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Algemene opmerkingen
Beide congressenwerdendichtbijelkaar gehoudentererevan
de jubilerende Oostenrijksevereniging (afstand BerchtesgadenSalzburg+20 km). Dedeelnemerskregenzodoende gelegenheid belangrijke voordrachtenvanbeide congressenbijtevronen.DeA.L.V.A.
organiseerde voordedeelnemers aanbelde congresseneenontvangst
doorde "Landeshauptmann"endeburgemeestervanSalzburgindez.g.
"Residenz",-eenjubileumzitting eneengezelligeavond inhetc.ongreshuisteSalzburg.
....
Tijdenshet congreswerd teSalzburgeenvergadering gehoudenvan.de
Internationale AnalytischeWerkgroep.Erwaren14nationaliteiten
vertegenwoordigd.Vannederlandse zijdewerd aanhet congresdeelgenomendoor:cir.vanBurg,ir.Dechering,dr.Deijs,VanKoetsveld,
ir.Modderman,ir.v.d.Molen,ir.Overmans,ir. Poll,dr.Rameauen
ir.Sluysmans. Totaleaantaldeelnemers.+300..
Devoordrachten teSalzburgwerden ineen.mooieruimtemetveel
comfortgehouden.Hierbijstakendelokaliteitente Berchtesgaden
zeer sterkinnegatievezinaf.
Overdeöffentliche Jahreshauptversammlung (Generalversammlung des
Verbandes),gehoudenop.dinsdag27september1966teBerchtesgaden,
kanhetvolgendewordengerapporteerd.
1. Prof.dr.L.Schmittisherbenoemd totvoorzitter (Opzijnverzoek
voordetijdvanéén jaar).
2. Tot2evoorzitterwerd prof..dr.H.Kickherbenoemd..
3. Tot corresponderend lidwerdenbenoemd:
drs. P.Bruin (Groningen)
ir.D.Stenuit (Leuven)
4. Bijhetbereikenvande 65-jarige leeftijd werdenbenoemd tot
erelid:.
.
.
dr.R.Balks (Munster)
. .
dr.K. Naumann (Bonn)
Landw.Dir.F.Kieschiag (Oldenburg)
dr. C.Windorf (Oldenburg)
5. DeSprengel-Liebig-Medaille ingoudwerd uitgereikt aan:
dr.Siegfried Gericke (ThomasfosfaatfabriekeninEssen-Bredeney)
• prof.dr.A.Zeiler (Wenen,voorzittervandeA.L.V.A.)
6. De Jahreshauptversammlung zalin1967wordengehouden inKassei.
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Teneinde eenzovolledigmogelijk overzicht teverkrijgen,hebbende
schrijversvanditverslagzichvaakverdeeld oververschillendezittingen,die InBerchtesgaden ofinSalzburgwordengehouden.
II. Maandag26september 1965:
SitzungderFachgruppe Qualitätsermittlung.
• -Voordévergaderingwerd medegedeeld,dathet instituut vanprof.
Schuphante.Gelsenheimzichmetdegehele stafuitdeL.U.F.A.had teruggetrokken. IndeL.U.F.A. schijnenzichmeningsverschillen tevormen,
waarschijnlijk ontstaanuit.eenzekere controverse tussendeoudere
leidende,figuren'ende jongeremedewerkers,derdiverse instituten.
Nuereenaantal ouderenpersioengerechtigd wordt,,schijnendetegenstellingenvasterevormaante.nemen..
Erwerd.inde.vergadering.:vandezewerkgroepondervoorzitterschap
vanprof.Fritz (Weihenstephan)zeerveelgesproken,dochde opbrengst
aanreeè'lefeitenwàs••gering.Het is.een.zeer..moeilijk terrein.Men
heeft temakenmethandelskwàUtèit,samenstelling endieè'teisen.
Verderdoetzichdemoeilijkheid voor,wanneer een-produktvooronderzoekbemonsterd moet-worden;bij:aankomst inde,haven (voorbuitenlandse
Produkten),bij êe grossier,bij.dedetaillist.Ookbijdelaatste blijvenb.v.groentenenvruchtendagenlangliggen,waarbijdaneenzeer
sterkeverandering insamenstelling (vooralvitaminen)innegatieve zin
optreedt.
Mentrachteennieuwe opzetvoor onderzoek tevinden,waarover prof.
Fritz (Heihenstephan)-tet.woord.voerde.Hijbesprakvooralhetbegrip
"kwaliteit"vangroenten,eenbegripdatnog langnietvaststaat.
Menkaneen indelingmaken inuiterlijk,gebruikswaarde enbiologische
waarde;erzijnechter noganderewaardefactorendie'moeilijkobjectief
zijnuit tedrukken,zoalsb.v.kleur ensmaak.Eenmeer omvattend
waarde-oordeel kanslechtsgegevenwordenwanneermenhet eens isover
devoedings-,fysiologische-,technische-enhandelsbetekenis vande
verschillende eigenschappen.Menheeftgetrachtverschillende formules
hiervoor tevinden.
Zo isereenformule,diede "Wesentliche Nährungsfaktor"genoemdwordt:
...
W N F =mgVit C

