Vereniging
tot Exploitatie ener
Proefzuivelboerderij
te Hoorn

Verslag
OVER HET JAAR

1948

INHOUD.

Jaarverslag der Vereniging.
De conservering van gras.
De berekening van de voederwaarde van kuilgras.
De betekenis van het boteraroma voor de practijk.
Proefnemingen over ensileren met vitasan.
De voederwaarde van het loof en de wortels van cichorei.

LEDENLIJST

H. DAVELAAR,
P. B. DE BOER,

Voorzitter, Stompetoren.
Benoemd door de Vereniging.
Lid van het Bestuur, Stiens.
Benoemd door de Secretaris-Generaal v/h
Departement van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening.

Dr. Ir. C. SCHIERE, Lid van het Bestuur, Utrecht.
Benoemd door de Vereniging.
Ir. L. DE VRIES,

Lid van het Bestuur, Heiloo.
Benoemd door de Vereniging.

J. POSCH,

Secretaris-Penningmeester, Stompetoren.
Benoemd door de Secretaris-Generaal v/h
Departement van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening.

C. ZWAGERMAN, Middelburg.
Dr. L. T. C. SCHEY, Warnsveld.
Dr. B. R. DE BRUIJN, Amsterdam.
J. L. NIJSINGH, De Wijk (Dr.).
W. v. d. HENGEL, Achterveld (U.).
Ir. S. HARTMANS, Bolsward.
J. STAPEL Sz., Sijbekarspel.
J. T. DE BOER.. Akmarijp.
Ir. J. H. J. VAN LAARHOVEN, Boxtel.
Ir. C. VERSCHOOR.. Hoorn.
J. BLAAUW, Wierden.

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 1948
V A N DE VERENIGING TOT EXPLOITATIE ENER
PROEFZUIVELBOERDERIJ TE HOORN.

Het Bestuur v a n de vereniging tot exploitatie ener Proefzuivelboerderij heeft de eer U hierbij het jaarverslag over
1948 aan t e bieden.
De heer F. den Hartog te Hoogblokland was genoodzaakt
door drukke werkzaamheden te bedanken als bestuurslid. In
diens plaats w e r d benoemd de heer P. B. de Boer te Stiens.
De eerste botermaker van het proefboterfabriekje, de heer
G. Hovinga, wiens gezondheid de laatste jaren al veel te wensen overliet, werd in Juni voor v e r d e r e werkzaamheden geheel afgekeurd, zodat de Raad v a n Arbeid hem heeft overgenomen.
Het Bestuur heeft besloten aan de heer Hovinga, boven 1 hetgeen hij in verband hiermede van de Raad van Arbeid ontvangt, een toelage van ƒ 10.— per week toe te kennen, welk
bedrag jaarlijks opnieuw zal worden vastgesteld.
De heer Hovinga was vanaf Augustus 1922 bij de vereniging
in dienst; voor zijn grote plichtsbetrachting en zijn accuratesse
bij de proefnemingen is een woord van dank en hulde zeer
zeker verdiend.
Bij de vereniging was, evenals vorige jaren, in gebruik
47,31.77 H.A. grasland, waarop in de zomer werden gehouden
63 koeien, 2 pinken, 2 paarden, enig wolvee en vanaf begin
Augustus 12 kalveren, die voor een opfokproef in het laatst
v a n April op een leeftijd v a n 3—7 dagen werden gekocht, op
een en dezelfde dag, zodat ze practisch v a n dezelfde leeftijd
waren. Eén v a n die k a l v e r e n is verongelukt en de andere 11
zijn in N o v e m b e r weer verkocht, vandaar zo'n flinke opbrengst aan kalveren, n.1. een winst v a n ƒ 2340,87. Voor deze

VI
12 proefdieren is echter heel wat opfokvoeder gebruikt, zodat
de winst groter lijkt, dan ze in werkelijkheid is.
In Februari zijn 6 magere geldekoeien gekocht voor een
mestproef met methyl-thio-uracil, we hadden zelf 2 koeien
beschikbaar, zodat die proef met 8 koeien, n.1. 2 x 4, is gehouden, voor een zelfde proef zijn er in October 8 geldekoeien
van eigen bedrijf gestald met meer vlees, omdat de heren
proefnemers van oordeel waren, dat er wellicht meer resultaat te bereiken zou zijn met koeien die al wat op gang waren
om vet te worden.
Voor verschillende proefnemingen zijn er in October en
November 35 pas afgekalfde koeien gekocht, zodat er in totaal
41 zijn gekocht.
Op 1Januari waren aanwezig 69 koeien, 2 pinken en 1 stier,
verkocht zijn 37 koeien en 1 stier, zodat op 31 December aanwezig moesten zijn en ook waren 75 koeien.
De aangekochte koeien kosten gemiddeld per stuk ƒ 738.—
en de verkochte brachten gemiddeld per stuk op ƒ 532.—.
Het verlies op de rekening koeien bedraagt ƒ 9765,63.
De toelichting op de in dit verslag voorkomende rekening
maakt een nadere bespreking overbodig.
Het jaar 1948 was, in tegenstelling met 1947, voor de veehouderij bedrijven, wat betreft de grasgroei, bijzonder gunstig.
Voor hooiland werd bestemd 28Mi H.A., waarvan in Mei
3 H.A. werd gekuild. Er werd ongeveer 130.000 K.G. hooi gewonnen.
In Augustus en September zijn nog 14 H.A. gekuild, gedeeltelijk voor silage-proeven en 1 November werd 2 H.A. gras
op stal gevoederd, zodat in totaal werden gemaaid 44V2 H.A.
De oprichting van het nieuwe zuivelinstituut, waarover in
het verslag van 1946 werd gesproken, laat nog steeds op zich
wachten, zodat wij op dezelfde voet blijven voortwerken.
Voor de uitslag der proefnemingen menen wij ook te mogen
verwijzen naar de rapporten der proefnemers.
H. DAVELAAR, Voorzitter.
J. POSCH, Secretaris.
Hoorn, Juli 1949.
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BOEKJAAR
Folio's
van het
Grootboek
1
8
11
14
15
16a
17
18
19
19a
20
21
22
24
26
27
28
30
32
36
37
38
39
39a
40
40a
40b
41
41a
42
44a
45

TELLINGEN
PROEFBALANS
NAMEN DER REKENINGEN
Debet
Boter

ƒ

Melk
Karnemelk
Wei
Koeien

Credit

1

940|79
501497
1

ƒ

47518 80
760 70
2041 80
1000
5363 70
3538 31
22097 70
6672
4000 —
35976 21
9339 05
2152 14

Schapen
Paarden
Varkens
Landhuren
Arbeidslonen
Arbeidslonen Boterfabriek
Salaris Administrateur-Bedrijfsleider .
Vee- en varkensvoeder
Belastingen en verzekeringen
. . . .
Loonbelasting
Kleine onkosten en onderhoud
inventaris

17538 34
19234 12
19492 87
12413 14
775 31
758 60
20503 17
2981 57
1026 82
13297 08
1135 28
2790 36
732 24
2152 14

3952 97
940 85

3 75

Verlichting, verwarming en
waterleiding
Verlichting, verwarming en
waterleiding boterfabriek
Veeartsenijkundige hulp
Werktuigen en gereedschappen . . .
Stro
Hooi
Meststoffen
Kaas- en botercontrôle
Hulpstoffen voor de zuivelbereiding .
Bijzondere uitgaven
Bijzondere ontvangsten
Kapitaal
Kassa

Uitgaven kasboek
Af: Saldo 1 J a n u a r i 1948
Ontvangsten kasboek
Telling Balans 31 Dec. 1947 . . .

1043 77
1610 48
588 84
1810 67
1005 63
3307 24
2536 68
229124
294110
2179167

80 —
736 8(
64157 4J
168023 'M

27264 36
154651 59
ƒ

347832 26

ƒ

347832 2(

ƒ

168023 26
4520 29

ƒ

163502 9'
154651 5!
29677 71

.
ƒ

347832 12'

1

1948
SALDI
Debet

Credit
ƒ

f

NOTERINGEN VAN
Winst

Verlies

1

16597155
14219115
19492187
12413 14
775 31
758 60

27015 63

ƒ

ƒ

16622 15
15400 30
19492 87
12413 14
775 31
758 60

ƒ

100 —

7933138

i

i
ii

12433 38

1

4479 08
100 —

1

- 11-

3952 97
937110
1
1043177

3952197
937110

i
i

1043177

i

i

1537148
588184
810167
825163
1307124
2536168
229124
294110
2699167

1610|48
588184
1810167
1005163
3307124
2536168
229124
294110
2099167
736 80
36893 05
13371167

1
1

73

ƒ

125412 39

99015 33

i

6001—

1
]

17451189

1

1

99015 33

19441 16
13371 67

j

i

ƒ

|i1
|

1
!
1
736180

Saldo verlies

1

1000 —
180 —
2000 —

1

|

ƒ

I

i

i

125412 39

1
1

17250 —
120 —
1605 —
900 —
4500 —

3538 31
20962 42
6672 —
40001—
28706 77
8506181

20962 42
66721—
4000 —
33185 85
8606 81

|

24 60
1181 15

1
i

2340 87
590 02

1014 98
lOOOi—

Credit

Debet

9765 63

2220 87

1
3538131

BALANS (31 Dec. 1948)

