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-1I VOORWOORD
Vanl6totenmet26september1958werd eenstudiereisnaarEngeland
enSchotland gemaakt,méthetdoelinhetbijzonder devolgende onderwerpen
tebestuderen:;.•.
•-..•
1.'Destofwisselingvandemacro-elementen,vooralwatbetreftmagnesiumen
calcium,inverbandmethetvoorkomenvanhypomagnesaemieenkopziekte
..bijrunderen
2.Debeïnvloedingvandeminerale;samenstellingvanhetgrasdoorbemesting
3.Beweidingsproeven inverbandmetdevetweiderijenmethetoptredenvan
kopziekte
4.De stofwisselingvansporenelementen,inhetbijzondervankoper,inverbandmetkopergebrek,bijrunderen
Aandereiswerddeelgenomendoor:
Dr.W.B.Deijs
HoofdvandeafdelingScheikundevanhet Instituut
voorBiologischenScheikundigOnderzoekvanLandbouwgewassenteWageningen
Dr. Th.deGroot
teWageningen.Wetenschappelijkmedewerkervanhet
LandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststof
fen-Industrie
A.Kemp
Landbouwkundigmedewerker vanhet InstituutvoorBiologisch enScheikundigOnderzoek van Landbouwgewassen
teWageningen
Dankzijdezeergoedevoorbereiding doordeLandbouwattaché,Dr.Tj.
Bakker teLonden,heeft dezereis,hoewel tamelijkgecomprimeerd,zeergoed
aanhetgesteldedoelbeantwoord. Opallebezochte institutenwerdhetteam
opzeerprettigewijzeontvangen.Steedsheeftmenzichdémoeite getroost
indekorte tijd,diebeschikbaarwas,eengoedoverzicht tegevenvande
resultaten endeverdereplannenbetreffende devooronsbelangrijkeonderzoekingen.
II OVERZICHTVANDEREIS
Achtereenvolgenswerdendevolgendeinstitutenenproefstationsbezocht,
waarbijvangedachtengewisseldwerdmetdedaarbijgenoemdeonderzoekers:
1.National Institute forResearchinDairying,Shinfleld,nr.Reading
Dr.S.J.Rowland,Dr.N.J.Head,Mr.C.Line,Dr.J.F.A.RookandMr.J.A.
Irvine. :
2. TheGrasslandResearch Institute,Hurley,nr.Maidenhead,Berkshire
Mr.T.E.Williams,Mr.J.0.Green,Mr.W.P,Raymond enMr.J.C.Tayler.

- 23.SchoolafAgriculture,King's College,NewCastle-upon-Tyne
Mr.BrynmorThomas,Mr.F.Hunter,Mr.E..Crompton,Mr.A.Thompson,
Prof.Walker enMr.Saunders (ProefboerderijCocklepark).
^.TheHannahDairyResearch Institute,Klrkhlll,nr.Ayr
Dr.J.A.B.Smith,Dr.J.D.Findley,Dr.M.E.Castle,Mr.D.Reid,Mr.
J.N.Watson enDr.K.L.Blaxter,
5.TheMacàulayInstitute forSoilResearch,Craigiebuckler,Aberdeen
,Dr.R.L.Mitchell,Dr.E.G.Williams,Dr.J*W.S.ReithenDr..P.C.De
Koek.
6.TheRowettResearch'Institute,Bucksburn,Aberdeenshire
Dr.J.Davidson,Dr.C F . Mills,Dr.R.Hill,Dr.A.Dobson,Mr.I.F.
Duthie,Dr.R.N.B.Kay,Mr.J.E. Storry,Mr.J.L.Corbett,Mr.^I.A.Mc
K.Lucas,Mr.J.F.D.GreenhalghenDr.Margaret I.Chalmers.
7.CentralVeterinaryLaboratory,NewHaw;,Weybridge,Surrey
MissGwynethLewis.•
8.Opdelaatste dagvanhetverblijf inEngelandwerdopdeNederlandse
AmbassadeteLondennogeenbespreking gevoerdmetDr.S.Bartlett,
dietotvoorkortverbondenwasaanhetNational Institute forResearch
inDairying teShinfleld.
III NATIONALINSTITUTEFORRESEARCHINDAIRYING,SHINFIELD
III.1Demagnesiumstofwisseling inverbandmethypomagnesaemieenkopzielte
•" •• Naontvangen tezijndoorMr.IRVINE,dieeenalgemeenoverzicht
gafvandewerkzaamhedenvanhet Instituut,hadvervolgenseenonderhoudplaatsmeteenaantalaanditInstituutverbondenonderzoekers.
AllereerstgafDr.ROOKeenuitvoerigoverzichtvandetotnu
toeverrichte onderzoekingenophetgebiedvandehypomagnesaemie en
kopziekte.
IndeJaren1952totenmet1956hadmenbeweidingsproevenuitgevoerd,waarbijdeinvloedvandebotanische samenstellingvanhet
grasbestand,zwareenlichtebemestingenmetstikstof,magnesiumbemestingenenzware enlichtekalibemestingen ophetmagnesiumgehalte
vanhetbloedserumbijmelkkoeienwerdenbestudeerd+
Alseerste conclusieuitdezeproefnemingenwerdmedegedeeld,
datbijalle dierennadeovergangvanstalnaarweide eendaling
optreedtvandeserummagnesiumgehalten,dochdatdematevandaling
o.a. doorbovengenoemde factorenwordtbeïnvloed. Alsgrensvooreen
normaal-subnormaalmagnesiumgehalte inhetbloedserumwordtinShinfield aangehouden1,8-2,0mgper100cc.Klinische verschijnselen

- o -

vankopziektewerdenpaswaargenomenwanneer ditgehalte totbeneden
0,8mg %wasgedaald. (SJOLLEMAIsvanmening,datzeerzeldenklinischeverschijnselenvankopziekte optredenbijgehaltenboven1,0
mg fa. }InverbandmethétvoorgaandeweesDr.ROOKookopdeeventu--,eleinvloedvaninhetlichaamopgeslagenMg.
Hijisvanmening,datereenverband bestaat tussenhetniveau
vanhetmagnesiumgehalte vanhetbloedserum derdieren juistvoorhet
i n d e weidegaanendematevanhypomagnesaemie,welke eventueel in
deweidevolgt.
Het hogere serummagnesiumgehalteaanhet eindevandestalperiodezoukunnenwijzenopeengrotereMg-voorraad inhetlichaamdie,
aldusDr,ROOKhetoptredenvanhypomagnesaemiemisschienvooreen
korte tijd (enkeledagen)zoukunnentegengaan.Overigens ismenechtervanmening,datdekoeweinigmagnesiumkanmobiliserenendatdit
speciaalgeldtvooruitgegroeide dierenwaarbijdeossificatie tot
stilstand isgekomen.Ditzoueenverklaringkunnenzijnvoorhetfett,
datin 'talgemeenvaarzen,diedusnognietvolgroeid zijn,minder
gevoeligzijnvoorkopziekte danouderekoeien,omdatvaarzengemakkelijkerMguithetgeraamte zoudenkunnenputten.
Vervolgens werdonsdoorDr.ROOK-medegedeeld,datuiteenproef
inShinfield.wasgebleken,dathypomagnesaemienietdirect afhankelijk
behoeft tezijnvaneenandereomgevingwaarindedierenverkeren.Men
voerdenl. aanmelkkoeienopstalgrasvaneenweide,waarintegelijkertijd andere dierengraasden.Demagnesiumgehalten vanhetbloedserumwarenalsvolgt:
Indeweide
2,3;2,2;1,7;1,0; 0,6; 0,6rag/lOOml
Opstal
2,2;1,2;1,0;0,6; 0,5;0,4mg/lOOjal
Hijverteldeonsverder,datuitbeweidingsproevenwasgebleken,
datdekansophetoptredenvanhypomagnesaemiewordt vergrootdoor:
a.Bemestingvanhetgraslandmet zwavelzure ammoniak ofkalkammonsalpeter
b.BemestingmetKSO.
2 4
Verderzouineenklaverrijk bestand dekansophetoptredenvan
hypomagnesaemiemindergrootzijndanineenklaverloos bestand.Eveneensresulteertdebemestingmetmagnesiumhoudendemeststoffen inhogereserummagnesiumgehaltenbijdedieren.Alsbijzonderheidwerdnog
meegedeeld,datmendeindrukhad,dateenmagnesiurabemestingvande
weidedeklavergroeikanstimuleren.
Tenaanzienvandefeitelijke oorzakenvanhetoptredenvanhypomagnesaemie ismeninShinfieldvanmening,datdehoeveelheidopge-

