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1.Inleiding
Dedrie schrijversvanditverslaggebruikten 1oktobervoorde
heenreis.De terugreishad plaats op5oktober.Bijgewoond werdenvergaderingen,die plaatshaddenop2,3en4oktober.Detakenwerdenonderlingverdeeld,waardoor eenzovolledigmogelijke indrukvanhetop
dit congres gebodene konwordenverkregen.Het congreswaszeergoedbezocht.Metmeerdan4-50actieve deelnemerswerd eenrecord aantalbezoekersgeteld.Ookhetbuitenland wasgoedvertegenwoordigd: Nederland 20
deelnemers,België5,.Denemarken 9,Finland 1,Frankrijk 3,Italië1,
Noorwegen1,Oostenrijk 9,Zweden7,Zwitserland 7enTurkije2.Uit
Oost-Duitsland konniemand aandeuitnodiginggehoorgeven.
Tijdensdealgemenevergadering op2oktoberwerdendoordevoorzittervanhet congres,prof.dr.0.SIEGEL,talrijke eregastenbegroet
alsmede eennegentalbuitenlandse corresponderende leden.
De "Hugo-Neubauer-Plakette"werd uitgereiktaandeherenprof.dr.dr.
h.c. P.SCHACHTSCHABEL,prof.dr.dr.h.c. F.SCHEFFER enprof.dr.dr.dr.
h.c.W.WÖHLBIER.Toterelid vanhet "Verband"werdenbenoemd dr.
KELLERMANN -Ahlem,dr.HOFFMANN-Hohenheimendr.BOLLMANN -Hamburg.
Overhetalgemeenwashetpeildervoordrachtengoed. Menhield
zichalsregelaandetoegemetentijd,zodatermeestal nogruimtijd
beschikbaarwasvoordédiscussie.Erwaren somszeerlevendigediscussies.VanNederlandse zijdewerdenop2oktoberbijdragengeleverd door
dr.F.VANDER FAAUW-Groningen over: "EntwicklungundVerwertungeiner
neuenVTasserextraktionsmethodefürdieBestimmungder Phosphorsä'ureim
Boden",doordr.H.A. SISSINGH-Groningen over: "DieLösungderBodenphosphorsäurebeiwässeriger Extraktion inVerbindungmit derEntwicklungeiner neuen P-Wasser-Methode" enop4oktober door ir.J. HARTMANSWageningenover: "Einfluszder Mineralstoff
gehalte itiiGrünlandfutter auf
dieTiergesundheit".Laatstgenoemde sprekerhield zijnvoordracht opuitnodigingvanhet "Verband",daar'dr.H.KONERMANN-Munster,dieover
hetzelfde onderwerpzouspreken,plotselingverhinderdwas.
2.Algemene vergadering
Thema: "Deproduktie enafzetvankwaliteltsProdukten"
Tijdens dealgemenevergaderingwerdenoverbovenvermeld thema 4
voordrachtengehouden,nl. overdevoortbrengingvanplantaardige,resp.
dierlijke kwaliteitsprodukten,dekwaliteit uitvóedingsoogpuntende
afzetaspecten. Hettijdschemawasvan tevorenevenwelzozeeruitde
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hand gelopendatdebeide laatstevoordrachtenweinig tothunrecht.kwamen
enslechts door eengeringaantal toehoorderswerdengevolgd.Bovendienwas
het jammerdatbijdezevoordrachten geengelegenheid wastotdiscussie.
Prof.dr.A.AMBERGER -Weihenstephan: "Devoortbrengingvankwalitatief
hoogwaardige plantaardige Produkten".
Sprekerwijst erop,dat "kwaliteit"eenverschillend begrip isalnaar
gelangmendezebeschouwtvanuit hetstandpuntvandeverbouwer (letvooral
opgunstige prijs-köstenverhouding),dehandel (bewaarelgenschappenbelangrijk)ofde consument (smaak,voederwaarde,consistentie). Erwordt gepleit
voor eenstandaardisatie vankwaliteitskenmerken.Voorde teler isbelangrijk
datdekwaliteit afhankelijk isvanerfelijke eigenschappen (rassen,enz.)en
vanexogene factoren.Spreker gingnader inopdebekende invloedenvande
bemesting metverschillende macro-enenkelemicro-elementen opopbrengst en
chemische samenstellingvandeplant.
Prof.dr.J.TIEWS-Münchenhield een inspirerend betoog over: "Devoortbrengingvandierlijke voedingsmiddelen".
75$vanhet landbouwareaal indeBondsrepubliekwordt openigerleiwijze
gebruiktvoordediervoeding;bovendienwordtnogkrachtvoergeïmporteerd.
Verdermakendevoedingskosten75$uitvandetotale kostenvandedierlijke
produktie.Het isdaarom belangrijk heteffectvandevoeding nauwkeurigte
bestuderen.Eendeelvandevoedingwordt gebruikt voor onderhoud,eenander
deelvoor (eenmeer ofminder efficiënte)produktie.Deonderhoudsenergie
gaatverlorendoorwarmteproduktie.Kleine dierenhebben pereenheid vangewichtmeer calorieè'nverlies (evenredigmet G
J);daarom ligt-afgezien
vanandere factorenzoalsbv.groeisnelheid -fokkerijvanolifanten enwalvissenmeervoordehand dandievanbv.konijnen.
Watbetreft hetdeelvandevoedingdatvoor produktiebeschikbaaris,
hebbenkippeneenefficiënte omzettingvanheteiwit,varkensvooralvan
energie.Herkauwersvallenhierbijuiteraard geheeluitdetoon;zijkunnen
efficiëntwordengebruikt voorhet totwaardebrengenvanruwe-celstofrijke
Produkten,ev.incombinatiemetureum-N.Hoog-produktieve dieren (ditgeldt
zowelvoormelk-eneiwitproduktenalsgroei)hebben perkgproduktminder
voer nodigdanweinig produktieve;daarom dienenminder produktieve dieren
tewordengeëlimineerd.
Spreker steltdatdedierlijke produktie -metname inonzewelvaartstaat -meer enmeereenproduktiewordtvandierlijk eiwit.Voordeandere
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voedingsbestanddelen zijnvrijwel steeds goede plantaardige Produktendoor
de consument aanvaard.Door toevoeging vanaminozuren,vitaminen ensporenelementenaansoja ishetdierlijke eiwitweliswaar dicht tebenaderen,
maarspreker gelooft niet datdit instaat zalzijn ineenwelvaartsituatie
vlees,melkeneieren sterkterugtedringen.Hter toekomst zoudit produkt
hebben inontwikkelingslanden,waarmenhetdierlijkeiwit niet ofnauwelijkskent.Daar zoumenmoeten trachtendetrapvandedierlijke produktie
over teslaan.Dit brengt technologische problemen met zichmee;daarstaat
tegenover datmeneenakkerbouwer gemakkelijker aardnoten ofsoja kanleren
verbouwen danlatenveehouden.
Inonze situatie zalhetnodigzijndediervoeding zoefficiëntenzo
goedkoopmogelijk tedoenzijn.Door lineaire programmeringkunnenwe thans
de economischbeste samenstellingenberekenen.Sprekervindt hethoognodig
datdevoedermiddelenwetgevinggeliberaliseerd wordt {zieook:excursie3
oktober). Naasthetwetenhoewemoetenvoeren ishet omverder tekomen
noodzakelijk het "waarom"teweten.Overdeenergiehuishouding vanhetdier
wetenwe o.a.metbehulpvanrespiratieproeven reedsheteenenander;over
dewetmatigheden vandeeiwitsynthese nauwelijks.Metdit onderzoek ismen
nuopcelniveaubegonnen.Wanneerwedeuitkomstenhiervannaardediervoedingzoudenkunnentransponeren -o.a.doormeer fundamenteeldierfysiologischonderzoek -zoudenaandenuverstarrende veredelingsproduktie wellichtwaardevolle impulsenkunnenwordengegeven. Gedachtwordt bv.aan
regulatiesvandestofwisselingwaardoor eenbetere eiwitaanzet zouworden
verkregen.
Prof.dr.D. HÖTZEL-Bonn: "Kwaliteitsbeoordeling uit voedingsfysiologisch
gezichtspunt".
Voordebeoordeling vande kwaliteit vaneenvoedingsmiddelzijnde
volgende eigenschappenbelangrijk:
Ie.hygiënische aspecten:hetmoetvrijzijnvanschadelijkebacteriën,
schimmels,fall-out,residuenvanbestrijdingsmiddelen.
2e. organoleptische eigenschappen moetenattractiefzijn (smaak,reuk,
aanzien,structuur,'Bekommlichkeit").
3e. goedebewarings-enverwerkingsmogelijkheden.
4e.hetgehalteaanvoedingsstoffen.
Debehoefte aandeverschillende voedingsbestanddelen isafhankelijk
vandeomstandighedenvanhet individu (groei,zittend leven,lichamelijke
arbeid,zogen e.d.).
Daarom staatdekwaliteit niet losvanhetdoelwaarvoor hetvoedsel

