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RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE HOORN.

H A R I N G M E E L B I J H E T MESTEN VAN V A R K E N S ,
I . H A R I N G M E E L CONTRA D I E R M E E L ,
DOOR

J . C. D E R U Y T E R D E W I L D T .
(Ingezonden 1 J u n i 1933.)
I n verschillende publicaties 1 ) behandelden wij de beteekenis van vischmeel in de varkensmesterij. H e t daarin medegedeelde had steeds betrekking
op vischmeel, afkomstig van rond- en platvisschen (schelvischachtige visschen,
schol, schar, bot, enz.), veel betiteld met den naam van vetarm, wit vischmeel.
Daarnaast komen echter vischmeelen voor van veel vetrijkere visschen gemaakt,
waarvoor in de eerste plaats genoemd dient te worden de haring (Clupea
harengus) en voorts de haringachtige visschen (Clupeidae), die b.v. het in
Amerika zoo bekende Menhaden-vischmeel (Brevortia tyrannus, Latrobe)
en het Pilchard-meel (Clupea pilchardus, echte sardine) leveren.
I n onze streken spelen de meer zuivere haringmeelen een rol sinds eenige
jaren, vooral door onderzoekingen van ISAACHSEN in Noorwegen. H e t Noorsche
en wel speciaal het zoogenaamde Noordland- en Westland-haringmeel (Sildemel) is een belangrijk exportartikel geworden. Ook in Duitschland m a a k t
men haringmeel, het zoogenaamde Elbheringsmehl 2 ).
I n Noorwegen verstaat men onder den naam vischmeel alleen de gemalen,
luchtgedroogde koppen, wervelkolommen, enz. van de kabeljau, die verwerkt
wordt tot stokvisch (klipvisch), dus het dorschmeel (torskemel), of andere
vetarme visch tot droge visch verwerkt 3 ). Dit is geheel als bij ons gebruikelijk
is; het is het zoogenaamde vetarme wit vischmeel, (fettfattig hvitfiskemel),
d a t verondersteld wordt geen haring te bevatten.
Onder haringmeel verstaat men in Noorwegen, gedroogde gemalen haring,
n a d a t door koken en uitpersen het vetgehalte van het meel teruggebracht
is tot 10—12 % 4 ).
x
) Verslagen va-iilandbouwk. onderz. d. Rijkslandb.proef st., X X X I , 31 (1926); idem
X X X I I I , 120 (1928); idem X X X I V , 90, 127 (1929); Verslagen der Proefzuivelboerderij te
Hoorn over do jaren 1925, blz. 27; idem 1927, blz. 80; idem 1928, blz. 59 en 98.
2
) Zie voor de haringvangst, speciaal aan de monding van de Elbe, oon artikel van
den visseherij-inspecteur DTJGE in de D. L. Presse, Jhg. 53 N°. 5, blz. 53, 1926.
3

) Meldinger jra Norges Landbruleshfiislcole, Vol. VII, 92 en 548 (1927).

4

) Meldinger fra Norges Landbruksh(ßiskole, Vol. VII, 548 (1927).
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ISAACHSEN en U L V E S L I onderscheiden drie kwaliteiten x):

1.

Zoutarm (saltfattig), ookwelnoordlandsch haringmeel genaamd, hoofdzakelijk v a ndefabrieken in Noordland enTroms, komende v a nlicht
gezoute haring, die door koken, persen, drogen enmalen inzijn geheel
tot meel wordt verwerkt. H e t zoutgehalte m a ghoogstens 2% zijn,
het eiwit en vetgehalte 73% , het droge-stof-gehalte minstens 89 % .
Bij eenzoutarm meel v a ngoede kwaliteit ligt hettotaal eiwitgehalte
bij 68—70 % en k a n zelfs wel72% bedragen. Alsgemiddeld aschgehalte v a n een 16-tal monsters geven ISAACHSEN en U L V E S L I 12,5 %

op, eenander maal alsgemiddelde v a n11monsters 13,8% . I n een
vroegere verhandeling v a n ISAACHSEN, H01E en E N G E L S C H I 0 N 2)

wordt als gemiddeld keukenzoutgehalte v a n 9 monsters zoutarm
haringmeel 3,32 % vermeld.
2.

Zoutrijk (saltrikt), ookwelwestlandsch haringmeel genaamd, afkomstig
van de Westlandsche fabrieken in Aalesund, Bergen, Haugesund,
Stavanger ennog eenige andere plaatsen enhoofdzakelijk van sterker
gezouten voorjaars-haring (vaarsild, gydesild = geslachtsrijpe), maar
gewoonlijk m e t toevoeging v a n de resten v a n de zouterijen en de
conservefabrieken (hermetikfabrikene). H e t meeste bedraagt het eiwitgehalte 55 à 57% . Als gemiddeld aschgehalte v a n een 10-tal
monsters wordt 22,0% , later nogv a n een 13-tal monsters 23,7%
vermeld.

3.

Matig zouthoudend (letsaltet) haringmeel, eentusschenvorm tusschen
de beide andere haringmeelkwaliteiten, hoofdzakelijk afkomstig v a n
enkele fabrieken in Trondelag.

De verteerbaarheid v a n haringmeel is groot. ISAACHSEN en U L V E S L I bepaal-

den in zoutarm haringmeel, m e t4 schapen, eenverteerbaarheid v a nde organische stof 91,ruw-enwerkelijk eiwit 88env e t99;voor delaatste coëfficiënt
adviseeren zij echter liever 95te nemen. Bij eenonderzoek, m e t2 schapen,
van het zoutrijke haringmeel vonden zij een verteerbaarheid v a n de organische
stof 91,ruw- en werkelijk eiwit 90, vet 98; indien de verteringsproeven geen
nauwkeurig vaststaande waarden geven, adviseeren zij de coëfficiënten v a n
het zoutarme haringmeel te nemen.
Reeds vroeger hebben H O N C A M P , G S C H W E N D N E R en E N G B E R D I N G de

verteerbaarheid v a n haringmeel bepaald m e t 2 rammen. H e t haringmeel
!) Meldinger fra Norges Landbruksh0iskole, Vol. V I , 369 (1926).
2

) Idem, Hefte 1, 47 (1923).

(2) C. 102.
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bevatte 58,30 % totaal eiwit, 56,28 % werkelijk eiwit, 13,57 % vet en 23,65 %
aschbestanddeelen. Deze cijfers bewijzen ons, dat dit haringmeel niet van lieele
haringen is gemaakt (zie hierover later).
De verteringscoëfficienten werden verkregen naast een voeding met klaverhooi en wel 600 g klaverhooi met 200 g haringmeel. Gevonden werd voor
de organische stof gemiddeld 93,7, ruw eiwit 87,7 en vet 97,4, getallen, die
heel aardig met die van ISAACHSEN overeenstemmen. I n een onderzoek van
den laatsten tijd met varkens vond HONCAMP voor twee monsters Elbeharingmeel een verteringscoëfficient voor ruw eiwit van gemiddeld 93. 1 )
H e t haringmeel neemt tegenover ander vischmeel een bijzondere plaats
in, ten eerste omdat de haring, zooals reeds gezegd werd,behoort t o t de zeer
vetrijke vischsoorten en voorts omdat er van het geven van een „vischsmaak of -reuk" aan de slachtproducten, eerder sprake zal zijn bij haringmeel,
dan bij een wit vischmeel.
I n een vroegere verhandeling onzerzijds, toen wij het verschil in werking
van vetarm en vetrijk vischmeel bij het mesten van varkens aan een onderzoek
onderworpen hebben 2 ), m a a k t e n wij reeds melding v a n een onderzoek v a n
ISAACHSEN 3) over den invloed van het haringmeel op de kwaliteit van het
slachtproduct bij varkens.
Ondanks het hooge vetgehalte v a n 10 à 12 % en de voedering v a n 330 g
per dier per dag tot aan de slacht, was geen nadeelige invloed van eenige
beteekenis op het slachtproduct waar te nemen; dit resultaat betrof Noorsch
haringmeel.
Ter anderen plaatse meldt ISAACHSEN i), dat bij zijn proeven 300g haringmeel
per dag tot aan het slachten gevoerd, geen nadeeligen invloed had op vleesch
en spek, ook als dit 11 maanden lang gezouten bewaard werd of er conserven
v a n gemaakt werden. H e t gemiddelde joodgetal was 64, tegen 62 bij normaal
gevoederde dieren. Werd méér gegeven, dan t r a d bij pekelvleesch onaangename
smaak op, hoewel zelfs bij 500 g de resultaten nog wel onzeker waren, d.w.z.
toch nog niet steeds tranig. Bij voedering van 800 g haringmeel (d.i. ± 95 g
haringvet) steeg het joodgetal toch niet boven 69, al was het spek week.
Werden gezouten haringen gevoerd tot 2 kg daags, dan werd geheel ongenietbaar vleesch verkregen, er werd dan ook 340 g haringvet op deze wijze gegeven;
het joodgetal lag dan tusschen 69 en 79.
!) Landw. Versuchsst., 75, 161 (1911); idem, 115, 135 (1933).
2
) Verslagen van landb. onderzoek, der Rijkslandb.proef st., N°. X X X I V , blz. 90,
(1929); Verslag over het jaar 1928 der Ver. tot expl. eener proefzuivelboerderij te Hoorn,
blz. 59, (1929).
3
) Meldinger fra Norges Landbrukshoiskole, N°. 7—8, Vol. VII, blz. 525 (1927).
4
) 2e Nord. Congres f. Physiologie, Oslo, 27/28 Aug. 1928; Skandinav. Archiv f.
Physiol., 55 (1929).

