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1.INLEIDING
NadatinNederlanddoorDeijsenSprenger (1953)vanhet
voormaligeCILOindejarenvijftigendoorRastovskietal.
(1974)vanhetIBVLinhetbeginvandejarenzeventigonderzoekwerdverrichtoverdewinningvanvezelarm,eiwitrijk
veevoer (c.q.voedsel)uitgras,ishetfractionerenvangras
enigejarengeledendoorAlberda (IBS)opnieuwindebelangstellinggebracht.
InEngeland,waaralveletientallenjarengewerktis
aandewinningvanbladeiwitvoormenselijkeconsumptie(Pirie,1975)isdebelangstellingvoordeproduktievaneiwitconcentratenvoordeveevoedingherleefdenditheeftenkele
jarengeledenalgeleidtoteenheropeningvanhetonderzoek,
zowelinhetVerenigdKoninkrijkalsinIerland.
InverbandhiermeeleekhetgewenstomalvorensinNederlandonderzoekindezerichtingoptezetten,informatie
intewinnenoverderecenteontwikkelingeningenoemdelanden.Overlegtussendenavolgendeinstellingenleiddetothet
besluiteenstudiereisteondernemen:
InstituutvoorBiologischenScheikundigOnderzoekvanLandbouwgewassen,
ProefstationvoordeRundveehouderij,
LandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststoffenindustrie,
InstituutvoorVeevoedingsOnderzoek"Hoorn".
2.BEZOCHTE INSTITUTENENINSTELLINGEN
HetAgricultural_Institute_(an_Foras_Taluntais)
Research_Centrei_Castleknock_Co_publinJ_Ierland
Hetonderzoekoverhetwinnenvangraseiwit,dathierin
1968werdbegonnen,staatonderleidingvandr.M.F.Maguire.
Degrondgedachtewelkeleiddetotditonderzoekwas,datmen
datgedeeltevanhetgraseiwitdatbovendeeiwitbehoefte
vanvleesvee ligt,doorpersenwildewinnenomditinvloei-
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barevormalsvervangervansoja-schroot inrantsoenenvoor
varkens tegebruiken.Hetoverblijvendeuitgeperstegraszou,
versofingekuild,eenvolwaardigvoervoorvleesrunderen
kunnenzijn.Vanhetbeginafaanwerdgedachtaaneeneenvoudigeenopdeboerderijuittevoerenwerkwijze.
Hetonderzoekwerd in1968gestartoplaboratoriumschaal
meteendiscontinuezgn."villageunit",zoalsbeschreven
doorDavysenPirie (1963).Alspoedigwerd verdergegaanmet
deveelefficiëntere,continuwerkendepulpermetbandpers
(Davyse.a.1969),meteencapaciteit vanca.100kggrasper
uur.Metdezeapparatuurwerdervaringopgedaanbetreffende
deextraheerbaarheid vandrogestof,eiwitenz.endeconserveringvanheteiwitrijkesapendevezelfractie.Nadatuit
voederproevenmetvarkenswasgeblekendatgraseiwitzonder
bezwaar75%vanhetsojakanvervangeninhetrantsoen,werd
indeherfstvan1974eengrotereuitvoeringvandepulper
metbijbehorendebandpersgeplaatstopeengrotecoöperatieve
varkensmesterij.Deopstellingomvateenvrijgrotegrasdoseerinrichting,meteenlangetransportschroef naardeinvoerschroefvandehorizontalepulper.Dezelaatsteismomenteel
defactorwelkedecapaciteitbeperkttot2,5tongrasper
uur (ongeveerdehelftvandeopgegevencapaciteit).Hetsap
wordtviaeenzeefjeopgevangenineenkunststofmelktankvan
12501,gemengdmetNa-metabisulfiet (0,14%natriummetabisulfiet=1000mgSÛ2/kg)+zoutzuur (totpH4,0)endaarnaovergepomptineentankvan12.0001ofvan80.0001bijdevarkensstallenop1,5kmafstand vandegraspersinstallatie.
Tervermijdingvanschuimvorming indeperswordteenantischuiramiddel(octanol)toegevoegd.Uitgaandevaneensapopbrengstvan450l/tongraseneenbehoeftevan4-7 1sapper
dierperdag,werdvoor400-500varkensdeteoogstenhoeveelheidgrasbecijferd op40ton/week.Doorhetuitzonderlijk
warmeendrogezomerweerisechtersinds4juli1975geengras
meervoordeeiwitwinningbeschikbaargekomen,zodatdeze
praktijkproef ditjaarmisluktis.Ookzalnogmoetenworden
aangetoond ofdemaatregelengenomenterverhogingvandecapaciteit,inderdaaddoeltreffendzijn.
GeheellesvanhetinIerland lopendeonderzoekheeft
L.CullitanopzijnvarkensmesterijRearymore,Rosenalis(Co.
üaois)eenBentallschroefpersaangeschaft,methetdoeleen

mengselgrassapenwei (1:8tot1:4)tegebruikenvoorhet
aanmakenvaneengerst+sojamengsel.Dedierennamen,volgenstelefonischemededeling,hetvoergoedop,maardemachinedraaidenognietnaartevredenheid (slijtagevande
schroefeneentegeringecapaciteit,nl.slechts0,6 gras/
uur).
Overdeonderzoekresultatenenervaringen,welkevoornamelijkberustenophetwerkmetdekleinepulperaanhetinstituutenopdevoederproevenopkleineschaal,isreedsgepubliceerd (Maguire,1974a,1974b;MaguireandBrookes,1973).
Decombinatielaboratoriumschaal pulpermetbandpersbereikt,
uitgaandevangrasmet18%ds,eengemiddeldesapopbrengst
van50%.Deefficiëntievandeextractieissterkafhankelijk
vandedikte (endegelijkmatigheiddaarvan)vandelaagwelkeaandebandperswordttoegevoerd.Terverbeteringvande
verdelingisdepraktijkmachineuitgerustmeteenhaspeltje
welkegoedvoldoet.Maguirewasverdervanmeningdatdeextractieefficiëntievandepraktijkmachine,werkendopvolle
doorvoercapaciteit,wellichtietslagerzalliggendandie
vandelaboratoriumuitvoering.Hijtaxeerdedatmetdeschroefpersinprincipeeenietshogereextractiebereiktkanworden.
Menhooptdooreenwijzigingaandeinvoerschroefdecapaciteitvandepulpervan2,5naar5tongras/uurtebrengen,
maarmenisoverigensvanmeningdateencapaciteitvan10ton
peruurbeterzoupasseninhetoogst-entransportsysteemvan
eenboerderij.
Bijeenscheidingin2bijnaevengrotefractiesbevat
hetsapongeveer30%vandedrogestof (ds)engemiddeld50%
vanhetruweiwit (re).Overdeverdelingvandemineralen
overdebeidefractiesbleeknogweinigbekend tezijn.Wel
warenenigemineralenanalyses inhetsapverricht.Erwerd
aangenomendatinelkgevaldeoplosbaremineralenzichgelijkopverdelenmethetwater.Uittabel1blijktdatdegehalteneengrotespreidingvertonen.