ƒ

33412 83

ƒ

33412 83

X
TOELICHTING TOT DE
BALANS EN VERLIES- EN WINSTREKENING
OVER 1948
DER DOOR DE VERENIGING GEëXPLOITEERDE BOERDERIJ
Folio 1

Aan boter is verkocht inclusief de
boter aanwezig op 31 December 1948
(voor ƒ24.60) voor
ƒ16220,42
Aan boterproductie toeslag is ontvangen
ƒ 1342,52 ƒ 17562,94
Aan boter was op 1 Januari 1948 aanwezig voor
ƒ 147,20
Aan wikels is betaald
ƒ
63.55
Aan heffing is betaald
ƒ 730,04 ƒ

940,79

Blijft
Winst

ƒ 16622,15

Aan kaas is verkocht inclusief de
kaas aanwezig op 31 Dec. 1948 (voor
ƒ1181,15) voor
ƒ20347,03
Aan toeslag is ontvangen ƒ
68,24 ƒ20415,27
Aan kaas was op 1 Januari 1948 aanwezig voor
ƒ 840,—
Aan heffing is betaald
ƒ 4174,97 ƒ 5014,97
Blijft
Winst
„ H

ƒ 15400,30

ƒ 19492,87

Aan melk iä verkocht voor
Winst

,. 14

Aan melkprijstoeslag is ontvangen
Winst

ƒ 12413,14

„ 15

Aan karnemelk is verkocht voor

ƒ

775,31

ƒ

758,60

Winst
„ 16a

Aan wei is verkocht voor
Winst

,. 17

Aankoop koeien en onkosten op aanen verkoop hebben bedragen inclusief de aanwezige koeien op 1 Jan.
1948 (voor ƒ 16670,—)
ƒ47518,80
Aan koeien is door verkoop ontvangen inclusief de koeien aanwezig op
31 December 1948 (voor ƒ17250,—) ƒ37753,17
Blijft
Verlies

ƒ 9765,63

XI
18

Aan kalveren is door verkoop ontvangen
ƒ 2981,57
Op 31 December 1948 aanwezig 3 kalveren voor
ƒ 120,— ƒ 3101,57
Aankoop kalveren en onkosten op
aan- en verkoop hebben bedragen ƒ

760,70

Blijft
Winst
19

Aan schapen is door verkoop ontvangen inclusief de schapen aanwezig op
31 December 1948 (voor ƒ1605,—) ƒ 2631,82
Aankoop schapen inclusief de schapen
aanw. op 1 Jan. 1948 (voor ƒ 630,—)
hebben bedragen
ƒ 2041,80
Blijft
Winst

19a

„

22

Aan landhuren is betaald

26

100—

ƒ 12433,38

ƒ 3538,31
Verlies

Aan arbeidslonen is betaald
ƒ22097,70
Van de ziekteverzekering is ontvangen
ƒ 1135,28
Blijft
Verlies

., 24

ƒ

Aan varkens is verkocht inclusief de
varkens aanwezig op 31 Dec. 1948
(voor ƒ4500,—) voor
ƒ 17797,08
Aankoop varkens en onkosten op
aan- en verkoop, inclusief de varkens
aanwezig op 1 Januari 1948 (voor
ƒ1450,—) hebben bedragen
ƒ 5363,70
Blijft
Winst

21

ƒ 590,02

Op 1 Jan. 1948 aanwezig 2 paarden ƒ 1000,Op 31 Dec. 1948 aanwezig 2 paarden ƒ 900,Blijft
Verlies

„ 20

ƒ 2340,87

ƒ 20962,42

Aan arbeidslonen boterfabriek is betaald
Verlies

ƒ6672,-

Aan salaris Administrateur-Bedrijfsleider is betaald
Verlies

ƒ 4000,-

XII
27

Aan aankoop vee- en varkensvoeder
is uitgegeven inclusief de hoeveelheid
aanwezig op 1 Januari 1948 (voor
ƒ5012,50) voor
ƒ35976,21
Voor ledige zakken is ontvangen
ƒ 2633,—
Van Coöp. Berkhout aandeel winstverdeling
ƒ 157,36
Op 31 Dec. aanwezig voor ƒ 4479,08 ƒ 7269,44
Blijft
Verlies

28

ƒ 28706,77

Aan belastingen en verzekeringen is
betaald
ƒ 9339,05
Aan ingehouden ziekenfondsgelden is
ontvangen
ƒ 555,71
Aan omzetbelasting is terug ontvangen
ƒ 176,53
Aanwezig aan schutbladen ƒ 100,— ƒ 832,24
Blijft
Verlies

., 30

ƒ 8506,81

Aan ingehouden loonbelasting is ontvangen
ƒ 2152,14
Aan loonbelasting is betaald
ƒ 2152,14
nihil

Blijft
,. 32

Aan kleine onkosten en onderhoud
inventaris is betaald
ƒ 3952,97
Verlies

36

Aan bedrijfsonkosten voor de boterfabriek is uitgegeven
ƒ
Van de F.N.Z. terugontvangen
ƒ

940,85
3,75

Blijft
Verlies
„

37

Aan verlichting, verwarming en waterleiding is betaald
Verlies

„

38

Aan verlichting, verwarming, waterleiding en krachtverbruik voor de
boterfabriek is betaald, inclusief de
kolen aanwezig op 1 Januari 1948
(voor ƒ438,—)
ƒ 1610,48
Aan kolen was op 31 December 1948
aanwezig voor
ƒ 73,—
Blijft
Verlies

ƒ

937,10

ƒ 1043,77

ƒ 1537,48

XIII
39

„ 39a

Aan veeartsenijkundige hulp is betaald
Verlies
Aan werktuigen en gereedschappen
was op 1 Januari 1948 aanwezig voor
ƒ 600,—
Aan reparatie en vernieuwing is betaald
ƒ 1210,67 ƒ

1810,67

Op 31 Dec. 1948 was aanwezig voor

1000,—

ƒ
Blijft

ƒ

588,84

ƒ

810,67

ƒ

825,63

Verlies
40

Aan stro is uitgegeven inclusief de
voorraad aanwezig op 1 Januari 1948
(voor ƒ310,—)
ƒ
Op 31 Dec. 1948 was aanwezig voor ƒ

1005,63
180 —

Blijft
Verlies
„ 40a

Aan hooi is uitgegeven inclusief de
voorraad aanwezig op 1 Jan. 1948
(voor ƒ2180,—)
ƒ 3307,24
Op 31 Dec. 1948 was aanwezig voor ƒ 2000,—
Blijft
Verlies

„ 40b

ƒ 1307,24

Aan hulpmeststoffen is betaald, inclusief de voorraad aanwezig op 1 Jan.
1948 (voor ƒ200,—)
ƒ 2536,68
Op 31 Dec. 1948 was niets aanwezig ƒ —,—
Blijft
Verlies

41

41a

„

42

Voor de kaas-en botercontróle is betaald
Verlies

ƒ

Aan hulpstoffen voor de Zuivelbereiding is betaald
Verlies

ƒ 294,10

Aan bijzondere uitgaven is
betaald
ƒ 2179,67
Gereserveerd voor nog te
maken rubbervloeren
ƒ 600,— ƒ

2779,67

Ontv. voor ledige A.I.V.-zuurflessen ƒ

80,—

Blijft
Verlies
» 44a

ƒ 2536,68

Aan bijzondere ontvangsten is geïnd
Winst

229,24

ƒ 2699,67
ƒ

736,80

TITELS EN SAMENVATTINGEN V A N ARTIKELEN,
GEPUBLICEERD IN VERSCHILLENDE TIJDSCHRIFTEN.

De bereiding van aromatische
boter.
J. W. PETTE, Ned. Melk- en Zuiveltijdschrift 2
(1948) p . 12.
Samenvatting:
Er werd een overzicht gegeven van de belangrijkste punten
uit het artikel: ,,De bereiding v a n aromatische boter", verschenen in de Versl. v a n Landbk. Onderz. 53 (1947) 429—470.
De conclusie welke uit de proefnemingen getrokken kan
worden is dat het voor de bereiding van een aromatische boter
noodzakelijk is om:
Ie. Een zwak reducerend zuursel te gebruiken. Een dergelijk
zuursel kan met behulp van de aromaproef worden gevonden.
2e. De room te zuren in aanwezigheid van luchtzuurstof. Verondersteld wordt dat door een chemische oxydatie een
stof gevormd wordt, het prodiacetyl, waaruit zich in de
boter bij bewaren het diacetyl langzaam vormt.
3e. De room tot een niet te kleine korrel af te karnen en
de boterkorrels niet te intensief te wassen om zoveel mogelijk aromavormende stoffen in de boter op te nemen.
4e. Elke besmetting met vreemde microörganismen, speciaal
met gisten, te vermijden, aangezien deze het gevormde
aroma weder k u n n e n vernietigen.
Op deze wijze is het zeer goed mogelijk een boter te bereiden met een diacetylgehalte boven 1.0 mg/kg na een week
bewaren. Dergelijke boter is aromatisch. Het is daarom overbodig om voor het verkrijgen van aromatische boter citroenzure zouten aan de room toe te voegen.

XV
Veranderingen

in het oppervlak

van boter.