- u-nomenmagnesiumuithetgraseenbelangrijkerolspeelt,maardat
verder defactoren,diedebeschikbaarheid vanhetmagnesiumuithet
voedselbeïnvloeden,inditverbanddenodige aandachtverdienen.
Menverstaatonder debeschikbarehoeveelheidmagnesium,hetdoorhet
dieropgenomenmagnesium,datnietuitgescheidenwordt indefaeces,
endatdusbeschikbaar is (available)vooruitscheiding,indemelk
enretentie inhetlichaam.Deuitgescheidenhoeveelheidmagnesium
indeurinewordtbeschouwd alseenoverschot.Watdehoeveelheid
opgenomenmagnesiumbetreft ismenvanmening,datdezeuitwintervoederrantsoenenover 'talgemeenvoldoende is.Uitproevenbleek
nl. datbijdezerantsoenen20-30gramMgper dierperdagwerdopgenomen.Debeschikbaarheid vanhetmagnesium bedroeggewoonlijk
20-^0$inrantsoenenbestaandeuithooi,kuilgrasenkrachtvoeder.
Inéénrantsoenwerd eenbeschikbaarheid vanslechts 3%gevondenen
menbracht ditInverbandmethetzeerhogeruw-eiwitgehalte.DeMgopnameuiteengrasrantsoenwasinShinfield aanzienlijk lager,nl.
10-15gMgperdierperdagmet eeneveneensbelangrijk lagerebeschikbaarheid vanhetMg,nl.10-20$.Menisdan.ookvanmening,dat
demagnesiumbehoeftevanmelkkoeiennietaltijdwordtgedekt,wanneer
uitsluitend,graswordtverstrekt.
Dr.ROOKgingvervolgensInopdefactorendiedebeschikbaarheidvanhetmagnesiumbeïnvloeden.Tenaanzienhiervanwashijzeer
positiefover deongunstige invloedvaneenbemestingvanhetgraslandmetzwavelzure ammoniakofkalkammonsalpeter.Hetgrasvandeze
percelenveroorzaakte eenaanzienlijkgrotereNH.-ontwikkeling inde
pensdanhetgrasvanonbemeste ofmetKSO.bemestepercelen.
Somswerd zelfsNH aangetoond inhetperiferebloed.Experimenteelwerdgevonden,datbijkoeienopwintervoerhetSerummagnesiumgehalteinachtdagentijdsvan2,0mgper100ml totbeneden 1,0
daaldedoortoedieningvanML-lonenviaeenpensfistel.Tijdensdeze
proefbedroegdehoeveelheid'OpgenomenMg15-l8gperdag.NastopzettingderNH-toediening steeghetserummagnesiumgehalteweer.Hoeweleenverklaringvoor ditverschijnselnognietkanwordengegeven,
zietmenindegrotereNHu-ontwikkelingindepenseenfactor,die
debeschikbaarheid vanhettoegediendeMgongunstigbeïnvloed.
Naar aanleidingvanpublikatlesuitNederlandwerd eveneens
opaanwintervoerrantsoenextraKalsKClindemaaggebracht,Bij
50O-7OOgKClperdierperdagdaaldendeserumraagneslumgehalten
totzelfs0,5mgper100ml.Wanneer hetrantsoenweinigMgbevat,
zodatbv.perdag12a15gwordtopgenomen,dankanmenhypomagne-

-5saemieopwekkenmeteenlageredoseringKCl.Werd.deKCl-toedieninggestaakt,danwerdendeserummagnesiumgehalten spoedigweernormaal.Duidelijkwerdgesteld,datdeinvloed vanKophetseruramagnesiumgehalte
eenkwestie isvanbeschikbaarheid, dieduszoweldoorKalsdoorNH,
nadeligzouwordenbeïnvloed.Menheeftbovendiendeindruk,datdebeschikbaarheidvanMginverschillende grassennietgelijkis.
Inverbandmetdebestuderingvande feitelijke oorzakenvanhet
optredenvanhypomagnesaemieenkopzlekteachtteDr.ROOKdevolgende
puntenbelangrijk:
a.DehoeveelheidMgdiemethetvoederwordt toegediend endebeschikbaarheidhiervanvoorhetdier.
b.Denadelige.beïnvloedingvandezebeschikbaarheid doorKenNH.
c.Individuelegevoeligheidvande.dieren.
Wathetlaatstepuntbetreftwordtgedachtaanverschillen inresorptievermogenendeinvloedvandeproduktiviteit,hoewelinShinfieldgeenverbandwerdgevonden tussenmelkproduktieenhetMg-gehalte
vanhetbloedserum.
Opinstigatie van NederlandseonderzoekingenheeftmeninShinfieldverschillende correlatieberekeningenuitgevoerd tussendeminerale samenstellingvanhetgrasenhetmagneslumgehalte vanhetbloedserum.Over•':-'.talgemeenwarende correlatiecoëfficiënten laagende
enige factordiehet.nogenigszins deed,was deverhoudingEA=CA+Mg
- P.Lagerewaarden.voorEA (aardalkali alkalicitelt)gingensamenmet
lagereserummagnesiumgehalten.DatgeenredelijkverbandïnetdeverhoudingK/Ca+.Mg;:w©rdgevonden zouvolgens deonderzoekersinShlnfield
misschienkunnenwordenverklaarduithetlagereK-gehalte vanhetgras,
datophunpr.oefweidenwerdgevonden.
Tenslotte.brachtDr.HEADverslaguitvaneenbeweidingsproefop
tweebedrijvenmetieder50melkkoeien.Opdezebedrijvenwerden5
groepenvanelk10dierensamengesteld,welkeindeweidealsvolgt
werdenbijgevoederd::
ExtraMginkoekjes
Groep 1
ii
2
VitamineD
H
3 ExtraMgIngegevenmetmelasse
H
4
Controle
» 5
Lijnzaad
Deproefduurdeintotaal5wekenentweemaalperweekwerden
bloedmonstersgenomen,waarindeMg-gehaltenwerdenbepaald.
Opbeidebedrijvenblekenvrijgroteindividuele verschillen tussendedierentebestaan.Vooralindecontrolegroepkwamditduidelijk

-6totuitdrukking.ZowelhetverstrekkenvanvitamineD alslijnzaad
had.zeer..weinigeffectopdeserummagnesiumgehalten, alwasmengeneigdaanhetlijnzaadeenietsgroterewaarde toetekennendanaan
de,vitamineD.De.besteresultatenboektemenmethet extraverstrakkenvanMgOvolgensbeidemethoden.
Alseenvoudigste maatregel tervoorkoming vanhypomagnesaemie
noemdeDr.HEADhetperostoedienenvanextraMgO.De bemesting
vanhetgraslandmetmagnesiumboodvolgenshemweinigperspectief,
daardetoegediendehoeveelhedenmagnesium zeergrootmoestenzijn
omeffecttesorteren.Opeenbedrijfwaarnu3jaarachtereenzowelopbouwland alsopgraslandmengmeatstoffenwerdengebruikt
met Wfo MgO,was totnutoegeeninvloedopdeserummagnesiumgehaltenderdieren teconstateren.

,

Nadatvanonzezijdeeenkorteuiteenzettingwasgegevenover
deresultatenvandebeweidingsproeven,welkeophetI.B.S.werden
genomen,bleek dat-deze,Inhogemateovereenstemden met diewelke
inShinfleldwerdenbereikt.
Opdelaatste dagvanonsverblijf inEngeland enSchotland
hebbenwijnogdegelegenheidgehadinLondenenige tijdvangedachten tewisselenmetDr.BARTLETT,DaarveelvanhetgeenDr.
BARTLETTverteldereedsinhetvoorgaandewerdvermeld,kunnenwe
hieroverkortzijn.Vanonzezijdewerddevraaggesteldhoehet
verklaard zoukunnenwordendateenhoogN-gehaltevanhetrantsoen
debeschikbaarheid vanhetMgongunstig zoubeïnvloeden.Dr.BART;LETTkonhierover ookgeenuitspraak doen,aldachthijwelinde
richting,datdepHindepenshiervaninvloedzoukunnenzijn.
Evenminkonhijantwoordgevenopdevraaghoehet teverklarenis
datbijdebalansproeven inShinflelddemagnesiumgehalten vanhet
bloedserumderproefdierensomstotzeerlagewaardendaalden,terwijldeMg-balansensteedspositiefbleven.