(3) C. 103.
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Volgens ISAACHSEN is het niet zeker, dat de olie of alleen de olie voor het
optreden van haringsmaak verantwoordelijk is, het zouden volgens hem ook
wel ciwitafbraakproducten kunnen zijn. I n elk geval geven 35 g, zelfs 55 g
haringolie per dag geen slechten smaak aan de daarmede gevoerde varkens.
I n zijn dissertatie vermeldt GRASHUIS X) ook proeven met haringmeel,
waarbij hij zeer jonge biggen van gemiddeld 15,5 kg en 19,0 kg eerst twee
weken op vetarm wit vischmeel zette en daarna tot aan het slachten (bacongewicht) op een rantsoen van gerst, mais, tarwegrint of-zemelen en 12 %
haringmeel m e t 10 à 12 % vet; het rantsoen bevatte voorts 1/i % levertraan.
Een paar dieren werden op smaak van vleesch en spek, gekookt, gebraden
en gezouten gekeurd. Over het algemeen werden de haringmeelvarkens,
wat smaak betreft, niet gunstig beoordeeld.
Nemen wij een voedselverbruik der laatste weken van b.v. 3 kg per varken
per dag, dan kregen de varkens 35 à 40 g haringvet per dag, d.i. dus binnen
de door ISAACHSEN genoemde grenzen. Toch is het o.i. mogelijk, dat dit in
dit geval te veel is geweest. H e t haringmeel door GRASHUIS gebruikt is n.l.
niet het van zoo versch mogelijk, licht gezouten haring gemaakte, daar volgens
zijn opgaaf het haringmeel 7 à 8 % keukenzout bevatte en dit in het bedoelde
haringmeel gemiddeld geen 2 % bedraagt (ISAACHSEN). Wij vonden ineen 12-tal
monsters van dit meel gemiddeld 1,58 %. GRASHUIS heeft derhalve gewerkt
met zoutrijk haringmeel, dat langere voorgeschiedenis heeft gehad voor de
bereiding en waarschijnlijk ook de resten bevat van zouterijen en conservefabrieken en o. i. daardoor eerder aanleiding zal geven tot beïnvloeding der
slachtproducten dan het zoutarme versehe haringmeel, het „Frischheringsm e h l " der Duitschers. W a a r GRASHUIS bovendien nog 1/i % levertraan in
het rantsoen voerde, zijn de omstandigheden niet zoo gunstig als bij het voeren
van haringmeel mogelijk is. Wij achten bovendien een toevoeging van 1ji %
levertraan bij 12 % haringmeel in het rantsoen geheel overbodig.
Ook LEHMANN 2 ), in Duitschland, ging deze kwestie na met Duitsch haringmeel, het zg. „Elblieringsmehl", d a t een nog hooger vetgehalte had, nl. 16,44 %
vet, waarvan hij gedurende 21 weken 200 g per varken per dag voederde t o t
aan den dag van de slacht, zonder eenig nadeel aan de slachtproducten te
kunnen waarnemen.
ISAACHSEN, zoowel als LEHMANN, verklaren het feit, dat ondanks de hooge
vettoevoer in den vorm van haringmeel, geen nadeelige invloed op de slachtproducten werd uitgeoefend, door middel van een soort „verdunnings"*) Insufficienties van meelrantsoenen bij mestvarkens en enkele ziekteverschijnselen
welke daarmede verband houden. Universiteit Utrecht, 1932, drukkerij H . J . Remmelink,
Zelhem.
2
) D. landw. Presse, J h g . 53, N°. 6, blz. 64 (1926).

• (4) C. 104.
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theorie, diewij hier niet meer zullen herhalen, maar waarvoor wij naar onze
geciteerde verhandeling verwijzen. I n verband m e th e t feit, d a t bij veel vetarmere vischmeelsoorten en kleinere daggiften wel schadelijke invloed k a n
optreden, zooals de literatuur bewijst, trokken wij deconclusie *), dat,natuurlijk
binnen redelijke grenzen, in de allereerste plaats niet de hoeveelheid vischvet,
welke gevoerd wordt, v a ninvloed is,doch welde toestand, waarin dit vischmeel zich bevindt, verband houdende m e t al of niet deugdelijkheid v a nh e t
uitgangsmateriaal enal of niet deugdelijke samenstelling enm e ttijd en wijze
van bewaring v a n het meel.
N I L S HANSSON 2 ), diede werking v a neenige voederstoffen naging ter vervanging v a n zuivelafvalproducten bij het mesten v a n varkens, onderzocht
daarbij ook h e t haringmeel. H e t meel bevatte 66,13 % ruw eiwit, 63,69 %
werkelijk eiwit, 9,16% vet en 11,41 % minerale bestanddeelen en werd in
daghoeveelheden v a ngemiddeld circa 40g, 90g, 210g en 300g per dier per
dag gegeven en wel bij lichaamsgewichten v a n 9 t o t 28 kg gemest, 19t o t
55 kgen 62t o t 95kg gemest. P e rkg groei washet verbruik a a n meelwaarde
2,45 kg,3,1kg en 4,3kg.Bij de op 95kg geslachte dieren wasde vastheid
van het spek eenweinig lager d a nbij de zuivelvarkens. De gemiddelde groei
was per dier per dag414,402,600en 717g.
Bij de proef met 210g haringmeel en mesting v a neen lichaamsgewicht
van 19t o t 55kg,met een gemiddelden groei v a n600 g,gafde vergelijkende
groep m e t ondermelk een daggroei v a n 559g en volle melk 574g.
HANSSON t r e k t de conclusie, d a t prima haringmeel een uitstekend voer
voor biggen en jonge varkens t o t eenlevend gewicht v a n50k g is, gegeven
in daghoeveelheden v a n hoogstens 150—200 g. Bij grootere hoeveelheden
neemt dewerking v a nhetharingmeel af en indien menhetin delatere mestperiode geeft, kan3)
h e t een bijsmaak a a n h e t vleesch geven. De voederwaarde v a n best haringmeel v a n normale samenstelling stelt hij per 100 kg
op 150—155 voedereenheden, zoodat 1 voedereenheid ongeveer 0,65kg is.
Haringmeel met meer d a n3 % zoutgehalte keurt HANSSON alsvarkensvoer af.
I n de reeds aangehaalde vroegere proefneming onzerzijds wezen wij erop,
dat versehe visch engedroogd meel blijkbaar niet hetzelfde beoordeeld moeten
worden inhunne werking opdekwaliteit (reuk ensmaak) van vleesch en spek.
Ook bij h e t voeren v a n geheele, vette haring is dit gebleken, waarover reeds
vroeger R Ä B I G B E 4) en ook STADIE 5) bericht hebben.
!)
2
)
3
)
4
)
5
)

1.c , blz. 98, resp. blz. 67.
Meddelande 285 fr. Centralanstalten, Husdjuravd, 45, Stockholm 1925.
Cursiveering vanons.
lil. landw. Ztg., N°. 31, 317 (1909).
Idem, N°. 67, 626 (1909).

(5) C. 105.
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Na drie weken voeren van vette haring kon een tranige en vischige renk
en smaak aan het vleesch, maar vooral aan het spek waargenomen worden;
bij korteren cinur der voeding was deze ongunstige werking niet aantoonbaar.
Bij een der proeven was de tranige reuk en smaak nog onverminderd aanwezig,
nadat reeds 14 dagen met de haringvoedering was opgehouden. Drie weken voedering met 500g vetarm vischmccl per dag, had in twee proeven geen nadeeligen
invloed op vleesch en spek.
Een der oudere proeven, waar met haringmeel is gewerkt, is in 1919 to
Ruhlsdorf *) genomen met 40 loopvarkens, in 10 groepen ingedeeld, met
helaas dus slechts 4 varkens per groep, met een gemiddeld lichaamsgewicht
van reeds 53 tot bijna 55 kg in de groep.
Vermelden wij van deze groepen alleen
groep 7 met 300 g dorschmeel + 1 , 2 kg roggezemelen,
„

8

„ 300 g haringmeel + 1,2 „

„

9

„ 300 g dorschmeel -j- 1,2 „ maïsvoermeel, en verder voeder-

bieten tot verzadiging.
Gedurende een tijdsverloop van een m a a n d was de gemiddelde daggroei
in groep 7: 429 g, in 8: 469 g en in 9: 504 g; voor 1 kg gewichtstoename werd
verbruikt :
in groep 7 0,70 kg dorschmeel + 2,80 kg zemelen + 21,1 kg bieten,
„

„

8 0,64 „ haringmeel + 2,56 „

„

„

9 0,59 „ dorschmeel + 2,38 „ maïsvoermeel + 19,9 kg bieten.

„

+ 23,3 „

„

,

Uit deze proef zou volgen, dat het haringmeel tegenover het dorschmeel
eetlust opwekkend werkte, hetgeen tot een meerder bietenverbruik en meerderen
groei leidde. Indien men op de resultaten van een dergelijk klein opgezette
proefneming mag bouwen, zou voorts een vergelijk tusschen de groepen 7 en
9 aanwijzen, dat de geringe groei van groep 7 moet liggen in de geringere
voederwaarde van de roggezemelen tegenover het maïsvoermeel.
Aan het South-Dakota-proefstation 2) werd door W I L S O N en KÏTHLMAN
menhadenmeel vergeleken met tankage. Menhadenvischmeel is het meel van
een tot de haringachtige visschen (Clupeidae) behoorende vischsoort, de belangrijkste visch voor massavangst aan de Atlantische Oostkust van Amerika
van Nieuw-Schotland tot Brazilië toe 3 ).
!)

D. landw. Presse,

47, 98 (1920).

2

)

S. D. Agric.

Sta. Bul.

3

)

Zie J O H N N . C O B B , C a n n i n g of f i s h e r y p r o d u c t s , biz. 5 1 .

(6) C. 106.

Exp.