Tabel1.Mineralesamenstellingvanhetgrassap.

mineraal

mg/kgsap

Ca
Zn
Fe

300-800
2-15
15- 75

mineraal
Mg
Na
K

mg/kgsap
60-200
300-800
1000-6000

Dedrogestofvanhetsapbevattegemiddeldca.30%re,ca.
15%asen40-45%"overigekoolhydratenenvet".Deextraheerbaarheidvanhetruweiwit (sap-reinprocentenvantotaal
re)bleekslechtsingeringemateafhankelijk tezijnvanhet
eiwitgehaltevanhetgras,maarinveelgroterematevanhet
watergehalte (meerwatergeeftbetereextractie).Hetverse
grasbevattedoorgaans15-20%reopdedrogestof.(Zeer)
vroeginhetjaarbleekdeextraheerbaarheid vanheteiwit
ietsgrotertezijndanlaterinhetseizoen.Wanneerpas1
dagnahetmaaiengeperstwordt,looptdeeiwitopbrengstal
met15%terug.
Dehoudbaarheid vanhetsapwasgeringenzonderconserveermiddelenginghetgemakkelijk overtot"zoetegisting"
(géénboterzuur),welketotaanzienlijkeverliezenleidde.
InverbandhiermeewordtnuallesapaangezuurdmetHCltot
pH4enwordtNa2S205 (=natriummetabisulfiet)toegevoegdtot
1000mgSÛ2/kgsap.Hiermedewordtbederfvoorkomenentreden
geenverliezenop,hoewelhetpercentageTCA (trichloorazijnzuur)-precipiteerbaar eiwittochlangzaam terugloopt.In100
dagenliephetpercentageTCA-precipiteerbareN terugvan60%
tot30%vantotaal-N.Ditwordtnietbezwaarlijkgeacht.OpgemerktwerddathetS02~gehaltetijdensdebewaringterugloopt
endatdaarombijlangerebewaringafentoenogsulfietmoet
wordentoegevoegd.
Devervoederingvanhetgrassapgeschiedt indevormvan
eenpompbaarmengselvangerst+sojameelengrassapineen
gewichtsverhoudingvan1meelop4sap.Ditiseenmengseldat
zichnoggoed laatverpompenentochvoordevarkensniette
dunis.Opdezewijzevoorzaggrassapin40%vanderuw-eiwitvoorzieningvandevarkens,enin50%vandelysinebehoefte.

Hetgrassapverving22%vandedrogestofinhetrantsoen,
hetgeenneerkwamopeenbesparingvan75%vandehoeveelheid
sojameelt.o.v.decontrolegroep (vervangenvonduitsluitend
plaatsopbasisvaneiwitenlysine).Degroeiendevoederconversievanbeidegroependierenkwamengoedovereen.Er
werdnogopgewezendatwanneerindeherfsthetsapeenerg
laagdroge-stofgehalteheeft,mentochnietmeersapkanvoeren,zodatdanmindersoja-eiwitvervangenkanworden.
De (invitro)verteerbaarheid vanhetuitgeperstegras
isevenhoogalsdievanhetuitgangsmateriaal,ofzelfsiets
hoger.Ditlaatstekanvooreenbelangrijkdeelverklaard
wordenuithetlagerasgehaltevanhetuitgeperstegras.Resultatenvanvoederproevenmet (mest)veewarennognietbeschikbaar.DeD-waarde (invitroteerbaarheid)wasechterhoogen
hetre-gehaltewasdoorgaanshooggenoegvoormestvee.Hetvezelmateriaalleentzichgoedvoorinkuilen (geensapverliezen
meer),maariste"kluiterig"omzondervoorbehandelinggedroogd tekunnenworden.Vervoederinginversetoestandis
uiteraard goedmogelijk.Overdevraagofhetvezelresiduals
enigstructuurvoerzoukunnendienen,wasnognietsmetzekerheid tezeggen.WelachtteMaguiredestructuurvanhetverpulptegras (vrijlangevezels)betergeschiktalsstructuurvoer
danb.v.zeerkortgehakseld,nietgekneusdmateriaal.
Het_RowettResearchInstitute^Bucksburn_Aberdeen
Hetonderzoekoverhetfractionerenvangrasstaatonder
leidingvandr.A.S.Jones,hoofdvande"AppliedSciences
Division".NadatuiteerderonderzoekophetRowettInstitute
algeblekenwasdatbladeiwitgelijkwaardigisaanvismeeleiwit,maardatdedroogkostenpraktischetoepassingindeweg
stonden,werdhetonderzoek15jaargeledengestaakt.In1969
werdhetonderzoekheropend,uitgaandevandegedachtedat
grazendevleesrunderenmetgrasmeereiwitopnemendannodig
isendathetdooruitpersentewinneneiwitrijkesaptot
waardegebrachtzoukunnenwordendoordirectevoederingervanaanvarkens.Ditbetekentdatvoorhetperseneeneenvoudigemachinegewenstgeachtwordtdieopeenboerderijgebruiktkanwordenennietméérelektrischvermogenvraagtdan
ophetgemiddeldebedrijfbeschikbaaris.Inverbandhiermee
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vieldekeuzeopdeBentallschroefpers (10-15pk,kneuzenen
perseninéénmachine).
Menbeschiktophetogenblikovertweepersen (een10pk
machineuit1936eneennieuwemeteen15pkmotor).Inprincipewerktdemachinegoed.Jonesvindthetsnijdend vermogen
beterdandatvandepulper,terwijlookdeextractiegraad
ietshogeris.Indepraktijkbleekdeschroefpersechternog
nietvolmaakt.Vooraldenieuwemachinelevertnogalwatproblemenop:asbreuk,overbrenging,afstellingvanzeefplaat
t.o.v.deschroefenslijtagevandeschroef.Geenvandeze
problemenwordtonoverkomelijkgeacht.Grotenadrukwordtgelegdopdenoodzaakvande (Tungsten)hardingvandeschroefbladenendekritischeafstand tussenschroefenzeefplaat.
Demaalplaat("kiblingplate")aanhetuitloopeindevandemachinezorgtnietalleenvooreenbeteremalingmaarvooral
vooreenietsbetereextractie-efficiëntiezonderdecapaciteitnadeligtebeïnvloeden.EenvandemachinesstaatopgesteldophetInstituut,deandereopWestertownfarm,een
particulierbedrijfwaardr.Housemanenzijnmedewerkersvan
Rowetthetprocesoppraktijkschaalbestuderen.Deaanvoer
vanhetgekneusdegrasvindtplaatsviaeen"dumpbox"eneen
aanvoerbandje.Eenkleinhaspeltjehieropaangebrachtzorgt
vooreengelijkmatigeaanvoernaardeschroefpers.Hetsap
looptovereeneenvoudigezeefineenopvangbakenwordtvandaarviaeen600mlange,19mm0plasticbuisnaardevarkensmesterijgepompt.Depulpwordtopeendroogvloerineen
60cmdikkelaagmetkoudeluchtgedroogd inca.70uur(3
roostervloerenvan37m ,waarmet2Listerdrogers90m^
lucht/min.doorgeblazenkanworden.Voordezewijzevandrogingwas2501olie/tondrooggrasnodig).Dezeinwezentoch
onpraktischeenteduremethodewordtnutoegepastomdatmen
noggeenoplossingzietvoorhetinkuilenvandetekleine
dagelijkseproduktie.
In1975isvan2junitot2september436tongrasverwerkt,afkomstigvan36ha (gem.ca.12t/ha).Hetgemiddeldedroge-stofgehaltevanhetgrasbedroeg20%.Desapopbrengst
bedroeg208ton,zijnde48%vandeversemassa.Deextraheerbaarheidvandsenrebedroegoverdezelfdeperioderesp.16%
en27%.Eenkleingedeeltevanhetuitgeperstegrasisinge-