1
+mg earotèen+grc-H-

.. mgCa
^ — + .2
,

mgFe

berekend per100gversmateriaal.•'QIs-kwartaal (Ie,2e,.3e.of-^e).
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Met deze formule gevonden WNF-getallen z i j n voor:
tomaten 2 , 8 ; p e t e r s e l i e l 8 , 2 ; groenekool 13,6; sla 4 , 2 ; spinazie 8,8;
asperges 1,2.Soortgelijke formules inandere landenwijkenvandeduitseaf.
Ermoethieraandusnog"het eenenander,geschaafd worden.Menmoet
destoffenkennendiein-voedingsfysiologischezinwaardevol zijnen
waaropdekwaliteit beoordeeld kanwordenmetdemogelijkheidom
zelfseenbetalingsbasis tehebben.Buiten;delijstmetwaardevolle
elementen,zouertevenseenlijstmoetenkomenvanschadelijkestof-*
fen,metdebetreffendegehalten,b.v. oxaalzuur,saponine,solanine,
nitraat,bespuitingsresten.
Menzoudaneennegatieve correctiekunneninvoeren.Ditalles isnog
theorie,zoalshetgehele gebied vrijwel nogtheorie is.Verderzal
deverbruikerzichzoveelmogelijkmetde kwaliteitseigenschappen
vanvoedingsmiddelen op.dehoogtemoeten stellen,zodathijbijde
inkoophiermede zijnvoordeel zalkunnendoen.
Dr. Pa'tzold-Völkenrode sprakoverkwaliteitsproblemen bij
aardappelen.Hetzouillusoir.zijneeneenheidsaardappel tewillen
kweken.Alleendoor eenspecialisatie inéénteeïtrichting kande
aardappelverbouw lonend zijn.Mendientzich'danop-enkelesoorten
te concentreren opdaarvoor geschikte percelen.Besprokenwerd verder
hetmogelijkeverband tussenbemesting,onkruidvernietiging,oogsten,
opslagendekwaliteitvanaardappelen.
Dooreen sterkeN-betnestingwordtdegevoeligheid voorbeschadiging
(stootblauw)groter.Doorbemestingmet fosfor neemtdezegevoeligheidaf.
Watdesterktevande schilbetreft is "looftrekken"aantebevelen
boven "loofklappen"ofhetgebruikvan chemicaliën (onderzochtaan
o
o
derassenBona enAckersegen). Bijeenbewaringbij4 à5Ctreedt
hetgeringste gewichtsverlies op.Bijhogere temperaturenneemtdit
verliesduidelijk toe.Eenlagebewaringstemperatuur behoeftde
kwaliteit niet teverminderen,wanneertijdenshetbewarengeengrote
schommelingen indetemperatuur optreden.Bijdeopslagwerd als
kiemremmend middelgebruikthetmaleinezuururacid.
DeheerBollinguitDetmold sprakoverindirecte kwaliteitsbepalingenbijverschillende tarwesoorten invergelijkingmetderesultatenvanbakproeven.Hetgemiddelde eiwitgehaltevandeduitse tarwe
bedraagt+11,4$.Verschillende soortenwerdenvergeleken opdesedimentatiewaarde eneiwitgehalte. (Nx 5,1)-