192 (1921).
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H e t vischmeel was bereid door de menhaden te behandelen met directen
stoom, waarna met hydraulische persen water en vischolie (vet) verwijderd
werd, daarna gedroogd en gemalen. H e t vischmeel bevatte 58,06 % eiwit,
3,75 % vet en 21,53 % aschbestanddeelen, de tankage (diermeel) 56,50 %
eiwit, 7,91 % vet en 22,81 % aschbestanddeelen; de menhaden was dus
verwerkt op vetarm meel.
H e t menhadenmeel werd gevoederd naast maïs, gedurende 105 dagen
m e t 8 varkens per groep; alle voederstoffen stonden ter vrije keuze in afzonderlijke voederbakken ter beschikking, zg. „self-fed, free choice". De varkens in
beide groepen hadden een gemiddeld gewicht van 50 lbs, de daggroei was bij
de menhadenmeelvarkens grooter, nl. 1,50 lbs tegen 1,42 lbs. H e t voederverbruik per kg groei was weinig verschillend, nl. 3,72 kg tegen 3,70 kg. Over
de kwaliteit der slachtproducten wordt niets vermeld. MÜLLER J ) vermeldt,
d a t Z O E N per dag 200 g vetrijk haringmeel gedurende drie maanden aan zwaardere varkens voerde tot aan de slacht en constateerde, dat op het versehe
slachtproduct geen ongunstige werking was waar te nemen, bij de conserven
echter wel. De ham was zonder gebreken, het spek gaf daarentegen, vooral
in gebraden toestand, zeer duidelijk een traansmaak.
M Ü L L E E zelf ging deze kwestie eveneens na. Hij verdeelde 24 varkens van
circa 80 kg in 4 groepen. Alle dieren kregen 1 % kg meelmengsel, bestaande
uit 40 % maïs, 40 % rogge en 20 % vischmeel (haringmeel en/of dorschmeel),
zoodat dus 300 g vischmeel per dier per dag werd gegeven, daarnaast aardappels tot verzadiging. Hierdoor kreeg elk varken in
groep 1 300 g dorschmeel,
„

2 200 g

„

+ 100 g haringmeel,

„

3 100 g

„

+ 200 g

„

4

300 g

H e t haringmeel bevatte 10,8 % vet 2 ).
Op deze wijze werd ongeveer 2 % maand gemest en toen uit elke groep
2 varkens geslacht. E r werd bij gebruik van het versehe vleesch en spek in
geen enkel opzicht iets nadeeligs waargenomen; het uitgebraden vet toonde
evenmin een traanreuk.

!) Zeitschrift f. Schweinez., 35, 708 (1928).
2

) Wij brengen nogmaals in herinnering dat voor de vetbepaling in dergelijke producten in ons land de zg. Berntrop-methode (oplossen met zoutzuur) wordt toegepast,
welke hoogere votcijfors geeft dan do in het buitenland meestal toegepaste etheroxtractiemethode zonder voorbehandeling met zoutzuur. Volgens onze methode zou het vetgehalte
misschien wel ongeveer 12 % kunnen geweest zijn.

(7) C. 107.
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De groepen, die dus elk nog 4 dieren bevatten, werden nu verder onderverdeeld als volgt:
groep 1, 4 varkens, 300 g dorschrneel,
2a, 2
„ , 200 g
„
+ 100 g haringmeel,
26, 2
, 300 g
, 100 g
„
+ 200 g haringmeel,
3a, 2
36, 2
, 300 g
4a, 2
, 300 g haringmeel,
46, 2
, 300 g dorschrneel.
Op deze wijze werd nog ongeveer iy2 maand verder gemest, hierdoor werd
bereikt dat dus
groep 1 steeds alleen dorschrneel heeft gehad,
groep 4a steeds alleen haringmeel heeft gehad,
de groepen 2a en 3a steeds dorschrneel + haringmeel, terwijl in de groepen
26, 36 en 46 het haringmeel in de tweede helft der mestperiode door dorschrneel werd vervangen.
De proef werd na deze 1% maand (in totaal dus 4 maanden) gestaakt en
uit elke groep een gemiddeld dier voor de keuring en verdere bewerking behouden; de dierenarts keurde het varken van 3a en 4a niet goed.3a werd vrijbankvleesch met opgave van de reden aan het publiek, doch geen der afnemers
had eenige reclame maar allen wenschten gaarnesteeds„solchgutesFleisch"te
hebben; 4a ging naar de destructieinrichting voor verwerkingopdiermeel;verwerking opconserven wasderhalve bij deze dierenniet mogelijk. Van de andere
groepen werden conserven gemaakt, nl. ham, spek, en worstsoorten, welke
na längeren tijd van bewaren werden gekeurd, doch waarbij geen enkele
abnormaliteit werd geconstateerd.
In een artikel van STEEN 1 ) wordt betoogd, dat het prijsverschil tusschen
haringmeel en ontvet haringmeel niet groot is en niet in aanmerking komt,
als men het verschil in voedingswaarde er nog bij beschouwt. De voedingswaarde van haringvet acht hij zonder beteekenis en de aanwezigheid gevaarlijk
ten opzichte der slachtproducten, bovendien zegt hij, dat vet haringmeel in
een heeten zomer gemakkelijk bederft.
2
KULMKE )kreeg gunstige resultaten met haringmeel bij aardappelvoeding,
de zg. „Kartoffelmast", in de proefkringen Medenau en Thierenberg. De
beste gewichtstoenamen werden verkregen en de gunstigste rentabiliteit lag
bij 200 g haringmeel per dier per dag.
x

) Zeitschrift f. Schweinez., 35, 821 (1928).

2

) Georgine, 106, 340 (1929).

(8) C. 108.
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H A N S E N e.a. x) berichten van proeven te Koppehof genomen, met vetrijk
haringmeel, waaruit volgt, dat haringmeel niet zoo nadeelig is als veel wordt
aangenomen, als het maar niet meer dan 12 % vet bevat en in de laatste 4 t o t
6 weken niet meer dan 100 g per varken per dag wordt gegeven; in den eersten
mesttijd kan daarentegen gerust tot 300 g worden gegaan.
MACHLEIDT 2) vergeleek in 3 groepen, elk van 10 varkens, een rantsoen
van gelijke deelen gerst en maïs, samen 1,2 kg, met 300 g haringmeel of 300
g mager wit vischmeel (dorschmeel ?) of 150 g van elk per varken per dag,
naast aardappelvoeding tot verzadiging. Van het haringmeel wordt opgegeven
ongeveer 5 % vet, het was dus gedeeltelijk ontvet haringmeel.
De varkens kregen uit het graan-vischmeel-rântsoen circa 200 g verteerbaar eiwit per dier per dag, de aanvulling op 300 g moest van de aardappels
komen waarvoor 10 kg aardappels per dagpervarkennoodigwaren. De varkens
met 300 g haringmeel of 300 g mager vischmeel bereikten dit eerst later, de
half-om-half-groep nooit; het gemiddelde dagelijksche aardappelverbruik was
8,35 kg (haringmeelgroep), 7,08 kg (mager vischmeel) en 6,50 kg (half om
half).
De mestperiode duurde 50 dagen. J a m m e r is, dat de varkens in de drie
groepen van zulk een verschillend lichaamsgewicht waren, nl. resp. 54,1,
60,8 en 43,9 kg en reeds vrij zwaar. De gemiddelde daggroei was resp. 814,
768 en 800 g per dier.
H e t haringmeel bleek een eetlust bevorderende werking uit te oefenen wat
zich openbaarde in een grooter aardappelverbruik en een sterkeren groei,
evenwel werd dit voordeel niet verdisconteerd in het voedergetal, d. w. z.
iri het voederverbruik per 100 kg groei, hetwelk bij de groep met 300 g haringmeel het grootste was.
De varkens werden op het Bremer slachthuis gekeurd, de kwaliteit bleek
uitstekend te zijn; ook bij de daaropvolgende verdere verwerking der slachtproducten werden geen verschillen ten nadeele van het haringmeel waargenomen.
W I L K E N S 3) herhaalde deze proef in eenigszins gewijzigden vorm, nl.
naast 450 g gerate-, 375 rogge- en 375 g maïsmeel per dier per dag, werd o.a.
gegeven óf 300 g gedeeltelijk ontvet haringmeel of vetarm wit vischmeel;
daarnaast weer aardappels tot verzadiging. De varkens waren thans jonger
en de groepgemiddelden gelijker in gewicht, nl. 41,3 en 41,5 kg. Na 20 dagen
voorbereidingstijd, 82 dagen vergelijkende proefperiode. H e t resultaat was,
x
) Bericht vom KOPPEHOF, dem Versuchsgut der Landw. Hochschule Berlin. P . Parey,
1929.
2
) Zeitschrift f. Schweinez., 38, 656 (1929).
3
) Zeitschrift f. Schweinez., 37, 321 (1930).
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dat de haringmeelvarkens gemiddeld 744 g per dag groeiden, de wit-vischmeelvarkens 698 g. Ook het voederverbruik per kg groei was thans niet ongunstiger
en wel 4,14 kg voor haringmeel tegen 4,20 kg. De aardappelopname was ook
thans weer bij de haringmeelvarkens het grootste; het verschil was in totaal
voor 11 varkens per groep 526 kg aardappels.
Ook thans was de kwaliteit der slachtproducten, ondanks de daghoeveelheid van 300 g haringmeel, goed.
De conclusie was dus wederom, dat het haringmeel de eetlust opwekt en
een snelleren groei bevordert dan het wit vischmeel, met een gelijk economisch
voederverbruik, terwijl het de slachtkwaliteit niet verminderde.
Aan het Iowa-proefstation 1 ) werden o.a. vergeleken schelvischmeel
(69,2 % eiwit), menhadenmeel (58,8 % eiwit) en haringmeel (68,24 % eiwit)
met tankage. Met inachtneming der tijdens de proefneming geldende prijzen,
was het resultaat der vischmeelen beter dan dat met tankage; wit vischmeel
(64,12 % eiwit) gaf minder resultaat dan tankage. De varkens waren van
speentijd t o t een gewicht van 225 pound in de proef. Ook vervanging van
tankage, in een meelmengsel, door menhadenmeel verbeterde het resultaat.
Aan het Ohio-proefstation 2) werd, naast maïs en zouten, weinig verschil
in werking gevonden tusschen schelvischmeel en menhadenmeel. Voorts
werd geconstateerd 3 ), dat monsters vleesch van varkens, gevoed met een
rantsoen met 10,9 % menhadenmeel, geen vischsmaak hadden.
GRASHUIS 4) komt tot de conclusie, dat haringmeel in de biggenmeelperiode
(tot ongeveer 50 kg lichaamsgewicht) sterker groei bevorderend werkt en gezondere, levenslustigere dieren geeft dan één der andere dierlijke eiwitvoederstoffen diermeel, vischmeel, enz. door hem gebruikt.
Thans nog een enkel woord over een eventueel vitaminegehalte van haringmeel.
Volgens ISAACHSEN 5) is haringmeel tamelijk rijk aan A D-vitaminen.
B A E E Ö E 6) nam proeven over de werking van haringmeel ter voorkoming
van rachitis bij varkens.
20 varkens, 2 à 3 maanden oud, afkomstig van 5 worpen werden gelijkmatig over 4 groepen verdeeld. H e t grondvoer bestond uit bieten, maïsmcel
en sojameel. I n den eersten tijd kregen ze een weinig afgeroomde melk.
*)
)
3
)
4
)
B
)
6
)
2