V/athetvóórkomenvankopziekte inEngelandbetreftwerdmeegedeeld,dathetaantalgevallenwaarschijnlijk,groter isdanmen
veronderstelt.Dit zouvooraleengevolg zijnvan:het feit,datniet
alleenveleboeren,dochookveledierenartsendeverschijnselen
vandeziektenognietofonvoldoendekennen.
III.2 Diversen
AanheteindvanonsbezoeksteldeDr.HEADonsindegelegenheid degebouwenenoutillagetebezichtigen.Inhetkortkunnen
naaraanleidinghiervandevolgendebijzonderhedenwordengenoemd.
Indeproefstalvoorkoelen,werdendemest endeurine afzonderlijk

-7verzameld,waarbijookdemestineenachter aandekoebevestigde leren
zakterechtkwam.Hetbezwaarhiervanisongetwijfeld,:dathetharnasvan
'eenvrijzwareeningewikkelde constructiemoetzijn,waardoor dekans
opdrukkingenvandehuidvergrootwordt,maarhetvoordeelis;datde
stalschoonblijft,zodatdeeventuele lek-uririejcwantitatiefineen
specialeflesverzameldkanwordenendusvooronderzoek beschikbaar
komt.Dehoeveelheid lèk-uriheliej>uiteenvan0-5$.
Eenverderevermeldenswaardige bijzonderheid isnog,datmenter
bestuderingvande fysiologie-vanhetdigestie-apparaatbeschikteover
eenouderkalf,datreedsviermaandeninhetbezitwasvaneendrietalfistels,nl. indepens,hetduodenumenjejunum (eenvierdein
hetcolonaangebrachte fistelwaserjuist tevorenuitgegaan).
IV THEGRASSLANDRESEARCHINSTITUTE,HURLEY
IV.1Debepalingvandevoedselopname doorgrazende dieren
DeheerRAYMONDbesprakdeverschillendemethodenomdevoedselopnametebepalenbijschapenenkoeien.
a.Demaalmethode.Dezebleekteweinignauwkeurig tezijn,o.a.omdat
dekooiendegrpeivanhetgrasbeïnvloeden.
b.Defaecestechniek,waarbijdefaecesintotaalwordtverzamelddoor
aandediereneenzaktebevestigen.Hetiseennadeel,datdemethodeuitsluitend bruikbaarisbijzeermakkedierenendebepalingvan
deverteerbaarheid geeftonvoldoendebetrouwbareuitkomstenomdaarmede deopgenomenhoeveelheid voerdoorvermenigvuldigingmethet
mestgewicht tebepalen.
c.De chroomtrioxyde-methode.Het chroomtrioxydewordt aanhetdierin
capsulesmeteennauwkeurigbekendehoeveelheidCr^O toegediend.
Voorkoeienleverteenfabriekgrotere,voorschapenkleinerecapsules.Tweemaalperdagwordt eencapsule ingegeven.Bijproevenmet
schapenwordenbepaalde,willekeurigverspreideoppervlaktengenomen,
waaropmenalle faecesverzamelt.Bijproevenmetkoeienisditniet
mogelijk enbeperktmenzichtothetbemonsterenvaneengrootaantal
mestflatten.Debemonsterde flattenwordengemerktmetkrijtpoederom
tevoorkomen,datzeopvolgende dagenwederomzoudenwordenbemonsterd.
•Doorhetgebruikvanzeerverschillend gekleurde,onverteerbare
•hoog-polymereverbindingen (polyaethyleenglycol)inkorrelvorm,die
• mendeidïerendagelijksingaf,wasmeninstaatdemestvaneenzestal;dierenteonderscheiden.Hierdoorwordt demogelijkheidverkregendeinhetlandverzameldegegevensmetdieopstaltevergelijken.Bijschapenisdezemethode totnutoenognietmogelijkgeblekai.

- 8- Doorhetdagelijksnemenvanmonstersvanveelmestflattenslaagt
menerin95totzelfs100$vanhet chrooiritrioxydeterugtevinden.
Verteerbaarheidsbepallngen.Dehoeveelheidopgenomenvoerwordtvolgens CARRÏGÜS IÏ934"berekendmetdeformule:
Gewicht
Gewicht
100
---te -

•'•..- x

~ — :

~.

;

— ~

opgenomen faeces
100- %verteerdvoer
voer
Nietalleenmóétdushetgewichtvande faecesbekendzijn,
maarookwordenhoge eisengesteld aandenauwkeurigheidvandebepalingvandeverteerbaarhéid.Verschillendemethodenhiervoorwerden
vergeleken.
De"fàecaléN-mèthode"
Dezemethodegeeftdoorhetoptredenvanvrijgrotefoutenweinigbevrediging.Devoornaamstebronvanfoutenwordt veroorzaakt
doordevariatiesindeverteerbaarheid vanhetruweiwitgedurende
het seizoen.Doorhetwerkenmetz.g.restrictedregressionsvoor
verschillendeperiodenafzonderlijkkoneengroterenauwkeurigheid
wordenbereikt.Belangrijk isverder,datdedarmparasieten doorhet
veroorzakenvanbloedingengroteafwijkingen,kunnengeveninhet
stikstofgehalte vandemest,waardoor denauwkeurigheid dermethode
nadeligwordtbeïnvloed.
Deruwvezelmethode
Dezemethodegafopwintervoeder bevredigende resultaten,echternietbijgrazendedieren.
Dechromogeenmethodë
Dézemethode voldoetvrijgoed,wanneermendeconcentratie aan
chromogenennietmeet;bijhet "lsosbasticpoint"volgensREID,doch
bijdegolflengte,waarbijmaximale absorptieoptreedt.DeheerRAYMONDhadoverigensopgemerkt,datdechromogeenoplosslng,verkregen
uitmest,veranderdedoor deinwerkingvanlicht.Hijisdaaromvan
mening,dathetaanbevelingverdientookandere extractiemiddelen
danaceton,bv.isopropylaether,tebeproeven.DeheerRAYMONDwas
hetoverigensweleensmetD E U S , dathetbeteriszowelhetvoeder
(gras)alsdemest teextraherenmetaceton,dieoxaalzuur (0,03mol)
bevat,waardoor alhetchlorofylwordt.omgezetinfaeofytine.Degevoeligheidvoorlichtisdaardoorverminderd ofnihilgeworden.
GecombineerdmetdeCr0-methodewordtdechromogeenmethodë
aanbevolenvoordebepaling vandeopname;vanvoerdoorgrazende
runderen.

Menclientechtertebedenken,datgedurendehet seizoenhet
verband tussenhetchromogeengehaltevandefaecesenhetgehalte
aanverteerbare organische stofinhetvoerzichwijzigt.Inhet
voorjaargeldteenandereregressielijndaninhetnajaar.
Nietalleenophet GrasaLandResearch Institute teHurley,
maarookopanderelaboratoria (o.a.RowettResearchInstitutete
Aberdeen)wordthetonderzoekoverdebepalingvandeverteerbaarheidvanhetvoer envandevoedselopnameintensiefvoortgezet.
IV.2De samenstelling vanheteiwitvangrasénluzerne
• Desamenstellingvanheteiwitwordtonderzochtmetbehulpvan
chromatografieovereenionenuitwisselaar (methodevanMOOREenSTEIN,
J.Biol. Chem.192 (1952)663).Dezemethodevoldoetgoed. Uitgaande
vanéerrbekendmengselvanaminozurenwerden deaminozurenvoor100
+ 3$teruggevonden.Tyrosine enfenylalaninewordengoedgescheiden,
serineehthreoninenietvolledig.
Bijdeanalysevanheteiwitvangrasenluzerneheeftmengevonden,etathetseizoeneenzekereinvloedheeft.Aandebestuderingvan
deinvloedvandebemesting ismennogniettoegekomen.
";
Dekennisvandéaminozuursamenstellingvanheteiwitwordtvan
••belang'geachtinverbandmetdedesamirieringindepens.Dedaarbij
vrijgekomenammoniakwordtgeresorbeerd engaatviadenierenalsureum indeurinevoor'hetdiergrotendeelsverloren.Vanbelangiste
weten,'watmétderestvandemoleculengebeurt,die12â13$vande
opgenomendrogestofkanuitmaken.Kandeherkauwer dezegebruikenals
energiebron?
IV.3Stikstofbevattende niet-eiwitteninplanten
Velevandewijzigingen,die tijdens degroeioptredenindegehaltenaanoplosbare droge-stofen-stikstofverbindingen,zijnmeer
afhankelijk vandeveranderingen indeblad-stengelverhouding danvan
veranderingenindegehaltenvandezeverbindingeninbladenstengel
afzonderlijk.In1957werd ingedroogde luzerne eninversEngels
raaigrashetgedeelte vandetotale stikstofbepaald,datinwateroplost.Bijtoenemendeouderdomvanhetgewasvondmensteeds,datbij
grashetinwateroplosbaregedeeltevanhettotaleN-gehaltetoenam,
vooralopdeproefvelden,dienietmet stikstofbemestwaren.Bijluzernewasditinminderemateofinhetgeheelniethetgeval.V/el
vondmendaarsteedsmeerinwateroplosbare stikstofindestengel
daninhetblad.
Naaraanleidingvaneenvraagonzerzijdswerdmedegedeeld,dat
mendéstikstofbevattendeniet-eiwitverbindingen vanhetvoerniethad