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Prof.Gruppe -Giessenbesprakkwallteltsproblemen bijdefruitteelt.
Ookhierkwamenevenals indevoordracht van Prof.Fritzbegrippenals
handelskwaliteit, chemische samenstelling,dieë'teisennaarvoren.Deopsommingvanallerleiuiterlijke,eninnerlijke kwaliteitskenmerken heeft
zeerweinigwetenschappelijkeachtergrond.Bij "smaak"heeftmenveel
met subjectiviteit tekampen..De smaak-waarderingstaat ooksterkonder
invloed van."Mod.e-Erscheinungen".,
Indeeerste plaatsdient gekeken,tewordennaar stoffen,die schadelijk
zijnvoor.de gezondheid.Voortsmoeten.methodenworden ontwikkeld voor
hetbepalenvan,kwallteitsfaktoren.Tenslottemoetmenkomentoteen
waarderingvandetotale kwaliteit inpunten.Zover ismenechternog
langniet.
Eenmoeilijkheid .is,datgeiiurendehetbewarendekwaliteit somssnel
terugloopt.Eentijdensdediscussiegestelde vraag,hoelangna.een
eventuele keuring opmarktwaarde dekleinhandelaar hetprodukt nogmag
verkopen,moest onbeantwoord blijven.Menkwamdaarnietuit.
III.Maandag26septemberI.966:
Sitzungder Fachgruppe Beratungund Information.
Devoorzitter prof.dr.L.Ambergen-Münchenbesprakdekwestieof
dezevakgroepmoestblijvenvoortbestaan ofmoestwordenopgeheven.
Hierwerd langover gediscussieerdmetalsresultaatdatbeslotenwerd
dezevakgroep opteheffen.Dr. H.Ertel-Darmstadt deed verslagvande Pressestelle en
besprakdekwestie vanhetdoorgevenvanresultatenvanonderzoekaande
praktijk.HierhapertnogveelaaninDuitsland ener isdringendverbeteringgewenst.De Pressestelle zou,medemethet oogophet opheffen
vandeFachgruppeBeratungund Information,beterbemand moetenworden
metee-hstafvanvakliedendiederesultatenvanhet onderzoek ineen
begrijpelijkevormaandepersdoorgeven.-Hierdoorzoudeboulevardpers
dewind uitdekzeilengenomenworden.
Dr. H.Wiek-Münchenbesprak demachines diebijhetzaaienen
oogstenvanproefveldengebruiktworden.Ophetparkeerterreinvande
Kursaalwaseenserievandeze-machinestentoongesteld.
Dr. M.Wermke-VSlkenrode besprakdemogelijkhedenengrenzenvan
demodernewijzevanuitwerkenvan proefveldresultaten.
Hetwerkvanhet I.B.'teGroningen'werdherhaaldelijk.genoemd enals
voorbeeld gesteld. Hetverschil tussenDuitsland enNederland isvooral
hieringelegen,dat in-Nederland bijdeproefopzetreedsrekening
gehoudenwordtmetdemogelijkheden enwij-ze-vanverwerkenvande