H. MULDER, Ned. Melk- en Zuiveltijdschrift 2
(1948) p. 91
Samenvatting:
Het gele huidje dat zich in de buitenste laagjes v a n boter
vormt als dit product in een droge omgeving wordt bewaard,
wordt veroorzaakt door het uitdrogen v a n die laagjes boter
en niet door de oxydatie v a n natuurlijke kleurstoffen v a n de
boter. W e l werd er een aanwijzing voor gevonden, dat zeer
geringe hoeveelheden v a n een rode kleurstof kunnen worden
gevormd.
Het vet van de buitenste laagjes van de boter had een zeer
hoog peroxydegetal als de boter bij da aanwezigheid v a n
zuurstof in het licht werd bewaard. De boter werd dan rans
en het vet bleekte volkomen. W a n n e e r de zuurstof en/of het
licht werden uitgeschakeld, was het oxydatieve bederf zeer
veel kleiner; soms was het zelfs niet meer aan te tonen.
He peroxydegetal van het vet, en dus waarschijnlijk het
oxydatieve bederf van het vet, was bij boter met een uitgedroogd oppervlak in het algemeen hoger dan bij boter die in
een vochtige omgeving werd bewaard.
Bij het bewaren van boter moet men dus niet alleen het
oppervlak afsluiten tegen zuurstof en licht, maar moet men
ook voorkomen dat de boter uitdroogt. Immers het uitdrogen
veroorzaakt niet alleen schoonheidsgebreken, maar werkt ook
het ontstaan van oxydatiegebreken in de hand, ofschoon het
op zich zelf geen smaakgebreken veroorzaakt.
Kaasbereiding

bij lage

temperatuur.

H. MULDER en L. RADEMA, Ned. Melk- en Zuiveltijdschrift 2 (1948) p. 108.
Samenvatting:
Het tijdens de oorlog heersende gebrek aan brandstof en
vervoersmogelijkheden gaf aanleiding tot een onderzoek naar
de mogelijkheid melk te v e r w e r k e n zonder gebruik te maken
van veel warmte. In dit artikel werd in het kort de bereiding
beschreven van' Edammerkaas bij circa 20 °C, waarbij behalve
de normale hoeveelheid stremsel veel calciumchloride en
zoutzuur aan de melk werden toegevoegd. Een uitvoerige
mededeling verscheen in Versl. Landbk. Onderz. 53 (1947) 37.

XVI
Methoden voor de bepaling van het vetgehalte
Melk 1 en IL

van

L. RADEMA en H. MULDER, Ned. Melk- en Zuiveltijdschrift 2 (1948) p. 204 en 210.
Samenvatting:
I.
Beschreven wordt de methode van R ö s e—G o 111 i e b
voor de bepaling van het gehalte aan vet v a n volle melk. De
gebruikelijke buis van R ö h r i g voor het uitschudden v a n
de melk met aether en petroleum-aether is veel minder doelmatig dan de door ons aanbevolen huis v a n M o j o n n i e r.
Deze laatste buis heeft het voordeel dat ze gewogen k a n worden, dat ze maar één opening heeft, dat ze gecentrifugeerd
kan worden en dat het afschenken van de aether er goed en
gemakkelijk mee k a n geschieden. Voor een nauwkeurige bepaling van het gehalte aan v e t is het nodig dat de melk in
de buis wordt afgewogen. In tegenstelling tot de oudere voorschriften blijkt het beter te zijn dat de melk niet éénmaal,
maar drie maal wordt uitgeschud. Doet men dit niet, dan wordt
niet al het vet van de melk uitgetrokken en worden te lage
uitkomsten verkregen. Het uitgetrokken vet wordt gedroogd
en gewogen. Er wordt op deze wijze niet alleen vet uitgetrokken, ook de vetachtige stoffen en sporen niet vetachtige stoffen worden geëxtraheerd. De vetkolfjes met de gedroogde geextraheerde stof worden daarom behandeld met petroleumaether. De vetten en de vetachtige stoffen lossen dan op en
worden afgeschonken, de niet vetachtige stoffen, de niet vetachtige stof blijft achter in de kolfjes. Door de kolfjes weer
te drogen en te wegen kan het gewicht van het vet en de vetachtige stoffen worden berekend. Door middel van deze
methode bepalen w e dus het gehalte aan vet plus vetachtige
stoffen (Phosphatiden en sterolen).
Een voorschrift voor deze methode wordt gegeven.
Samenvatting:
II.
De methode v a n G e r b e r geeft geen juiste uitkomsten bij
de bepaling van het vetgehalte v a n verse melk. Dit komt,
omdat deze empirische methode waarschijnlijk pasklaar gem a a k t is voor melk met een vetgehalte v a n 3.5°/o en niet voor
melk met andere vetgehalten. Bij het ontwerpen werd ze geijkt op een gewichtsanalystische methode, maar tegenwoordig
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zijn de gewichtsanalystische methoden verbeterd en geven
andere uitkomsten dan vroeger, zodat ook hierdoor Ge r b e r's
methode niet meer juist is. Bovendien heeft men de methode
van G e r b e r in de loop van de jaren herhaalde malen gewijzigd, waardoor men nog meer de basis verlaten heeft waarop deze methode berust.
Het doel van ons onderzoek was na te gaan welke fouten
er gemaakt worden wanneer men monsters melk met uiteenlopend vetgehalte volgens de methode van G e r b e r onderzoekt, zoals is aangegeven in normaalblad N 910.
Bij een vooronderzoek bleek ons, dat de reproduceerbaarheid van de uitkomsten van de vetbepalingen volgens Ge rb e r's methode belangrijk kan worden vergroot door de bepaling in tienvoud uit te voeren, in plaats van in zesvoud,
zoals in ons land bij een dergelijk onderzoek enige malen is
gedaan. Het levert geen voordeel op nog meer butyrometers
te gebruiken.
Als gewichtanalystische methode, waarmede Ge r b e r's
methode werd vergeleken, kozen we de methode van Rö se—
G o t t l i e b , omdat we deze methode principieel de meest
juiste vonden.
Het verband dat we vonden tussen de uitkomsten, verkregen volgens Ge r b e r's methode en die van Rö s e—G o t t l i e b , kan als volgt worden weergegeven:
G e r b e r = 1.040 X Rö s e—Go111i eb — 0.070.
Ook andere onderzoekers vonden een dergelijk verband.
Dit geldt zowel voor melk met een hoog vetgehalte als voor
melk met een laag vetghealte. Voor melk met een laag vetgehalte is het daarom niet nodig tweemaal gedurende drie
minuten te centrifugeren. Dit bleek bovendien nog op een
andere manier uit het onderzoek. Wij centrifugeerden n.1. de
butyrometers ook tweemaal gedurende drie minuten. Wij vonden dan het volgende verband:
Ge r b e r = 1.042 X Rö s e—Go111ie b — 0.054.
Door tweemaal te centrifugeren worden de uitkomsten volgens Ge r b e r's methode dus voor alle soorten verse melk
0.016% hoger.
Het gebruik van butyrometers volgens K e h e geeft geen
andere uitkomsten dan het gebruik van butyrometers volgens
Gerber.
De mogelijkheden om de methode van G e r b e r juistere
waarden te doen geven werden besproken.
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De invloed van kaliumnitraat op de
boterzuuigisting
in kaas.
E. A. VOS, Ned. Melk- en Zuiveltijdschrift 2 (1948)
p. 223.
Samenvatting:
1. Het bleek niet mogelijk om de ontwikkeling v a n C 1.
t y r o b u t y r i c u m , de bacterie die verantwoordelijk is voor
de boterzuurgisting in kaas, te voorkomen of te vertragen in
cultuurmedia met glucose of lactaat als substraat, w a a r a a n
kaliumnitraat was toegevoegd. Tijdens de gisting in een vloeibaar medium wordt het nitraat gereduceerd — onder de bij de
proefnemingen heersende omstandigheden, maximaal 0.1 à
0.15%,— waardoor er minder waterstof in het gistingsgas
ontstaat; ophoping v a n nitriet vindt hierbij niet plaats.
(Tabel 1). W o r d t het medium door gelatine vast gemaakt, dan
treedt deze reductie niet of slechts zeer ten dele op. (Tabel 3).
2. C l . t y r o b u t y r i c u m bleek in de genoemde media
wel zeer gevoelig voor nitriet. (Tabel 4). Een hoeveelheid v a n
0.0007% natriumnitriet heeft al een v e r t r a g e n d e of verhinderende werking, 0.007% verhindert de boterzuurgisting.
3. Het reeds bekende feit, dat kaliumnitraat, toegevoegd
aan te verkazen melk, de boterzuurgisting in k a a s voorkomt,
werd bevestigd. (Tabellen 5 en 6, afb. 1). Een hoeveelheid v a n
0.0025% kaliumnitraat in de karnemelk bleek al werkzaam,
als regel zal men echter liever 0.01 à 0.03% gebruiken. De
boterzuurbacteriën worden in de kaas met nitraat niet gedood,
de ontwikkeling ervan wordt echter tegengegaan. De werking
v a n het nitraat bleek niet terug te v o e r e n tot een giftige werking v a n het nitriet en ook niet tot de opname v a n de waterstof, zoals bij coliaerogenesbacteriën het geval is.
4. Ook nitriet bleek een werkzaam middel voor de bestrijding v a n boterzuurgisting in kaas. (Tabel 7, afb. 2.) De toevoeging v a n 0.0025% natriumnitriet aan de k a a s m e l k bleek al
voldoende. Ten tijde, dat de boterzuurbacteriën in kaas tot
ontwikkeling plegen te komen is het nitriet ook bij grotere
toevoegingen echer al verdwenen, dus kan de gunstige werking niet aan het nitriet als zodanig toegeschreven worden.
Op genoemd tijdstip w a r e n de geënte boterzuurbacteriën nog
in leven.
5. Nagegaan werd vervolgens of de invloed v a n nitraat
terug te brengen is tot een verhoging v a n de redoxpotentiaal
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in kaas (tabellen 8 t/m 15, fig. 1 en 2). Inderdaad werd gevonden dat, terwijl de rH w a a r d e in kaas zonder nitraat ongeveer
3.7 was, deze in de vergelijkbare kaas met nitraat ongeveer
7.5 bedroeg. Hoewel dit een sterke aanwijzing is in de genoemde richting, zijn meerdere proefnemingen noodzakelijk
om het bewijs te leveren.
Een intredende boterzuurgisting in kaas manifesteert zich
geruime tijd voordat de doorsnede der kaas gasopeningen vertoont of de bacteriologische analyse positief is door een zeer
lage en duidelijke redoxpotentiaal. Deze, in dit geval zeer
eenvoudige en snelle meting lijkt van waarde voor de practijk.
V a n voordeel hierbij is nog, dat men de electrode zo dun (n.1.
ongeveer 2mm) kan m a k e n dat de kaas door deze meting
nauwelijks beschadigd wordt.
De waardebepaling van mineraal-zuur-silage
in verband met de invloed van dit voeder op het dierlijk
organisme.
A. M. FRENS, Tijdschrift voor Diergeneeskunde. 73
(1948) p. 218.
Verliezen bij hooiwinning
making van ruiters.