gebruiktwordt.Anderzijds kandekwaliteitvaneenvoedingsmiddelworden
aangevuld door andere voedingsmiddelen:het iswelvanbelang eengevarieerd
dieet metverstand uit tekiezen.
Voedingsmiddelen,waarvandedagelijkse portiemeerdanl/4-vandedagelijksebehoefte aaneenvoedingsbestanddeel bevat,noemtmeneenvoordatbestanddeel "belangrijk voedingsmiddel".Bijhetvoortbrengen vanvoedingsmiddelenmoetmenvooral lettenopdebeïnvloedingdoorkweken,bemesten,bewaren
enz. vandievoedingsbestanddelen,die indatprodukt "belangrijk"zijn;op
deanderevoedingsbestanddelen hoeftmenbijzo'nproduktniet ofnauwelijks
teletten.Alsvoorbeeld vanrasseninvloed werd genoemd,datde thans gewilde
appelrassen slechts h à7mg foascorbinezuur (vitamine C)bevatten tegende
vroegere rassen ca.60mg %.
Vandevoedingsbestanddelen zijneigenlijkalleendiebelangrijk,waarbijindepraktijkeentekort kanontstaan.Totdeze "kritischevoedingsbestanddelen"moetenbijdemens (somsalleenvooreenbepaalde groep)worden
gerekend: calorieën,eiwit,Ca,vitamineA,Fe,thiamine (vitamine B-^),niacine,riboflavine ennogenkelebestanddelenvanhetvitamine B-complex.Volkorenbrood isvoorveelvandeze kritischevoedingsbestanddelen eenbelangrijkvoedingsmiddel,witbrood daarentegenniet.
Door lineaire programmering zouveelbereikt kunnenworden omdemenselijkevoedingbeter engoedkoper temaken.Zokost 100geiwit inmelkproductenDM0,84-à2,-,inkaaseneierenDM2,50,invisenkipDM3,50 enin
vleesDM7,-à 10,-.
Speciaalwerd nog ingegaanopdenadelenvanovermatigeenergie-opname.
Interessant ishetvolgende overzicht,datstatistischwerd verkregen.
Vergelekenmetmensenmet normaal lichaamsgewicht,vertoonden zwaremensenmeerdiabetes (+275/»),galstenen (+1^2$), levercirrhose (+100$),hogeresterfte (+ "Jkfo),meerbloedvatenziekten (+ 6k%), evenveel tumoren (- 2%)
enminder zelfmoord (- ZHfo)entuberculose (- 72/»).
Dr. K.ZÜHLKE-Kiel: "Kwaliteit als basisvoorafzetbevordering".
IndestaatSleeswijk-Holsteinkandoordeoverheid aanbepaalde firma's
voor bepaalde Produktenhetvoerenvaneenkwaliteitsmerkworden toegestaan,
wanneerdeze Produktenaanbepaaldenormenvoldoen.Voorhet kwaliteitsmerk
wordt collectieve propaganda gemaakt indegeheleBondsrepubliek.De consument
blijkt uitgesproken positieftereageren;hetaantalaanvragentothetvoeren
vanhet kwaliteitsmerk neemt dan ook sterktoe.
Eendergelijk systeem staatenvaltmethethandhavenvandegegaran-•
deerde kwaliteit.Behalve door devoerdersvanhetmerk,wordt ookdoorde
overheid geregelde controle uitgeoefend;deboetes endeverdere sanctieszijn

nietmals.Naasteengoede kwaliteit isookeenconstantekwaliteitvan
veelbelang.Dit trachtmentebereikendoor centralisering vandeverwerking,door contracteringen mettelers,waarbijbepaalde afspraken overde
voortbrenging (bemestingvangewassen,voedermiddelenvoor dieren)worden
gemaakt,enandere vormenvan "verticale integratie".

