagelijks injecterenvan lacterendemelkkoeienmet eenextra dosisBST,
resulteert in een significante toename van de melkproduktie. Kalter
e.a. (1985) vermelden een toename van 15 tot 40 procent tijdens de
laatste 215 dagen van de lactatie cyclus. De toename gedurende de
eerste maanden van de lactatie is minder. Zij vermelden ook dat de
energiebehoefte voor onderhoud en perkg extra melk niet verandert bij
BST toediening. Zij baseren het bovenstaande op meerdere experimentele
studies.
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De rendabiliteit van BST zal mede bepaald worden door de specifieke
bedrijfssituatie. In Nederland, waar de melkproduktie beperkt wordt
door quota per bedrijf, zal het gebruik van BST resulteren in een
verkleining van de veestapel en daardoor in het vrijkomen van produktiecapaciteit, zoals stalplaatsen arbeid en - afhankelijk van de veebezetting - grond.Afhankelijk van de benuttingsmogelijkheden van deze
vrijkomende produktiecapaciteit buiten de melkveehouderij, zal de
rendabiliteit vanBST hoger of lager zijn.
Toepassing van BST op bedrijfsniveau zal gevolgen hebben voor de
sector als geheel en omgekeerd. Bijvoorbeeld tengevolge van inkrimping
van de veestapel zal de vraag naar ruwvoer dalen en daardoor ook de
prijs van ruwvoer. Op haar beurt heeft een daling van de prijs van
ruwvoer echter weer consequenties voor de rendabiliteit van BST op
bedrijfsniveau.
Dit artikel begint met de methodische aspecten van de studie en de
formulering vanenkele algemene uitgangspunten.Na het specificeren van
een aantal bedrijfssituatiesvolgt de analyse opbedrijfs-en nationaal
niveau.
2.Methode enalgemene uitgangspunten
Eerst is een aantal relevante bedrijfssituaties gespecificeerd, elk
representerend een groep vanmelkveebedrijven en tezamen ailemelkveebedrijven in Nederland. Vervolgens is voor de belangrijkste bedrijfssituatiesmiddels lineaire programmering het optimalebedrijfsresultaat
bepaald met en zonder BST gebruik. De rendabiliteit van BST volgt dan
uit de vergelijking vande resultatenmet enzonderBST.
De effecten op nationaal niveau zijn bepaald door de resultaten op
bedrijfsniveau te aggregeren, op basis van het aantal bedrijven dat
elke bedrijfssituatierepresenteert eneenveronderstelde acceptiegraad
van BST.Zo'n procedure kan echter,leiden tot inconsistente resultaten
op nationaal niveau, wanneer vraag en aanbod van produkten en produktiemiddelen nadien namelijk niet in evenwicht zijn.Daarom moeten de
verschillende evenwichten op nationaal niveau gecontroleerd worden.
Elke verstoring van een evenwicht die geconstateerd wordt, leidt tot
nieuwe uitgangspunten - meestal m.b.t.prijzen - en bijstelling van de
plannen op bedrijfsniveau. Dit proces wordt voortgezet tot er een
evenwicht gevondenis.
'
Een mogelijke toepassing van BST in de praktijk zal zeker nog enkele
jaren duren. Bovendien duurt het nog enige tijd voordat vernieuwingen
ingang vinden. Daarom zal er verschil zijn tussen de situatie in het
referentie jaar voor deberekeningen (1984/85)ende relevante situatie
op het moment dat BST kan (of zal)worden toegepast.Niettemin zullen
we degegevens van 1984/85 gebruiken omdat:
- ze een complete en consistente beschrijving geven van een werkelijke
situatie;
- projecties van toekomstige kosten, opbrengsten, prijzen en hoeveelheden veel tijd vragen engrote onzekerheden geven;
- de resultaten afgeleid van gegevens van 1984/85 een goed beeld geven
vande teverwachten effecten.
Met betrekking tot de invloed van BST op de melkproduktie en de
voederefficiëntie kunnen verschillende alternatieven geformuleerd
worden (Berentsen e.a., 1987). In dit artikel gaan we uit van de volgende veronderstellingen: een toename van de jaarlijkse melkproduktie
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per koe van 20%en een toename van de voederopname voor de extramelkproduktie overeenkomstig de gebruikelijke voedernormen. Bovendien gaan
we er vanuit, dat de toepassing van BST geen extra arbeid vraagt ende
gezondheid, levensduur en andere kwaliteiten van de dieren niet beïnvloedt.
Verder moet vermeld worden, dat verondersteld is dat gezinsarbeid
niet buiten het bedrijf aangewend kan worden en dat in de berekeningen
geen kosten voor BST meegenomen zijn. De laatste veronderstelling is
gemaakt, omdat de prijs van BST voor de melkveehouders nog niet bekend
is. Tenslotte is verondersteld dat demelkprijs bij toepassing van BST
niet verandert.
3.De bedrijfssituaties
3.1 Specificatie van de bedrijfssituaties
De berekeningen van de gevolgen van BST op bedrijfsniveau zijn gebaseerd op de gegevens van deLEI-steekproefbedrijvenvan 1984/85.Deze
steekproef representeert alleen de bedrijven groter dan 79 sbe (LEI,
1986), met als gevolg dat onze berekeningen de categorie van kleinste
bedrijven niet omvatten. Bovendien hebben we de berekeningen beperkt
tot de groep van gespecialiseerde melkveebedrijven. In 1984/85/omvatte
de groep van grotere gespecialiseerde melkveebedrijven 57% van alle
bedrijvenmet melkvee en 69%van die groter dan 79 sbe.Deze bedrijven
produceerden ongeveer 76% van de nationale melkproduktie met ongeveer
75% van denationalemelkveestapel.
De groep van gespecialiseerde melkveebedrijven uit de steekproef is
ingedeeld opbasis van devolgende criteria:
1.akkerbouwmogelijk ofniet.
In de veenweidegebieden is de grond niet geschikt voor akkerbouw.
Voor de rest van Nederland is verondersteld dat dit wel het geval
is. Het niet kunnen verbouwen van akkerbouwgewassen beperkt vanzelfsprekend dealternatieven voor demelkveehouderij;
2. deveebezetting inmelkkoeien perhectare.
Op veel bedrijven is de veebezetting zo hoog, dat behalve het
krachtvoer een deel vanhet ruwvoer aangekocht moet worden. Op deze
bedrijven zal het gebruik van BST voornamelijk een daling van de
ruwvoerkosten tot gevolg hebben,het gebruik van de grond zal daarbijnauwelijks veranderen.Anderzijds zijn erbedrijvenmet een lage
veebezetting, die alhet ruwvoer zelf verbouwen enalleen krachtvoer
aankopen.Op dezebedrijven zal eenverkleining van de melkveestapel
resulteren in een overschot aan grond voor het melkvee en de boeren
zullen in die situatie naar alternatieve gebruiksmogelijkheden voor
hun grond moeten zoeken.
Met betrekking tot dit criterium zijn er drie groepen onderscheiden.
In deeerste groep (melkkoeien perha < 1,9),hebben debedrijven in
de huidige situatie een overschot aan grond voor melkvee. In de
derde groep (melkkoeien per ha > 2,35) moet er altijd ruwvoer aangekocht worden.In de tussengroep (melkkoeien perha>^1,9