met en zonder

gebruik-

N. D. DIJKSTRA, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst 5 (1948) p. 77.
De „Clean

easy"-melkmachine.

A. M. FRENS, J. W . PETTE en J. L. LIEBERT, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst 5 (1948)
p. 121.
Samenvatting:
Gedurende ongeveer 8 weken, dat de ,,Clean-Easy"-melkmachine hier beproefd is, heeft zij zonder storingen, zowel op stal
als in de weide gewerkt. Abnormale verschijnselen bij de
koeien werden in het geheel niet geconstateerd en het bleek
mogelijk te zijn met de door één melker bediende machine binnen het uur 14 koeien te melken en de dagelijkse schoonmaak
te verrichten.
Of de levensduur der machine aan redelijke eisen voldoet,
hebben wij in de korte tijd dat zij hier w e r k t e natuurlijk niet
kunnen nagaan.
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Evenmin beschikken wij over gegevens om de prijs der machine in verhouding tot andere goede merken te beoordelen.
Afgezien hiervan menen wij echter, dat voor bedrijven waar
het aantal melkkoeien in overeenstemming is met haar capaciteit, de ,,Clean-Easy"-melkmachine een zeer bruikbaar apparaat is.
Het is zeer goed mogelijk met de ,,Clean-Easy"-melkmachine
behoorlijk zindelijke melk te winnen, indien de voorschriften
van de importeur worden opgevolgd. Het schoonmaken is betrekkelijk eenvoudig. Bij het in elkaar zetten der gereinigde
delen zal de nodige hygiëne moeten worden betracht. Het
schoonmaakmiddel Sanidairy voldeed goed.
Hoewel toepassing van 0.5% NaOH-oplossing als reinigingsen desinfectiemiddel door de rubberdelen slechts korte tijd
heeft plaats gehad en de beoordeling van de waarde van dit
middel dus een voorlopige is, moet het resultaat zeer bevredigend worden genoemd.
Het gebruik van „Calf-starters".
J. DAMMERS, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst. 5 (1948) p. 128.
Samenvatting:
Resumerende kunnen we vaststellen, dat er in Amerika
tegenwoordig vele kalveren grootgebracht worden met een
zeer geringe hoeveelheid volle melk, aangevuld met een
droog krachtvoedermengsel — calf-starter genaamd — en hooi
van vlinderbloemigen.
Er zijn daarbij twee methoden te onderscheiden:
Ie. Het systeem van het New Jersey proefstation, waarbij
totaal hoogstens 90 liter melk gevoederd wordt gedurende 30 dagen. Na de overgang van melk op de calfstarter blijven de dieren iets achter in groei, hetgeen na
ongeveer zes maanden weer ingehaald is.
2e. Het systeem van het proefstation in Cornell, dat vooral
de laatste jaren veel navolging vindt. Volgens dit voorschrift wordt totaal ongeveer 160 liter melk verstrekt, verdeeld over een tijdvak van vijftig dagen. Kalveren, die
aldus gevoerd woirden groeien goed en regelmatig.
Beide methoden vragen weinig arbeid aangezien hooi- en
meelmengsel slechts éénmaal per 24 uur gegeven worden.
Hooi wordt ad libitum gevoederd, de calf-starter eveneens,
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tot het tijdstip, dat de dieren er 2 à 2V2 kg. per dag van opnemen.
Bij het Cornell-systeem krijgen de kalveren na vier maanden een goedkoper eenvoudig krachtvoer. Het New Jerseysysteem geeft gedurende een half jaar de calf-starter, aangezien de dieren juist in de vierde tot en met de zesde maand
hun achterstand weer in moeten halen.
Voederwaarde van kunstmatig gedroogd gras.
N. D. DIJKSTRA, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst. 5 (1948) p. 148.
De kwaliteit van de melk en het voeder der melkkoeien.
A. M. FRENS, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst. 5 (1948) p. 221.
Proefnemingen over ensileren met vitasan.
N. D. DIJKSTRA, Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst. 5 (1948) p. 302.
Zindelijke winning en behandeling van melk.
J. W. PETTE, Landbouwkundig Tijdschrift, 60 (1948)
p. 489.
Het principe van enige methodes ter bereiding van
boter en de structuur van boter.
H. MULDER, Chemisch Weekblad. 44 (1948) p. 414.
Silage-making in the Netherlands.
N. D. DIJKSTRA, The Empire Journal of Experimental Agriculture. 16 (1948) p.231.
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Hoorn No.9

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION HOORN

DE CONSERVERING VAN GRAS1
D R N. D. D I J K S T R A
Physiologische Afdeling van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn

Aan de hand van de verschillende proefnemingen, diein deloop der tijden
aan het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn zijn genqmen, zullen de drie
manieren, waarop gras kan worden geconserveerd door inkuilen, door hooi
winnen en door kunstmatig drogen, worden behandeld.
A. INKUILEN
1. D E WARME METHODE

In hetjaar 1932 zijn wij met het bestuderen van de moderne ensileringsmethodes begonnen en sinds dien zijn deze proefnemingen regelmatig voortgezet. Echter ook voor die tijd waren er in Hoorn reeds enkele inkuilingsproeven genomen volgensdezogenaamde warme Hollandse ofFriese methode.
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van enigszins verwelkt gras, dat
al een paar dagen tevoren is gemaaid en dat zeer geleidelijk in de kuil wordt
gebracht. Het gras wordt niet aangetrapt, maar losjes opgetast. Dit heeft ten
gevolge, dat deze graslaag warm wordt. Als de laag na 1 of 2 dagen flink
warm is geworden, wordt er een nieuwe laag op gebracht, die op zijn beurt
weer warm wordt en zo vervolgens. Niet voordat de bovenlaag ook flink
warm is, wordt de hoop van boven en liefst ook aan de kanten afgedekt met
een flinke grondlaag.
1

Inleiding gehouden op de leergang „Voeder- en Weidebouw" September1948.
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Als de temperatuur snel tot hoge waarde stijgt, zullen de melkzuurbacteriën
worden gedood en ook voor de boterzuurbacteriën wordt de kans om tot ontwikkeling te komen erg klein. Bijgevolg zal in een goed geslaagde warme kuil
geen melkzuur en geen boterzuur worden gevonden; daarom wordt een dergelijke kuil ook wel zoete kuil genoemd.
De practijk heeft echter geleerd, dat het erg moeilijk is een goede zoete
silage te maken. Meestal is de kuil niet homogeen genoeg om een plaatselijke boterzuurvorming te voorkomen. Bovendien heeft de langdurig hoge
temperatuur tot gevolg, dat de verteerbaarheid van het eiwit in belangrijke
mate terugloopt.
Bij de proeven met Hollandse kuilen in de grond, waren de gemiddelde
droge-stof-verliezen ongeveer 20 %, de verliezen aan zetmeelwaarde bedroegen
bij herfstkuilen ongeveer 25 % en bij voorjaarskuilen ± 30 %. De verliezen
aan verteerbare eiwitachtige stof varieerden van ongeveer 45 tot 75 %.
I n 1942werd bij twee Hollandse kuilen, de ene in een houten silo, de andere
in een grondkuil, opnieuw gedemonstreerd hoe fataal een hoge temperatuur
voor de verteerbaarheid van het eiwit is. De hoogste temperatuur, die gemeten
werd in de silo was 76 °C en in de kuil 81 °C. Ondanks deze hoge temperatuur
bevatte de silage veel boterzuur. In de silo was de verteringscoëfficient van de
eiwitachtige stof in het gras gedaald van ongeveer 73 tot 34,0 en in de kuil
zelfs tot 17,5. De verliezen aan verteerbare eiwitachtige stof bedroegen dan
ook resp. 70 en 83 %. De daling in de verteerbaarheid van het werkelijk eiwit
was nog groter; de gemiddelde verteringscoëfficient van het werkelijk eiwit
was in de silo 14,6 en in de kuil 1,3, dus practisch onverteerbaar. Hoewel de
temperaturen in deze silages wel aan de hoge kant waren, wordt toch duidelijk het nadeel van de warme Hollandse methode gedemonstreerd.
Dit was een belangrijke stimulans om meer aandacht te schenken aan de
koude methode, waarbij een temperatuurstijging voorkomen wordt door nat
gras stevig aan te stampen, zodat de hoeveelheid lucht in de silage, zeer klein
wordt.
2. D E KOUDE METHODE