- 10bestudeerd inverbandmetkopergebrek bijrunderen.Uelwasdevraag
gerezen,ofermisschienverbandbestaat tussenhetgehalte aangenoemde'verbindingenenhetoptredenvandiarree.Menvoeldewelvoor
degedachte,datwanneererinderdaad eenverband zoubestaantussen
hetgehalte aanstikstofbevattendeniet-eiwitverbindingen enhetvoorkomenvandiarreeeensoortgelijk verbandookwelzoukunnenbestaan
t.a.v.dekoperhuishouding derdieren.
Menheeftgevonden,datbijeenbemestingmetmeerdan400kg
kalkammonsalpeter perhadeniet-eiwit-N-fractiestijgt (J.Agr.Sc.
H8(1956)149). •• "_
IV.4Hetisolerenvaneiwituitgroenvoedergewassen
Maximaalkantegenwoordigmetdèbestehulpmiddelen 3Q-4o$van
hetruweiwitvanplantenindevormvaneengedroogd concentraatwordengeïsoleerd. Alleprocédé'svoor.dewinningvàneiwit
'bv»uitgras
enluzernewerdenontwikkeld opgrondvandeaanname,dathetprodukt
eeneiwitvanhogekwaliteitzoubevatten,zodatdekostenderbereidingwelevenveelmochtenbedragenalsdievandierlijkeiwit.Hetis
nuechtergebleken,datdekwaliteitvanhetverkregeneiwithelemaal
nietzohoog is.Daaromisdebereidingervanuit groenvoedergewassen
voorshandsoneconomisch.
Tenzijdekwaliteit,watdeaminozuursanEnstellingbetreft ende
smakelijkheid vanhetverkregenprodukt aanzienlijkwordenverbeterd,
zalhetwinnenvaneiwituitgrasenanderegroenvoedermiddelen geen
belangrijke rolspelenindewereldvoeding.
IV.5 Proefvelden
a.De stikstofbijdragevanwitteklaveringrasland
Omeenindruk tekrijgenvandehoeveelheid stikstof,diedoor
witteklaverwordtvastgelegd endehoeveelheid diehiervanvoorhet
grasbeschikbaar komt,werdonseenproefveldgetoond,waarverschillendehoeveelhedenklavermetkropaarwareningezaaid,nl.:

j

Jxikg per ha

JKlaver

1

Kropaar

1

!

0
5
5

20
20

5

Voorelkvandeze drie combinaties: Geenklaver,weinigklaver
enveelklaver inverhouding totkropaar,waren.4-stikstoftrappen
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.aangelegd,ni. O,200,600en1200kgkasperha.DekaswerdIn
e
e
tweekeergegeven,nl.ófvoordegroeivande1 en3 ófvoorde
e
e
2 en4- snede.Depercelenwerden5keergemaald.Allepercelen
kregenevenveelK- en P-meststof. Hetresultaat vandezeproefkan,
voorzoverdegegevens thansuitgewerkt zijn,Indevolgendetab§l
wordensamengevat:
ff\

Kas
kg/ha

1956

e
1 oogstjaar

1957
2 oogstjaar

1957
1 oogstjaar

0
200
600
,1200

0
200

Soo
1200

0
200
600
1200

Opbrengstdroge stofin100%g/ha
teenklaver

Weinigklaver

19,3
31,2
59,6
86,0

38,9
^5,0
65,7
87,7

9,6

Véélklaver
-.-•"39,^
£"•'44,4..•
57,9
82,4

19,8
45,2
7^,0

65,9
65,0
61,4

70,8
72,2
72,2

7^,9

79,^

18,5
32,4
55,0
84,0

68,5
76,6
89,6
102,8

76,0
84,2
91,6

104,0

j
I

Uitdeze cijfersblijkto.a.,datdekunstmeststikstofbemestingeengoedeverhogingvandedroge-stofproduktietotgevolg
heeftendatdezehetsterkstisbijdepercelenzonderklaver.
Evenzowordt dooreentoenemendklavergehalte deproduktiegunstigbeïnvloed,hetgeenhet sterksttotuitdrukkingkomtopde
objectenzonderkunstmeststikstof.Heteffectvanhetklavergehalteopdeopbrengstaandroge stofkomtindetrap0klavertot
weinigklaver zeerduidelijk totuitdrukking,dochtussendeobjectenweinigenveelklaverbestaanpraktischgeenverschillen.
Deaanwezigheid vanklavergafongeveerevenveeldroge-stofproduktletoenameals300kgkasophetklavervrije perceel.Inhet
tweedejaar,toendezelfde H-bemesting werdgegevenopdezelfde
percelen,wasdeproduktievermeerdering doorkasveelmindergroot
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(minderdan100kgdroge stofper100kgkasperhaopdeklaverhoudende percelen).Het schijntdatdeklaverIndeklaverrijke
percelenmindervandestikstofgeledenheeft dandieindeklaverarme.Deklavervrijepercelen.reageerdenookin1957zeersterk
opdeN-bemesting.
Degunstige invloed,zowelvanklaveralsvankunstmeststikstof,kwamvooralbijdeeerste snedentotuiting,Later inhet
seizoengedroegen deklaverpercelen zichongeveer zoals deklavervrije.In1957gafdewitteklavereenprodüktiedieovereenkwam
metdie,welkeopklavervrije percelenwerdverkregen door8001100kgkasperhatestrooien.
De invloedvanuiteenlopendestikstofgiftenopdevleesproduktie
TothetResearch InstituteHurleybehoorto.a. een"selfsupporting"bedrijfjebestaandeuit10percelen land,elkvan
3,5acre,waaropbijeenstikstofniveauvan80-100kgzuivereN
perhaeenvleesproduktiewordtverkregenvanongeveer 350kgper
ha. (Ruimdehelfthiervanisrundvlees,derest schapevlees.)Het
rundvee (vnl. jongeossen)bestaatuitHereford kruisingsprodukten
(z.g.colourmarkedanimals),deooienwordenverkregenuitde
kruisingvaneenCheviotrammetBorderLeicesterooienenworden
gedektdoor eenSuffolkram.
Devoornaamstevandeopditbedrijfgedanewaarnemingenis
wel,datmenheeftkunnenaantonen,datmenookopnietbijuitstekvoordevetweiderijgeschikt land inEngelandtotgoede,
economischgunstigeuitkomstenkankomen,mitsmeneengoede
graslandverzorgingtoepast.
Dathetgebruikvanstikstofde-vleesproduktieperhaaanzienlijkkanverhogen,wasopditbedrijfgeblekenbijeenomweidlngsproefmet4groepenvan5gekruisteHereford-ossen,die
graasdenoppercelen,dieopdevolgendewijzewarenbemest:
Bemesting
Groep

I
II
III
IV

Voorafgaandejaar
kgNperha
0
120
240
0

Proefjaar
kgNperha
O
120
240
240

- 13Verder kregen alle percelen 200kgKClen 300kg superfosfaat
perha.De4groepen hadden eengelijke oppervlakte:land (raaigras)
ter beschikking. Door deminder goede grasgroei bijgroep:Imoesten
deze dieren vaker worden omgeweid, eerder worden opgestald enschoot
er minder gras over voor conservering," zodat deze dierenookeerder
moesten v/orden verkocht, omdat hetvandeverschillende groepenvan
percelen gewonnen hooi enkuil aandebijbehorende groep dieren
werd opgevoerd. Eenenander volgt uitonderstaande tabel:

Groep

I.

II
III
IV

Aantal
1 keren
! omgeweid
;
!

Eind
iSlacht-'weideseizoen l datum

lVlO

ïi

17/11
3/12
30/12

7
;

. 7

•

7

i26/10
! 10/12 ,

! VI
;19/1••'.

Aantal percelen
gemaald voor
Kuil...
Hooi
1

J v. 0••

1? A 'r.\
1
13 À
! '1
11/2 | 1

Deresultaten,watdegroeiendeslachtkwaliteitbetreft,
zijnindevolgendetabelsamengevat:
Groep

I
gem.groeiperdiervan19/4toteindweideseizoeninlbs.
gem.groeiperdiervan19/4totslach.tdatum
inlbs.
gem. groei peracre van19/4toteind weideseizoen inlbs.
gem. groei per-acre van-19/4totslachtdatum
in lbs.
verschilmetcontrolegroep peracrein
slachtgewicht m lbs.
gem. slachtgewicht koud perdier inlbs.
verschilmetcontrolegroep perdier inlbs.
verschilmetcontrolegroep peracre inlbs.
slachtkwaliteitsklasse A
B

°

:II

III

IV

297 1465
!
313 1475

450 479

396 !62O

600 638

477 488

417 ;634 636 651
;
- !217 219 234
538 1633 640 647
:
102 109
95
127 136 145
4
0
2
3
4
2
2
1
1
0
1
1
0

i

- 14 " •.,-Ultdezecijfersblijkt,datdoorhet strooienvan120resp.
240kgstikstofperhaeentoenamevanhetslachtgewichtwerdverkregenvan45à50kgper dier.Degroelvers.chillentussengroep
IIendegroepenIIIenIVwarenslechtsgering,maar financieel
kwamendegroepenIIIenTVhetvoordeligstuit,omdatalsgevolg
vandehogere stikstofgiftendeslachtdatumverschovenkonworden
totjanuariendaardoorverkochtkondenwordenineenperiodevan
eenbetrekkelijkgeringaanbodenalsgevolgdaarvantamelijkhoge
prijzen.
EendermoeilijkhedenvoordevetweiderijinEngeland isnamelijk,dathetaanbodvanslachtvee tegenheteindvanhetweideseizoen (omstreeksnovember)zeergroot is,watdevleesprijzenelk
jaaropnieuwindietijdzeerongunstigbeïnvloedt.
Hieropaansluitendkunnennogderesultatenwordenvermeld
vaneenproefophetJealott'sHillResearch Stationvande I.C.I.
datnietdooronswerdbezocht,maarwaarvanwedegegevensaantroffenindeliteratuur:

kgMperhain4giften
aantaldierenperacre
gewichtstoenameinlbs./acre
gewichtstoenameinlbs.perdier
perdag

0
0
190
1,0 1 , 4 1 , 4
398 •524 552

2,8 2,6 2,8

190
1,8

!