11
kuild,derestisgedroogdmetkoudelucht.Hetsapwerddirect (d.w.z.24-48uurnawinning)vervoederd.Hiervoorwaren
10groepenvan80varkensbeschikbaar:5proefgroepenen5
controlegroepen.Vanafeengewichtvan50kgkregendedieren
eenrantsoenbestaandeuitsapengerstemeel+mineralenin
deverhouding3,3:1tot4,0:1,afhankelijkvanhetre-gehalte
indedrogestofvanhetsap.Mensteldedatheteiwitgehalte
vanhetsapredelijkconstantisondanksdeschommelingenin
droge-stofgehalteeneiwitgehaltevanhetgras (volumexds%
xre%isongeveerconstant!).De"grassapdieren"wareninhet
algemeenwatvuiler.Dithoudtverbandmethetvrijhogeasgehaltevanhetsap,waardoordedierenmeerdrinkenendusmeer
urineren.
Overdeonderzoekresultatenvanzoweldeinstituuts-als
depraktijkproefdeeldenJonesenHousemannoghetvolgende
mee.Deschroefpersheefteencapaciteitvan2-4 tonperuur.
Aanelektrischeenergiebetekentditeenkostprijsvan50-60
cent/tongras,hetgeenvolledigaanvaardbaargenoemdwerd
(d.i.ƒ1,— -ƒ1,20pertonsapmet10-12kgre+15-16kg
koolhydraten).Deextractie-efficiëntie(sapgewichtin%van
grasgewicht)issterkafhankelijkvanhetdroge-stofgehaltevan
hetgras.Hierdoorisookdeeiwitopbrengststerkafhankelijk
vanhetdroge-stofgehalte.Ziefig.1en2.Hetverbandtussen
re-gehaltevanhetgrasendeeiwitextractie-efficiëntieis
echteronduidelijk.
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Dehoudbaarheid vanhetsapwasnormalitergeenprobleem.
Binnen24uurnahetwinnenwasdepHtot3,5gezakt,hetlysinegehaltebleefongeveerconstantop5g/16gNenhetsap
bleekinstaathetvismeelofsojameeluitdecontrolerantsoenentekunnenvervangenopbasisvanhetruweiwit.Hetgehalteaanwerkelijkeiwitinhetruweiwitbleekbijintensief
bemestgrasland (450kgN/ha)gedurendehetseizoentedalen
van65%naar40%.Bij220kgN/hazaktehetgehaltewerkelijk
eiwitvan70-45%vanre.HetlysinegehaltewasvolgensJones
(1974)aanhetbeginvanhetseizoen (5,8g/16gN)hogerdan
indeherfst (3g/16gN). Hetlysinegehalteberekendopwerkelijkeiwitbleekechterrelatief constanttezijn.
Indeafgelopenzomerheeftmenophetpraktijkbedrijf
bijsaptemperaturenvan28°C-30°Cbederfwaargenomen (tot20%
eiwitverlies in24uur).Doorinschakeling vaneenmelkkoeier
konditprobleemwordenopgelost.Menisafkerigvanconserveermiddeleninverbandmetdekosten,dehanteerbaarheidvan
hetprocesendegezondheid vandedieren.
Overhetfeitdatgrassapvismeelkanvervangenineen
gerst-vismeelrantsoenmet14,5%reisbovenreedsgesproken.
Hierbijzijopgemerktdatookbijeenietsruimereofnauwere
verhoudinggerst/sapdegroeiresultatenpraktischgelijkbleven (gerst/sapals1:2,5,1:3 (=14,5%re)en1:3,5).Degroei
waszelfsietsbeterdanmetgerst+vismeel (=14,5%re)
Houseman,1974).
Hetuitgeperstegraskangoedingekuildworden,maar
leentzichookvoordrogenmet (koude)lucht.Verteringsproevenmetschapenenvoederproevenmetschapenenvaarzenzijn
uitgevoerd,zowelmetversealsmetingekuildeenmetgedroogdevezel.Opnamevanengroeiopuitgeperstgraswarengoed
endoorgaanszelfsbeterdanophetuitgangsmateriaal.Ineen
proefmet36vaarzenvanmeitotoktoberwarenvoederopname
engroeialsaangegevenintabel2.

13
Tabel2.Voederopnameengroeivanjongvee

proefgroep

groei

opname

inkg/dier/dag
grazen
stalvoederenvangras
stalvoederenvanuitgeperstgras

6,78

0,72
0,73

6,26

0,84

Intweeproevenmetschapenwerddeinvloedvanhetuitpersprocédéopdevoederopnamegemeten (tabel3 ) .
Tabel3.Droge-stofopname(relatief)
1974
versgras
uitgeperstgras+sap