Zodra deze l u c h t / d i e het gras voor de ademhaling nodig heeft, verbruikt
is, gaat het gras dood en dan treedt het sap uit de cellen. O p die manier komt
een goede voedingsbodem beschikbaar voor de bacteriën, die altijd op de
planten aanwezig zijn en die dus zullen gaan groeien, als tenminste de overige
voorwaarden gunstig zijn voor hen zijn. O m d a t lucht afwezig is, kunnen alleen
de anaerobe en facultatief anaerobe bacteriën gaan groeien. De belangrijkste
soorten hiervan zijn de reeds genoemde melkzuur- en boterzuurbacteriën en
verder de coli- en de rottingsbacteriën en nu hangt het van de omstandigheden
af, welke soorten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het celsap bevat
naast andere bestanddelen eiwit en koolhydraten. Wanneer de koolhydraten
ontbraken, zou alleen de groei van rottingsbacteriën mogelijk zijn en dan zou
de silage volledig bederven. O m d a t het sap echter ook koolhydraten bevat,
beginnen de melkzuurbacteriën, die zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen
dan de overige bacteriën, dadelijk te groeien en bijgevolg melkzuur te vormen.
Dit oefent zijn invloed uit op de groei van de overige bacteriën, doordat het
kuilvoer hierdoor zuur wordt. De rottings- en coli-bacteriën kunnen dan al
gauw niet meer groeien. De grens hiervoor is ongeveer p H = 4 , 7 . Met de
boterzuurbacteriën is het enigszins anders gesteld, daar enkele soorten hiervan
behalve van koolhydraten ook van melkzuur of melkzure zouten kunnen leven:
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de zgn. lactaatvergistende boterzuurbacteriën (Clostridium tyrobutyricum).
Als de kuil flink zuur wordt, kunnen de boterzuurbacteriën zich niet ontwikkelen. Wanneer echter door gebrek aan voedsel de groei van de melkzuurbacteriën en daardoor de melkzuurvorming ophoudt voordat het kuilgras voldoende zuur is, krijgen de boterzuurbacteriën wel hun kans. Deze boterzuurbacteriën nu zijn zeer gevaarlijk voor de kaasbereiding en bovendien nemen
ze het melkzuur weg, waardoor de kuil steeds minder zuur wordt, zodat tenslotte ook de rottingsbacteriën weer kunnen gaan groeien en een dergelijke
kuil hoe langer hoe verder bederft.
In het algemeen is dit de gang van zaken bij een gewone natte graskuil
zonder enige toevoeging. Bij onze proefkuilen ging ongeveer 20 % van de
droge stof verloren, van de zetmeelwaarde ongeveer 1/3 gedeelte en van de
verteerbare eiwitachtige stof ongeveer 50-60 %. Het vorige j a a r nog is bij
een dergelijke kuil 75 % van de verteerbare eiwitachtige stof verloren gegaan. Alle kuilen, waarop deze cijfers betrekking hebben, waren gemaakt in
een silo of volledig in de grond. Bij kuilhopen op de grond, waarvan de kanten
dus niet afgedekt zijn, zijn de verliezen nog groter. Zo werd b.v. bij 5 kuilen
op de grond als gemiddelde een droge-stof-verlies gevonden van 32 % tegen
20 % bij kuilen in de grond. Ook de verliezen aan zetmeelwaarde en verteerbare eiwitachtige stof zijn natuurlijk in verhouding zoveel groter.
Men heeft op allerlei wijzen geprobeerd deze verliezen te beperken. Getracht wordt dit te bereiken door de ontwikkeling van de meest gewenste
bacteriën te bevorderen of die van schadelijke bacteriën tegen te gaan.
Hiernaar zou men dus de verschillende toevoegingen in twee types kunnen
indelen nl.:
a. Toevoeging van sterke zuren, waarbij langs chemische weg een hoge zuurgraad wordt verkregen, zodat de schadelijke bacteriën niet meer tot ontwikkeling kunnen komen.
b. Toevoeging van gemakkelijk aantastbare koolhydraten, vooral suikers, die
als voedingsstoffen voor de melkzuurbacteriën kunnen dienen. Deze produceren melkzuur, zodat getracht wordt langs biologische weg een voldoende hoge zuurgraad te verkrijgen.
a. Toevoegingvan sterkezuren
1. ANORGANISCHE ZUREN. Deze manier van groenvoederconservering is uitgewerkt door de Finse professor A. I. VIRTANEN (vandaar de naam A.I.V.-zuur)
en door enkele Oost-Pruisische onderzoekers.
Bij de Finse of A.I.V.-methode wordt gebruik gemaakt van een mengsel
van zoutzuur en zwavelzuur en bij de Oost-Pruisische methode alleen van
zoutzuur of van een mengsel van zoutzuur en fosforzuur. Soms wordt in het
laatste geval ook nog wat suiker toegevoegd, men spreekt dan van de Defumethode.
In Nederland zijn deze methodes het eerst in de practijk gebracht in het
j a a r 1932. Onmiddellijk werd in Hoorn begonnen met proefnemingen in gedraineerde houten silo's.
Met beide methodes werden ongeveer dezelfde resultaten verkregen nl. een
p H beneden 4,0, practisch geen boterzuur en een geringe eiwitafbraak. Wij
vonden bij herfstsilages droge stofverliezen van 10-15 %, en verliezen aan
zetmeelwaarde ook van 10-15 %. De verliezen aan verteerbare eiwitachtige
stof bedroegen ongeveer 20-25 %. Bij voorjaarsensileringen zijn de ver67