•675

330
1,8
642

2,2
812

2,6

2,5

2,6

330

Hetbetrefthier 6groepenellevan4dierendieliepenopeen
gras-klaverkunstweide,terwijl deproef5maanden duurde.Doorhet
gebruikvanstikstofenverhogingvandeveebezettingwerdeenduidelijkeverhoging vandevleesproduktie peroppervlakte-eenheidverkregen,
c.Deverlengingvanhetweideseizoen doorgebruikvanstikstof
Teneindehetvraagstukvandeverlengingvanhet.weideseizoennadertebestuderen (ziesubb),werdenluzerne-enkropaarkunstweiden
aangelegdomnategaan,hoeheteffectvandezegewassenwasop
2-jarige ossenalsdezeinstaatgesteldwerdenbeideinlietlate
najaarineenJongstadium'aftegrazen.Menhadnamelijk dehoop
danvanhetbewerkelijke inkuilenenhooientekunnenafzien.Daartoe
werdendeluzerne enkropaaroprijengezaaidop1voetafstandöf
omenomophetzelfdeveldöfopnaastelkaargelegenpercelen,dus
gescheidenvanelkaar,zodatdeluzernegeennadelige invloedon-

- 15dervondvande (alleenopkropaar)gestrooide stikstof.Intotaal
kreegmenaldus 4soortenpercelen,nl.:
I
gemengdkropaar enluzerneofafwisselende rijen; zonderstikstof
II
gemengdkropaarenluzerneofafwisselende rijen;120kgN
perha
.III opafzonderlijke veldenzonderstikstof
IV
opafzonderlijke veldenmet240kgKperhaalleenopkropaar
Uitdezeproef,dieoverigensmomenteelwordtvoortgezet,is
gebleken,datdewijzevaninzaaienweiniginvloedheeftophetaantalweidedagen,maardatdoor120kgNalskashetweideseizoenmet•
ongeveer4wekenkonwordenverlengd,nl.vanmiddennovembertot
middendecember.Voorwaardewas,datdekunstweide eindaugustus
moestwordenstilgelegd enbemest.Alsmendit laterdeed,bijv.beginseptember,danbleekdeverlengende invloedvandestikstofop
hetweideseizoen veelmindergroottezijn.
De slachtkwaliteit vanalle4groepenwasgelijk.
.Debestrijdingvanmaagdarmparasieten bijschapendoorbeweidingstechniek
Daarmenhad gevonden,datreedsbijeengeringebesmettingmet
maagdarmwormen,geringer danvaak indepraktijkwordtaangetroffen,
delamsvlees-zowel alsdewolproduktiemet15-20$kandalen,had
menalleredenamnategaanhoe ditopeenvoudigewijzekonworden
tegengegaan.
Aangeziendelammerenwordenbesmet,doordat zedeeierenopnemen,diedeooienmet demestuitscheiden,ligthetvoordehand,dat
menvrijwelwormyrijelammerenhoudt,alsmendeooienmet delamm'e.rendagelijksopeenschoonperceelbrengt.Voordepraktijk isdeze
methode echteronuitvoerbaar,omdatdedierennietaltegauwweerop
.eenoudperceelmogen terugkomen.Zoisomweidenop6percelen bijvoorbeeldtotaalonvoldoendegebleken.
Hetvooruitweidenvandelammeren(met eengaatje indeafrasteringwaardelammerenwel,maar deschapennietdoorkunnen)geeft
weleenbeteregroei,maargeenlageraantalwormeierenindemest
vandelammeren.Daaromheeftmeneenanderemethodeuitgewerkt,
waarbijmeniniederomweidingsperceeleenverplaatsbare afrastering
heeftaangebracht,dieeen,alleenvordelammeren,toegankelijk
•deel,van.deweideafscheidt.Aanvankelijkhoudtmenhetstuk,dat
voor delammerenbestemd is> vrijklein,maarnaarmatehetgrasmeer
endemelk.minderbelangrijkwordtvoordelammerenneemtmendit
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gedeelte groter. Mengaat hierbij zelfs zover, dat deooien opden
duur aandekrappe kant worden geweid. Ditbeïnvloedt weldemelkproduktie nadelig, maar isvoor delamsvleesproduktie het gunstigst
gebleken. Bovendien vermageren de ooien door deze methode enigszins,
wat juist gunstig ismethetoogopdevruchtbaarheid, omdatde
ooien alszenaderhand bijderamkomen weer kunnen gaan.groeien.
Dat hetbeschreven beweidingssysteem gunstig isvoor de uitkomsten vandeschapenhouderij moge blijken uitdevolgende gegevens
van eenproef met2 groepen van7 ooienmet12 lammeren.
Lamsvleesproduktie peracre
Nieuw systeem

Gewoonomweiden
•

toename levend gewicht (lbs.)
geslacht gewicht (lbs.)
slachtwaarde (£)
kwaliteit in %
A

B
C
D

•'•'"'870 ;

955 .

492

432

82/8/8

74
20
6
0

|
|

.....

72/18/2
43.
43 .
.11
, .3

Dat ditbetere resultaat inderdaad eengevolg is vanhet
kleinere aantal parasieten werd bevestigd door mestonderzoek.Het
• a a n t a l eieren.was niet alleen lager bijdelammeren, maar zelfsook
bij deooien. Bijonderzoek vangrasmonsters,bleek bovendienhet
aantal wormlarven bijhetnieuwe systeem slechts dehelft tebedragen, vergeleken meth e tgras vandegewone omweidingspercelen.Dit
is waarschijnlijk eengevolg vanhetfeit, datdelammeren merkwaardigerwijze hunmest vooral ophetland bijdeooien deponeren.De
u i t deze mest afkomstige larven worden door deooien opgenomenen
gaan daarbij door deresistentie bijdeze oudere dieren grotendeels
ten gronde. Delammeren zelf, dieminder weerstand hebben, nemen
veel minder larven op, omdat zeopvrijwel wormvrij land grazen,
dat o o k slechts inbeperkte mate wordt geïnfecteerd.
IV.6 Diversen
Verder moet nog.opeentweetal proeven worden gewezen. Inde eerste plaats tracht menmomenteel degeschiktheid vanverschillende grassoorten te bestuderen voor devetweiderij. Deze proeven worden zo veel
mogelijk m e teeneiige tweelingen uitgevoerd, maar resultaten zijn hier-

- 17vannognietbekend.
Indetweede plaats ismenuitvoerig bezigmet beweidingsproeven
met jonge kalverenom aante tonen datdeze zeergoedgroeien alsze
inhet landlopen.Voor onswaren dezeproevenniet zobelangrijk,maar
inGroot-Brittanniëworden verreweg demeeste kalverenhet eerstehalfjaar ofnoglanger binnenshuis opgefokt,wat niet alleenzeer uewerke-'
lijk is,maar ookmethet oogopdegezondheidstoestand niet ergaanbevelenswaardig.Dat dezeproevengunstiguitvielenvoorhet "Inde
wei doen"wasvoor ons danook geengrote verrassing.
'
Indederde plaatswerdenwe getroffen door de fraaiebevriezingsinstallatie,met behulpwaarvanmen grotehoeveelheden versevoedergewassen conserveerde,teneinde deze teallen tijde voor voederproeven
beschikbaar tehebben.
Ophet laboratorium demonstreerde menonseenadiabatische calorimeter,dieophet instituutwasontworpen engebouwd.Mendeeldeonsmede,dat ditapparaat zeergoedvoldeed.
V KING'SCOLLEGE,NEW CASTLE
V.lDeminerale voedingvanrunderen en schapen
VolgensDr.THOMASwas inEngelandhet fosforgehalte inhet rantsoen
invele gevallen debeperkende factorvoor demelkproduktie bijdevoederingmetProdukten vaneigenbedrijf.Hogere fosforgehalten dan0,70$
P O inde droge stofworden zeldengevonden. Inverbandmethet lage fosforgehalte vanhetruwvoederkanmenopeenvoederrantsoen vaneigenbedrijfhoogstens eenproduktievan ca.12litermelk per dierper dagverwachten.
Dr. THOMPSONdeelde onsmede,datzijnlaboratorium thans ingericht
isvoorhetwerkenmetradioactieve isotopen bijhetonderzoek over de
resorptie vanCaen Pdoor dieren.Dezeproevenkunnennietworden genomen
metmagnesium,omdatvanditelement eengeschikte isotoopontbreekt.
Cobaltgebrek bijschapenkomt inNoord-Engelandnietvooropheidevelden,doch somswelopdehill-farms.Ten aanzienvanhetgehalte aan
sporenelementeningraswerd opgemerkt,datdeInvloedvanbekalking zeer
gering is.Welconstateerdemen enigeInvloed,wanneermenhet gehele
weidebestand analyseerde,maar zulks ismeer eengevolgvandewijziging
inde botanische samenstelling.De grondsoort zoueenveelgrotere invloed
hebben.
Op eenbedrijfmet eenpH (water)van 8,5meentmen mangaangebrek
tehebbengeconstateerd, zichuitende ineentotaleonvruchtbaarheidder
vrouwelijke dieren.De dierenwerdenwel tochtig,dochniet drachtig..Of
erook afwijkingenaandebenenwaren opgetreden,wasniet bekend.Even-