3.VakgroepenDiervoedingenVoedermiddelenonderzoek
(voorzitters prof.dr.H.J. OSLAGE-Braunschweigendr.R.SEIBOLDHohenheim).
Inde inleidingwerdreedsvermeld,datdevoordrachten die op1oktober"erdengehouden,nietkondenwordenbijgewoond. Indeverkrijgbaresamenvattingen der lezingenviel onseenvoordrachtvandr.P.E. FARRIES-.
Mariensee op,dievoor deonderzoekingen aanhet I.B.S.teWageningen en
aanhetI.V.O. "Hoorn"belangrijk kanzijn.Wijmoetenhiervolstaanmet
enkelegegevens,ontleend aande samenvattingvandezevoordracht.
De lezingvandr.FARRIEShad tottitel: "ZumEinfluss tiefer Temperaturen
aufdenMg-SerumspiegellaktierenderKühe".
Waarnemingen indepraktijk'latensteedsweereensamenhang tussende,
weersgesteldheid enhetoptredenvanhypomagnesemie zien.Daarvoor zijntwee
veronderstellingen mogelijk:
1.Dedirecte Invloedvantemperatuur,luchtvochtigheid, luchtsnelheid en
lichtintensiteit ophetdier.
2.De indirecte invloed vanhetweer opdestimuleringvandegroeivanhet
weidebestand.
V/aargenomen is,datgedurende eenwarmteperiode volgend opkoelenvochtigweermeer tetaniegevallen optreden.Veranderingen indeverhoudingvan
organische totanorganische bestanddelenvanhetvoer kunnendaarvande
oorzaakzijn.
Inhetbesproken onderzoekwerd eeneventueledirecte invloed vantemperatuurschommelingen opdeserum-Mg-spiegélnagegaan.Daartoewerd een
proefgenomenmettypischwintervoer (silage enhooi)resp.weidegras.Gedurende48urenwerd omde3ureneenbloedmonster vande dierengenomen.
Detemperatuurwerd gedurende deze tijd langzamerhand resp.plotseling1015°Cverlaagd.Bijbeidebasisrantsoenenwerd geendirecte invloed vande
temperatuur opdeserum-Mg-spiegelgeconstateerd. Terwijlbijhetwintervoer ookgeenvandevoedertijd afhankelijke veranderingen gedurendededag
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werdenwaargenomen,was zulkswelhetgevalbijdevoederingmetweidegras.
Vande op2oktober gehoudenvergaderingvandezevakgroepen noemenwij
devolgende voordrachten.
Dipl. ing.Kläre SCHILLER -Völkenrode: "DeFrölieh-testalskwaliteltskriteriutnvoordebeoordelingvan
sojaschroot".
DevanDuitse zijdevoorgestelde methoden -deureasetest endeoplosbaarheid vanhet eiwit inwater -voordekwaliteitscontrole vansojaschroten,zijnslechts inhet gebied,waarindegewenste kwaliteitsverbetering
vanheteiwit doorde invloed vandewaterdamp bijhet "toasten"plaatsvindt,
bruikbaar.Beschadiging vanheteiwitdoor oververhitting kunnendoordeze
methoden nietaangetoond worden.Inhetgevalvanmoderne industriëleextractie-apparatuur zijndezemethodenwelgeschikt,omdatvoor eenbeschadiging
vanhet eiwitbijeennormaalverloopvanhet toastennietgevreesd behoeft
teworden,aangezienhetprocesgoed tecontrolerenenindehand tehouden
is.Door import InhetkadervandeE.E.G.kunnenechter persschroten inde
handel komen,waarbijdoor droogroosteren beschadigingvanheteiwitopgetredenkanzijn.
Omdezeredenzijntweemethodengeïntroduceerd,waarmeedemate vanbeschadiging door oververhittingbepaald kanworden.Hetbetreft hierdeoplosbaarheid vaneiwit In0,2^-IgeNaOH (isdeze oplosbaarheid <^6Qfo,dan ishet
eiwitbeschadigd)endeabsorptievankresolrood doorheteiwit (dezg.Frö'lich-test,waarvanhetvoorschrift alsbijlage isopgenomen).
Mej. SCHILLER heeftdeze methoden opmateriaal toegepast,datvoorde
controlevandeureasetest endeeiwitoplosbaarheid inwaterbereid engebruiktwas.Alsvergelijkingsmateriaal diendenderesultatenmet dierproeven
verkregen.Uithaar onderzoekbleek,datdeureasetest ende oplosbaarheld
inwatervanheteiwitvoorde controlevanhet toastenomdekwaliteit te
verbeteren,geschikter zijndande oplosbaarheid inNaOHendekresolroodmethode.Eenbeschadigingdoor oververhittingwordthetbetrouwbaarste door
dekresolroodabsorptle aangegeven.
Volgenshaarbevindingen ligthet optimum tussen4,5en6,0 mgkresolroodabsorptle.Ookdeoplosbaarheid inNaOHisvoorditgebied bruikbaar.
Tenslotte kanuitdekleur vanhet schroot ookhetnodigeomtrentdemate
vaneventuele oververhitting geconcludeerd worden.
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Dipl.-Chem.U.PETZER -Hohenheim: "Problemenvande caroteen-encarotenoïdenbepalinginvoedermlddelen".
Deheer FETZERgafeenkort overzichtvandriemethoden omcaroteen
tebepalen:metheteverzeping,extractie zonderverzepingenkoudeverzepingvolgensdeA.O.A.C. (JournalA.O.A.C. 50, 1967,707-711).Deze laatste
methodeprefereerthij:koudeverzeping naextractiemetpetroleumetheraceton,gevolgd dooreen chromatografischescheiding.Hijgeeftdevoorkeur
aaneenzuilvanAl0,,aangezienhiermede de chromatografieweinigtijd
kostenaldusvoorroutine-onderzoek meergeschikt is.Eengoedemethodeom
deuitbacteriëngewonnen carotenoi'dentebepalen isernogniet,dedoor
defabrikantenvoorgesteldemetingvande "totale geel-waarde"moetvande
hand gewezenworden.Uitzonderingen vormenvoortsmaïs,paprika enverse
groenvoeders,dieeenafwijkendebehandelingdienenteondergaan.Bijmaïs
e«paprikawordenbepaaldeverbindingenvan carotenoi'denbijkoudeverzepingnietgesplitst,hetgeenbijwarmeverzepingwelbereiktwordt.Voor
deverwijderingvandepigmentenuitverse groenvoederswordtmetacetonin
eenmixer geëxtraheerd.Debepalingvande concentratiemeteenfotometer
levertgeenmoeilijkheden op,wanneer dezemetdebijdezelfdegolflengte
eninhetzelfde oplosmiddelbepaalde coëfficiënten,wordtberekend.De
A.O.A.C.-methodegeefthogerewaardendandebeldeanderemethoden,terwijl
naast caroteenenxantofylweinig ofgeenandere stoffenwordenmeebepaald.
IndediscussiewijstdeheerFETZER nogophetgiftige enbrandgevaarlijke