Annual Report 1930.
Ohio Sta., Bul. 470 (1931).
Ohio Sta., Bul. 497 (1932).
1. c .
Meldingerf raNorges Landbr., Hefte 5, blz. 331 (1925); idem Vol. VI, blz. 291 (1926).
Zeitschrift f. Tierz. u. Zucht, biol., Bd. VI, blz. 283—396 (1926).
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Bij het grondvoer kreeg n u :
groep 1: haringmeel, stijgend v a n 70 t o t 150 g per dag per varken,
„

2: deasch v a nhetharingmeel v a ngroep 1, daarbij alseiwit caseïne
en alsvet levertraan, overeenkomende m e tde hoeveelheid eiwit
en vet v a n het haringmeel v a n groep 1,

„

3 : asch en caseïne alsgroep 2,maar in plaats v a nlevertraan, mine-

„

4: als groep 3 en voorts 10 g phosphorzure kalk.

rale olie,

Het resultaat was, d a t toevoeging v a n minerale stoffen in denvorm v a n
haringmeel-asch en phosphorzure kalk niet voldoende was voor normalen
groei en ontwikkeling.
Toevoeging v a n haringmeel t o t 150g, of levertraan t o t 15g perdierper
dag gaf daarentegen normale dieren.
MAYNABD en M I L L E E 1 ) vonden, d a t bij een optimale verhouding Ca : P ,

bij gelijkmatig goeden groei, dekalkafzetting indebeenderen h e tbeste plaats
vond bij een dieet met haringmeel (menhaden). Onder dezelfde omstandigheden
was de verkalking bij varkens bij dierlijk eiwit, zooals caseïne en bloedmeel
minder maar toch beter d a nbijplanteneiwit zooals bijv. lijnmeel. Bijeenniet
optimale Ca/P-verhouding gaf alleen haringmeel verkalking. Door rattenproeven toonden zij aan,d a t dit komt door eenvitamine-D-gehalte. Ook h e t
alcoholisch extract en de vischolie vonden zij rijk a a n D-vitamine. De m a t e
der verkalking werd gemeten door het aschgehalte v a n de pootbeenderen
(femur en tibia) t e bepalen.
B I L L S 2) onderzocht olie v a n 4 monsters haring (New-Foundland) en 5
menhaden (Chesapeake baai) op vitamine D. Werd de werking v a n NewFoundland medicinale levertraan op 100gesteld, d a n gaf haring ook100en
menhaden 75.
SCHEUNERT, RESCHKE c.s. 3 ) onderzochten de door extractie m e t ether
verkregen oliën v a n verschillende vischmeelen op vitamine D. W a a r de
gewone vischmeelsoorten maar voor eenklein deel antirachitisch werktenwas
dit bij de haringmeeloliën veel beter. Hiervan werden onderzocht 1 NoordAmerikaansch haringmeel (soort niet nader aangegeven), drie Noorsche
haringmeelen en1monster Elbeharingmeel. Deaschgehalten der achterpootjes
!) Americ. J.ourn. of Physiol., Bd. 79, 615 en 626 (1927).
Zie ook MAYNABD, GOLDBERG en MILLER, Cornell Univ. Agric. Exp. Sta., Memoir
86 (1925), Memoir 108 (1927).
Idem, Journ. of Mol. ehem., Vol. 65, 643 (1925).
s

) Journ. of biol. ehem., 72, 751 (1927).

3

) Zeitschrift f. Zucht, u. Zucht, biol., Bd.X V ,273 (1929).
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werden bepaald, als gemiddelde v a n 3 r a t t e n per onderzocht monster. H e t
Noord-Amerikaansche meel werkte niet, gemiddeld aschgehalte der pooten
33,8 % ; h e t Elbeharingmeel werkte weinig, gemiddeld aschgehalte 36,2 % ;
voor de drie Noorsche haringmeelen waren de gemiddelde aschgehalten 43,2,
45,1 en 56,6 % .Vooral h e tlaatste meel bevatte veel vitamine D ;de duur der
proefvoeding was31 dagen, de vischolie werd in grondnotenolie opgelost gegeven en de hoeveelheid bedroeg 50 mg per r a t per dag.
K I K en MCCOLLTJM *) gingen de waarde v a n schelvisch en haring na.Op
een eiwitvoedingsniveau v a n9 % en15% gaven beide goeden groei bij r a t t e n .
De aanvullende waarde bij graaneiwit wasgunstig en bij haring hooger d a n
bij schelvisch. De lichaamsvetten v a n beide vischsoorten bevatten A en D
vitamine, m a a r haring isin dit opzicht belangrijk rijker d a n schelvisch. Geen
van beide was een goede bron voor h e t B-vitamine.
N E L S O N en M A N N I N G 2) onderzochten eenige haringoliën op vitamine D ;

werd levertraan = 100 gesteld, d a nvonden zevoor menhadenolie 75, Alaskaharingolie 30 en Maine-haringolie 15.
SCHMIDT—NIELSEN 3) vond bij rattenproeven d a t 5—12 mg haringvet
voldoende wasom rachitis t e genezen.
B R O U W E R en D E R U I J T E R D EW I L D T 4) onderzochten v e t t e n v a n drie ver-

schillende haringmeelmonsters op hunne antirachitische werking. Alle drie
monsters, die in ouderdom maanden uiteenliepen, bevatten flinke hoeveelheden vitamine D , zelfs 0,5% olie in het sterk rachitis opwekkende rantsoen
v a n STEENBOCK en BLACK 2965 werkte genezend.

W a t h e tvitamine A aangaat, kunnen wij, behalve hetreeds vermelde,nog
mededeelen, d a t volgens BOHSTEDT, H U N T , W I N T E R en M I L L E R 5) menhaden-

meel geen vitamine A zou bevatten; ofh e tuitgangsmateriaal geen vitamine A
bevat, d a nwelh e t droogproces bij de bereiding v a n h e t meel h e t vitamine
vernietigd heeft, blijkt niet uit het onderzoek.
MAYNARD en M I L L E R 6) meenen, d a t menhadenolie beperkte hoeveel-

heden vitamine A bevat.
N E L S O N en MANNING 7) vonden, d a t Alaska-haring ongeveer 1/10 v a n de

A-werking h a d v a n levertraan, Maine-haring ongeveer 1/20, terwijl menhadenolie geen A v a n beteekenis bevatte.
!)
2
)
3
)
4
)
6
)
G
)
')

Amer. Joum. Hyg., 8, 671 (1928).
Industr. and Engin. Ghem., 22, 1361 (1930).
K. Norske Vidensk. Selsk., Forhandl. 3, 74 (1930).
Landbouwk. Tijdschr., 43, 337 (1931).
Amer. Soc. Anim. Prod. Proc, 1923,biz. 34.
N. Y. Cornell Agr. Exp. Sta., Memoir 108 (1927).
Industr. and Engin. Ghem., 22, 1361 (1930).
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SCHMIDT—NIELSEN 1 ) constateerde, d a t haringolie zooveel vitamine A
bevat, d a tindien het lichaamsvet v a nharing de eenigste bron v a n vitamine
A in hetrantsoen was, nogminder d a n30mgolie perdagvoor eenr a t voldoende was omgedurende 5 à 6 weken eennormalen groei te geven, daarna
begon groeistilstand in t e treden.
AHMAD en DRUMMOND 2) onderzochten de haringolie (lichaamsvet) v a n

SCHMIDT—NIELSEN, een haringolie door hen zelf gemaakt en een haringlever-olie. Deharingolie door hen zelf gemaakt, was bereid door haringvleesch
te malen en te mengen m e t watervrij natriumsulfaat voor opname v a n h e t
vleeschvocht end a n t e extraheeren m e taether ineen stikstofatmosfeer. R a t ten opeenvitamine-A-vrij rantsoen m e tgedroogde gist voor B en bestraald
ergosterine voor D-vitamine, kregen n u v a nde lichaamsharingolie 10,50of
100 mgperdag. Enkele r a t t e n toonden een groeitendens gedurende de eerste
twee weken, d a ntrad groeistilstand en gewichtsachteruitgang opm e t ophtalmie (oogziekte). V a nde 10r a t t e n gingen 8 r a t t e n totaal in lichaamsgewicht
achteruit, éénr a t ,diet e n slotte in 42 dagen nogmaar 10g gegroeidwas,
stierf op dien 42sten dag m e t Ophthalmie a a n beide oogen gedurende de
laatste week. Deratten, welke daarentegen deolie v a n deharinglever hadden
gehad enwel slechts 2 en4 m gperdag, gaven normalen groei gedurende 19
dagen d a tde proef m e tde beschikbare olie genomen kon worden, enwel een
groei v a n20,23en 27g.
Hieruit volgt, d a thetlichaamsvet v a nde haring a r mis a a nvitamine A,
de leverolie daarentegen rijker; zestelden hetgehalte ongeveer gelijk a a n d a t
van levertraan.
M A Y N A R D , B E N D E R en M C C A Y 3) gingen het vitamine-A-gehalte n a v a n

drie monsters menhadenvischmeel, nl. één door stoom gedroogd (bij 120—
200° F.)en twee monsters door directe vlamgassen gedroogd meel (bij 500—
600° F . ) ;noch bij deprophylaktische werkwijze, noch bij decuratieve koneen
A-werking v a neenige beteekenis waargenomen worden.
B R O U W E R en D ER U I J T E R D EW L L D T 4) onderzochten bij r a t t e n haringmeel

en Carnarina-diermeel op h u ngehalte a a n vitamine A en konden hoogstens
een zwakke vitamine-A-werking vaststellen. Bij een hoeveelheid v a n 10%
dezer meelsoorten in een vitamine-A-loos rantsoen was h e t vitamine-Agehalte onvoldoende omgedurende längeren tijd normalen groei te verzekeren
en de dieren t e vrijwaren tegen de bij vitamine-A-gebrek optredende kenmerkende ziekteverschijnselen alsOphthalmie, ontstekingen, blaassteenen, enz.
!)
)
3
)
4
)
2