- 5resultaten. InDuitsland moet menbijdeverwerking van de resultaten
genoegen nemenmet de proeven die er zijn endiemet het oog opwat
men wil bereiken niet altijd opdemeest juiste manier zijn opgezet.
Erwerd met nadruk opgewezen,datmen niet kan verwachten, dat uit
een proefmeer gehaald wordt,danerbijde opzet is ingebracht.
Dr.•H. Geldel -Hohenheim besprak de elektronische verwerking van
proefvelden met behulp van ponskaarten endehiervoor nodige moderne
apparatuur.
IV. Dinsdag 27 september 1966:
Sitzung der Fachgruppe Düngemitteluntersuchung.
Dipl. ing. H. Schüller -Wienbesprak zijn ervaringen met de
absorptievlamfotometer inhet landbouwkundig onderzoek. Hijhad in
gebruik een PerkinElmer-apparaat P.E. 303, een routine-apparaat
met spiegelgalvanometer.
.De ogenworden beschermd door een oogglas.Bepaald werden gehalten
aan Cu,Mn,Znen Co invoedermiddelen. (voorbeeld varkensvoer: Mg
0,89$,Fe 0,11$,Mn 306ppm, Cu790ppm, Zn2200.ppm en Co 31 ppm).
Verder ruwvoeders (hooi,luzerne), voorbeelden:
Hooi
Mg
Fe
Mn
Cu
Zn
Co

0,12 %
0,222-$
62
ppm
5,7 ppm
32
ppm
0,l6 ppm

uizerne
0,,24
0,,041
120
14,8 .
45
0,09

%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

Voor de Mg-bepalingwerd \ gram materiaal behandeld met Fleischmannzuur.Voor debepaling van Cuen Znwerd 1gram afgewogen en'vérast bij
o
500C.Daarna behandelenmet perchloorzuur-HNO .Voor Comoet men uitgaan van 10g.Demethode is sneller dan de colormetrlsche. IJklijnen
dienen teworden aangepast aan het te onderzoekenmateriaal.Bijgrondonderzoek kandit moeilijkhedengeven.
Dr. G.•Hoffmann-Weihenstephan behandelde de Mg-bepaling in'meststoffenm.b.v. atomaire absorptie. Men krijgt hiermede betere resultaten
danmet de gangbare Mg-bepalingsmethoden. Hier kunnen teveel storingen
optreden (fosfaat). Inderegel zijn de gehalten verkregenmet de gravimetrische'bepaling tehoog. Mg atabsx 1,06 =Mggrav. Bij verschillende
meststoffen kan de factor anders liggen,gemiddeld bedraagt deze 1,17.
Dr. Deijs maakte erop opmerkzaam, dat degravimetrfechebepaling vanMg
vrijwel steeds een ietwathogere uitkomst geeft dan eenbepaling volgens
een andere methode. Bijde Internationale uitwisseling van gewasmonsters