100
127

1975
100
140

Jonesneemtaandatdeopnamevergrootwordtdoordathetgras
napersenmindervolumeinneemt,enalgedeeltelijkontsloten
isterwijldeoplosbarebestanddelendepenszeersnelweer
verlatenenzichzowellichtaandepensgistingonttrekken.
Hoewelnogonvoldoendegegevensbeschikbaarzijnomdeextra
groeimetzekerheid tekwantificerenweesmenonsopdemogelijkheid20%vandedrogestofvanhetgrasteextraheren
enomtezetteninvarkensvlees,terwijldeoverblijvende80%
drogestofevenveelrundvleeszoukunnenopleverenalsmogelijkismethetonbehandeldegras.
Hettoekomstigonderzoekzalo.a.gerichtzijnopandere
gewassenzoalsrodeklaver,waarmeeditjaaralvoorbereidend
onderzoekbegonnenis.Hetsapisdunnerenschuimthinderlijk.
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Degroeivanvleesveeopdevezelwasgelijkaandieopde
onbehandeldeklaver.Vandevoederproevenroetvarkenswaren
noggeencijfersbekend.
Verderdenktmenaandewinterrogge,mosterdenganzevoet.
Vandewinterroggeisalbekenddathetzeerbladrijkis,een
hoogre-gehalteheefteneenre-extraheerbaarheid van30-32%.
Ookzalbegonnenwordenmetonderzoeknaardeinvloed
vanN-bemestingendemaaifrequentieopdeextraheerbaarheid.
DaarnaastzalopWestertownfarmgetrachtwordengraslandbeheerenN-bemestingsbeleidteoptimaliseren.Erzalmeeraandachtbesteedwordenaanhetinkuilen (torensilo's).Indit
verbandwerddoorJonesopgemerktdatdebeterevoederopname
engroei (zieboven)hetgebruikvandegraspersalsinkuilmachineaantrekkelijkmaakt (gekneusdgras,geensapverlies
meer,mindervolumineus).
Erwordtnietgedachtaanhetvoederenvangrassapaan
kippen,omdatgrassapslechtpastbijhetdroogvoedersysteem
indepluimveehouderij.Ookvoorkalverenlijkthetsapminder
geschikt.Hetgraseiwitstremtnietindemaagenbovendien
kunnenkalverendezoutennietzogoedverwerkenalsvarkens,
wattotwaterverliesendiarreebijdekalverenkanleiden.

Reading
HetonderzoekoverhetwinnenvaneiwituitgrasenluzerneneemtophetNIRDeenbelangrijkeplaatsin.Hetwerk
vandeverschillendeafdelingenwordtgecoördineerddoorde
heerJ.Connell,diesamenmetdr.J.Braude,dr.H.Burton,
deheerP.R.Foxellendr.G.G.Cheesemaneenoverzichtgaf
vandeverschillendeaspectenvanhetlopendeonderzoek.Voor
eenbelangrijkdeelvandezeinformatiekanookverwezenwordennaarpublikatiesvanBraude (1974)envanallebovengenoemdeninverslagenvaneenverledenjaargehoudenconferentieoverbladeiwit (ReportNIRD,1974).Menstreeftnaareen
zogrootmogelijkcontacttussendeonderzoekersvandebij
hetonderzoekbetrokkeninstituten,methetdoeltoteencoördinatietekomen.In1976zaleensymposiumoverbladeiwitwinningwordengeorganiseerd.
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HetNIRDhoudtzichreedslangeretijdbezigmethetonderzoekoverhetkunstmatigdrogenvangras.Naasthetvoordrogen,metofzonderchemicaliën,kwamookmechanischeontwateringalsmogelijkheid totenergiebesparing inaanmerking.
Vanaf1970werd aandezemogelijkheid demeesteaandachtgegeven.Deeerdergenoemdepulperenbandpers (DavysenPirie)
werdgekozenomdatdecapaciteitvan6tonluzerne/uurredelijkpastbijdedroogcapaciteitvaneenkleinedrogerende
extractie-efficiëntieredelijkgoedis.Deschroefpers(Bentall)heefteenkleinereuurcapaciteit;desuikerriet("rollers",zoalsinCaliforniegebruiktwordenkwamenwegenste
geringeextractie-efficiëntienietinaanmerking,evenminals
dedubbelschroefpersen (Stord-BartzenSimonEng.Ltd.),die
weliswaareengrotecapaciteithebbenmaardieinverhouding
teduurzijn.Hoewelmenoverdepulperendebandpersgoed
tevredenis,zietmenalsideaaleenmachinewelkeongeacht
hetvochtgehaltevanhettoegevoerdegewas (inhetgebiedvan
75-85%vocht)instaatiseeninstelbaarpercentagesapte
produceren.Detoevoervandepulperlevertgeenproblemen
op,zoalsinDublin,endecapaciteitisdanookbeter.Wel
isduidelijkdatgras (4,5-5t/uur)veelmoeilijkerteverwerkenisdanluzerne (6t/uur).Menprobeertoverigensde
inlaatopeningennogietstewijzigenomdecapaciteitverder
optevoerendoorbrugvormingtevoorkomen.Dediktevande
vezellaagaandeuitloopzijdevandepersbedraagt2,5cmen
somszelfsietsmeer.Ditkanderedenzijndatdeextractieefficiëntiemet30-50%sapietskleinerisdanvandeschroefpers.Objectievevergelijkingisechternietmogelijkomdat
inShinfield voornamelijkluzerneeninAberdeengrasverwerkt
is.
Uitgaandevanhetbovengenoemdedoelnl.hetbestuderen
vandeeiwitwinningbijmechanischevochtonttrekkingvan
groenvoederineendrogerij,schetstedeheerFoxelldegang
vanzakenbijenigeophetNIRDuitgewerkteprocédé'svoor
hetwinnenvaneiwitcoagulaat.
Hetgewonnensapwordtindeproefopstelling automatischop
pH8gebrachtenmetstoominjectietot80-85°Cverhit.Zowel
depHalsdeverwarmingssnelheidendeeindtemperatuurhebbeninvloedopdereologischeeigenschappenvanhetcoagulaat.

16
Voordeafscheidingvanhetcoagulaatheeftmendiversemethodenonderzocht (o.a.metroterendvacuümfilterencentrifuge).
Tenslotteisdekeuzegevallenopeentweetrapssysteembestaandeuiteentrilzeefeneenbandfilterpers:hetzoverkregencoagulaatbevatca.40%drogestofenkrijgteengranulairestructuurwatdedroginginde"flashdryer"vergemakkelijkt.Schuimvormingisbijdeverwerkingluzernesapbijzonder
hinderlijk.Behandelingvanhetgewasmetsiliconeolievóór
pulpenenpersenkandevormingvanschuimvoorkomen.Ditis
eenvoudigerdanhetbestrijdenvaneenmaalgevormdschuimmet
b.v.octanol.Graslevertgeenschuimprobleemop.
Dr.Cheesemangafeenoverzichtvandechemischesamenstellingvangras-enluzernesapencoagulaat,enoverdeveranderingenindechemischesamenstellingbijbewaringenconservering.Eenchemischekarakteriseringvanallefracties
ontbreektnog.Hetdroge-stofgehalteligtrondde10%,waarvan
35-40%ruweiwitisenca.15%as.Hetgehalteaanin-wateroplosbaresuikersindedswasbijluzernegemiddeld 15%en
bijgrasbovende30%.Hetgehalteaan (metTCA)coaguleerbaar
eiwitbedroegvoorluzerne68%envoorgras73%vanhetsap-re.
Degewonnencoagulatenbevattenca.60%reindeds(bijna
identiekmetwerkelijkeiwit (we))enminderdan6%asindeds,
Onderzoekoverdeverdelingvanasbestanddelenoverdefracties
sapenvezelisditjaarverricht,maarnognietgepubliceerd.
Debewaarbaarheid vanluzernesapbleekzeerslechttezijn.
Bijkamertemperatuur treedtreedsnaenkeledagenbederfop,
decoaguleerbaarheid gaatsterkachteruit (tabel4).Hierbij
treedteengrootverliesvanlysineop.
Tabel4.Verloopvanniet-eiwit-Nensuikerstijdens
bewaring.
Behandeling
sapnapersen
id,na48uur