1. c.
The biochem. Journ., 24, 27 (1930).
Journ. Agric. Res., Vol. 44, 591 (1932); N. ¥. Cornell Sta. Ept. 1931.
Nog niet gepubliceerde proefnemingen.
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De conclusie, welke uit al deze gegevens getrokken kan worden is wel deze,
dat webij gebruik van haringmeel opeengunstige vitamine-D(antirachitische)
werking mogen rekenen, doch een A-werking zeer twijfelachtig is.
W a t de samenstelling v a n h e t haringmeel aangaat, nog het volgende.
H A L S en K A V L I X) gaven voor gemiddelde gehalten uiteen 12-tal monsters
Noorsch haringmeel, van heele haringen, uitverschillende fabrieken afkomstig,
ruw eitwit 61,11 %, werkelijk eiwit 57,67 %, v e t 14,06 % , aschbestanddeelen
11,79 %, keukenzout 0,92% en 4,46% phosphorzuur en 11,11 % vocht;
kalk werd blijkbaar niet bepaald. W e zullen zien, d a t het grootste verschil
m e t onze cijfers gelegen is in een gemiddeld niet onbelangrijk hooger vetgehalte bij de meelen v a n H A L S en K A V L I .

Wij werkten bij al onze proeven meestal m e t Noorsch haringmeel. I n
totaal hadden wij t o t dusver m e t een 12-tal monsters t e maken.
W a t h e t vetgehalte betreft, konden we twee typen onderscheiden, nl.
een type m e teenlager vetgehalte v a n 6—8 % en een tweede met méér vet,
nl. 10—13 % .
H e t zoutgehalte was gemiddeld 1,58% , toch liepen er twee monsters
tusschen m e t3,54 % en4,86 % keukenzout, hetgeen er opwijst, d a ter resten
van of gedeeltelijk gezouten haring was gebruikt.
Als gemiddelde cijfers de samenstelling betreffende, m e t de minima en
maxima, kunnen wij het volgende vermelden.

Vocht.
Min. . . .
Max. . . .
Gemidd. . .

Totaal
eiwit.

Asch.
11,20
16,35

64,51

11,63
10,12 %

12,89 %

67,33 %

6,87

70,45

Werkelijk
eiwit.

Verteerbaar
werkelijk
eiwit.

58,50
67,64
62,93 %

Vet.

51,75

6,53

60,21

12,93

55,96 %

9,79 %

H e t ruw-eiwit-gehalte wasderhalve hoog; bij 10v a nde 12 monsters was
het boven de 65% , h e t werkelijk eiwit boven de 60% .
Werk. eiwit
in % v a n
totaal eiwit.

Verteerbaar werk. eiwit
in % v a n
totaal eiwit.

in % van
werk. eiwit.

Amiden.

Amiden
in % van
totaal eiwit.

. . .

90,22

78,33

82,71

2,81

Max. . . .

96,01

86,43

93,11

6,34

9,78

Gemidd. . .

93,47 %

83,11 %

88,92 %

4,40 %

6,53 %

Min.

3,99

*) Norsk Landmandsblad, X X I I , 38 (1903), naar Biederm. Centr.blatt, 35, 789 (1906).
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Bij alle monsters was dus minstens 90% van liet ruw eiwit werkelijk
eiwit, overeenkomstig was het gehalte aan amiden laag, gemiddeld lager dan
bij ander vischmeel en diverse diermeelsoorten1); gemiddeld was ruim 83%
van het totaal eiwit en bijna 89 % van het werkelijk eiwit verteerbaar.
Wat de wateroplosbaarheid der stikstoflichamen betreft, werd het volgende
gevonden.
Gemiddeld was 7,24 % of 1lli deel van de totaal aanwezige stikstof oplosbaar in water. Ter vergelijking diene, dat bij een 22-tal monsters wit
vischmeel deze oplosbaarheid gemiddeld 3 tot 6 maal zoo groot was, hetgeen
wel verband houdt met de aanwezigheid van meer vischlijm gevende deelen
bij deze laatste soort vischmeelen en het materiaal er voor meer aan omzettingen onderhevig is geweest. Van het werkelijk eiwit was gemiddeld
2 % of ^JO deel in water oplosbaar, hetgeen ook veel lager is dan bij de vele
onderzochte wit vischmeelsoorten. Het ammoniakgehalte is ongeveer als bij
andere vischmeelsoorten en bedroeg gemiddeld 0,10 %.
Wat de minerale bestanddeelen aangaat, werden de volgende cijfers
gevonden.
Aschgehalto. Zandgehalte.

.

11,20

Max. .

16,35

Gemidd.

12,89 %

Min.

KeukenzoutKalk (CaO).
gehalte.

Phosphorzuur

(PA).

0,29

4,02

4,26

0,20

4,86

5,14

5,63

0,04 %

1,58 %

4,53 %

4,74 %

geen

Het gemiddelde aschgehalte, respectievelijk het kalk- en phosphorzuurgehalte, is lager dan bij één der ruim 70 door ons onderzochte monsters vischmeel of diermeel, dit houdt verband met het zeer hooge eiwitgehalte en is
in overeenstemming met de veronderstelling, dat haringmeel meestal uit
heele visch en niet uit vischafval wordt bereid (zie ISAACHSEN).
Het zandgehalte iszeer laag; over het keukenzoutgehalte spraken wij reeds.
Gaan wij thans over tot de beschrijving van onze eigen proefnemingen.

Oriënteerende proefnemingen.
Alvorens tot definitieve proeven met haringmeel over te gaan, werden
met een 6-tal varkens oriënteerende waarnemingen gedaan in hoeverre deze
*) Zie over de samenstelling der diverse viseh- en dierrneelsoorten onze verhandeling:
Vischmeel en diermeel bij h e t mesten van varkens, Verslagen van landb. onderz. der Rijksl.
proefstations, 39 c. blz. 295 (1933).
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meelsoort, tot aan den dag van het slachten gevoederd, een nadeeligen invloed
zou hebben op de kwaliteit der slachtproducten. De verdere voeding bestond
uit gerstemeel, maïsmeel en wei. De eerste twee dagen kregen ze 100 g
haringmeel, de volgende twee dagen 150 g en daarna, tot aan het slachten
toe, 200 g haringmeel per varken per dag.
De varkens hadden een begingewicht van 24, 25, 35, 39, 46 e n 55 kg en
werden geslacht bij een levend gewicht v a n 123, 95, 158, 130, 156 en 170 kg,
n a d a t ze dus van 3 tot 6 maanden haringmeel hadden gehad en tot verschillend gewicht waren gemest.
De dieren werden te Hoorn geslacht en aldaar gekeurd en van uitstekende
kwaliteit bevonden. Spek en reuzel waren mooi hard, van goede kleur en
n a uitsmelten v a n goeden reuk en smaak, ook het vleesch was v a n goede kleur.
E r werden voorts lapjes en carbonades, gebraden en gekookt, door vele
persQnen genuttigd en van uitstekende kwaliteit bevonden, al was bijv. het
materiaal van het zwaarste varken (170 kg) wat vet. Van twee varkens werd
het rookspek van de zijden na circa 4 weken gekeurd en bleek dit eveneens
van uitstekende kwaliteit te zijn.
H e t voor deze voorloopige proefneming gebruikte Noorsche haringmeel
h a d de volgende samenstelling. H e t eiwitgehalte was 66,85 % en 69,48 % ,
het vetgehalte 12,43 % en 12,93 %, het zoutgehalte 0,64 % en 0,29 %, het
achgehalte 11,22 % en 11,20 %.
Ondanks het hooge vetgehalte van 12 à 13 % was dus de kwaliteit der slachtproducten, bij voedering tot aan den dag van het slachten, goed.