liezen wat groter, omdat zij de hele zomer over moeten staan. De verliezen
aan droge stofbedroegen bij deze silages 15-20 %, de verliezen aan verteerbare
eiwitachtige stof 25-30 % en aan zetmeelwaarde 20-25 %. Wanneer de ensileringsmethoden alleen bekeken werden uit het oogpunt van de optredende
verliezen aan voedende bestanddelen dan zou het oordeel over de conservering
met anorganische zuren gunstig luiden. Daarnaast is echter van groot belang,
of b.v. het vee het voer graag eet en of het er schade van ondervindt.
Dit laatste is uitvoerig onderzocht in proeven met melkkoeien. Er werd
gevonden, dat voedering van matige hoeveelheden matig zure mineraalzuursilage zonder bijvoedering van basen ten gevolge had, dat de urine van de
koeien, die normaal alkalisch is, zuur werd. Bij voedering van grote hoeveelheden van deze silage of van matige hoeveelheden sterk zure silage, werd de
urine nog zuurder, terwijl bovendien de samenstelling van het bloed veranderde; er trad in dit geval, wat wij noemen, een a c i d o s e of zuurvergiftiging
op. Dit kan gepaard gaan met geringe eetlust, overeind staan der haren, vermagering e.a.
Wanneer de koeien echter voldoende natriumbicarbonaat, dat is zuiveringszout, in hun krachtvoer ontvingen, dan kon men echter al deze verschijnselen
voorkomen of, als ze zich reeds vertoonden, bijna helemaal opheffen. Het
goedkopere soda heeft dezelfde werking, maar het heeft een enigszins onaangename smaak. Wanneer men bij ongeluk te veel basen zou toevoegen, dan
heeft dit op de dieren geen enkel nadelig effect, zoals door proeven werd uitgemaakt. Er wordt wel eens beweerd, dat deze neutralisering de verteerbaarheid van de silage zou verminderen. Hierbij doelt men dan op een Deense
proef,van MÖLLGAARD en THORBECK. Wij willen hierop eens iets dieper ingaan.
Volgens de publicatie van MÖLLGAARD en THORBECK ZOU mineraalzuursilage, als het niet geneutraliseerd gegeven wordt, een veel lagere n e t t o - e n e r g i e w a a r d e hebben dan uit de chemische analyse met behulp van bij dieren
bepaalde verteringscoëfficienten kan worden afgeleid. Wanneer chemische
neutraliseringsmiddelen b.v. natriumbicarbonaat worden toegepast, zou volgens hen de netto-energiewaarde der verteerbare bestanddelen weer ongeveer
normaal worden, maar de verteerbaarheid van het kuilvoeder zou ernstig
lijden.
De proeven waarover het hier gaat zijn respiratieproeven. Een respiratieproef is een verteringsproef, waarbij ook de gasvormige producten worden
opgevangen, maar het is dus toch een verteringsproef. Eerst wordt een respiratieproef genomen met het zgn. grondrantsoen. Bij de eigenlijke proef wordt
het proefvoeder gegeven naast dit grondrantsoen. En nu maakt bij MÖLLGAARD
en THORBECK het proefrantsoen slechts ongeveer 20 % van het totale rantsoen
uit, dus 20 % proefrantsoen + 80 % grondrantsoen, dit is in een verhouding
1 : 4.
O m nu de verteerbaarheid van het proefrantsoen te kunnen berekenen,
moet men aannemen dat het grondrantsoen precies even goed verteerd wordt
als in de voorafgaande periode, toen het grondrantsoen alleen werd gevoederd. Alle afwijkingen hiervan drukken op het proefrantsoen.
Mocht b.v. het grondrantsoen toevallig in de proefperiode eens 3 % beter
verteren, dan wordt gevonden, dat het proefrantsoen 4 X 3 = 12 % slechter
wordt verteerd dan in werkelijkheid het geval is. Het is dus zaak de proef
zo nauwkeurig mogelijk te nemen. Nu is bij deze proef slechts van één koe
gebruik gemaakt, waardoor nog wel grotere fouten dan van 3 % mogelijk
zijn bij een goed genomen proef.
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Het spreekt wel vanzelf, dat het grondrantsoen in beide perioden precies
dezelfde samenstelling moet hebben. Nu echter is bij deze proef ook in het
grondrantsoen kuilgras opgenomen. De tijdsduur tussen de twee corresponderende proeven is in het algemeen zeer groot en de samenstelling van het
kuilgras, dat men vandaag uit de silo haalt, kan wel een heel andere zijn dan
van dat, wat men er 2 maanden geleden uithaalde. Dit geldt voor één en dezelfde silo, maar bij de proef, waarbij geneutraliseerd werd met bicarbonaat,
kwam het zelfs voor dat men bij de eerste periode kuilgras uit de ene silo haalde
en bij de tweede uit een heel andere silo. Bijgevolg zijn bij deze proef wel zodanige onnauwkeurigheden begaan, dat men geen conclusie mag trekken.
Naar aanleiding van deze proef hebben wij verteringsproeven genomen met
twee verschillende goed geslaagde mineraalzuursilages en gebruikten voor
iedere silage 3 schapen, die de silages als uitsluitend voeder ontvingen. Twee
dieren ontvingen bij hun silage verschillende hoeveelheden bicarbonaat en
het derde dier in het geheel geen bicarbonaat. De resultaten wezen uit, dat
bicarbonaat geen enkele verlagende invloed op de verteerbaarheid van mineraalzuursilages uitoefent.
Wat zojuist van de verteringsproeven is gezegd, geldt vanzelfsprekend ook
voor de uitkomsten van de respiratieproeven, die opgebouwd zijn op deze
verteringsproeven. Voordat men dus deze uitkomsten gebruikt voor argumenten tegen de A.I.V.-methode moeten ze eerst op de juiste wijze worden
herhaald. H e t is helaas hier in Nederland nog niet mogelijk respiratieproeven
met herkauwers te nemen.
Wel hebben wij in de loop der tijden een aantal betrouwbare voederproeven met melkkoeien genomen, die flinke rantsoenen A.I.V.-zuur-silage
(20-25 kg) ontvingen en bij elk dezer proeven werd de zetmeelwaarde van
de silage op de gebruikelijke wijze berekend uit de analysecijfers. Als nu
de zetmeelwaarde-berekening voor de A.I.V.-silage onjuist zou zijn en te
hoge uitkomsten zou geven, zoals uit de proeven van MÖLLGAARD en THORBECK
zou blijken, dan zouden bij deze proeven, de groepen die A.I.V.-silage kregen,
veel te weinig zetmeelwaarde hebben ontvangen en dusver beneden de normen
zijn gevoerd en dit zou bij deze proeven, waarbij dedieren ^ 8weken lang silage
ontvingen, duidelijk in de melk- en vetproductie en het levend gewicht moeten
blijken. Bij alle proeven echter was de melk- en vetproductie en het gewicht
precies in overeenstemming met de normen. Van een te hoog geschatte zetmeelwaarde was bij geen der proeven sprake. Deze proeven bewezen de juistheid der gevolgde vaststelling van de voederwaarde volkomen.
Hoewel dus de bezwaren tegen de mineraalzuurmethode door de tegenstanders vaak worden overdreven, brengt de acidotische werking van dergelijke silages toch mee, dat men af en toe met een lakmoespapiertje moet nagaan of de urine van de koeien ook zuur wordt en, als dit wel het geval is,
moet men basen bijvoeren.
Verder moet men bij het ensileren met zuur voorzichtig zijn, daar het zuur
de kleren kan aantasten, waardoor het gebruik van gummilaarzen voor de
personen, die in de silo staan, noodzakelijk wordt.
Het gevaar voor de kleren is de oorzaak geweest, dat er preparaten op de
markt zijn gebracht als Dusariet en Biosil, waarin zwavelzuur geabsorbeerd
werd aan houtskool en zo in droge toestand gestrooid kon worden. Wij hebben
ook een proef met Biosil genomen. Doordat dit product 60 % zwavelzuur bevatte was het erg hygroscopisch en het liet zich daarom niet goed uitstrooien.
Daar Dusariet slechts 20 % zwavelzuur bevat, is dit niet hygroscopisch. Deze
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beide methodes, die in principe niet van de andere mineraalzuurmethodes
verschillen, hebben in ons land echter niet veel opgang genomen, waarschijnlijk ook om de hoge prijs.
2. ORGANISCHE ZUREN. I n de laatste jaren voor de oorlog werd in Duitsland bij de conservering van groenvoeder veel gebruik gemaakt van mierenzuur. Omstreeks 193Ö kwam dit ook in ons land op de markt onder de naam
van Formasil.
Volgens de gebruiksaanwijzing zouden de hoeveelheden mierenzuur, die
voor het ensileren nodig waren, veel kleiner kunnen zijn dan die van mineraalzuur. Bijgevolg zou men aan mierenzuur een specifieke ensileringswerking
moeten toeschrijven, tenminste als het ensileren met deze kleine hoeveelheden
mierenzuur ook een goed resultaat gaven. Dadelijk zijn verschillende ensileringsproeven met mierenzuur genomen in vergelijking met A.I.V.-zuur. Bij
deze proeven werden verschillende hoeveelheden mierenzuur toegevoegd, terwijl tevens werd nagegaan, of mierenzuursilage ook een acidotische werking
uitoefende. Dit laatste bleek, zowel uit proeven met hamels als met melkkoeien, niet het geval te zijn. Deze silage behoeft men dus niet te neutraliseren,
wat ongetwijfeld een voordeel is boven het mineraalzuur. Noch bij onze
proeven, noch bij die van het C L L . O . werd echter iets gevonden, dat wees
op een specifiek ensileringseffect van mierenzuur. Het is dus in tegenstelling
met de Duitse gegevens, noodzakelijk om bij het ensileren evenveel mierenzuur toe te voegen als A.I.V.-zuur.
Bij een goed geslaagde mierenzuursilage vonden we een drogestofverlies van
12 %, van de verteerbare eiwitachtige stof ging 28 % en van de zetmeelwaarde 15 % verloren; dus ongeveer evenveel als bij een goed geslaagde
A.I.V.-silage, behalve misschien een iets groter eiwitverlies. Daar de prijs van
mierenzuur toen echter driemaal zo hoog was als die van A.I.V.-zuur was inkuiling met mierenzuur in ons land niet economisch.
c. Toevoegingvan voedingsstoffenvoorde melkzuurbacteriën
1. MELASSE. De beste en gemakkelijkst aantastbare voedingsstof voor de
melkzuurbacteriën is suiker. O m d a t het echter in Nederland niet economisch
is suiker toe te voegen, wordt melasse gebruikt, die ongeveer 50 % suiker
bevat. O p deze voedingsbodem ontwikkelen de melkzuurbacteriën zich vlot,
zodat een flinke hoeveelheid melkzuur wordt gevormd, waardoor de silage
zuur wordt. Ten gevolge hiervan krijgen noch de boterzuur- noch de çoli- en
rottingsbacteriën de kans zich te ontwikkelen. Deze melkzuurvorming gaat
door totdat de silage zo zuur wordt, dat ook de melkzuurbacteriën zelf niet
meer kunnen groeien. Dit gebeurt slechts als er voldoende suiker aanwezig is.
I n een dergelijke kuil is geen boterzuurvorming en rotting mogelijk en hij
blijft dus in deze goede toestand bewaard. Dit is wat men op de bacteriologische afdeling een s t a b i e l e s i l a g e heeft genoemd.
Als echter de hoeveelheid suiker te klein is, eindigt de melkzuurvorming
voordat de silage voldoende zuur is en dan krijgen de boterzuurbacteriën
hun kans met alle slechte gevolgen van dien. In dit geval kunnen wij spreken
van een o n s t a b i e l e s i l a g e .
De grens tussen de stabiele en onstabiele silage ligt ongeveer bij een p H
van 4,2.
Bij ensilering met melasse is het dus zaak voldoende suiker toe te voegen.
Aan het proefstation is een aantal proeven genomen om de minimum hoeveel70