karaktervanbenzol,redenen omhetgebruikhiervanals extractiemiddel te
ontraden.
Opinitiatiefvandr.VON POLHEIMzaldevakgroep inI969eenenquête
rond devoorgestelde methode organiseren.
Dr. J. GROPP-München: "Dierproeven inzake deeiwitkwaliteit vanmaïs".
Bijde inWest-Duitsland sterk inbetekenis toenemende maïsteelt is
hetvanbelang,dataandekwaliteit vanhet eiwitmeeraandachtwordtgeschonken.Deze kwaliteitwordt insterkematebeïnvloed door indelaatste
tijd-ontwikkeldemutantenendewijzevandrogen.Zolaatdemutant "Opaque2"eenverhoogd lysine-entryptofaangehalte zien.Dezevariant bracht in
onderzoekingenmetkwartelkuikens envolwassenlegkwartels tenopzichtevan
normalemaïseenverbeterde produktie teweeg.Ditgold zowelvoorrantsoenen,
waarinmaïsalsenigeeiwitbronaanwezigwasalsvoormetmethionineverrijktemaïssojaschrootenmaïs-aardnootschroot rantsoenenmeteeneiwitgehalte
tot165?:MaïsuitBeierenvandesoorten "Pamo"en "Inra"gaf-onafhankelijkvanhetruw-eiwitgehalte,maarafhankelijkvandewijzevandrogen-

lysinegehalten tussende2,4 en3,7$vanhet.eiwit tezien.Ingroeiproeven
met kippen-enkwartelkuikens koneennauw verband tussenhet lysinegehalte en
degewichtstoename aangetoond worden.
Wanneer heteiwitgehalte ineenrantsoendoor toevoegingvaneeneiwitrijkvoedermiddel verhoogd werd,konhetachterblijven inproduktie ongedaan
gemaaktworden.
Dr. GROPPacht delysinebepaling inmals eengoed criteriumvoordebepalingvandeeiwitkwaliteit vanmaïs,maar eenaanvulling doormiddelvandierproeven isgewenst.
Dr. H.KÜMMER -Augustenberg: "Overde kwaliteitvanuit Frankrijkgeïmporteerdevismelen".
Bijde import vanvismeel geldt inWest-Duitsland deeis,datditmeel
minstens50$ruw eiwitdient tebevatten.Controle hieropwordt echterniet
uitgevoerd.Deenige controlediewel plaatsvindt,isdievolgensdewetop
debesmettelijkeveeziekten,waardoor hetbinnensmokkelen vanbesmettingsbronnen inhetbijzonder Salmonellen,voorkomenmoetworden.Opgrond vandezelfde
wetwordt voorts onderzocht ofhetvismeelbeender- ofvleesdelenbevat,hetgeenverbodenis.
Dr.KUMMER geeft ineenaantal voorbeelden aan,datde controle opdeze
wijzevolkomen onvoldoende is.Bijna alle doorhem onderzochte vismelenzijn
metmineralenvervalst,somstotmeer dan30$toe.
Heteiwitgehalte blijftvaakbenedenhetvoorgeschrevenminimum.Daarentegenwarenervande26'/totmedio1968gecontroleerde partijen,slechts2
partijennietgeschikt om-gelet opdebestaande voorschriften -ingevoerd
teworden.
Deheer KUMMERbepleitmet nadrukmaatregelen,dieaandezemisstanden
eeneind zullenmaken.
Dr. K. PFULB-Augustenberg: "Ervaringenbijdetoepassingvaneennieuwesleutelvoor dewaarderingvansilages".
Deheer PFULBintroduceert eenvoorsteltotwijzigingvandeoorspronkelijkeversievandewaarderingssleutel voorsilagesvolgens FLIEG,omdatdoor
eentehoge puntenwaarderingvanhetboterzuur,silages indeklasse "zeer
goed"en "goed"eentehooggehalte aanditzuurlatenzien.Volgenshet
nieuwe ontwerpwordtvooreenboterzuurgehalte van0-20$vandegezamenlijk
aanwezige zuren,ongeveer 14-19puntenminderdanvolgens hetoudesysteem
gegeven.Hieruitvolgtvoordeclassificatievansilages:
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1.Boterzuurhoudendesilagesvandehuidige klassen "zeergoed"en"goed"
wordeninderegeleenklasselager ingedeeld.
2.Met "zeergoed"worden-opeenenkele uitzonderingna-slechtsboterzuurvrijesilages gewaardeerd.
3.Grassilagesuitdeklasse "goed"bevattenvolgensdenieuwe versievan
desleutel,integenstellingtotdeoudeversie,indoorsnee0,09$boterzuur.Deverschilleninabsolute enrelatievegehaltenaanmelk-en
azijnzuur tussengrassilagesmethetpredikaat "zeergoed"en "goed"•
zijnverhoudingsgewijs gering.Bijsnijmai'ssiïageszijndezeverschillen
duidelijkgroter.
Hetdoelboterzuurscherpertekunnenwaarderen,wordtdoordemodificatievandesleutelvolgensFLIEGbereikt.Dateenkleindeeldergrassilagesmetboterzuurgehalten lagerdan0,o8$indegroep "goed"terechtkomt,
isinditverband nietvanveelbetekenis.Eenprobleemblijftnogdewaarderingvansilagesmeteenonvolledigebacteriê'leomzetting.Ditkomttot
uitdrukkingineenzeerlaaggehalteaantotaalzuur (minderdan0,8-1,0$).
Hetaantalvandezesilages isdelaatste jarendoorhettoegenomenensilerenvanvochtige granen ,vergroot.Ditsoortsilageszijnmeestalvrijvan
boterzuur enzoudenvolgensFLIEGmet "zeergoed"gehonoreerd moetenworden.
In ditgevalkunnenpH,organoleptisch onderzoekenwellichtdebepaling
vanhetkiemgetal (gistenenschimmels)toteenbeterewaarderingleiden.
Dr.E.THIER-Hamburg:"Hetprobleemvandepublikatieenbetekenisvan
onderzoekresultaten".
Indezevoordrachtweesdr.THIER ernogmaals ophoebelangrijkde
taakvanhetwetenschappelijk onderzoekbinnenhethandelsverkeervanvoedermiddelenis:ditonderzoekmoet consumentenfabrikant beschermenen
bovendiendekennis inzakedezevoedermlddelenvergroten.Deresultaten
vanhetonderzoekgrijpendirectopdeeconomische betrekkingeninenzijn
vaakbeslissend voorderegelingvanschadeclaimse.d.Hetisomdezeredenenvangrootbelang,datdebekendmakingvandezeresultatenopduidelijkeenondubbelzinnigewijzegebeurt,terwijlwetenschappelijkgezien,
kritieknietmogelijkmagzijn.Wanneer ooknogdeagrariërderesultaten
kaninterpreteren,isdesituatie ideaal,.Eennegatiefoordeelmagslechts
uitgesproken.worden,wanneerditopvaststaandegegevensuitdewetenschap
derdiervoedingendeveterinaire farmacologie berust,inhetbijzonderop
debekend zijndegrenswaardenvoor schadelijkestoffen.Voorts dienendeze
stoffenofdeschadelijkheid vaneenvoedermetalgemeenerkendeenvoorgemvertalingvan"Feuchtgetreide"