Haringmeel contra diermeel.
Bovengenoemd resultaat was reden om op grootere schaal verschillende
proeven m e t haringmeel te beginnen en wij beschrijven thans een proefneming,
waarbij het haringmeel vergeleken werd m e t een diermeelsoort „Carnarina" 1 );
het haringmeel was weder Noorsch meel, merk „Hortensia".
Wijze van opzet. De proef werd begonnen (6 Februari) met 32 varkens,
welke een gemiddeld lichaamsgewicht hadden van 16,28 kg en gelijkmatig
over 4 groepen werden verdeeld; beëindigd werd ze met 25 varkens. E r gingen
3 varkens dood, terwijl er nog 4 uit de proef genomen werden, waarover later.
Gekozen werd de voedering n a a r eigen behoefte der dieren, met behulp
der droogvoedermethode, in automatische voederbakken.
De samenstelling van het voer was gebaseerd op het gehalte aan werkelijk
eiwit der beide dierlijke eiwitvoeders, zoodanig, d a t aanvankelijk in het rantx
) Zie voor de vergelijking van „Carnarina" met wit vischmeel, Verslagen van
landbouwk. onderz. d. Bijkslandb. proefst. 39 o, 295 (1933).
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soen 10 % Carnarina vergeleken werd met 7,7 % haringmeel I, waardoor
per kg voedermeel aan dierlijk eiwit 49,9 tegenover 49,2 g werd gegeven.
De eerste 4maanden bestond dit meelmengsel verder alleen uit gerstemeel,
daarna uit gerstemeel en maïsmeel, en wel in een verhouding 4 : 1 .
In verband met de latere partijen haringmeel en Carnarina werden de
hoeveelheden hiervan in de rantsoenen later gewijzigd (14 Maart) in 10 %
Carnarina tegen 7,9 % haringmeel II.
14 Juli werden deze hoeveelheden 10 % Carnarina I I tegen 8,1% haringmeel III weder in verband met het in gebruik nemen van nieuwe partijen,
terwijl op 19 Juli deze hoeveelheden tot op de helft werden teruggebracht;
de varkens hadden toen een gemiddeld lichaamsgewicht van circa 100 kg.
Bij deze proefneming werd ook aandacht geschonken aan het verschil
in gehalte aan minerale bestanddeelen,welke in het haringmeel en diermeel
aanwezig waren, en wel speciaal wat betreft het phosphorzuur, de kalk en
het keukenzout, en deze door toevoeging van koolzure kalk, phosphorzure
voederkalk en keukenzout gelijk gemaaktx) voor 3 groepen; één groep met
haringmeel kreeg deze zouten niet.
Ook kregen de met Carnarina-diermeel gevoederde varkens kleine hoeveelheden joodkalium in het voeder. Wij deden dit hoofdzakelijk, om te gemoet
te komen aan degenen, die meenen, dat onze vergelijking anders niet volmaakt zoude zijn, maar geenszins, omdat wij aan een toevoeging van jodium
in een of anderen vorm een besliste beteekenis toekennen. Zien wij nl. af
van een, vooral in Amerika (Wisconsin), geconstateerde gunstige werking
van jodiumvoeding der zeug tegen het werpen van doode en (of) haarlooze
biggen, indien werkelijk jodiumgebrek bestaat, en een wellicht bestaanden
invloed op de geslachtelijke werkzaamheid, dan hebben overigens vrijwel
alle proeven, die genomen zijn, ten einde een gunstige werking op den groei
vast te stellen, een negatief resultaat opgeleverd. Een uitdrukking, zooals
2
CEOWTHEK gebruikte ), dat de kleine hoeveelheden jodium, welke in vischmeel aanwezig zijn, ,,a deciding factor" zouden zijn in de gunstige werking
van vischmeel, behoeft dan ook nog steeds zeer nauwkeurig onderzoek,
alvorens de juistheid bewezen is.
Aangezien het gehalte aan jodium van haring klein is, in vergelijking
met andere visch, zooals bijv. schelvisch en kabeljauw, nl. volgens opgave
0,17 mg per kg, tegen 30 à 40 maal zooveel bij deze laatstgenoemde vischx
) H e t kleine verschil, dat nog overblijft, doordat de hoeveelheid gerstemeel, resp.
gerste-maïsmeel, in de rantsoenen niet geheel gelijk is, is, gezien de lage gehalten dezer
graanmeelsoorten aan deze bestanddeelen, buiten beschouwing gelaten.
2
) CEOWTHEE, Accessory Foodstuffs in Pig Feeding, Jown. Ministr. Agric. (England),
Vol. 34, biz. 706 (1927/28).
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soort, volgens door verschillende deskundigen inNoorwegen ingestelde onderzoekingen 1 ), gaven wijookm a a r weinig jodium. Neemt m e naan, d a t 1k g
haring rond 200g haringmeel levert 2 ), d a n bevatte dus200g haringmeel
0,17 mg jodium. Nemen wij een gemiddeld voederverbruik van 2,5 k g voedermeel per varken per daga a n ,waarvan 8% haringmeel is, d a nis diteen
haringmeelverbruik perd a gv a n200g, d.i. dusjuist deze 0,17mg jodium
of 0,22mg joodkalium.
Wij gaven de varkens in verband daarmede per 10kg voedermeel 9m g
joodkalium, d.i.per2,5 kgmeel 2,25 mg, of wel rond de 10-voudige hoeveelheid, waarmede wij toch nog ver beneden de hoeveelheden bleven, welke
bij proeven wela a nvarkens zijn gevoederd, zonder nadeelige gevolgen, v a n
welken aard ook,te veroorzaken.
Ten slotte werd gelet op de mogelijkheid v a neeninvloed door een verschil in gehalte a a n vitamine D .
Uit afzonderlijke door B R O U W E R en mij verrichte onderzoekingen 3)m e t
r a t t e n isgebleken, d a t het haringmeel „Hortensia" sterk vitamine-D-houdend
is, daarentegen h e t diermeel ,,Carnarina" niet.
Om een mogelijken invloed v a n d i t verschil t e elimineeren, werd a a n
één der Carnarina-varkensgroepen vitamine D gegeven, en welin den vorm
van „Vigantol für Tiere". De hoeveelheid bedroeg aanvankelijk 1 d r u p p e l 4 )
per bigper dag, toen de biggen gemiddeld 37k g waren 2 druppels en toen
zij 54 k g waren 3 druppels, welke hoeveelheid behouden bleef t o t een gemiddeld gewicht v a n 122 kg, waarna geen Vigantol meer werd gegeven.
Een vóórperiode v a n gelijke voedering werd niet ingelascht; hoewel de
dieren 6 Februari waren gewogen, koneerst 10 Februari m e tde gedifferentieerde voedering begonnen worden wegens h e t wachten op enkele analysecijfers, de voederstoffen bestreffende. Deze 4 dagen kregen alle dieren hetzelfde voedsel, nl. gerstemeel enwei. Van 10Februari af bestond h e t drinken
alleen u i t water t o t 21 Augustus, dend a g waarop de Vigantol werd weggelaten ende varkens reeds gemiddeld 122 k g wogen. Van dezen d a gaft o t
aan h e teinde op3 November kregen alle dieren 8 1wei pervarken per dag.
H e t haringmeel en h e t diermeel werden gegeven t o t a a n den d a g v a n
slachten.
1

) Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Dl. 57, blz.617 (1930).
) Wijzelf verkregen uit5 Zuiderzeeharingen, wegende 313 g,ruim 66g haringmeel
of circa 21 % .
2

3

)

E . B B O Ü W E E en J . C. D E R C I J T E R D E W I L D T , Landbouwk. Tijdschrift,

Jg. 43,

blz. 337 (1931).
4
) Volgens voorschrift isdeprophylaktische dosis voor gezonde dieren 2dr.p.d.p .
dag, —d. i. x / 6 v a n de therapeutische dosis —n a h e t spenen ongeveer 2 "maanden
lang.

(18) C. 118,

385
Gezondheidstoestandder proefdieren. Vormeld werd reeds, dat de proef
begon met 32 biggen, doch beëindigd werd met 25 dieren. De gezondheidstoestand der dieren is nl. niet steeds naar wensch geweest. Er stierven 2 biggen
en één werd gedood. Einde April, begin Mei traden bij eenige varkens verschijnselen van borstziekte op, hoesten enz. Eén der dieren werd gedood
en van diens longen een stalvaccine gemaakt, waarmede 24 Mei alle dieren
werden ingespoten; de varkens hadden toen een gemiddeld gewicht van
ruim 70 kg; 4 der in dien tijd onregelmatig groeiende dieren werden uit de
proef genomen 1 ). Met de 25 dieren, welke over het algemeen een normaal
groeiverloop toonden, werd de proef beëindigd, nadat ze nog op 27 Juni,
bij een gemiddeld gewicht van bijna 94 kg, prophylactisch tegen de vlekziekte
waren ingeënt. Varken n°. 22 uit groep IV liet ons in de laatste periode in
den steek, doordat er zich een gezwel aan den hals ontwikkelde.
Beschrijving der-proefneming.De proef bestond dus uit 4groepen, definitief
bestaande uit:
groep I: 10% Carnarina, later 5,0%
„

II: 10%

„

,

6 varkens,

„ 5,0 % +Vigantol

„ I I I : 7,7%, 7,9%, 8,1%haringmeel, later 4,05%
„

IV: 7,7%, 7,9%, 8,1%

„

7
. . . .

, „ 4,05%+zouten

„

,

„

.

5
7

Als basis voor de toevoeging der zouten aan het rantsoen van groep IV
werd de samenstelling van het rantsoen der Carnarinagroepen I en II genomen, terwijl deze varkens alleen keukenzout kregen om de haringmeelvarkens in dit opzicht gelijk te komen.
De Carnarinavarkens kregen daardoor aanvankelijk 2 g keukenzout per
10 kg meel en de varkens van groep IV (haringmeel) 7,2 °/00 van een zoutmengsel, bestaande uit 240 g koolzure kalk, 720 g phosphorzure voederkalk
en 40 g keukenzout, waarvan dus per 10 kg meel 72 g werd gegeven. 2)
Het gerstemeel en het drinkwater (waterleiding) buiten beschouwing
latende, waren hiermede de kalk-phosphorzuur-keukenzout hoeveelheden der
groepen I, II en IV per kg voeder:
CaO.
P205.
NaCl.
haringmeelvarkens
6,25 g
5,39 g
1,32 g
6,24 „
5,35 „
1,31 „
Carnarinavarkens .
x
) Een dezer dieren stierf later; do 3 andere dieren herstelden zich vrij spoedig,
werden echter niet meer in de proef teruggenomen.
2
) Deze hoeveelheden wijzigden zich gedurende de proefneming een weinig als andere
partijen Carnarina en haringmeel werden gevoederd.
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386
Na 14 Maart kregen de Carnarinavarkens 7 g keukenzout per 10 kg meel
en de haringmeelvarkens 6,5 °/00 van een zoutmengsel, bestaande uit 55 %
phosphorzure voederkalk en 45 % koolzure kalk, waardoor de hoeveelheden
voor de groepen I, II en IV per kg voer werden:
CaO.
haringmeelvarkens
Carnarinavarkens .

6,25 g
6,24 „

NaCl.
5,37 g
o,o5 „

1,82 g
1,81 „

Na 14 Juli kregen de haringmeelvarkens 5,3 °/00 zoutmengsel, bestaande
uit 50 % voederkalk en 50 % koolzure kalk, waaraan nog 3 % keukenzout
was toegevoegd; de Carnarinavarkens kregen geen zouten er bij, waardoor
het beeld thans werd:

haringmeelvarkens
Carnarinavarkens .

CaO.

P2O5.

NaCl.