heid vast te stellen, die nodig is om nog een geslaagde silage te krijgen met
eiwitrijk herfstgras. Bij deze proeven werden silages gemaakt met 1, met 2 en
met 3 % suiker. De conclussie was, dat minstens 2 % suiker moest worden
toegevoegd. Dit geldt onder de meest gunstige voorwaarden nl. bij niet al te
eiwitrijk gras en in een waterdichte silo, zodat niets van de toegevoegde suiker
voortijdig kan weglopen. Wanneer men niet over een dergelijke waterdichte
silo beschikt, doet men goed 3 % suiker toe te voegen, wat overeenkomt met
6 % melasse.
Enige jaren geleden, werd in een paar waterdichte silo's met melasse geënsileerd. Per 100 kg gras werd besproeid met 71van een oplossing, die verkregen was door menging van gelijke gewichten melasse en water. Dit kwam
overeen met 4,1 kg onverdunde melasse per 100 kg gras. De silages waren
schitterend geslaagd : de gemiddelde p H was ongeveer 4,0, de silage bevatte
practisch geen boterzuur en meer dan 2 % melkzuur, terwijl de eiwitontleding
slechts klein was.
Bij deze silages bedroegen de drogerstof-verliezen slechts 10 %, de verliezen
aan verteerbare eiwitachtige stof 30 % en de zetmeelwaardeverliezen ook
slechts 10 %. Bovendien kon het sap worden opgevangen om aan de koeien
te worden gevoerd door er b.v. de pap mee aan te mengen in plaats van met
water. O p deze manier kan nog een belangrijk deel van wat anders verloren
was gegaan tot zijn recht komen, zodat de verliezen bij een dergelijke inkuiling
wel buitengewoon klein worden.
2. BIETEN OF AARDAPPELEN. Bij de methode van HARDELAND worden bieten
of aardappelen, die met een molen volgens EIRIGH tot pap zijn gemalen, bij
het te ensileren materiaal gevoegd. Een EiRiCH-installatie bestaat uit:
Ie een hakselmachine, waarmee het gras of groenvoer wordt gehakseld;
2e een molen, waarin aardappelen of bieten tot een brei worden gemalen en
3e eenblaasinrichting, waardoor hetgehakselde groenvoer en de brei tezamen
in een siloworden geblazen, zodat deze goed met elkaar worden gemengd.
De bedoeling van de methode is, dat de koolhydraten van de aardappelen
en de bieten de gewenste melkzuurgisting bevorderen.
Van bacteriologisch standpunt bekeken is het echter niet juist om bieten en
aardappelen als volkomen gelijkwaardig te beschouwen. De suiker uit de
b i e t e n zal voor de melkzuurbacteriën een goede voedingsbodem vormen.
Het ensileren met fijngemalen suikerbieten verschilt in principe dus in geen
enkel opzicht van de melassemethode. Maar ook bij het inkuilen met suikerbieten zal men er zorg voor moeten dragen, dat de totaal toegevoegde hoeveelheid suiker voldoende is, dus minstens 2 %.
Het rauwe a a r d a p p e l z e t m e e l is veel moeilijker aantastbaar voor de
melkzuurbacteriën. Dit bleek ook bij een proef, die een paar j a a r geleden
werd genomen met gras, dat werd geënsileerd onder toevoeging van 4 % aardappelmeel. Het resultaat van deze inkuiling was slecht: de gemiddelde p H
was 5,0, het percentage boterzuur 1,3 % en dat aan melkzuur maar 0,2 %,
terwijl bovendien de eiwitafbraak vrij groot was. Het is nog een open vraag
in hoever fijngewreven aardappelen in staat zijn een gunstige conserverende
werking uit te oefenen. Daar op het proefstation echter niet over een installatie
van EIRIGH beschikt wordt, waren we tot nog toe niet in staat geweest om zelf
de methode HARDELAND te proberen, nu juist deze herfst is er een proef mede
genomen.
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3. ZuiVELAFVALPRODUGTEN. In hetjaar 1935 stond het probleem, in hoever
de toevoeging van wei, karnemelk en dergelijke een gunstig ensileringseffect
heeft, in ons land in landbouwkringen in het middelpunt der belangstelling.
O m een inzicht in dit probleem te krijgen zijn in Hoorn verschillende
proeven genomen, terwijl ter aanvulling van het onderzoek een groot aantal
monsters uit de practijk werden onderzocht.
Theoretisch zou een gunstig effect van een toevoeging van zure wei aan 3
factoren kunnen worden toegeschreven, nl. Ie aan de toevoeging van zuur,
2e de enting met melkzuurbacteriën en 3e het suikergehalte van de wei.
Uit de proefnemingen van de Bacteriologische Afdeling bleek, dat de hoeveelheid zuur in wei practisch van geen belang was.
Wat de tweede factor betreft, zou een enting met sterke melkzuurbacteriën
van nut kunnen zijn om de melkzuurvorming zo snel mogelijk te doen verlopen en de werking van verkeerde bacteriën zo snel mogelijk te onderdrukken.
Nu zijn er echter ook van melkzuurbacteriën verschillende soorten en wei
bevat juist die soorten, die van weinig nut zijn voor het ensileren, omdat ze
niet voldoende zuur produceren. Bovendien bevat gras een overvloed van melkzuurbacteriën, zodat de toevoeging van wei uit het oogpunt van enting met
melkzuurbacteriën, practisch geen betekenis heeft.
Bijgevolg zou een eventueel gunstige werking van toevoeging van zuivelafvalproducten bij de silagebereiding, vrijwel alleen moeten komen van de
toevoeging van suiker.
De kwaliteit van de silages van het proefstation met toevoeging van 10 %
en 15 % wei, was erg slecht. Ook de enquête over weisilages uit de practijk,
gaf aan, dat zeer onvoldoende resultaten werden bereikt. Het gras, zoals wij
dat hier in Nederland hebben, bleek niet geschikt om met wei te worden ingekuild.
Dit resultaat was precies in overeenstemming met wat wij er van hadden
verwacht, omdat wei in het allergunstigste geval ongeveer 5 % melksuiker
bevat en van een toevoeging van zo weinig suiker kan geen goed resultaat
worden verwacht. O m op deze manier 3 % suiker aan het gras toe te voegen,
zouden we niet minder dan 60 1wei moeten toevoegen per 100 kg gras en dit
is practisch niet uitvoerbaar of de wei zou van te voren aanzienlijk moeten
worden ingedampt. Dat het in dat geval mogelijk was een geslaagde silage
te maken, konden we demonstreren met een proef. In de herfst van 1946
maakten we een silage met weipoeder en wel met 4 %. Daar de weipoeder
ongeveer 71 % lactose bevatte, voegden we op deze manier dus ruim 2,8 %
suiker toe. Het resultaat van deze inkuiling was goed : de gemiddelde p H was
4,1 en het melkzuurgehalte hoog (ongeveer 1,8 % ) , terwijl de eiwitafbraak niet
groot was. Alleen bevatte de silage nog iets boterzuur, nl. ongeveer 0,3 %.
Men kan weipoeder als ensileringsmiddel het beste vergelijken met melasse,
echter met dit voorbehoud, dat melasse 50 % suiker bevat tegen weipoeder
70 %. Bijgevolg zal de prijs van weipoeder nietveelmeer dan 1,4 Xdie van melasse mogen bedragen. Voor inkuilingsdoeleinden zal het echter niet nodig
zijn, de wei geheel tot poeder in te dampen; er zou nl. met een ingedikt product met 30 % suiker kunnen worden volstaan en dit zou dus ongeveer 0,6 X
de prijs van melasse mogen bedragen.
Er is echter nog een andere manier om wei te benutten voor het ensileren:
bij de melassemethode zou men nl. met wei kunnen verdunnen in plaats van met
water, waardoor de hoeveelheid melasse iets zou kunnen worden verminderd.
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4. VAST KOOLZUUR. Dit vaste koolzuur, dat in de vorm van staven in speciale vaten verpakt in de handel wordt gebracht, wordt vlak voordat men het
gebruikt, wat fijngeklopt en dan in de silo gestrooid, waar het natuurlijk
dadelijk gaat verdampen. Zoals in het begin al is gezegd, gaat bij de
meeste inkuilingsmethodes de ademhaling van de nog levende planten nog
een tijdje door, totdat de aanwezige lucht is verbruikt, waarna de planten
doodgaan. Bij inkuiling met vast koolzuur echter wordt de aanwezige lucht
dadelijk door de koolzuur verdrongen, zodat de ademhaling direct wordt
stopgezet, waardoor de verliezen, die dientengevolge zouden ontstaan, achterwege blijven.
Daar anders tengevolge van deze ademhaling de temperatuur in de kuil
iets oploopt, blijft nu de temperatuursverhoging achterwege,j a daalt de temperatuur zelfs nog iets door de verdamping van het vaste koolzuur. I n de laatste
jaren werden op het proefstation enkele ensileringsproeven genomen met vast
koolzuur. Bij deze proeven werd gevonden, dat de toevoeging van 1 % koolzuur de temperatuur in de silage ongeveer 3 °G verlaagde. Zo'n gering temperatuursverschil zal geen grote invloed hebben op de groei van de bacteriën.
Bij een andere proefneming, waarbij niet minder dan 4 | % vast koolzuur
werd toegevoegd, lag de temperatuur van de koolzuursilage in de eerste week
tussen 10 en 12 °C, terwijl die van de controle-silage was opgelopen van 18
tot 23 ° C Een dergelijke temperatuursverlaging zal ongetwijfeld wel een gunstig
remmende werking op de ontwikkeling van de bacteriën hebben uitgeoefend.
De prijs van koolzuur is echter zo hoog, dat een dergelijke grote koolzuurtoevoeging nooit economisch verantwoord zal zijn.
Bij een toevoeging van 1% vast koolzuur zal de gunstige werking vrijwel uitsluitend moeten komen van een snelle luchtverdringing, waardoor, zoals gezegd,
de ademhalingsverliezen zullen worden beperkt. Maar dit alleen is niet voldoende. Als er van de toevoeging geen gunstig conserverende werking uit zou
gaan, dan treden er natuurlijk in de silage dusdanige omzettingen op, dat
dit voordeel later weer volkomen teniet gedaan zou kunnen worden.
Theoretisch kan van de koolzuurtoevoeging wel een gunstig effect uitgaan.
In de eerste plaats oefent koolzuur, hoewel het een erg zwak zuur is, toch
altijd enige zuurmakende werking uit. En in de tweede plaats worden door de
snelle stopzetting van de ademhaling de gemakkelijk omzetbare koolhydraten
van het gras gespaard, die dan weer op hun beurt als voedingsbodem kunnen
dienen van de melkzuurbacteriën. Dit is dan ook de reden, dat wij vast koolzuur onder dit hoofdstuk hebben opgenomen. Hoe groot een dergelijke
gunstig-conserverende werking zal zijn, zal door verdere proefnemingen nog
moeten worden uitgemaakt; wel waren bij onze proefnemingen de verliezen
geringer dan bij de contrôlesilages zonder toevoeging.
5. VITASAN. Vitasan is een preparaat, dat bestaat uit een mengsel van
zouten, waarvan volgens de patentaanvragen van belang zouden zijn fosfaten, ammoniumzouten en een oxyderend werkende verbinding. De groei van
de melkzuurbacteriën zou bevorderd worden door de fosfaten, terwijl de
oxyderend werkende verbinding, b.v. kaliumbromaat, de eiwitafbraak zou
tegen gaan. Bovendien zou Vitasan zgn. spoorelementen bevatten, die volgens
de uitvinders in staat zouden zijn de bacteriegroei in de silage zodanig te
beinvloeden, dat het eiwit zoveel mogelijk gespaard blijft en weinig of geen
boterzuur gevormd wordt, terwijl de vorming van melkzuur bevorderd zou
worden. Volgens deze octrooi-aanvragen zou de werking van Vitasan-toe
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voeging dus voornamelijk berusten op een bevordering van de ontwikkeling
van demelkzuurbacterièn. Ditisdanook dereden, waarom wij deze methode
maar onder deze rubriek hebben gezet, hoewel vantoevoeging van voedingsstoffen voor de melkzuurbacterièn geen sprake is.
In demeeste gevallen zalhetgras echter zelf wel voldoende fosfaat en spoorelementen bevatten, want ookzonder de toevoeging vanVitasan beginnen de
melkzuurbacterièn zich vlot in de plantensappen te ontwikkelen. Daarnaast
gaat van Vitasan een bufferende werking uit, waardoor het, volgens de uitvinders, van weinig belang zou zijn, dat er boterzuur zou worden gevormd,
omdat er toch geen rotting op zou volgen.
O m deze theorie te steunen, hebben deuitvinders enverkopers van Vitasan
enkele gunstige resultaten van ensileringsproeven met Vitasan gepubliceerd.
Hier tegenover heeft het C.I.L.O. te Wageningen de zeer ongunstige conclusie geplaatst, dat ensilering met Vitasan hetzelfde resultaat geeft als ensilering zonder enige toevoeging. Deze conclusie isgebaseerd opeigen ensileringsproeven met Vitasan en op een enquête over silages in de practijk. Dit isde
aanleiding geweest tot een nogal hevige strijd in landbouwkundige kringen,
met aan de enekant de Vitasanmensen en aan de andere kant het C.I.L.O.
en deLandbouwvoorlichtingsdienst. Het werd daarom van belang uitte maken
of Vitasan een geschikt ensileringsmiddel was en daarom is in Hoorn in de
herfst van 1946 ookeenensileringsproef genomen metVitasan. Bij deze proef
werden twee kleine silo's gevuld metgras, bijdeenewerd Vitasan toegevoegd
en bij de andere niets. Deze laatste diende dus als controle.
Bij elke ensileringsproef, diewenemen, maken westeeds zo'ncontrôlesilage.
Dat dit nodig is,bleek b.v. nogeens weer hetvorige jaar, toen met koolzuur
werd ingekuild. Eerst kwam dekoolzuurkuil open; deze was schitterend, doch
later toen de contrôlekuil open kwam, wasdeze, watpractisch nooit gebeurd,
ook heel goed. Waser nu geen contrôlesilage geweest, danhadmenhet koolzuur alseen goed ensileringsmiddel kunnen opvatten, watn u nogdubieusis.
Bij de Vitasan inkuiling nu waren zowel de Vitasankuil alsde contrôlekuil
erg slecht. Bijbeide lagdep H boven 5,0,hetboterzuurgehalte was hoger dan
het melkzuurgehalte en bij beide kuilen waser een behoorlijke eiwitafbraak
opgetreden. De verliezen aan verteerbare eiwitachtige stof waren bij de
Vitasansilage 67,4% en bij de contrôlesilage 74,5%, dus nog iets hoger.
Hoewel Vitasan de vorming van melkzuur niet heeft bevorderd, heeft zede
vorming vanboterzuur en de eiwitafbraak iets verminderd. Ondanks dat was
de qualiteit vande Vitasansilage slecht. Daarom hebben wijin de herfst van
1947 de proefnemingen metVitasan voortgezet. Ooknu weer werd een Vitasansilage en een contrôlesilage bereid; thans in grotere waterdichte betonsilo's.
Het eindresultaat van deze ensileringen was:
pH