m i n h a dm e neenindruk over de mangaanbehoefte v a nrunderen.
V.2 Deverontreiniging vangewasmonsters m e tgrond
Dr. THOMPSON vestigde onze aandacht opdegrote fouten, diebij.de
analyse vanplantemateriaal worden veroorzaakt door verontreinigingeniret
grond. Zeer sterk kunnen daardoor degehalten aan310 ,ijzer, mangaan
en cobalt worden beïnvloed, i nveel mindere mate degehalten aanmacroelementen enkoper. D egehalten aansporenelementen worden tengevolge
van deverontreiniging m e tgrond tehoog gevonden, dieaanmacro-elementen te laag.
De gehalten aansporenelementen vankunstmatig m e tgrond verontreinigde
monsters gras
Verontreiniging
m e t grond
(in %v.d. droge stof)

Fe"''

Mn

Cu

Co

ppm

ppm

ppm

ppm

l,l6
266
8l
2,84
664 :'.. -•-:. 101
•-116
985
4,65
127
6,oi 1381
7,88
144
l64o
9,34
2113
155
83,60 I8740
825

28,1
30,3
28,8
28,8:
30,2
30,1
35,0

0,08
0,18
0,25
• 0,35
0,40
0,45
4,00

SiO
2
(*)

0
2
4
6
8
10
grond

i
fofout,veroorzaakt j
door10$grondveront-!
reiniging
1

i
705|

694

91

7

Een goede indruk v a ndem a t e , waarin eenmonster Is verontreinigd
m e t grond, verkrijgt m e nu i tdegehalten vanh e tmonster aanSiO. Een
n o g betere indicatie geeft h e taluminiumgehalte.
Het isgevaarlijk degrondverontreiniging teverwijderen doerh e t
verse monster m e twater tebehandelen. Afhankelijk v a »dewijze waarop
het monster m e twater wordt gewassen envandeduur derbehandeling kunnen elementen worden uitgespoeld, vooral N a , K, C a ,M g ,M ne n C o .
V . 3 Bezoek aanh e tproefbedrijf Co'cklepark
Uit eenproef m e tmeer dan2 0 0lammeren w a sgebleken, datdarmwormvrije lammeren opdarmwormvrij gehouden land beter groeiden danm e t p i perazine ontwormde dieren e ndatdeze laatste ingroei gunstig afstaken
bij onbehandelde controledieren. Omland wormvrij tekrijgen ish e tv o l -
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- 19doendeopditlandgedurende éénjaargeenschapen,dochkoeientewelden.
••.-.,. Verderwerdenons tweeschurengetoond voorhet selffeedingsystem,
waarbijdekoeienzich"doorhetkuilgrasheenaten".Deeneschuurwas.
bestemd voorhetmelkvee enuitgerustmeteenmilking-parlour,deandere
diendevoormestossen,nakomelingenvanzwartbonte stieren,dienade
slachtopvleeskwaliteltwerdengecontroleerd. Ofschoonvandezeproef
deresultatennognietbekend.waren,hadmendeindruk,datereennegatieve correlatie bestond tussendemelkproduktie dervrouwelijke dieren
endevleeskwalitelt dergroepenmannelijkenakomelingen.
Tenslottewerdons eenhandigharnasmetbijbehorengetoond voor
het:kwantitatiefopvangenvanmestenurinebijgrazendehamels.
VITHEHANNAHDAIRYRESEARCHINSTITUTENR.AÏR
Dr.J.A.B. SMITH,
directeur,gafonsallereersteenoverzichtvande
organisatie alsmedevandeonderzoekingen,welke thansophetinstituutwordenverricht.Ookhierbleek,evenals inShinfield enHurley,datmeninéén
instituuthetgraslandonderzoek eenzeerbredebasishadgegeven.ZobeschiktemennaasteenafdelingGrass andDairyHusbandry -waarmenbv.debemes,tingenhetgebruikvanhetgrasland bestudeerde -overeenafdelingAnima!
Nutritionmet eenuitgebreide outillage voorhetnemenvanvoederproeven,met
behulpwaarvan allerleiproblemenophetgebiedvanweidebouw enveevoeding
uitvoerigkunnenwordenbestudeerd.
VI.1Hypomagnesaemievnl. bijkalveren
VervolgenshebbenwijbijDr.BLAXTER deinaanbouwzijnde,zeer
uitgebreideoutillagevoorrespiratieonderzoek gezien.Hetligto.a.in
debedoelingdeze tegebruikenvoordebepalingvande calorische waarde
vanruwvoedersbijherkauwers.Ditonderzoek zalwordenuitgevoerd in
samenwerkingmetdevoorlichtingsdienst,teneindeopdezewijzevoedermiddelenvanuiteenlopende bedrijvenenvanopverschillendewijzebemesteweidentebeproeven.
Dr.BLAXTERheeftzichtotnutoevooral intensief beziggehouden
methetprobleemvandehypomagnesaemie entétaniebijkalveren,welke
metmelkwordengevoerd.Tijdensonsgesprekbleek,dathijnogalkritischstond tegenoverderesultatenvandeonderzoekersvanhetNational
Institute forResearchinDairyinginShinfield,t.a.v.deMg-balansproevenendebeïnvloedingvandebeschikbaarheid vanMgdoorKenNH.
bijmelkkoeien.Deredenenhiervoorzijn:
a.dathijtwijfelt aandejuistheidvandeMg-bepalinginmest,urine
enruwvoedersi.v.m.demogelijke silicaatvormingbijdeverassing.
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storendwerken
b. datmeninShinfieldookbijdierenmeteenernstigehypomagnesaemie
nogeenpositieve Mg-balansvond.Daar IndemesthetSi-gehaltehoger
isdaninhetvoer,'wordt ditinverband gebrachtmethet subagenoemde (ziehiervoorook subVII.1)
c.dathijbezwaarhad tegendedoor Shinfieldgegevendefinitievan
"availability",omdatditbegripslechtsweinigofnietstemaken
behoeft tehebbenmetdéresorbeerbaarheid vanhetMg.
Dr.BLAXTERvond;inzijnproevenmetkalverengeenverband tussen
hetoptredenvanhypomagnesaemie enhetgehalte aanKinhetvoer.Op
grondhiervan Ishijvanmening,datKooknietvaninvloedzal zijnop
hetvoorkomenvanhypomagnesaemie bijmelkvee.Welwashijvanmening,
datmobilisatie vanMguithetgeraamtebijjonge dieren gemakkelijker
totstandkomtdänbij-volwassendieren.Hijheefthierover-echter-geen
proevengenomenmetmelkkoeien,zoalsbv.inShinfieldenhetlijktons
gevaarlijk omderesultaten,diemetkalverenwerdenbereikt,ookvoor
melkkoeien telatengelden,temeer daarookvolgensDr.BLAXTER deleeftijdvanhetdierverbandhoudtmet debeschikbaarheid vanhetMg.
Evenzo staathijnogal sceptisch tegenover detheorie dateenverhoogdeNH-ontwikkelingindepens deresorptievanMgzoudoenafnemen.
Hijzegthierovero.a.: "ZelfsalzoueenNH-ontwikkelingindepens
uit jongvoorjaarsgrasderesorptie van-Mggeheelblokkeren,dannogis
er-eenverklaringnodigvoorhet schijnbaarnietinstaatzijnvande
koeommineralenréservesülthaarbeenderen tebenuttenopeenwijze,zoalseenjongdierditwelkandoen".
Naar aanleiding vaneenopmerkinginëénvàndepublikaties vanDr.
BLAXTER overhetverband tussenhetMg-gehaltevanmelkenhetMg-gehalte
vanhetbloedserumbijkalveren,werddooronsde-vraaggesteldhoegroot
de spreidingwasvandeMg-gehaltenvandiemelk.Hieropwerdmeegedeeld,
datditgehaltebijindividuelekoeienkanvariërenvan8tot14mgMg
per 100mlmelk.Speciaalbijzogendekalverenvanvléesrassenkandit
methetoogophëtontstaanvanhypomagnesaemie vangrotebetekeniszijn.
Deziekte schijntgeenverband tehoudenmetdeCa-stofWissellng,maar
wordtvolgensDr.BLAXTER eenvoudigveroorzaakt doorheentekortaanMg,
ontstaandooreenzeer snellegroeiopmelkmeteenonvoldoendehoogMgniveau.
Tenslottewerdopgemerkt,dathetophetlaboratoriumvoorhet
analytischpersoneelverbodenisgebruik temakenvangezichtspoeders,
daaro.a. geblekenis,dathierdoor tehogewaardenvoorMgkunnenwor-
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VI.2Enigegegevensvanhetbedrijfendeveestapel
Hetbedrijfvan134acresisgelegenopeentamelijklichte,goed;
ontwaterdegrondmet eenlaagorgariischè-stofgehalte.De totaleoppervlakteisonderverdeeld in21percelen.In1958lagen104,5acresin
grasland,waarvanbijna8acresblijvendgraslandenderestleysvan
2 tot11jaaroud.Gerstenhavernameneenoppervlakte invanruim.22
acres; 3acreskool,1acrevoederbietenenbijna 3acreswerdenbuiten
degroterebeweidingsproeven voorproefveldengebruikt.
Debemestingvanhetgraslandophetbedrijfisvnli gebaseerdop
eenin1946aangelegdproefveld,waarvanenkeleresultateninVI.3wordenbesproken.;Nadatinmaartopbasisvanjaarlijksgrondonderzoekeen
bemestingvanPenK indevormvan,superfosfaatenKClwordttoegediend,vindtdebemestingmet stikstofvolgensonderstaand schemaplaats
(inkg N/ha):
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Deindetabelonderstreeptehoeveelhedenworden,gegeveninde
vormvaneenmengmeststofmet12$N;4$P O en12$K O . Vooraldusop
25
2
depercelenwelkegedurendehetgehele jaarwordengemaaid,viridteen
aanvullingvanPenKplaatsindevormvansamengesteldemeststoffen.
Ophetbedrijfwordenongeveer 50onthoorndeAyrshiremelkkoeien
gehouden,waarvanmendeenehelftlaat afkalveninoktoberennovemberendeanderehelftinfebruarienmaart.Ditverschil inafkalfdatumheeft tendoelom.inhetbelangvandeproefnemingen zowelinde
zomeralsindewinter te:,^beschikkenoverproefdieren,dieniettever
inlactatiezijn.Degemiddeldemelkproduktieperkoeperjaar(eindigendeop31maart)bedroegover.de jaren1956t/m19.58:
1956
3402--kg