NPN
in%van
tot.N
25
50

opl.koolhydraten
in%vands
15
3
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Verhitting tot80-85°C,aanzuringmetHCltotpH3 (=15ggee.
HCl/1)toevoegingvanNa2S2Ü5 (tot1000mgS02/1sap)leverden
tezameneenafdoend conserverendeffectop.Eencombinatievan
2vande3maatregelenbleekniettevoldoenwanneerdecoaguleerbaarheid alscriterium gehanteerdwerd.
Dr.Braudeheeftdewaardevansapencoagulaatonderzochtinvoederproevenmetvarkens.Indeeersteproeven,waarbijhetsapnietgoed geconserveerd was,bleekdebiologische
waardevanhetrezeerslechttezijn.Opbasisvanhetcoaguleerbaareiwitwasdewaardevolledigvergelijkbaarmetdie
vanvismeel,zodatindeproevensteedsvismeelvervangenwordt
doorluzerne-sapopbasisvanwe.Deeiwitbehoeftevanbiggen
van20kgisechterzogrootdatwanneerditvialuzernesap
zoumoetenwordenopgenomen,dediereneentegrootvolume
vochtenteveelzoutenzoudenbinnenkrijgen.Voordezedieren
wordtdanooknietverdergegaandaneenvervangingvan50%van
hetvismeeldoorsap.Vanaf40-50kggewichtisvolledigevervangingmogelijk.
Wanneermenonderbedrijfsomstandighedenwerktmeteen
bandperskanmenrekenenop6uurx2000l/uur=120001sap/
dag.Bijeengemiddeld gebruikvan31sap/dier/dagisaleen
aantalvan4000varkensnodigvooréénkleinepers.Bijvervangingvan50%vandesojadoorbladeiwitzijnzelfsal8000
dierennodig.Ditbetekentdatdesapverwerkingbijnazeker
opmeerderebedrijvenzalmoetenplaatsvinden,enveelalop
enigeafstandvandedrogerij.Ditvergteentransportsysteem
eneengoedeorganisatieterwijlbovendienconserveermiddelen
nodigzullenzijn.
InsamenwerkingmetDengieCropDryersvoerthetNIRDop
hetogenblikeenvoederproefuitop10bedrijvenwaarbijsap
dateenhittebehandelingheeftondergaanenwaaraanHClen
Na2S2Û5istoegevoegdwordtvergelekenmetsapzonderhittebehandelingdochmetdezelfdetoevoegingenenmeteenstandaardrantsoen.Hetsapwordteensper14dagenaangevoerd vanafDengieCropDryersinEssex (zieverder).Volgensvoorlopigewaarnemingenisernauwelijksverschiltussendegroependieren.
Verderwerdnogopgemerktdatdesmakelijkheid vanhet
sapgeenprobleemvormtzolanghetvolumedebeperkendefactor
isbijdeopname.Indeextrawaterbehoeftevande"luzernesapdieren"moetvoorzienwordenwilmendedierengezondhouden.
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Menachthetverderzeergoedmogelijkomteschakelenvan
gerst+vismeelnaargerst+sapenomgekeerdzondereenaanpassingsperiode.
Dewaardevandeuitgepersteluzernewerdonderzochtaan
gedroogdentotwafelsgeperstmateriaalinvergelijkingmet
evenzogedroogdeengepersteluzerne.Devitro-envivo-verteerbaarheidbleekdoorhetontwaterennauwelijksteworden
beïnvloed.Ineenproefmetmelkkoeienwarendeverschillen
inopnameenproduktieooknietsignificantverschillend.Deze
resultatenzijnmoeilijktevergelijkenmetdievanJonesin
Aberdeen:

dieren
vezel+gewas
behandelingv.h.
benutting

voer

Shinfield

Aberdeen

melkvee
luzerne
gedroogd
gelijk

vleesvee
gras
versengekuild
vezelbeter

Connellvondweinigofgeenverschiltussendevoederwaarde
vandedrogestofvanhetgewasenvanhetresiduenauitpersen.
HettoekomstigonderzoekvanhetNIRDzalaandachtschenkenaandesapverwerkingdoorjongebiggen,aandeaanwezigheid
vangroeibelemmerendestoffeninluzerne,enaandemogelijkheidverssaptegebruikenzondertoevoegmiddelen.Ookderol
vandeelektrolytenendesmakelijkheidvanhetsapzullenonderzochtworden.
Erzijnproevengeplandoverhetvoederenvanversepulp
ensilageaanrunderen.InsamenwerkingmethetNIAEzullen
metingenaandebandpersgedaanworden.Hetschuimprobleemen
dedrogingvancoagulaatzullenookverderwordenbestudeerd.
InEssexheefteencoöperatievegrasdrogerij-Dengie
CropDryers-meteenjaarproduktievan8-9000tonluzernepelletseenStord-Bartzdubbelschroef persaangeschaftwaarmee
9 tonluzerne/uurverwerktwordt (Dengie,1975:Davys,1975).
MenheeftvandeEEGenanderensubsidiesontvangenvoor
eenverderebehandelingvanhetsaptotLPC (leafproteinconcentrate).Momenteelwordthetgeconserveerdesapnogper
tankautovervoerdnaarvarkenshouderijen.Eenenanderverkeertnoginhetproefstadiumenmenweetnunognietofde
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ontwikkelingzalgaaninderichtingvandroogofnatprodukt.
Hetiswelduidelijkdatdedrogerijhetfractionerenzietals
eenontwateringsmethode.Devoordelenhiervanzijneenbrandstofbesparingvan40%eenverhogingvandeproduktiecapaciteit.
Hetnadeelisechterdathetsapeen"fataal"produktiswaarvooreenuitweggevondenmoetworden.
GrasslandResearch_Institutea_Hurlev^_Maidenhead
HetGRIheeftzichtotnutoenietdaadwerkelijkbezig
gehoudenmethetwinnenvaneiwituitgrasenhetbeproeven
vandedaarmeeverkregenfracties.Welisonderzoekverricht
overdeinkuilbaarheid vanvezelresiduenvanmosterdenvoederradijs (Wilsonetal.,1974),terwijlinsamenwerkingmetde
UniversiteitvanReadingeencomputermodelstudiegemaaktisom
meerinzichttekrijgenindebruikbaarheid vanverschillende
methodenvanscheidingenhetgebruikvandevezel-endeeiwitfractie.
Dr.R.J.Wilkins,hoofdvandelandbouwkundigeafdelingvanhet
GRIendr.S.B.HeathvandeUniversiteitvanReadinggaveneen
uitgebreidetoelichtingoverdeopzetvanhetonderzoekenresultatendiemethetmodelbereiktzijn (Heath,1975).Hetmodel
isinfeiteeenkosten-enbatenvergelijkingvandeverwerking
vandefractiestotdrogeoftotnatteProdukten.Erwerdnadrukkelijkopgewezendatveelvandeingebrachtebasisgegevens
onzekerzijnendataanderesultatengeenabsolutebetekenis
kanwordentoegekend.Verderspeeltdekwaliteitvanhetaangevoerdegras,c.q.luzerne,geenrolinhetmodel.Welzijneen
aantalparametersingebracht,zoalseenkortingopnatteProduktenwelkedeuitkomstenbeïnvloedeninderichtingvaneen
voorkeurvoordrogeprodukten.Volgensdemodelstudiekomtmen
totdeconclusiedatbijdehuidigeprijsverhoudingenhetwinnenvaneiwiteenwinstgeeftdiehoogstensgelijkisaandie
vanhetkunstmatigdrogenvanhethelegewas.Tijdenseenbezoek,datéénonzer (vB)beginnovemberaanEngelandbracht,
bleekdatdeuitgangspuntenvanheteconomischmodelveelkritiekondervinden.Nieuweberekeningen,waarbijuitgegaanwordt
vanuitbreidingvaneenbestaandeconventioneledrogerijmet
extractiepers tenbehoevevanhetfractioneren,leverenvoor
decombinatiedrogenplusafzonderlijkewinningvaneiwitconcentraateengunstigerwinstpercentageopdanalleendrogen
zonderwinningvaneiwitconcentraat.Alsgevolgvanhetfrac-
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tionerenstijgtdecapaciteitvandedroger;ookkanhetseizoenverlengdworden.
Degartment_ofAgricultureandHorticulture^University
ofReading^Reading
Eenuitgebreid onderzoekprogrammaoverproduktievanbladeiwitisenigejarengeledenbegonnenmetfinanciëleondersteuninguiteenspeciaalfonds.Hetonderzoekstaatonderleiding
vandr.S.B.Heath,dieonssamenmetdeheerI.I.Omwubuya,
eenvandepromovendidieaanditprojectmeewerken,eenoverzichtgafvanhetlopendeonderzoek.Erwordtgeprobeerdmeer
inzichttekrijgeninhetmechanismevandeaccumulatievan
werkelijk-eiwitindeplantenindefactorendiedeextraheerbaarheid bepalen.Deinteractiegewas-machinenoopttotvoorzichtigheidbijuitsprakenoverdeextraheerbaarheid.Voorhet
onderzoekwordteenIBP-pulpergebruiktincombinatiemeteen
zelfgebouwdepneumatischepers,ditterverhogingvandereproduceerbaarheid.
Hetonderzoekoprelatiefkleineproefveldjeswordtuitgevoerd
mettweeoogmerken:
1.hetvindenvancriteriadiedeveredelaarskunnengebruikenbijdeselectiviteitopdeproduktievaneiwitendeextraheerbaarheid ervan.Zowordto.a.aandachtgeschonkenaan
deinvloedvanvezelgehalte,ds-gehalte,fenolen,saponinen
enz.Ditonderzoekomvatbehalvegrassenookanderegewassen.
2.hetvindenvandielandbouwkundigemaatregelendieleiden
toteenmaximale (optimale)eiwitproduktie.
Hoewelookenigwerkaanopeenvolgendeeenjarigegewassenverrichtwordt,wordthetmeesteonderzoekmetgrasuitgevoerd.
Menbeschiktreedsoverveelgegevensvanproefveldenwaarmet
N-bemestingentussen150en1.000kgN/haenmetmaaifrequentiesvan1xpermaand tot1xper2maandenwerdgewerkt.Bij
eenhogemaaifrequentiebleekdeinvloed vanNopdeds-opbrengstkleinerdanbijdelagemaaifrequentie.Bijbeidefrequentieswerdeenmaximumds-opbrengstvanca.18tonbereikt.
Dere-opbrengstbleefbijhogefrequentieoverhethelebemestingstrajectdoorstijgentotca.4300kgre/ha,terwijlbij
delagemaaifrequentie3400kgwerdbereikt.Ditisgoedin
overeenstemmingmetderesultatenvandemeerderjarigeproef
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PAW 970 (zieWieringa, 1975).
De opbrengst aanwerkelijk eiwit bereikte bijdehoge maaifrequentie een niveau van 3100 kg/ha bij een bemesting vanca.
600kgN perha.
Uit proeven van Heath bleek de verhouding we-N tot totaal
N te liggen tussen 0,75 bij 150kgN/ha en 0,69 bij 1000kg
N/ha van het bij 80°C gedroogde en daarna gemalen gras.
Bij dehogeN-giften liephet gehalte aan nitraat-N op
tot0,35 -0,4%van dedroge stof bij een gehalte aan totaalN van 4,8 - 5%van de droge stof.
Uit voortgezet onderzoek over demaaifrequentie is geblekendat de optimale maaifrequentie voor eenmaximum eiwitproduktie duidelijk hoger ligt dan voor eenmaximum droge-stofproduktie.
Deextraheerbaarheid van het werkelijk eiwit hangt sterk
af vanhet droge-stofgehalte,het ruwvezelgehalte endeverhouding sap tot ruwvezel.De invloed vandeN-bemesting opde
extraheerbaarheid bleek gering invergelijking met de grote
invloed vanhet maairegime.De extraheerbaarheid vanhetwerkelijkeiwit nam toe van 38%tot 50%wanneer demaaifrequentie
van 1x per 2maanden tot 1x permaand toenam.
Inde toekomst zalmeer aandacht geschonken worden aan
luzerne en andere vlinderbloemigen en aan gras-klavermengsels.
Men verwacht inhet algemeen meer vanmeerjarige gewassen dan
vaneen opeenvolgende serie van eenjarige gewassen.
B0CM Silcock^ Basingstoke
BOCM (British Oil Cake Mills)Silcock ismet een aandeel
van23%vandemarkt de grootste veevoerproducent inhetVerenigd Koninkrijk. Dezedochtermaatschappij vanUnilever geeft
aan3.000mensen werk,waarvan 90%inde veevoersector.
Verder houdt men zich bezigmet de produktie van deproduktie van fokvarkens ende selectie van vleesvee (Farmmark).
Er is een afdeling nieuwe ontwikkelingen,waarover de heer
G.B. Jones,Developing Director,ons het volgende meedeelde.
De belangrijkste ontwikkelingen zijnmomenteel de ontsluiting
vanstro ende fractionering van gras (luzerne).
Men ismet deze projecten gestart,uitgaande vandegedachte dat de groeiende wereldbevolking ende toenemende krap-
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teaanvoedselertoezalmoetenleidendatveeindetoekomstalleengevoedzalmoetenwordenmet"afval"datvoorde
menselijkevoedingongeschiktis.
Deontsluitingvanstroisnavoorstudies,laboratoriumproevenendeproeffabriekfasenuzovergevorderddatdeeerstefabriekinaugustusgeopend isinKimbolton.
Hetstrowordtoplanglopend contractbetrokkenvande
handelenwordtperdagaangevoerd.Geziendeca.3,5miljoen
tonstrowelkejaarlijksinhetVerenigdKoninkrijkverbrand
wordt,verwachtmengeenproblemenmetdeaanvoervanstro,
nochmetdeprijs (aankoopprijsnu£2 0 . —perton.
Indefabriekkanmeteen3-ploegenstelsel(totalepersoneelsbezetting13man)100tstroperdagverwerktworden.Debinnenkomendebalenwordenafgeschovenineen"Tubgrinder"(capaciteit4t/uur)enstukgeslagentotdeeltjesvanca.1cm
lengte,waarnahetmateriaal,mitshetminderdan15%vocht
bevat,indehamermolenverdervermalenkanworden.Daarna
wordt5%NaOHineenzogeconcentreerdmogelijkeoplossing
toegevoegd enwordthetmateriaaltotbrokverwerktd.m.v.een
extrusiepers (druk,temperatuur).Nakoelingwordendepellets
opgeslagen.Debehandelinggeefteenontsluitingvanhetstro
waardoordevoederwaardealsvolgtzoutoenemen (tabel5)
Tabel5.InvloedvanNaOHopdevoederwaardevanstro
Zetmeelwaarde