Vitasansilage . . .
Contrôlesilage . .

4,74
4,89

Boterzuur

Melkzuur

%

%

%

NH,-N in % van
de opgeloste
totaal-N

0,48
0,46

1,37
1,66

0,61
0,28

40,4
41,9

Azijnzuur

De Vitasansilage wasiets beter dan de silage zonder enige toevoeging; de
gemiddelde p H wasiets lager, het boterzuurgehalte iets geringer en het melkzuurgehalte hoger. I n het geheel genomen washet verschil echter niet groot
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en de Vitasansilage, ondanks het feit, dat de voorwaarden bijzonder gunstig
waren (droog, eiwitarm gras), niet geslaagd. De verliezen aan verteerbare
eiwitachtige stof bedroegen bij de Vitasansilage gemiddeld 41,2 tegen 43,2 %
bij de controlesilage.
Tevens werd met deze silages een voederproef genomen met 2 groepen, elk
van 12 melkkoeien. I n de hoofdperiode ontving groep I I 20 kg Vitasansilage
en groep I een even grote hoeveelheid controlesilage. De voedering van de
Vitasansilage heeft geen enkel voordeel opgeleverd, noch wat de melk- en
vetproductie, noch wat het levend gewicht betrof. Ook had het geen enkel
effect op de conditie der dieren. Verder bleek ook het carotinegehalte van beide
silages vrijwel hetzelfde te zijn.
Tenslotte mag nog worden gewezen op het gevaar, dat kuilgras in het algemeen oplevert voor de kaasbereiding. Een niet geslaagde silage is niet alleen
erg ongewenst, omdat de eiwitafbraak de voedingswaarde sterk vermindert,
maar ook omdat de onaangename geur een nadelige invloed uitoefent op de
geur en de smaak van de melk en vooral, omdat een groot gevaar ontstaat
voor een sterke besmetting van de melk met lactaatvergistende boterzuurbacteriën, die erg gevaarlijk zijn voor de kaasbereiding. De eerste eis voor een
goed geslaagde silage is, dat de p H er in daalt beneden 4,2. De onderzoekingen
van de bacteriologische afdeling hebben echter aangetoond, dat ook in dergelijke kuilen nog bijna altijd wat boterzuurbacteriën worden gevonden, wat de
silages verdacht maakt voor de kaasbereiding. De reden, dat boterzuurgisting
kan plaats vinden in dergelijke zure kuilen, moet gezocht worden in de laagsgewijze structuur van deze silages. Wanneer men een silage maakt met zuur
of melasse, dan worden deze stoffen niet continu toegevoegd, maar men
brengt eerst een laag gras in de silo en daarop spuit men de vloeistof, die men
toevoegt. Bijgevolg wordt alleen het oppervlak van deze graslaag bevochtigd,
de vloeistof dringt niet direct door tot het binnenste van deze lagen en bijgevolg
wordt daar de silage niet zuur genoeg en kunnen er boterzuurbacteriën blijven
leven.
Voor de bereiding van een boterzuurvrije silage is het daarom nodig het
gras en de toegevoegde stof zorgvuldig te mengen, zodat de silage helemaal
homogeen wordt. Behalve misschien bij de methode HARDELAND, waarbij de
fijngemaakte bieten zonder onderbreking bij het gehakselde gras worden gevoegd, is een dergelijke homogeniteit tot nu toe bij onze silages practisch niet
te bereiken.
De enige manier om de gewenste homogeniteit te krijgen, is de toegevoegde
stof snel naar het binnenste van de laag te laten diffunderen en dat kan alleen
gebeuren door in een waterdichte silo de toevoeging in zoveel water op te
lossen, dat in een paar dagen tijd de hele silage juist onder de vloeistof komt
te staan.
Deze methode is door de Bacteriologische afdeling eens bij een proef toegepast. Er werd toen in een waterdichte silo per 100 kg gras ongeveer 151
25 % suikeroplossing toegevoegd (dit had natuurlijk ook een verdunde melasseoplossing kunnen zijn) en het resultaat was zeer bevredigend. De bovenste
laag, die niet onder de vloeistof had gestaan, was niet boterzuurvrij, maar de
rest was in orde. Deze bevatte nog iets boterzuurbacteriën, maar van een
soort, die niet gevaarlijk was voor de kaasbereiding.
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