1957
3456kg

I958
3726kg

WatbetreftdehoeveelhedenJaarlijksgewonnenhooi,kunstmatig
gedroogdgrasenkuilgras,latenvolgende cijferszien,datmenzich
in1958toelegtopïneèrkuilgrasenminderkunstmatiggedroogdgras.
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1955
hooi
13
kunstmatig gedroogd gras
40
256
silage
(
) schattingen

1956

1957

:195=8:-'. -

14
54
290

22
49
322

(20)
(20)
(60O)

(intonnen)

i

Deredenenvoordezeverschuiving vankunstmatiggedroogdgras
naarkuilgraszijndetehogedroogkosten.Dewijzevanküilvo€derwinningingroteplattekuilenzonder toevoeging enzonderafdekkingheeft
onsechternietgeïmponeerd endeverliezen zullenzeergrootzijn.Het
gevolgvandezeveranderingzaldanookongetwijfeld.zijrieenweliswaar
lagerekostprijsperkggewonnenwintervoer,dochdeverliezenaanvoederwaardezullenveelgroterzijnbijdezeverdubbelingvandéhoeveelheidgewonnenkuilgras.
T.a.v.degezondheidstoestand vandeveestapelwerdopgemerkt,dat
menveellastvanacetonaemiehad,eenziektewaarvannual4Jaarachtereeninhetvoorjaarbijnaalleouderemelkkoeienlastkregen.Op
grondvanhetvermoeden,datgrassilagevoederinghetoptreden ongunstig
zoubeïnvloeden,werd eenproefgenomenmettweegroepenmelkkoeienwaarvanéénkuilvoer enéénhooi+voederbietenontving.Beidegroepenwerdenechteringelijkehevigemateaangetast.
Kopziektewasdedoodsoorzaak indriegevalleninhetvoorjaarvan
1957. Lageserümmagnesiumgehalténkwamenbehalve inhetvoorjaarookin
deherfstvoor.OpgrondvanpublikatiesuitNederlandwerdditJaar
beslotendekalibemestingvanhetgrasland teverminderenendevoor
kopziekteeventueelinaanmerkingkomende dierenbijtevoerenmetextraMg-houdendekoekjes. Inhetvoorjaarvan195^zijngeengevallen
vankopziektevoorgekomen,terwijldeserümmagnesiumgehalténnormaal
zijngebleven.Indeomgevingvanhetinstituuthebbenzichdaarentègan
vrijveelgevallenvoorgedaan.Gegevensbetreffende demineralesamenstelling vanhet
fefwas
warennietbekend.
•':.
VI.3Bemestlngs- enbeweidlngsproefvelden
a.Eenmeerjarigproefveld_over_de_invloed_van_stikstof-1_kali-_en
CS§£iât6êSëstinggn_oB_de_ogbrengst_en_de_botanische_same
,van^grasland
Opderesultatenvanditproefveld,datreedsin,1946werd
aangelegd,isdebemestingspolitiek ophetbedrijfvnl. gebaseerd.
Hetperceelwaarophetproefveldwerdaangelegdwerdin1946ingezaaidmetEngelsraaigras,timotheeenzeerweinigklaver.Erwerdai
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vier stikstofhoeveelheden gegeven indevorm vannalkammonsalpeter
volgens onderstaand schema:
ObJ.
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In iedere stikstoftrap werden devolgende CombinatiesvanP-en
K-bemestingenaangelegd, waarbij inde-jaren 19'47-1952e e n ander schema werd gevolgd danvan1953-heden,De hoeveelheden worden weer vermeld inkgperha.
Obj.

'-A
i:

C

geenPenK
'4ÖÖ-800kgKCl
4ÖO-600kg super

D

400-800kgKCl+

' B•'• •

1953-heden :•*,!.-.

I947-I952

geen PenK
400-800;kgKCl
400-600kg super +
: I5O-3OOkgKCl .": .
:

%0-6ookg''super

;'geen Pen;K•';'

•Indeonderstaande tabel wordenperob'jëetdejaaropbrengsten
aan'gedroogdgras'inkgperhaenhetpercentage:ruw eiwit vermeld,
:
gemiddeld'over de'jaren 1947-1952 en1953-1957:.
••
Object

I947-I952

1953-1957

—
I

II

:

A
B
C
D

4300kg 14$re
40Ö0 " '1556" ;
3700 "•'• 13$"""•'""
5 5 0 O " 15$"

A
B
C
D

•-""- '.'.'-:•
6000feg19$re
8400 " , 1 8 $ "
5300 " 19$"
7800 " 17$"

N

0

4600k g 14$re
5000'"••"15$"
5700" 15$ "'
- 67oo x " '15$ "
75]

i
59QOkg 19$ re
9700 " ,16$"
8300 " 18$"
7400 X " l6#"

- ZK-

I947-1952

Object

1953-1957; ...„.
150N

III

A
B
C
D

IV

A 5300kg
B 8400"
C 490O"
D 10200"

5IOOkg
9700 "
5300"
9600"

Z% re
Z\%"
Z% "
215«"

5600kg 2ö#ré
10800" V)$ •" \
11100" 20$"
6700x" 2i#-»
120N

1956re
l8#",
21#"
18^ ".,..

•••' vj;

6100kg 195eré
9800" 185«"
10100" l8jg"
7100 X " 22$"

=Dena -effectenvande P+K-bemestlnguitdevorigeperiode
ziLjn nog duidelijk
!.-:.;-_•
!