14

schrevenanalysemethoden endierproevenbepaald teworden.
Dr. THIER steltvoor omeenverplichtebiologische testmetlaboratoriumdierenintevoerenenhetresultaathiervanzonodigmetanalytische,microbiologische ofmicroscopische onderzoekingen aantevullen.

k. VakgroepBodemvruchtbaarheid
Thema:Debasenvoorziening vanbouw-engrasland
(Voorzitters:prof.dr.H.VETTER -Oldenburgenprof.dr.E.SCHLICHTINGHohenheim).
De ochtendvergaderingwas geweid aandebasenvoorzieningvanhetbouwland.Wemaakten kennismet eenvoor onzebegrippenmerkwaardiguitgangspunt:
dekalkvoorzienlngvande grond -gemetenalspH-wordt inDuitsland tevens
gebruikt alsmaatvoordevoorziening metanderebasen-macro-enmicroelementen.Bijdezewerkwijze gaatmenenerzijdsuitvanhet principe-datbij
lagepHbasen inhunalgemeenheid beter oplosbaar zijnendusbeterbeschikbaar zijnvoorde plantdanbijeenhoge pH,anderzijdsvande positievecorrelatie.dievannatureveelalbestaat tussenCa-rijkdom enrijkdomaanMg (en
Na?J)bijdiverse grondsoorten.Teveelverwaarloosd ishet feitdat deverhoudingenwaarindebasen (incl.desporenelementen)indediverse grondsoorten
tenopzichtevanelkaarvoorkomen,zeerverschillend kanzijn.
Hoewelbovenvermelde gedachtengang o.a.doorprof..dr.A.FINCKuitKiel
nogaangehangen enverdedigd werd,klonk o.a.uit devoordracht vandr.A.
KLASINKuit Oldenburg insterkematedebehoefte aaneenandereaanpak.In
zijnproeventoonde hijaan,datopgrondenmeteenvolgensdeLUFA-adviezen
onjuiste pHveel groter opbrengstverhogingen kondenwordenverkregen doorbijv.
bemestingmet MgofmetCudandoor pH-wljzigingen.De inDuitsland algemeen
aanvaarde specifieke "kalkwerking"wordt doorhem ontkend.Zijninleidingwas
danookeenpleidooivoor eenmeergedifferentieerdeaanpakvanhetgrondonderzoek,waarbijbehalve depHookdiebasenwordenbepaald,die opdebetreffendegrondsoort inhetminimum zoudenkunnenzijn.Eenenander gafaanleiding
totuitvoerigediscussies tussenvoor-entegenstandersvaneennieuwewerkwijze.Moeilijkheid voordepraktijk isdathierdoor hetgrondonderzoekvoor
depraktijkzoveel duurderwordt. Inveelgebiedenachtmenditniethaalbaar.
Tenzijdemeststoffenindustrlebereid ishettebetalen,althanstesubsidiëren,zoalsdoordekalkindustrie gebeurt voorhet pH-onderzoek.
Helaaswarenwijniet indegelegenheid devoordracht vanprof.DE
LEENHEER uit Gentvolledigbijtewonen.Dezedeed verslagvanBelgischeproevennaar desamenhang tussenbodemstructuur enproduktievermogenvandegrond.
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Destructuurtrappenwerdenverkregendoorbekalking,groenbemesting,stalbemesting,onderploegenvanoogstresten (stro,bieteblad).
Devoordracht vandr.U.ROHRBACHvanMerck-AGteDarmstadt overakkerbouw metminimale grondbewerking,zoals ophet I.B.S.doorBAKERMANS
enDEVUTonderzochtwordt,leverdevoor onsgeenbijzondere aspectenop.
Debasenvoorziening vanhetgrasland werd in3voordrachtenvanuitverschillende gezichtshoekenbelicht.
Prof.dr. P.BOEKER -Hohenheim: "invloed vandebasenvoorziening opdebotanischesamenstellingenopde opbrengst
vangrasland".
Spreker steldedatopgrasland betrekkelijkweinigbekalkingsproeven
zijnuitgevoerd.Uit zijneigen proevenblijkt,datvrijwel alle soorten
inhetgrasland overeenwijd pH-traject voorkomen.Andere factoren hebben
eenveelgrotere invloed ophetvoorkomen ende frequentie vansoortenin
eenbestand dandepH.Debelangrijkste zijndebemestingstoestand -vooral
t.a.v. P,deverzorging,degebruikswljze,dewaterhuishouding.
Ingaand opdepublikatiesvanMÜCKENBERGER enFEISE,die inNoordDuitsland doorbekalkingeenduidelijkeverschuivingvan slechtenaargoede
grassenkregen,komtspreker totde conclusie,dathierbijookanderefactorengewijzigd werden,c.q. correlatief inhetspelwaren.
Watde opbrengstaspecten betreftvond spreker evenmin eenduidelijke
voorkeurvooreenbepaalde pH.Extreem zure ofsterkalkalische gronden
kunnendegraslandopbrengst drukken. Hetgoede trajectligt voorverschillendegrondsoortenniet geheel gelijk.Het traject 5.0 - 7 , 0 isvooralle
grondsoortenuiteenoogpuntvanopbrengst aanvaardbaar. Graslandendie
monoculturen benaderen,kunnenwel eenuitgesproken pH-optimum hebben;de
Hessische goudhaverwelden producerenhetbest bijeenvrijwel neutrale pH.
Prof.dr.E.L.KLAPP-Bonn: "Invloed vandebasenvoorziening ophet gehalte
aanmineralen inweideplanten".
Spreker behandelde eerstverschillende factorendieverschillen in
mineralengehalte ineenweidebestand totstand kunnenbrengen:groeistadium,
plantenfamilie (leguminozen -grassen),soortenenvariëteiten (binnende
familie),bodemvruchtbaarheid mede inverband metN-bemesting (Nverhoogt
hetgehalte indeplantaandiemineralen,welke indegrond inruimemate
aanwezig zijn,dochverlaagt -tengevolgevanverdunningdoordegrotere
groeisnelheid -diemineralenwaarvandegrond weinigbeschikbaar kanstellen), andere bodemeigenschappën,antagonismen tussenkationen. Geconcludeerd
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werd dat door bemestingdeminerale samenstelling inbelangrijkematekan
wordengestuurd.
Voor velenverrassend was,datdoorbekalkinghet Ca-gehalte indezelfde
plantesoort praktisch niet teverhogen is.Sprekerverklaarde verderhoe,via
eenbetere beschikbaarheid vanMo,doorbekalkingvanextreem-zure grond de
groeivanleguminozenwordtverbeterd endaardoor alsregelhetCa-enMggehaltevanhet totale gewas toeneemt.Evenalsdr.KLASINK indeochtendzitting,illustreerde prof.KLAPPaandehandvanproeven datde "kalkwerking"
eenvoudig kanwordenverklaard uitdewerkingvandeandere mineralen,waarvan
debeschikbaarheid doordebekalkingverandert. Inhetmilieuvandegraslandonderzoekers bleektijdens dediscussiemeer instemmingmet deze stellingname
tegenhetuitsluitend gebruikvande pHvoordebeoordelingvandebasenvoorziening,danbijdeakkerbouwers.
Ir. J. HARTMANS -Wageningenverving dr.H.KONERMANN -Münster indevoordracht over: "Invloed vandemineralengehalten
inhetruwvoer opde diergezondheid".
Spreker relativeerde dewaardevandemineralengehalten inhetvoervoor
hetbeoordelenvandevoorziening vanhetdier,omdatdevoederopname ende
benuttingvandemineralendehoogtevanhetvoorhetdier noodzakelijkegehalte indeplantmedebepalen.Voormineralenmet eengemiddeld lagebenutting (Mgendemeeste sporenelementen)speelt datrelatief hetsterkst.
Vervolgenswordt ingegaan opdetegenstrijdige conclusies indeDuitse
literatuur overde invloed vanbekalking vanhetgrasland opgezondheid en
produktie vanhetrundvee,met name ophetmelkvetgehalte enopdevruchtbaarheid.De Nederlandse gegevensopdit punt (statistisch onderzoek inZuidHolland,beweidings-enbalansproeven meteeneiïgetweelingen opniet-.en
sterk-bekalktgrasland)wordenvermeld.Daarbijbleekgeen invloed opmelkproduktie en-samenstelling, opdevruchtbaarheid en,watdemineralenhuishoudingvanhet dier betreft,eengeringeverslechtering vande Cu-enMn-balans
bijdehogepH.
Uitdepublikaties,enookuitdevoordracht vanprof.BOEKER,kanwordenafgeleid dat indeDuitse omstandigheden -behalve eenbekalking -ook
andere factorenverschillend moetenzijngeweest (P-toestand,bedrijfsvoering,
waterhuishouding). Geconcludeerd wordtdatdoorverbeteringvanallerhande
aspectenvandebedrijfsvoeringveelklachtenomtrenthetrundvee kunnenworden opgeheven,maar datdekwestievandegewenste pHvandebodem daarbij
vanzeer ondergeschikte betekenisis.
Indeopdezevoordracht volgendebespreking konuitvoerigerwordeningegaan opverschillende aspectenvandemineralenvoorzieningvanhetrund enop
de daaromtrent inNederland bestaande inzichten.
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5.Overige vakgroepen
Opdezittingvandevakgroepmeststoffenonderzoek (voorzitter dr.K.
LANG-Bonn)werd eenvoordracht gehouden doordr.K.TEICHER -Weihenstephan: "ZurBestimmungvonSpurenelementen inmineralischen Düngenmitteln
mitderatomarenAbsorption".
Ditvielsamenmetdevergaderingvande Internationale Werkgroep,zodatdeze lezing door onsnietkonwordenbijgewoond.Daardemedegedeelde
resultatenbelangrijkkunnenzijnvooranalytisch onderzoek inNederland
ontlenenwijaandeuitvoerige samenvatting vandeze voordracht hetvolgende.
Opgrond vanervaringen,opgedaanaanhet "Bayer-Hauptversuchsanstalt"
bijdebepaling vanmagnesium volgensdeatoomabsorptie werden ooksporenelementen inhetzoutzure extractbepaald. In extractenvanverschillende
minerale meststoffenwerdende spectrofotometrische methode endeatoomabsorptiemethodemet elkaarvergeleken.De Mg-gehaltenwaren <^2%, degehaltenaanCu,Mn,ZnenB'<^l%.Zeer goede overeenstemmingenwerdengevonden
voor Cu,MnenZn.DeMg-bepalingvolgensdeatoomabsorptie kwambeterovereenmetdegravimetrischemethode danmetdespectrofotometrische methode.
BijdebepalingvanBkondennoggeenbevredigende resultatenwordenverkregen.
Uithetonderzoekvolgde,datdezelfde resultatenwerdenverkregen,
wanneer demonsterswerdengeëxtraheerd volgens deA.O.A.C.-methode (1,0g
vanhetfijngemalenmonstermet 10mlgeconc. HClverhitten ineenbekerglasvan150ml,bijna geheel droogdampen,residu opnemen in20ml0,5 N
HCl,kort opkokenenfiltreren ineenmaatkolfjevan 100ml,wassenmetgedest.waterenaanvullen tot100ml). BijdebepalingvanCu,MnenZnkon
deze oplossingdirectwordenverstoven.Voorde Mg-bepalingmoest zij10x
wordenverdund.
Uitderesultatenvanditonderzoekvolgt,datsporenelementen volgens
detijd-,werk-enreagentiabesparende atoomabsorptie inde onderzochtemonsters evennauwkeurig kunnenwordenbepaald alsvolgensdeabsorptie-fotometrischemethoden.
Omtrentdevergaderingenvandeoverigevakgroepenmoetenwijkortzijn,
eensdeels omdat zijbuitenonsdirectevakgebied liggen,anderdeels omdat
slechts incidentelevoordrachtenwerdenbijgewoond.V/ijvolstaanmethetvermeldenvande thema's,waaraandevergaderingenvandediverse sectieswaren
gewijd. Geïnteresseerde lezerskunnendesgewenst desamenvattingen overeen
bepaald onderwerp ter inzagevragenvandeauteursvanditverslag.
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VakgroepenDiervoeding enVoedermiddelenonderzoek:5voordrachtenoverenergiemetabolisme.
Vakgroep Plantenkwaliteit:Dekwaliteitvandesuikerbiet (9voordrachten).
VakgroepLandbouwmicrobiologie:Voornamelijkbodemmicrobiologie (12voordrachten).
Vakgroep Onderzoekvanmelk enmelkprodukten {6voordrachten).
VakgroepBodemkunde,plantevoeding enbemesting.Iethema:Opname entransportvanvoedingsstoffen indeplant (8voordrachten;verschillende publikaties van I.B.S.-onderzoekerswerdenaangehaald);2e
thema:Bemestingenmeststoffen (7voordrachten); 3ethema:Verde^
llng'vandevoedingsstoffentussenbodemenplant (8voordrachten).
VakgroepBodemonderzoek:Voorstellenenmogelijkheden tothetbetervaststellenvandevoorde plant beschikbare hoeveelheid fosfaat indebodem (10voordrachten).
Vakgroep Meststoffenonderzoek (5voordrachten).
VakgroepZaadkunde enzaadkeuring (10voordrachten).
WerkgroepVerwerkingvangegevens C+voordrachten).
Werkgroep Onderzoekvanbestrijdingsmiddelenresten (3voordrachten).