5,85 g
5.85 „

5,11 g
5,19 „

1,06 g
1,06 „

terwijl, doordat op 19 Juli de eiwitrantsoenen gehalveerd werden, ook
de zouthoeveelheden op de helft werden teruggebracht.
Groep III (haringmeel) bleef derhalve steeds zonder extra toevoeging
dezer zouten en had dus tegenover de parallelgroep IV (haringmeel) alleen
minder phosphorzuur, kalk en keukenzout ter beschikking.
Toen op 2 Juni maïsmeel in de rantsoenen werd opgenomen, kreeg deze
groep 1 % geslibd krijt; de varkens dezer groep wogen toen gemiddeld circa
. 78 kg.
Over de toediening dezer zouten en de Vigantol kan nog worden vermeld,
dat deze stoffen eerst met een kleine hoeveelheid meel werden gemengd
(deVigantol door wrijven in een mortier), daarna met eengrootere hoeveelheid,
om ten slotte met de hoeveelheid te worden gemengd voor de automaten
bestemd; deze hoeveelheden werden gewoonlijk op een paar dagen berekend.
Het water stond den geheelen dag ad libitum ter vervoeging. De dieren
werden tot zwaar gewicht gemest; de duur der geheele proefneming was
270 dagen.
Voedersamenstelling en voederverbruik. De samenstelling van het gebruikte haringmeel en het Carnarina-diermeel was als volgt.
(20) C. 120.
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Carnarina.

Haringmcel.
II.
/o
Totaal eiwit
Amiden
Werkelijk eiwit
Verteerbaar werkelijk eiwit . . .
Vet
Asch
Zand
P 2 0 5 (phosphorzuur)
CaO (kalk)
NaCl (keukenzout)
Vocht
Water oplosb. stikstof
„
„
werk. eiwit stikstof
„
„
ammoniak stikstof .

III.

0/

/o

68,38

66,17

4,46

3,51

63,92

62,66

55,85

51,83

11,21

11,16

12,90

13,38

spoor

spoor

4,31

4,99

4,57

4,58

1,29

2,29

7,95

9,45

0,74

0,66

0,27

0,16

0,06

0,07

68,92
4,66
64,26
57,74
7,55
13,25
0,18
5,08
4,45
0.94
11,36
0,75
.0,13
0.12

°/la

I.

II.
/o

63,50
13,64
49,86
45,99
13,00
15,01
0,32
5,35
6,24
1,11
8,56
2,56
, 0,91
0,07

66,81
14,29
52,52
47,88
12,84
14,63
0,25
5,19
5,85
1,06
7,16
3,21
1,13
0,10

Het valt allereerst op, dat het gehalte aan werkelijk eiwit bij het haringmeel hooger was dan bij het Carnarina-diermaal; het bedroeg nl. bij het
haringmeel ruim 94 % van het toaal eiwit, bij het diermeel ruim 78 %.
Het gehalte aan amiden bedroeg bij de haringmeelen gemiddeld 4,21 %,
bij het diermeel Carnarina 13,96 % of dus ruim 3 X zooveel; dit is voor het
haringmeel 6,19 % van het totaal eiwit en voor het diermeel 21,43 %.
Het gehalte aan verteerbaar werkelijk eiwit werd bepaald door middel
van de kunstmatige vertering met pepsine en zoutzuur.
Bij de drie haringmeelmonsters bleek dus 87,37 %, 82,72 % en 89,85 %
van het werkelijk eiwit verteerbaar te zijn. Voor de twee Carnarinamonsters
waren deze cijfers 92,24 % en 91,17 %. De verteerbaarheid van het werkelijk
eiwit van haringmeel II is wel wat laag; het gemiddelde van een 12-tal door
ons in den loop der jaren onderzochte monsters was nl. 88,92 %.
Het Carnarinameel bevatte verder gemiddeld 4 maal meer water oplosbare stikstof, welke stikstof voor ruim 1js deel werkelijk-eiwit-stikstof was.
Overigens was het vetgehalte van het haringmeel lager, evenals dit met
het aschgehalte het geval was.
Het voor deze proefneming gebruikte gerstemeel stamde van verschillende
partijen en bevatte van 12,67 % tot 14,66 % totaal eiwit, bij 10,98 % tot
13,42 % werkelijk eiwit; het maismeel van 9,46 % tot 10,12 % totaal eiwit
en 9,37 % tot 9,45 % werkelijk eiwit. Bij de berekeningen zijn voor elke
partij meel steeds de daarbij behoorende eiwitcijfers genomen.
(21) C. 121.
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Voor de gebruikte wei werd, 0,90 % totaal eiwit en 0,70 % werkelijk
eiwit aangenomen 1 ); 12 1 wei werd gelijkgesteld met 1 kg graanmeel voor
de berekening van de verbruikte hoeveelheden meel.
De hoeveelheden voer, welke gedurende den geheelen proeftijd van 270
dagen werden verbruikt, waren voor de 4 groepen als volgt:

I.
(6 varkens)
kg.
Diermeel „Carnarina"

328,11

—

—

3244,74

. .

Totaal
Gemiddeld per varken

307,35

. . . .

Haringmeel „Hortensia"

II.
(7 varkens)
kg.

III.
(5 varkens)
kg-

IV.
(7 varkens)
kg.

—

—

187,20

268,93

3443,30

2507,58

3553,22

526,21

542,25

398,78

535,50

293,92

342,91

244,94

342,91

4372,22

4656,57

3338,50

4700,56

728,70

665,23

667,70

671,51

2,699

2,464

2,473

2,487

. . .

Gemidd. p . varken p. dag

De berekeningen, de eiwitvoeding betreffende, toonen het volgende verbruik per groep gedurende de 270 dagen.
I.
(6 varkens)
kg.

II.
(7 varkens)
kg.

III.
(5 varkens)
kg.

IV.
(7 varkens)
kg.

Totaal Werk. Totaal Werk. Totaal Werk. Totaal Werk.
eiwit. | eiwit. eiwit. eiwit. eiwit. eiwit. eiwit. eiwit.
Diermeel „Carnarina" . .

197,27 156,38 212,33 166,79
126,27 118,69 180,88 170,21

Haringmeel „Hortensia" .

441,55 408,27 469,08 433,60 341,96 315,68 486,15 448,68
Wei
Totaal . . .

50,98

49,53

52,55

51,04 38,70

37,53

52,04 50,43

31,75

24,69

37,03

28,81

20,57

37,03

26,45

28,81

!

721,55 638,87 770,99 680,24 533,38 492,47 756,10 698,13
i

*) J . C. DERTJIJTER DEW I L D T , Over visehmeel als voedsel voor mestvarkens, Verslagen van Land. onderz. der Rijlcslandbouwproefstations, X X X I , blz. 31 (1926); Vereeniging
tot exploit, eener Proefzuivelboerderij te Hoorn, Jaarverslag over het jaar 1925, blz. 27
(1926).
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Berekenen we de percentages eiwit, welke door elk der voederstoffen
van het totaal is geleverd, dan vinden we:
II

I

III.

IV.

Totaal! Werk. Totaal 1 Werk. Totaal Werk. Totaal Werk.
eiwit. , eiwit. eiwit, i eiwit. eiwit, eiwit. eiwit. eiwit.
Diermeel „Carnarina" . .
Haringmeel „Hortensia" .
Gerstemeel
Maismeel
Wei

27,34

24,48

—

—

—

—

61,19
7,07
4,40

63,91
7,75
3,86

60,84
6,82
4,80

63,74
7,50
4,24

_

27,54 24,52
23,67
64,11
7,26
4,96

24,10
64,10
7,62
4,18

23,92
64,30
6,88
4,90

24,38
64,27
7,22
4,13

Gemiddeld is dus ongeveer x/4 deel van het eiwit door de te vergelijken
dierlijke eiwitvoederstoffen geleverd en is bijna 2/3 van het gerstemeel afkomstig en ruim 10 %' van het maïsmeel en de wei.
Groeiresultatenin verband met voeder-en eiivitverbruik. In tabel I zijn de
groeiresultaten, zoowel wat betreft de toeneming der groepgewichten, de
individueele lichaamsgewichten als wel de dagelijksche toenamen opgenomen.
De varkens werden als regel elke 14 dagen gewogen, in de tabel zijn, uit
beknoptheidsoverwegingen, echter alleen de 4-weeksche cijfers opgenomen.
Wanneerwijallereerstdeeindcijfers bezien,danisgroepII, welke „Vigantol"
ontving, het minste van alle groepen gegroeid, of dit met de Vigantol-toediening in verband staat, valt niet te zeggen, hoewel hier wel vermeld kan
worden, dat bij nog nader te beschrijven proeven met bloedmeel en het
N. T. F.-extract-diermeel eveneens de groepen, welke Vigantol hadden ontvangen, minder sterk groefden dan de overeenkomstige groepen zonder
Vigantol. Toch zij men zeer voorzichtig met hieruit de conclusie te trekken,
dat Vigantol vertragend op den groei der varkens heeft gewerkt, daar hiervoor o.i. meer gegevens dan deze noodig zijn.
Dan willen wij, de Vigantol betreffende, nog op een andere waarneming
wijzen, welke echter eveneens nog zeer zeker nadere bevestiging verlangt,
alvorens de juistheid als vaststaande beschouwd mag worden.
Wij vermeldden reeds, dat de varkens op 27 Juni voorbehoedend werden
ingeënt tegen de vlekziekte en nu ondervond de groep, welkeVigantol ontving,
het minste den invloed dezer inenting; de groeilijnen der varkens over dien
tijd geven dit zeer duidelijk aan; zie de curven van 12 Juni—7 Augustus.
Ook bij de bovenbedoelde bloedmeelproef was dit het geval 1 ). Wij herhalen
*) Bij de N . T. F.-meelproef, die van October tot April liep, had geen inenting tegen
vlekziekte plaats.
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echter, d a t door ons, met deze vermelding, evenmin een oorzakelijk verband
wordt uitgesproken tusschen de Vigantolgift en de beschreven waarneming.
Bezien wij de gemiddelde totale gewichtstoenamen der 4 groepen, dan
waren deze, met de gemiddelde dagtoenamen, in kg:

I.
167,67
0,621

II.
149,29
0,553

III.
161,60
0,599

IV.
149,71
0,555

Van de beide haringmeelgroepen had de groep met de minste minerale
bestanddeelen (groep I I I ) meerderen groei dan die met minerale toevoeging
(groep IV), welke op het niveau der groepen I en II was gebracht; de minerale
voeding was dus blijkbaar in het haringmeel alleen al voldoende.
Vergelijken wij de beide haringmeelgroepen met de beide Carnarinameelgroepen, dan is groep III vrijwel gelijk gegroeid met groep I en groep IV
m e t groep II.
Wij kunnen deze verschillen tusschen de haringmeelgroepen en diermeelgroepen onderling niet verklaren, maar gemiddeld is er dus tusschen de
haring- en diermeelgroepen weinig verschil; de gemiddelde daggroei der
varkens zoude dan 584 g (Carnarina) tegen 573 g (haringmeel) zijn.
Bezien wij de groeicijfers en groeilijnen nauwkeuriger over hun geheele
verloop, dan valt het op, d a t de groei in de groepen I, II en III een geheel
normaal verloop heeft, in de groep I V echter niet (haringmeel + zouten).
I n deze groep is de groei, nadat de varkens gemiddeld circa 100 kg wogen,
belangrijk achter gaan blijven; zie de curven van 7 Augustus—3 November.
Op 26 J u n i waren bijv. de gemiddelde gewichten in de 4 groepen, in kg:
I.
95,33

II.
87,14

III.
95,60

IV.
97,14

H e t haringmeel had derhalve toen dus gemiddeld minstens even goed,
zoo niet beter gewerkt dan het Carnarinameel; van het begin der proefneming,
op 6 Februari, af, tot begin J u n i , zijn de beide haringmeelgroepen steeds in
groei vóór geweest; zie de curven van 6 Februari—26 J u n i . *)
Groep I V was toen het sterkste gegroeid. D a t daarna verandering intrad,
is moeilijk te verklaren. Wel is waar had den volgenden dag (27 Juni) de
meergenoemde inenting tegen vlekziekte plaats, doch er is geen enkele reden
om aan te nemen, d a t juist groep I V daarvan de nadeeligste gevolgen zou
ondervinden, trouwens deze zouden dan toch zeker wel van tijdelijken aard
1
) Latere onderzoekingen t e Hoorn hebben getoond, d a t aan het haringmeel, vooral
in de jeugd, zeer groeibevorderende eigenschappen moeten worden toegekend.
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zijn, evenals dit bij de overige groepen het geval was, terwijl de verminderde
groei juist blijvend was, zooals de groeilijn duidelijk laat zien.
Een andere veronderstelling, nl. die, dat het op 2 Juni in het rantsoen
gebrachte maïsmeel meer paste bij de Carnarinameel-voedering dan bij de
gerstemeelvoeding, is eveneens te verwerpen, aangezien het niet in te zien
is, dat dit bij de andere haringmeelvarkens (groep III) niet evenzeer zou
gelden, alhoewel bijv. LOEFFEL 1 ) tot de conclusie komt, dat het eiwit van
een rantsoen, bestaande uit maïs en tankage (diermeel), zich beter aan de
eiwitbehoefte van het varken aanpast dan dat uit gerstemeel en tankage.
Wij zouden derhalve willen concludeeren, dat de varkens in groep IV
door onbekende oorzaak 2) in groei achtergebleven zijn, hetwelk echter zeer
waarschijnlijk buiten het haringmeel staat en derhalve 8 % haringmeel even
goed gewerkt heeft als 10 % Carnarina-diermeel, met de waarschijnlijkheid,
dat op jeugdigen leeftijd de werking van het haringmeel nog boven die van het
Carnarina-diermeel uitgaat.
Wat het voedselverbruik betreft nog dit. Berekent men de kilogrammen
meel, welke noodig waren om gemiddeld gedurende de geheele proefneming
1 kg gewichtstoename te weeg te brengen, dan was dit bij
II.
4,46

I.
4,35

IV.
4,48

III.
4,13

Ook hier dus geen belangrijk verschil, dat mogelijk een weinig ten gunste
vanhet haringmeelzoukunnen wordenuitgelegd.Tot aandenreeds genoemden
datum van 26 Juni is dit eveneens zoo, daar tot dien datum de berekende
cijfers waren:
I.
3,60

|

II.
3,80

III.
3,45

IV.
3,61

Ten slotte nog een beeld der eiwitvoeding. Te dezen opzichte leert de
berekening, dat, over den geheelen tijd van 270dagen genomen, de gemiddelde
eiwitvoeding per dag en per varken was, in grammen,
totaal eiwit
werkelijk eiwit
verteerbaar werkelijk eiwit .

I.
445
394
318

II.
408
360
290

III.

395
365
289

IV.
400
369
292

') J . LOEFFEL, Barley as Hog Feed, Nebraska Sta., Bul. 251, (1930).
2
) Slechts één depressieoorzaak is aan te geven, nl. dat varken n°. 22 in dien tijd een
gezwel aan den hals kreeg en zelfs tijdelijk in gewicht achteruit ging.

(25) C. 125.
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Voor de berekening van het verteerbaar werkelijk eiwit zijn voor het
gerstemeel en het maïsmeel de verteerbaarheidscoëfïicienten van het werkelijk
eiwit aangenomen op 75, respectievelijk 82; voor het Carnarina-diermeel van
91,8en van het haringmeel van 85,5,deze overeenkomstig de pepsine-zoutzuur
bepalingen.
Ook deze cijfers van het eiwitverbruik laten zien, dat de dieren van groep I
door meerdere voedselopname ook een grootere eiwitopname hebben gehad
dan die der overige drie groepen, welke laatste in hun opname vrijwel gelijk
waren. Waaraan dit is toe te schrijven, is niet te zeggen.
De gemiddelde verhouding tusschen niet-eiwit en verteerbaar werkelijk
eiwit in het verbruikte voer was over den geheelen duur der proef berekend
circa 8,5 : 1.
Slachtresidtaten. De varkens werden te Amsterdam geslacht, gekeurd en
beoordeeld. Varken n°. 18, groep II, is onderweg in de wagon gedurende
het transport doodgedrukt en werd in verband daarmede te Amsterdam
afgekeurd. Overigens viel op de kwaliteit niets aan te merken; in verband
met het zware gewicht waren ze over het algemeen wat vet met geen bepaalde
groepverschillen, al waren ook de varkens in groep I en III wat minder vet
dan die in I I en IV, dit kan echter zeer goed door het mindere lichaamsgewicht der groepen I en III verklaard worden.
Uit de tabel der transport- en slachtverliezen blijkt, dat de gemiddelde
verliezen waren:
I,
transportverlies
5,44 %
+ slachtverlies 16,42 %
derhalve geen verschil van beteekenis.

II.
5,38 %
16,96 %

III.
IV.
5,82 %
5,25 %
16,46 % 16,85 %,

Van alle varkens werd een monstertje vleesch op reuk en smaak onderzocht (gekookt) door verschillende personen.
Bij slechts één monster n°. 12, groep I (Carnarina-diermeel), werd een
iets afwijkende smaak geconstateerd, alhoewel deze in geen geval minder
aangenaam was te noemen. Van een beïnvloeding van het haringmeel was
in geen geval iets waar te nemen.
Van het rugspek werden eveneens van alle varkens monsters genomen,
uitgesmolten en daarin het joodgetal bepaald, terwijl de reuk bij het uitsmelten
werd waargenomen. Te dezen opzichte werd niets abnormaals geconstateerd.
De gemiddelde joodgetallen (zie tabel III) der 4 groepen waren:
I.
61,22
(26) C. 126.

II.
59,84

III.
61,53

IV.
61,55
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De varkens van groep I I , Carnarina-diermeel (aanvankelijk met Vigantol),
hadden dus gemiddeld oen lager joodgetal van het rugspek dan die der overige
groepen, de reden hiervan ligt in het duister. Of de haringmeelvarkens een
hooger joodgetal toonden dan de carnarinavarkens, valt uit deze cijfers niet
met zekerheid af te leiden.

SAMENVATTING E N CONCLUSIES.
Er werd allereerst een overzicht gegeven van hetgeen in de literatuur
werd aangetroffen betreffende bereiding, eigenschappen, samenstelling en
voederwaarde van haringmeel, aangevuld met eigen waarnemingen en onderzoekingen.
Beschreven werden voorts de resultaten van een voederproel' met 25
varkens, ter vergelijking van haringmeel (Noorsch, merk „Hortensia") met
Amerikaansch diermeel (,,Carnarina"-Swift) op basis van het gehalte aan
werkelijk eiwit van het voer met gelijkmaking der hoeveelheden kalk, phosphorzuur en chloor (keukenzout) in de proefrantsoenen en al of niet toevoeging
van vitamine D, in den vorm van Vigantol, aan de rantsoenen met diermeel,
aan welke laatste rantsoenen voorts nog geringe hoeveelheden joodkalium
werden toegevoegd.
H e t mesten had plaats van een begingewicht van gemiddeld 16 à 17 kg
tot zwaar gewicht, nl. 300 à 400 pond.
H e t bleek zeer waarschijnlijk te zijn, dat haringmeel, op jeugdigen leeftijd
gegeven, een snelleren groei geeft d a n het Carnarina-diermeel.
H e t is niet zeker, dat deze snellere groei zich in een later groeistadium
blijft handhaven.
Met voorloopige reserve kan gezegd worden, dat, in het beschreven rantsoen
van gerstemeel en maismeel, 10 % Carnarina en 8 % haringmeel in totaal
weinig verschillen in groeiwerking, wanneer tot zwaar gewicht gemest wordt.
Van een gunstige werking van toevoeging van vitamine D, in den vorm
van Vigantol, werd in de gegeven omstandigheden niets bespeurd; de groei
in de Vigantol-groep was zelfs minder, doch mag uit deze eene proefneming
niet geconcludeerd worden, dat dit aan de Vigantol moet worden toegeschreven.
Mogelijk zijn er aanwijzingen, dat de Vigantolgift de dieren meer weerstand
heeft gegeven in het doormaken van infecties- en inentingsinvloeden.
6 Varkens, gedurende 3 tot 6 maanden gemest met gerstemeel, maismeel
en wei en 200 g haringmeel por dag tot aan den dag van het slachten, tot een
levend gewicht loopende van bacongewicht tot 340 pond, gaven slachtproducten van in elk opzicht uitstekende kwaliteit, zoowel wat het versehe materiaal
(27) C. 127.

