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ONDERZOEK NAAR DE VOEDERWAARDE VAN
NEDERLANDSCHE HOOISOORTEN EN NAAR HUN
INVLOED OP DE EIWIT-, KALK- EN PHOSPHORSTOFWISSELING BIJ JONGE RUNDEREN
DOOE

E. B R O U W E R en N . D. D I J K S T R A
(Ingezonden 16 Juli 1938)
I.

INLEIDING

I n 1931, 1932 en 1933 werd in samenwerking met het Centraal Veevoederbureau een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de .samenstelling van
verschillende typische Nederlandsche hooisoorten, geteeld op oude graslanden
en bestemd voor rundveevoeding. Behalve monsters van het versehe gras
en van den grond, o m v a t t e dit onderzoek 57 hooimonsters. Van een negental
uitgezochte soorten, dateerende uit de jaren 1931 en 1932, werden ten
behoeve van de physiologische afdeeling van dit station flinke hoeveelheden gereserveerd om de verteerbaarheid met behulp van levende dieren
te kunnen onderzoeken. Als voorwaarde was gesteld, d a t dit hooi in alle
opzichten als normaal kon worden beschouwd, terwijl de winning en
bewaring onder gunstige omstandigheden (b. v. weinig of geen regen en geen
overmatigen broei) moesten hebben plaats gevonden.
H e t onderzoek werd niet, zooals gewoonlijk, verricht met behulp van
schapen, maar met jonge stieren. Weliswaar worden de proeven daardoor
zeer veel moeilijker en bewerkelijker; wij overwogen echter, d a t de uitkomsten
op de voeding van het rund van toepassing moesten zijn; ook wisten wij, d a t
er meermalen kleinere of grootere verschillen tusschen het verteringsvermogen
van rund en schaap zijn waargenomen. Natuurlijk hadden wij nog liever met
vrouwelijke dan met mannelijke runderen gewerkt. D a t dit niet is geschied,
vindt eenerzijds zijn oorzaak hierin, d a t het afzonderlijk opvangen van mest
en urine bij vrouwelijke dieren bezwaarlijk is, hetgeen gemakkelijk tot fouten
aanleiding kan geven, terwijl anderzijds weinig of geen verschil tusschen het
verteringsvermogen der geslachten mag worden verwacht. Wellicht hadden
wij het ons nog iets gemakkelijker kunnen maken door met ossen in plaats van
met stieren te werken. Naar men ons elders evenwel mededeelde, is de eetlust
van de laatste veelal beter en een goede eetlust is uit den aard der zaak een
allereerste voorwaarde voor dergelijke experimenten.
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Ofschoon het bij deze proeven voornamelijk om de verteerbaarheidsbepalingen te doen was, overwogen wij voorts, dat wij vermoedelijk omtrent
de voederwaarde van het te onderzoeken materiaal een nog aanmerkelijk beter
inzicht zouden kunnen krijgen, indien tevens zou worden nagegaan, hoeveel
eiwit, kalk en phosphor door de proefdieren werd aangezet. Was het voor het
onderzoek van de verteerbaarheid voldoende om voeder en mest quantitatief
op te vangen en te analyseeren, voor het nagaan van den aanzet was het
noodzakelijk, dat bovendien de hoeveelheden drinkwater en urine werden
bepaald en onderzocht, hetgeen een belangrijke, maar geenszins onoverkomelijke uitbreiding van het werk beteekende.

II.