tarwestro
gerstestro

onbehandeld
15
20

ontsloten
45
50

Devermeldecijferszijnberekendophetproduktalszodanig
(met12%vochtenookincl.hetverhoogd asgehaltel).UnileverResearchLab.(ColworthHouse)heeftveelvoederproevengenomen.Gezienbovengenoemdecijfersisdevoorkeurvoorgerstestroduidelijk.Menstreefternaar80-90%gerstestroen10-20%
tarwestroteverwerken.Indepraktijkkomtmentot15%bijmenginginkrachtvoerhoewel30%ookgoedmogelijkis.
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Aanhetmakenvanzgn.structuurvoerdenktmennogniet,omdatontslotenstrobijeenhoeveelheid van80%vanhetrantsoen
mindergoedopgenomenwerd.Totnutoezetmen50%vandeproduktieafbinnenheteigenbedrijfen50%erbuiten.Defabriek
draaitnunogop80%vandecapaciteit,deelsdoorkinderziekten (slijtageproblemenvandetubgrinder)deelsdoordathet
personeelnogervaringopmoetdoen.Jonesisechtervolvertrouwendatdevolledigecapaciteitbinnenkortgehaald zalwordenenisvooraltevredenoverdetoepassingvanhetonderdruksysteem teroplossingvanhet (alkalische)stofprobleem.
Deeiwitwinninguitgroenvoerverkeertnogindeproeffabriekfase.HetonderzoekwordtuitgevoerdopeengroenvoerdrogerijinYorkshire,waarmenaanvankelijkmeteenBentallpers
eenveeltegeringecapaciteitbehaalde.Menprobeertnueen
reedsgepatenteerd ideeovereenbandpersmettwee-verschillendsneldraaiendebandenverderteontwikkelen toteenmachine
diemetweinigenergiekankneuzenenpersen.Hetstrevenis
eencapaciteitvan12tgewas/uurmeteensapopbrengstvan50%
bijeenenergieverbruikvanca.10pk.Devezelmetminstens
16,5rewordtverwerkttotpelletsofbrok;hetsapwilmencoagulerenenheteiwitalsdroogproduktafscheidenopeenvan
debekendemethoden.
Voordetoekomstwilmeneenluzernedrogerij (zomerwerk)
koppelenaanstro-ontsluiting (winterwerk)waarbijingedachten
wordtgehoudendatdefractioneringvandeluzerneenerzijds
dedroogkostenkanverlagenenanderzijdseenverhandelbareeiwitrijkeveevoercomponent kanleveren.
3.SLOTBESCHOUWING
Bijbeschouwingvanhetonderzoekoverhetfractioneren
vangras,zoalsditinIerlandenhetV.K.plaatsvindt,zijn
behalvepuntenvanovereenstemmingookduidelijkeverschillen
inopvattingenaanpakvanonderzoekwaartenemen.Erisechterweldegelijkoverlegtussendeinstitutenoverderichting
vanhetonderzoek.
Algemeneaspecten
Hetfractionerenvangraskangezienwordenalshetafromenvaneenteveelaaneiwit:eenteveelt.o.v.deeiwit-
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behoeftevanhetrund.Hetgewonneneiwitzouo.a.deafhanklijkheid vanuithetbuitenlandteimportereneiwitconcentratenkunnendoenafnemen.Hetfractionerenkanechternietalleenwordengezienalseenonteiwittingsmethode,maarookals
eenontwateringsmethode (NIRD,Dengie)enalseeninkuilmethode (Rowett).Bijhetafscheidenvaneiwit kanhetaccentliggenopdewinningvanovertolligeiwitdusophettegengaan
vandeverspillingervan.Erzijnzodanigverschilleninbenaderingswijzedathetonderzoekopdebezochteinstituteneen
heelaantalmogelijkhedenomvatvanafeensimpelsysteemmet
directevervoederingvandefractiesopdeboerderij,totaan
eenindustriëleaanpakmetconserveringvaneiwitfractieen
uitgeperstgewas.
MaçhiDg&specten
Technischgezienbiedthetfractionerengeenoverkomenlijkemoeilijkheden.Afhankelijkvandevereistecapaciteiten/of
hetbeschikbarevermogenkanmomenteelkeusgemaaktwordenuit
eenaantalmachines,zoals:
1.Enkelschroefpers,
10-15pk,2-4t/uur;
2.Dubbelschroefpers,
50-60pk,ca.10t/uur;
3.Pulper+bandpers,
50-60pk,4-6 t/uur.
Dehuidigemachineszijnzekernietideaal.Demeestgehoorde
wensenzijn:eengroterecapaciteit,eenlagerspecifiekvermogen,eneengroterregelbereikterverkrijgingvaneeneindproduktvaneengewenstesamenstelling.
Behalvedebovengenoemdepersenzijnnogtenoemendein
deVerenigdeStatengebruiktesuikerrietpersen,meteenrelatiefgeringesapopbrengst,endeontwikkelingvannieuweperseninEngeland (BOCM,Silcock),Madison,V.S.(Boyce,1975)
enRuakura,N.Z.
Veevoedingsaspecten
Voedertechnischgezienzijnerbehalveenigenieuweontwikkelingennogveelvraagpunten.Zeerinteressantzijndein
Schotlandverrichtewaarnemingenoverdebeterebenuttingvan
hetuitgeperstegrasinvergelijkingmethetuitgangsmateriaal.
Hetiszekergewenstoverdematevandebeweerdeverbetering
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meergegevens teverzamelen.BevestigingvandeSchotseresultatenzoubetekenendatdevezelfractiebijnaevenveelvlees
perhaoplevertalshetuitgangsmateriaal,endatdegewonnen
graseiwitfractiealseenextraveevoerproduktie perhakan
wordengezien.Overdebenuttingvandevezeldoormelkvee
zijnbijnageengegevensbeschikbaar.
Watbetreftdevoederingvanhetsapc.q.hetcoagulaat
aanvarkens,ishetopmerkelijkdathierdemeningenovereen
aantalpuntennogalverdeeldzijn:
1.deeiwitwaardevanniet-coaguleerbareN-verbindingen;
2.deverdelingvanlysineovercoaguleerbaarenniet-coaguleerbaareiwit;