6. Internationale werkgroepvoorhet chemisch onderzoekvanvoedermiddelen
ZoalsgewoonlijkwasdezewerkgroepdoordeLUFA instaat gesteld haar
vergadering tijdensde congresweek tehouden.
Debijeenkomst stond onder leidingvandr.W.B,D E U S ; secretariswas
dr. J.Th.L.B.RAMEAU;A.KEMMINKnotuleerde hetgesprokene.Devergadering
werd door 31*-ledenbezocht.
Aanhetbeginvandebijeenkomstontwikkelde zichop Initiatiefvandr.
HOFFMANNeendiscussie overhetprobleem vandekosten,diedoorenkele leden
inhetraamvanwerkzaamhedenvoordewerkgroepwordengemaakt.Inditverbandmogenmet namedesecretariaatskosten genoemd worden.Beslotenwerd,dat
aandeledeneenbijdrage gevraagd zalwordenomdezekostentebestrijden.
Desecretaris zalhiertoe eenschrijven doenuitgaanmet eenduidelijkemotiveringvoordenoodzaakvandezebijdrage,dieheteerste jaar100DM
zalbedragen.- . . • • • • • '
Dr. HOFFMANNgafhierna eentoelichting opderesultatenvandeenquête
inzakeruw eiwit eninpepsine-HCl oplosbaareiwit.Steeds iserbijdit
soortenquêtes eenniet teverwaarlozen aantal instituten,dat onjuisteresultaten inzendt,doordatmenvergeet opdedrogestof omterekenen,een
rekenfout maakt ofsoortgelijke vergissingen begaat.Overigenswarenderesultatenvandezeuitwisseling niet slecht. Wanneermenbedenkt,datdeze
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uitwisselingvaneenaantalkrachtvoeders,teneinde eenbeeld teverkrijgenvandevariatie ingevondengehaltenaanruweiwit eninpepsinè-HCl
oplosbaar eiwit tussendedeelnemers,pasdetweede inzijn soortwas,
mochtdewerkgroepzekerniet ontevredenzijn.Dat deresultatenvande
"pepsine-zoutzuur oplosbaarheid"bijenkele Produktenwatminderwarendan
van "ruw.eiwit",moettoegeschrevenwordenaanfiltratiemoeilijkhedenen
eengebrekaanroutine bijvele Instituten.
Nadeheer HOFFMANNkreeg deheerKEMMINKhetwoord omeen toelichting
tegevenopzijnrapport "Verteerbaar ruweiwit invoedermiddelen".Debedoelingvanzijnonderzoekwas tweeledig: Ie.bestaat ereenverband tussen
dedierverteerbaarheid vanheteiwit ende invitroverteerbaarheid enzo
ja,hoeluidtditverband.2e.inhoeverre stemmendemethoden "BASSLER"
en "HOORN"voordebepalingvan "pepslne-HCloplosbaarheid"overeen.Het
verband tussende invivoen invitroverteerbaarheid bleekvoor iedere
groepvanProduktenverschillend tezijn: één regressiefermulekandanook
nietopgesteld worden.Deovereenstemming tussendebeide analysemethoden
(y=0,967x-0,04,waariny= %v.r.e.volgens "BASSLER"enxvolgens
"HOORN")was zodanig,datdevervangingvande "HOORNSE"methode doorde
methode "BASSLER"geenbezwarenondervindt.MetklemweesKEMMINK nogmaals
ophetbelangvandestandaardisatie vandegebruikte pepsine enpleitte
vooreenEuropees depot,vanwaaruit eenlederdeze gestandaardiseerde pepsinekanbetrekken.Hijachttevoortsverdere studiemetbetrekking tothet
"enzymequota"endecorrectie voordeHCl-oplosbaarheldgewenst.
Aanhetslotvanzijntoelichtingweeshijerop,datuitzijnonderzoekblijkt-dit Integenstelling totwatweleensbeweerd Is-dateen
lagere pHeenhogereoplosbaarheid geeft.
Inaansluiting opdeze toelichting deeldedr.SEIBOLDdevergadering
mede,dater InE.E.G.-verband eentestmethodevoor debepalingvande
sterktevanhet pepsinewordtvoorbereid.
Opvoorstelvandevoorzitterwerd hiernabesloten,dathijInsamenwerkingmet desecretariseenvragenlijst zal opstellen,teneinde eennauwkeurigbeeld teverkrijgenvandebepalingsmethoden,diegebruiktworden.
Bijdebesprekingvanderesultatenvande enquête "Luz '68"bleek,
dateenaanzienlijkaantal institutendez.g. 10minutenmethode toepast
voor debepalingvanruwe celstof.De juiste tekstvandezemethodezal
dr.SEIBOLDaanhetsecretariaat sturen,datvervolgensvoorverzending
naardeledenzalzorgdragen.Hoeweldr.SEIBOLD stelde,datdeovereenstemmingtussende 10minuten en30minutenmethodengoedwas,kregenwij
de indruk,dathierbijgeenmest betrokken isgeweest.Eenuitgebreid onderzoeknaardeverschillende factoren,diederuwe-celstofbepalingbeïnvloeden,waarover dr.VON POLHEIMmededeling deed,bleekuit latere
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correspondentie éenonderzoekuitsluitend binnende10minutenmethode tebetreffen.AanhetI.V.0.zal-nadatde juistetekst isontvangen-naderonderzoekIndezeverrichtworden.
Bijdebesprekingvandeanalyseresultatenvande caroteenbepallngwerd
devoordracht vanPETZER gememoreerd.
DeheerFETZERhad indebetreffendevoordrachtvoordeA.O.A.C.-methode
gepleit.^Hetaantalmethoden,datmomenteelwordt toegepast,dreigt steeds
groter teworden.
Dr.SEIBOLD endr.RAMEAUzullenmet elkaar Inverbinding treden,om
deze situatie nadertebespreken.Aandehand vandelaatste gegevens-met
name uitE.E.G.-kringen-zalmendaneenkeusdoenendezemethode inhet
beginvan1969aandeledentoezenden.Ruimvoordatdeuitwisseling danweer
plaatsvindt,kunnendedeelnemers ervaringmetdezemethodeopdoen.
Vandeverderebesprekingen inzakedeuitwisseling 1968kantenslotte
nogvermeld worden,datdeovereenstemming tussendegravimetrische methode
endeatomaire absorptie voordebepalingvanCa,MgenCugoed genoemd mag
worden.
DeherenKEMMINK enSEIBOLDvondenvoor Mg0,l8$met de gravimetrische
methodeen0,17$metatomaireabsorptie.Dr.D E U S vond in1967volgensde
gravimetrische methode eenwathogermagnesiumgehaltedanvolgensdeemissievlamfotometrie. In1968vond hijinhetluzernemeelvolgensde laatstgenoemde
methode 0,l8$Mgenvolgensdeatomaire absorptie 0,17$Mg.
Beslotenwerd inI969geenenquêtemetpepsine tehouden,maartewachten opdeuiteindelijke tekstvandeE.E.G.-test voordesterktevanpepsine.
Dr.RAMEAUzalwederomeenruwvoederrondzenden,waarindezelfdeanalysesalsinI968zullenwordenuitgevoerd,alsmede eenfosforbepaling.
Inderondvraag ontwikkelde zichtenslotte eenuitvoerige discussie,na
eenvoorstelvan prof.KUSSomeenwerkgroep "Microbiologie"intestellen,
dieuitmondde indesuggestie eerst opnationaal niveaukernenhiervoor in
het leventeroepen.