T E C H N I E K VAN HET V E R T E E R B A A R H E I D S EN
STOFWISSELINGSONDERZOEK

Het beginsel, waarop de verteerbaarheidsbepalingen berusten, is uiterst
eenvoudig. Immers, men heeft slechts te bepalen de hoeveelheden droge stof
en droge-stof-bestanddeelen, welke in een zeker tijdsinterval worden opgenomen, alsook die, welke in den mest worden uitgescheiden, om de verlangde
verteringscoëfficienten zonder meer te kunnen berekenen. Neemt een stier
b. v. in het hooi per dag 1000 g eiwit op en geeft hij in den mest 450 g weer af,
dan is er derhalve 550 g van de 1000 g door den d a r mwand opgenomen, of
55 % ; de verteringscoëfficient is dan ook 55. De moeilijkheid dezer proeven
schuilt derhalve niet in het beginsel, waarop zij berusten, maar in de voortdurende zorg, waarmede de proefdieren en de werkzaamheden moeten worden
omringd, wil men van betrouwbare uitkomsten verzekerd zijn.
Ditzelfde geldt voor den eiwit- (stikstof-), kalk- en phosphoraanzet of
zooals men ook zegt de eiwit- (stikstof-), kalk- en phosphor&a/awsew. Deze
worden berekend door de per dag in mest + urine gevonden hoeveelheden N,
CaO en P 3 0 5 af te trekken van die in voedsel + drinkwater. Uiteraard komt
men hierbij niet steeds tot positieve verschillen, dus ook niet steeds tot positieve balansen; er kan nl. in plaats van een aanzet ook een verlies aan N, kalk
enz. intreden. In dit geval noemt men de balansen negatief. Is er noch aanzet
noch verlies, dan spreekt men van stikstof-, kalk- of phosphorevenwicht.
Zooals bekend worden de eiwitbalansen uit de stikstofbalansen berekend door
vermenigvuldiging met 6,25.
Wij zullen nu allereerst de door ons gevolgde werkwijze nader omschrijven.
Proefdieren. Bij de eerste drie, door ons in het voorjaar van 1932 onderzochte hooisoorten (V 3, V 4 en V 5), dienden als proefdieren de stieren W
( ± 590 kg), J p (;£ 450 kg) en J b ( i 310 kg). Bij het onderzoek van de volgende
drie hooisoorten (V 8, V 10 en V 11), dat in het voorjaar van 1933 werd inge(2) C 202
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steld, werd slechts gebruik gemaakt van twee dieren, nl. J p ( ^ 490 kg) en
J b (± 470 kg). Bij de verteringsproeven, genomen in den herfst van 1933,
met de laatste drie hooisoorten (V 12, V 13 en V 14), gebruikten wij wederom
drie stieren, nl. J p ( ^ 580 kg), J b ( ^ 560 kg) en H ( ^ 410 kg). Om mogelijke
individuëele verschillen uit te schakelen werd dus bij het onderzoek van alle
9 hooisoorten steeds gebruik gemaakt van dezelfde twee stieren J p en J b ,
waaraan dan in sommige perioden nog een derde stier (W of H) werd toegevoegd. De proefdieren werden vóór den aanvang en na het eind van elke
hoofdperiode gewogen.
Proefperioden. Iedere verteringsproof bestond uit een hoofdperiode van
10 dagen (in twee gevallen 14 dagen, nl. bij V 5 voor de stieren W en J b ) ,
voorafgegaan door een voorperiode van 7 à 10 dagen. Aldus werden voor de
meeste hooisoorten drie proeven (elke proef met één stier) genomen. Bij die
proeven, waarbij slechts gebruik werd gemaakt van twee proefdieren, werd,
wanneer de hoeveelheid hooi dit toeliet (V 10 en V 11), de hoofdperiode verdubbeld, zoodat hier met eiken stier twee stellen verteringscoëfficienten
werden bepaald en met beide dieren samen dus vier. Voor elk der hooisoorten
bepaalden wij dus, op één uitzondering na, drie of vier stellen verteringscoëfficienten. De overeenstemming tusschen de op elk der hooisoorten betrekking hebbende overeenkomstige cijfers kon bijna steeds goed, meestal
zelfs zeer goed worden genoemd, zoodat wij onze uitkomsten als betrouwbaar
meenen te mogen beschouwen.
Behandeling van het hooi. Bij het hooi waren alle maatregelen er op gericht
om a. den dieren dag aan dag gelijke hoeveelheden droge stof en droge-stofbestanddeelen toe te dienen en b. betrouwbare monsters te krijgen. Hiervoor
werd het hooi machinaal gehakseld. H e t haksel was echter nog zóó inhomogeen,
d a t het bij wijze van tweede maatregel door zeven in drie gedeelten werd
gesplitst: een grof gedeelte, een middelfijn gedeelte en een fijn gedeelte,
waarvan de eerste twee, na elk voor zich zorgvuldig gemengd te zijn, als voldoende homogeen werden beschouwd om aan de gestelde eischen te kunnen
voldoen. De kleinere derde fractie (fijn), die veel zand en hooizaad bevatte, en
bovendien nog tamelijk inhomogeen was, werd verder niet gebruikt.
Van de beide andere gedeelten (grof en middelfijn) werden voor elke dagportie aliquote deelen in papieren zakken afgewogen, waarbij de totale dagportie voor eiken stier zóó groot werd genomen, dat er geen of slechts geringe
resten van overbleven. Om een störenden invloed van de dagelijksche schommelingen van het vochtgehalte in het hooi (als gevolg van de wisselende vochtigheid der lucht) uit te schakelen, werden alle voor de hoofdperiode van een
proef bestemde dagporties op één dag afgewogen, waarbij het grove en het
middelfijne gedeelte afzonderlijk en meestal ieder in duplo werden bemonsterd.
(3) C 203