3.hetalofnietnoodzakelijkzijnvaneenwarmtebehandeling
envantoevoegingvanconserveermiddelen;
4.deomvangvandeverliezenwelkebijkortebewaarduur(2448uur)optreden.
Belangrijkegegevenszijno.a.deEngelseenSchotsewaarnemingendatdeeiwitbeheoftevanjongebiggenzogrootisdat
dezenietviagrassapalléénkanwordengedekt.Ofditalleen
veroorzaaktwordtdoorhetlageeiwitgehalteinhetsap(lees:
doorhetgrotevolume)ofdatditsamenhangtmethetzoutgehaltevanhetsapisonvoldoendebekend.Hetbeschikbaarstellen
vanextradrinkwateraan"grassap-dieren"isnoodzakelijk.
Economische_aspecten
Overdeeconomischetoepasbaarheid vandefractioneringen
isvoorzoveronsbekendbehalvedebovengenoemdestudievan
hetGRIendeUniversiteitvanReadingnogeenmodelstudieverrichtdoorDumont (1974),enzouhetNIAEteSilsoehieraan
nogverderwerken.HoewelhetGRI-Readingmodel,datalleen
verwerkingopdedrogerijomvat,bijdehuidigeprijsverhoudingenweinigvoordeellaatzienvanhetfractionerenvergeleken
metkunstmatigdrogen,komtDumont totdeconclusiedathet
winnenvaneiwitopdeboerderij (gekoppeldaannattevervoedering)voordeligis,vooralbijhogetotzeerhogeeiwitprijzen (situatie 1973).Doordeveleaannamesdieaandemodellen
tengrondslag liggen,dienenderesultatenmetdenodigereservegeïnterpreteerd teworden.OpmerkelijkisweldatindeEngelsemodellengeenrekeningisgehoudenmethetfeitdatfractionerenvangraseenbeterebenutting vandegrasproduktie
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(=hogerenetto-opbrengst)mogelijkmaakt.
BijvergelijkingvandesituatieinGroot-Brittanniëen
IerlandmetdieinNederland valthetopdatdegrasteeltintensieveris,enkangeconcludeerdwordendateiwitwinning
uitgrasonderNederlandseomstandighedentechnischgezien
eerderinaanmerkingkomtdanonderdeEngelseofIerse.Hier
tegenoverstaatweliswaardatdeeiwitbehoeftevanmelkvee
groterisdandievanvleesvee,maarzelfswanneerditinrekeningwordtgebrachtisheteiwitoverschotperhainNederlandgroterdanhetgemiddeldeoverschotopmestveebedrijven
inIerlandenhetV.K.NaarmatedeintensiviteitvanhetgrasproduktiedoorverhoogdN-gebruik toeneemtzullenookdeverliezenbijbeweiding (eiwitoverschotten)toenemenenwordtde
noodzaaktoteenzogoedmogelijkebenuttingvanhetgrasgroter(Kemp,1975;Richards 1975).
PerspectievenvooronderzoekinNederland
Gezienallenogbestaandevraagpuntenlijkthetwinnen
vaneiwituitgras,zoweleconomisch alstechnisch,nogniet
rijpvoortoepassingindepraktijk.
Fractioneringiséénvandemogelijkhedenomeiwitverspillingtevoorkomenenomeenbeterebenuttingvandebrutograsproduktie teverkrijgen.Aanhetalternatief:"compensatievanhetteveelaaneiwitdoorbijvoederingvaneiwitarme
energierijkevoedermiddelen",dientzekerookaandachtgeschonkenteworden.Maarookindetoekomstzullenhogeprodukties
perhanodigzijn,enditzalgepaardmoetengaanmeteenzo
goedmogelijkebenuttingvandieprodukties.Ditzijnreeds
motievenomookinNederlandeenzekereonderzoekcapaciteit
aanhetfractionerenvangrastoetespitsenopspecifiekNederlandseproblemen.Hetzalingrotematekunnenprofiteren
vanbuitenlandseervaringen,endaarbijkunnenaansluiten.
Bijdeopzetendeuitvoeringvaneenprogrammakunnen
denureedsgelegdecontactenengemaakteafsprakenbijdragen
toteenzoefficiëntmogelijkgebruikvandeonderzoekcapaciteit.
Alsbelangrijkepuntenvanonderzoekzijntenoemen:
1.dewinbaarheid vaneiwitgedurendehetgroeiseizoen;de
invloed vanN-bemestingenmaairegimeopeiwitopbrengst,
extraheerbaarheid,coaguleerbaarheid,deinvloedvan
gras-engewassoortenz.
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2. De bepaling van de voederwaarde van coaguleerbaar eiwit en
vanhet niet-coaguleerbare deel.
3. (insamenhang met 2 ) :Het verloop vanhet percentage coaguleerbaar eiwit tijdens bewaring ende invloed hierop van
conserveringsmethoden.
4.De invloed vande zoutlast opde gezondheid van biggen en
varkens.Hierbij zal ookde rol van het nitraat nietvergeleken moetenworden.
5.De benutting vanhet uitgeperste gras door rundveevergelekenmet die van het uitgangsmateriaal. De chemische karakterisering in verband met voederwaarde en conservering.
6. Verder lijkt het gewenst meer onderzoek teverrichten over
het verschil tussen bruto-en nettograsproduktie bijverschillende niveaus van intensiteit en over de invloed van
bedrijfssystemenmet en zonder eiwitwinning hierop.
7. De resultaten van bovengenoemd onderzoek zullenmede de
basis kunnen zijn voor een economische evaluatie vanhet
fractioneren van gras in bedrijfsverband.
8.Demogelijkheid van toepassing van bladeiwit voormenselijke consumptie dient niet uit het oog verloren teworden.
9.Onderzoek gericht ophet ontwerpen vaneen goedkope pers
met een hoge capaciteit.
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