7.Excursievandevakgroepen.DiervoedingenVoedermiddelenonderzoek
Bezochtwerdentwee krachtvoederfabrieken, nl.het Kraftfutterwerk
Albert 0. PetersenteHamburgendeSleeswijk-Holstelnse Landbouwcoöperatie
teUetersen,alsmede het proefbedrijf "Hû'lsenberg"vandeFirma H.Schaumann.
Aandezeexcursiewerd doordetweedeverslaggeverdeelgenomen.Detechnische
aspectenvandebeidekrachtvoederfabriekenvallenbuitenonzebeoordeling.Opmerkelijkwashetstandpuntvandedirecteurvandecoöperatie teUetersen
metbetrekking tothetvraagstukvandeopenreceptuur.Hoewel deDeutsche
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Landwirtschaftliche Gesellschaft (DLG)enook'de coöperaties steedshebben
voorgestaaneenvermelding opde labelsvande procentuele samenstelling
vandekrachtvoeders,stellende coöperaties nudatzulksniet langermogelijk isomdatdelineaire programmering eenzosnelle aanpassingvande
samenstellingenmogelijkennodigmaakt dat hethoogstensmogelijkis•een
globale garantie tegevenvoor groepenvanvoederbestanddelen. Terwijlb.v.
prof.WÖHLBIER sterkhamerde ophethandhavenvandeopenreceptuur,stelde
dedirecteurvanUetersendatdeafnemer juistvertrouwenmoethebben inde
naamdieeenbepaaldefabriek zichheeftgemaakt.
Hetproefbedrijf "Hülsenberg"isgevestigd opeenlandgoed vancirca
200ha inde omgevingvanBad Segeberg.Menhoudt er270stuksrundvee,
1000zeugenen77.000stukspluimvee.Hetonderzoekbeperktzichnietstrikt
totaspectenvandekrachtvoervoedering,maarmenhoudtzich-insamenwerkingmet o.a. overheidsinstituten -inbelangrijke matebezigmet deinde
toekomst teverwachten problematiekvoordeveehouderij: grotereeenheden,
stalienbouwen-inrichting,ruwvoederwinningen-conservering, intensivering
vanhetgraslandgebruik,totalerentabiliteitvandeveehouderij.
Hetrundvee ophetbedrijfbestaat nuvollediguitHolsteins.Een aantal jarenterugwerden80vaarskalveren en3stierkalverenuitdeU.S.A. en
Canada geïmporteerd.Deze vormendebasisvoordehuidigemelkveestapel.Ze
zijnuitvoerigvergelekenmet dereedsaanwezige zwartbonte.veestapel.De
Holsteinsblekeneenveelsnellere jeugdontwikkelingtehebben;hunmelkproduktie ligteveneensbelangrijkhoger.Devolgende gegevenswerdenhieromtrentmedegedeeld:

80Holsteinvaarzen .
80zwartbonte vaarzen
gem. Sleeswijk-Holstein

Melkopbrengst
per jaar

kglevend
gewicht

hoogtemaat

5500kg
43OOkg
3900.kg

+ 600
+ 500

133-1^6
122-132

ct..

1) inhetzelfde jaaronderdezelfdeomstandigheden gehouden.
Deonderzoekers op "Hülsenberg"zijndanookvanmeningdathethoogtijd
wordtdatdeveeteelt inhunstaatenigszins geliberaliseerd wordt.Als
teeltdoel staat hunvoor ogen:hogeproduktie,eengrootvoederopnamevermogenengoed beenwerk (slechtbeenwerkzou inSleeswijk-Holstein debelangrijke oorzaakvansnelleslijtage zijn);bijditallesdient defunctie bovendevorm tegaan.
Hetmelk-rundveewordt in3groepengehouden,verzorgd engestald;
iederegroepheeftzijneigenverzorger(s)-melker(s).
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a.Onder deverantwoordelijkheid vandehoofdverzorger vallende koeienvan1
weekvóórhetafkalven tot circa 100dagendaarna,nl. tothet tijdstipdat
zeopnieuw drachtigzijn.Dekalverenblijven -gezienhetbelangvaneen
goede opfok-eveneens tot dezeleeftijd bijdeze groepspecialezorg ontvangen.
b.Daarna gaandekoeiennaar detweede groep,waarinzeblijventotzewordendrooggezefc.
c.Totdederde groepbehorendedroogstaande dieren,deoudere kalverenen
het overige jongvee.
Menistotdezegroepengekomenopgrond vandeervaringdatookbijgrotere
eenhedende individuele zorgeenvoorwaarde isvooreengoede produktieen
goedebedrijfsuitkomsten.Hetzwartbonte (Fries-Hollandse)veewordt o.a.nog
gebruikt voor kruisingenmetvleesrassen,o.a.Charolais.
Bijderundveehouderij ishetopmerkelijkdatmenopgrond vanallerhande
ervaringennaeenaantal jarenhet ligboxensysteemheeftverlaten ennuweer
isteruggekeerd toteentypedubbele Hollandse stal.
Bijdevarkensfokkerijisvermeldenswaard datmomenteelalle aanwezige
fokzeugenverkregen zijnvolgens de "Specific Pathogen Pree" (SPF-)methode.
Debiggenworden deeerste 14-dagenvolledigsteriel gehouden ineenspeciaal
geïsoleerd gelegengebouw,daarna 10wekensemi-steriel;vervolgenswordenze
geïsoleerd gehouden (verzorgersmoeten steedsdouche passeren,andere kleding
aantrekken, enz.). Debevruchting geschiedt metbehulpvanKI.Menishiermee
begonnenuithygiënische overwegingen,maar door degoede organisatie zijnde
resultatenzogunstig,datmennietmeer anderszouwillen.Opvallend wasde
ongekende zindelijkheid,dievolgens demensenop "Hülsenber'g"eengevolgwas
vanhetpathogeen-vrljzijnvandedierenennietvaneenbetereverzorging.
Er isaleenbeginmee gemaakt devandeze zeugenafkomstige biggenalsfokmateriaaluittegevenaandeboeren inSleeswijk-Holstein.Devoederconversieende groeivandeSPF-afStammelingenzoubelangrijkbeterzijndandie
vandeniet-pathogeen-vrijedieren.
Almetalwerd de indrukverkregendatvandit proefbedrijf eenbelangrijke stimulansuitgaat watbetreft demoderniseringvandeveehouderijin
Sleeswijk-Holstein.

Bezoekaanhet Institut fürMilcherzeugung teKiel
Op3oktober heeftdederdeverslaggever eenbezoekgebracht aandeonder
leidingvandr.KAUFMANN staandeafdelingvoordiervoeding.vanhet "Institut
für Milcherzeugung". Hetbezoekbeperkte zichtotde proefstal enhetlaboratorium,die ophet landgoed "Schaedtbek"gesitueerd zijn.
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De proefstal biedt plaatsaan8koeienen6-8hamels,dievoorhet
dierfysiologischonderzoek gebruiktworden. Opéénderweidepercelen liepen
eenaantal fistelkoeien,dieonder,meervoor pensfysiologisoh onderzoeken
opnaraeproevengebruiktworden.Opvallend is,datmenbijdezeopnameproeven
dedierenslechts4uuropéénperceel laatgrazen envervolgens dekoeien
weer ineenander perceel drijft.Dit zeerarbeidsintensieve systeembiedt
hetvoordeel,datmengeenrekeningbehoeft tehoudenmet degrasgroei tijdensdebegrazing.
Uit deopnameproeven trektdr.ROHR de conclusie,dat hoogproduktieve
diereninjongeweidenextrakrachtvoeder zullenmoetenontvangen.
Tussendefistelkoeien liepenenige jongedieren,waarvandehoofdarteriënvandebeginnende uierwarenafgesloten. Menhoopt,dat opdeze
wijze eenaderaandeoppervlakte vandeuierzichsterkzalgaanontwikkelenende taakvandearteriezal overnemen.Hetzaldanmogelijkzijnallerleistoffenindezeader teintroduceren,omde invloed hiervan opdemelksynthese na tegaan.
Indeproefstalwasdr.ROHR bezigmeteenopnameproef,omtebepalen
welke factorendeopnamevangroenvoeders beïnvloeden.Omde invloed vanhet
rasna tekunnengaanhad dr.ROHR 3rassen indeze proefbetrokken:Amerikaanse Holstein-Frisians,Duitse zwartbonte enJerseykoeien.
Hijachtte het nietwaarschijnlijk,datde opnamemede doorhetrasbepaald wordt;mocht ditwelhetgevalzijndanzalde oorzaakindestofwisselinggezochtmoetenworden.
Hetkleine laboratoriumbeschikte overenkelemodernegaschromatografen
ondermeervoordebepalingvanvetzuren inpensvocht enmelk.Daarnaastbesteeddemenveelaandacht aandebuffercapaciteitvandepenslnhoud (meq.
azijnzuur pereenheid van pH). Naasthet onderzoeknaardeverteerbaarheid
vandeverschillende proefrantsoenen -waarvoormenhamels gebruikte -had
mendebeschikking overeenadiabatische calorimeter voordebepalingvan
het energetischvermogenvandevoedermiddelen.
Uiteengesprekoverdeverschillende problemen indeveevoeding,kunnennogtweeonderwerpenmetname genoemd worden:dewaarderingvanrantsoenenende invloed vanvettoevoeging aanrantsoenen.Watdewaarderingvan
rantsoenen betreft steldedr.KAUFMANN,dataanallesystemenvanvoederwaardeberekening bezwaren kleven,ookaandie vanBLAXTER enNEHRING.Daarbijishetlaatste systeemechterwat praktischer.Voordebeoordeling van
dekwaliteitvaneenvoeder brakhijereenlansvoor omdeze opdeproduktievanhetdier tebetrekken.Hetgaatdaarbijnietslechts omhetenergiegehaltevaneenvoedermiddel,maar ookomdehoeveelheid,diehetdierervan
kanopnemen.Debestemaatstafvoorde kwaliteit isdaarom ookhetprodukt