-

• '"

Indeeersteplaatswerdonsgewezenophetgroteverschilin
opbrengstverhogend effecttussenkalienfosfaat.Kalibemestinggaf
opditproefveldeenzeerduidelijkeopbrengststijging integenstellingtotdebemestingmetfosfaat.VerderhangthetN-effectop
deopbrengsthier sterkafvande.kalivoorziening.
Behalve datdezeverschillende bemestingentotuitdrukkingkomenindeopbrengstendegehalten,traden-erookfraaieverschillenopindebotanische samenstellingtussendeohjecten.Zobevatte
nétobject IVBweinigklaverenveeltimothee,dochIBveelklaver
enoverheersendkropaar.Zowelop IAalsopIVAgroeidenagenoeg
geenklaverendegrasmatopbeideobjectenbestondbijnauitsluitenduitroodzwenkgras.
De invloedvanbijvoederingindeweideopmelkproduktie enlichaamsgewichtvanmelkkoeien
Erwarenvier,zoveelmogelijkgelijkwaardige groepenvan
vijfmelkkoeien samengesteld,waarvanééngroepin 'tgeheelgeen
bijvoederontving,ééngroepvan1Juliaf,ééngroepvan1augustusafendelaatstegroepvan1septemberaf.Dehoeveelheid bijvoederbedroeg2,70kgperdierperdag,bestaandeuitdriedelen
havermeelenééndeelmaïsvlokken.Debemestingmetstikstofwas
200kgNperhaalskas.Hetmelkproduktleniveautentijdevanons
bezoekwas+13,51perdierper

- 25Totnutoewarenergeenverschilleninmelkopbrengst enlichaamsgewicht tussendegroepengevonden.Hetgrasbëstandvandepercelenbestondvnl.uitkropaar.DelengtevanhetgrasbijInscharenbedraagt
gewoonlijk+20cmbijeenre-gehaltevanl6-l8#indedrogestof.
c.Devergelijkingvankunstmest-enklaverstikstofopdeopbrengstenvan
grasland
:"";""
Dezeproefwerd aangelegd in1954optweepercelen,nl.opeen
.kunstweide,welkevnl.uitkropaarbestond (C)enopeenperceel blijvendgraslandmetEngelsraalgrasalsvoornaamste soort (H).Depercelen
wordenzowelgemaaidalsbeweid envoordeopbrengstbepalingrekentmen
:i'eengrootveeweidedaggelijkmeteendroge-stofproduktievan12,6kg.
DegegevenstikstofbemestinginkgNperha,alsmededenetto
droge-stofopbrengsten;eveneensinkgperhawordeninonderstaande tabel
samengevat:
1

•

>-..T T —

KgNperha

PerceelC"
195^
1955
1956
1957..

-Netto-pro4uktiedroge stof

a

b {metklaver)

240
174
165

0
0
0
0

7500
63OO
80OO
7100

4500
520O
4100
4500

226

0

4400
4200
5000
67OO
4825

178

••'•: a .-;-.•

b

PerceelH
1954
1955
1956
J

1957

Gem.

172
156

O' -

67OO
79OO
8000
77OO

188

0

7^00

'198

•0

0

Indezejarenblijkendepercelenmetdekunstmeststikstofbemestingongeveerlèkeerzoveeldrogestoftehebbengeproduceerd alsde
percelenmetklaverzonderkunstmeststikstofbemesting,
d.Droge-stofopbrengstenvaneenklaverrijkekunstweidebijdriestikstofhoeveelheden
Ditproefveldwerd in1954ingezaaidonderhavermeteenmengsel
bestaandeuitbeemdvossestaart,timotheeenwitteklaver.Integenstellingtothetvoorgaandeproefveld werdhieruitsluitendgeweidmet
melkkoeien,waarbijdebrutodroge-stofopbrengstwerdbepaalddoorhet

-26uitmaaienvanvakkenvdórhetinscharen.Enkele opbrengstgegevens
overI957warenalsvolgt:

brutoopbrengstaands
Inkgperha
aantalkoeweidedagen
aantalafweldingen

ON

120,N

660O
223

- "••7200
:

•••-'•

28I•'
6

240,N.

8500 297
••6.•:.••.

Zeeropvallend Is,dathetN-éffectopdeopbrengst tussen
deobjecten1 2 Ö N en240Naanzienlijkgroterisdantussende
objectenO N en120N.Mogelijkheefthiereenverschillend--kiavergehalte eenrolgespeeld,
e.De invloedvandebeweidlngsaethodeopdemelkproduktieperdier
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Eertzeerinteressante-proefaasaangelegd-ten,jeindedemelkproduktieper diertevergelijkenrbijomwelding.meteenbeweiding,
waarbijhetperceelnietwerdkaaigèweld.Deproef"werduitgevoerd
opeenklaverrijke kunstweide,waarbijééngroep
raelkkoeieh
volgenshetomweldingasysteemhetperceelgeheelafgraasde.Eenandereovereenkomstigegroeplietmenslechts dehalve tijdhétperceelbegrazenalsnodigzouzijngeweestomhet-geheelkaalte
weiden.Dezegroepnamdusgemiddeldveeleiwitrijkergrasop
daarvooralbovenstedelenvanhetgraswerdengegeten.Hetovergeblevenin 'talgemeennogal stengeligemateriaalwerd doordrogekoeienafgegraasd.
Degemiddeldemélkproduktieperdagvandedieren,welkeop
deomwéidingsobjectengraasden,bedroeg14,9kg,terwijlopde
halfafgeweideobjecteneenproduktlewerdbehaaldvan15,8kg.
Ditverschilvan0,9 kgmelkwasstatistisch betrouwbaar.Ookhet
vetgehaltevandemelkwasopdehalfafgeweideobjectenietshoger (0,10$),dochditverschilwasnietbetrouwbaar.Hetzouinteressantzijntebestuderenwaardoordézeverschillen'worden:veroorzaakt.Waarschijnlijkzalookdeopname:aandroge'stofhier.
eenrolhebbengespeeld.
•VI.'fDiversen
Dr.FINDLAYtoondeonsdepasgebouwdeklimaatkamersmetbijbehorendeapparatuur,waarmeehijeentemperatuurbereikkonbestrijken
vanO-60Ceneenvochtigheidsgraad tot95$.Hoeweldekennisneming
hiervanniettotheteigenlijke doelvanonzereisbehoorde,menen
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- 27wijtemogenopmerken,dathetvooronderzoekersinonslandover
klimaatstudiesbijhetveevanbelangzalzijnzichvanhetonderzoek
vanDr,FINDLAYopdehoogte tehouden.
VII THEMACAULAYINSTITUTEFOR SOILRESEARCH,ABERDEEN
VII.1De spectrograflschebepalingvanmacro-enmicro-elementen
Dr.MITCHELLverteldeonseenenanderoverdeorganisatievan
hetinstituut.Uitvoerigdemonstreerdehijonszijnveelomvattende
outillagevoor spectrografischemetingen.Hieronder bevond zicho.a.
eenmoderne spectrograaf,waarmedede concentratie aanverschillende
elementen (zowelmacro-alsmicro-elementen)dooreendruk'opdeknop
konwordenafgelezen.Voortsvestigdehijonzeaandachtopeenophet
instituutgeconstrueerde vlamfotometer (acetyleen-lucht-vTam)voorde
bepalingvanNa,K,Ca enMgineenoplossing.Bijzonderhedenover
ditapparaatzullenbinnenkortwordengepubliceerd inTheAnalyst.
Oponzevraagofbijdeverassingvanpiantemateriaalmagnesium
kanwordenvastgelegd indevormvansilicatenantwoorddeDr.MITCHELL,
datmenhiervoornietbevreesdbehoeft tezijn,wanneerdeverassingstemperatuur benedenzooCwordtgehouden.Voorhetkwantitatiefschoonmakenvandeverassingskroeskanhetinbepaaldegevallenaanbeveling
.verdienenderestvandeInhoud,nahetuittrekkenmetzoutzuur,op
:tesmeltenmet een weinigsoda.
Wijkwamenzeeronderd!eindrukvandéwijze,waaropdegehalten
.aandiverse spectrografisch bepaalde elementenvanverschillendedealen.,vanplanten (verschillendedelenvandestengel,onderste enbovenstebladeren,bladscheden,bloéiwijzen),dieonderuiteenlopende
omstandighedenwarengegroeid,overzichtelijk enuiterstvolledig
warensamengevat ineengestencildhandboek,geïllustreerdmetduidelijkegrafischevoorstellingen.Onswerdmedegedeeld,datditmateriaalt.z.t.zalwordengepubliceerd.Dezepubllkatiekanzekermet
belangstelling tegemoetgezienworden.DegevondenverschillenInde
gehalten.aanK,CaenMginbladerenenstengelsvangrassenkwamen
goedovereen-met.degegevens,welkedoorKEMPenDIJKSHOORNophet
I.B.S."werdengevonden.
VII.2Cobaïtgebrekbijrunderen
MITCHELLvondeengoedverbandtussencobaïtgebrekbijrunderen
enhefcbbaltgehaltevaneenextract-vangrondin Z\%azijnzuur.Dit
verband-gaatop,wanneerhetgehalte aan.organische stofindegrond