24-

vanenergiegehalte envoederopname.
Ineenonderzoekmetvettoevoeging aaneendieetvond menin "Schaedtbek"
niet slechtseendalingvandeverteerbaarheid,maar ookvanhetvetgehalte
vandemelk.Omdatdriewekennahetbeëindigen.vandevettoevoeging nogsteeds
sprakewasvaneenverlaagd vetgehalte vandemelk,komenKAUFMANNenROHR
tot deslotsom,dat ookhier kennelijk veranderingen indestofwisselingde
oorzaakvormen.
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Bijlage1.
Beoordelingvandekwaliteitvandoordampverhit sojaschroot
Verbeterde Frölich-test
1.Doel entoepasbaarheid
Beoordelingvanderoosteringsgraad vansojaschroot.
2. Principe
Schuddenvaneenmonster sojaschrootmet eenkresolroodoplossing van
bekende sterkte.Spectrofotoraetrlschebepalingvandekleurstof,die
door 1gramgedroogd enontvet schroot geabsorbeerd wordt.
3.Reagentia
Kresolroodoplossing:0,1gkresolrood wordt in40ml0,1 nNaOHopgelost,menvoegt gedest.water toetot8ooml,
voegt 100ml 1nHCltoeenvultaantot1liter.
NaOH,0,02 n.
ty.Apparatuur
centrifugebuizen,50ml,vankunststof
magneetstaafjes,van ca.1g
regelbaremagneetroerder [0 ca.12 cm)
centrifuge (iJ-OOOr.p.m.)
spectrofotometer.
5.Werkwijze
Hetverkleindemateriaalmoet inzijngeheel dooreenzeefvan 0,315
mmgaan.Ineencentrifugebuiswordt eenhoeveelheid stofafgewogen,
die overeenkomtmet ongeveer200mgvanhetdroge enontvettemonster.
Hieraanwordt 20mlkresolroodoplossing eneenmagneetstaafjetoegevoegd.Debuiswordtrechtop opeenmagneetroerder geplaatst ener
wordt 30minutengemengd.Demagneetstaafwordtverwijderd envervolgenswordt gecentrifugeerd (^000toerenper minuut).1mlvandebovenstaandevloeistofwordtgeplpetteerd enhieraanwordt 20ml NaOH0,02 n
toegevoegd enhetgeheelwordtvervolgens geschud. Ka5tot10minuten
wordtde extinctiebij570nmgemeten tenopzichte vaneenopdezelfde wijzeverdunde kresolroodoplossing.
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6.Berekening
Berekendemilligrammen kresolröod,diedoor1ggedroogd enontvetmateriaal
geabsorbeerd worden,uitdeformule:
D -d
D

v

200

p(100-H-H 1 )

waarin:p = gewichtvandeafgewogenhoeveelheid stofing
H = vochtgehalte vanhetschroot in%
H 1 = vetgehalte vanhet schroot in%
D = extinctievandekresolroodoplossing
d = extinctie vandeonderzochte oplossing.
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Bijlage2.
Getallenvoorbeeldenbijdelezingvandr. PFULB Çp.12)
"Ervaringenbijdetoepassingvandenieuwewaarderingssleutel voorsilages"
1.Zuurgehalte vande Inkwaliteitsklassen (sleutelvanFLIEG -nieuweversie)geclassificeerde sllageraonsters.
a)Silage.

klasse

zeergoed

aantal
monsters

18

favanhet totaal-zuur
goed

27

melkzuur

azijnzuur

boterzuur

%

%

%

%

2,55
1,45-4,58
82,5

0,54
5,21-5,8Ï

o+)

3,09

2,17
Ï,Ö8-3,2S

0,47
0,23-1,19

79,5
bevredigend

matig

42
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1,81
0,67-3,65
70,2
1,45
0,91-2,41
56,7

slecht

22

,,
+)
++)
+++)

1monster =0,05$
1monster =boterzuurvrij
2monsters =boterzuurvrij

0,53
0,11-0,94
23,5

0,45
0,12-1,42
17,4

!
i

0

17,5

17,2

totaalzuur

0

0,0 9 + + ï
-0,17

i

2,73

!

|
I

3,3
0,32 +++ '
0 -0,70
12,4

0,49

0,62

0,17-1,39
19,1

Ö7Ö5-Ï7Ï5

0,42
0,10-1,21
18,6

1.31
0,20-2,13
57,9

i

2,58

|

|
2,56

|

24,2
2,26

!

b)Snijmai'ssliage

klasse

jzeergoed

melkzuur

azijnzuur

boterzuur

%

%

%

60

2,1?
1,13-5,16
79,8

0,55
Ö,Ï6-Ï,Ö6
20,2

0

2,72

22.

1,73
1,01-2,32
65,8

0,85
0,10-1,1+5
31,5

o,07 +1

2,63

aantal
monsters

i

I %vanhet totaal-zuur

i

,

!goed

bevredigend

• 11

1,15
0,41-1,92
56,9 '

0,99
0,35-1,11
58,8

matig

tegeringaantalmonsters

slecht

tegering aantalmonsters

+) 16monstersboterzuurvrij
++) 1monsterboterzuurvrij

0

totaalzuur

'%

-0,10

2,7
++)
0,11
0 -0,35
4,3

2,55
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2. Verandering van de puntenwaardering b i j een s t i j g e n d b o t e r z u u r g e h a l t e
en g e l i j k b l i j v e n d e melk- en a z i j n z u u r g e h a l t e n (nieuwe v e r s i e )
1

1

a)
Melkzuur
Azijnzuur

f
%

Boterzuur

%

%Boterzuurvan
totaal-zuur

2,50

2,50

onveranderd

0,50

0,50

onveranderd

0

0,08

0,12

0,16

0,20

0,32

0

2,6

3,8

5,1

6,3

9,6

Puntenvoor boterzuur

50

30

20

15

10

9

Totaalaantal punten

98

78

68

63

58

57

Klasse

I

II

II

II

III

III

Melkzuur

%

1,50

1,50

onveranderd

Azijnzuur

%

0,35

0,35

onveranderd

Boterzuur

%

0

0,08

0,12

0,16

0,20

0

M

6,1

8,0

9,8

%Boterzuurvan
totaal-zuur

0,32
14,7

Puntenvoorboterzuur

50

15

10

10

9

6

Totaalaantal punten

98

63

58

56

55

48

Klasse

I

II

III

III

III

III
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