-6werd inI966gemiddeld gevonden:.Gravimetrisch: 0,23$;,anderemethoden:
0,22$;Mg.
BijdeCu-bepalingdientmenbedacht tezijn opverontreiniging vande
Cu-kathodemetAg.Dit element geeftongeveer dezelfde lijnen+ 3000A.
Inderandvandevlam concentreren zichbepaalde elementen,o.m.Na.
Menmoetdaarom inde "rustige"zonevandevlamwerken.Menkanookde
vlamvanbovenafdekken,waardoor de storende elementen naarbultenafbuigen.Hetafdekkingsmateriaal kanmoeilijkhedengevenwegensdoorbranden. Menkan0,01$Mginzuivere oplossing nogmeten;hierbijmoetmen
indehetevlamwerken.StoringkanontstaandoorAl."VerdunningvanMgoplossing isniet nodigwanneermenvoordehoge concentraties inhet
kouderegedeelte envoor lage concentraties indehetevla-mzonemeet.
Pewordt onder indevlam enCobovenindevlambepaald.Dit kanmen
bereikendoordevlam openneer te.bewegen'.'
Dr. Hoffmannhad noggeendigital-printing-apparaat.De schrijver gaf
wel eensmoeilijkheden;hetduurde somstelangvooraflezingkongeschieden.
:
De firma'sLeitz enUnicamwerken,inDuitsland samenenbrengenhet
nieuwste apparaat.Eenbrochurehierover schijntvanrecente datumte
zijn.Naderegegevens teverkrijgenbij:
Dr. G.HoffmannteWeihenst'ephanenprof.dr.R.Hermann,Lab.für
Med. Physik,Universiteit van;Giessen.
Dr. Lang-Bonnbesprak de:fosfaatbepaling inmeststoffenvolgens
Perrin,n.1.bepalingals chinoline -fosfaat -molybdeenzuur.
Hetbetrefthiereenverbeterdemethode,nubekend onderdenaam PerrinLang.Dezemethode wordt als standaardmethode bijdeE.E.G.gedeponeerd
indeplaatsvande totnutoegehanteerde methodevolgensv.Lorenz.
Eenmoeilijkheid bijdezemethodewas totnutoedekiezelzuurstoring (A.N.WilsonAnalyst79, (1954,.535-5^6).Demethode PerrinLangwordt minder door kiezelzuur gestoord.
Deoplossingvanfosfaatmeststoffen geschiedtinmierenzuur (5£ fosfaat
+ 500mlmierenzuur 2%). "Hard"fosfaat losthierinminder goed opdan.
"zacht"fosfaat.
Dr. Niedermaler -Ludwigshafenbesprak de,.N-bepalingm.b.v.deautoanalyzer.Het iseenbepalinguiteindelijk van'NE.
(NH. +Na-hypochloriet+Na-phenolaat— ^ b l a u w e kleur).
Aanwezig NO wordt gereduceerd metVanadium II-sulfaat.Snelheid 10.
monsters per uur.Ookhierwordt de snelheid beperkt doordeschrijver,
dieenige tijd nodigheeft omdegoede,waarde.tegeven.Menkan natuurlijk
wel snellerwerkenzoalsbijdediscussiebleek,dochdanwordtwel opde
nauwkeurigheid ingeboet.

7Dr. Ostmann-Höchstrefereerde overe.en.statistischonderzoek'
vanN-bepalingenover10jaar (195'5-1961^).Deproefwasverrichtmet
7000bepalingenvankalkammonsalpeter.De foutbedroeg,voorzover.wij
begrepenhebben, 0,~}%.Wilmendefoutkleiner hebben,dandientmen
testandaardiseren.
Hetdoelvanhet onderzoekwas omnategaanofereensignificantverschilwastussendecijfersuitgegeven doorde fabriekendie gevonden
doorde instituten.Ook de instituten onderlingwerdengetest opsystematische afwijkingen.Deze kwamenhierendaarwelvoor.
Woensdag28september1966:
Sitzung derFachgruppe Tierernährungund Futtermitteluntersuchung.
Dr.W.Hartfiel -Bonn sprakoverhetgehalteaanvetzurenin
melkpreparaten voordekalveropfok ende'kalvermesterij.Dezepreparatenbevatten demeestverschillende vetzuren.Erwaseengrotevariatie
inhetgehalte aanlinolzuur;degehaltenvarieerdenvan4tot l&fo.
Hetlinolzuur is-zeergevoeligvooroxydatie.Devoedermiddelenbevattenalleneentelaaggehalte aanvitaminen 'E.Dehoeveelheid vitamine
Ewas onvoldoende voorstabiliseringvandevetten.Degehaltenaan
linolzuurwarenveelhogertlandebehoeftevandedierenaanditvetzuur.Bijdekalveropfokmoetmeneenteveelaanlinolzuur vermijden;
menmoetdehoeveelheid linolzuur aanpassen aande fysiologische eisen
vanhetdier.Hetbeste isomdehoeveelheid linolzuur inhet gebruikte
vet onder <j% tehouden.Bijeenhoger percentage isdegroeiminder'
goed enisermeeruitval.Verdermoetmenzorgdragendatde inhet
voederaanwezige hoeveelheid vitamineEinovereenstemming ismetde
hoeveelheid linolzuur.
Dr. Hartfield trokuitzijn onderzoekingen de conclusie,dattervermijdingvanmoeilijkheden bijhetmestenvankalverentervervanging
vanmelkindekrachtvoeders inplaatsvanvettenmetdedoor oxydatie
gevoeligemeervoudig onverzadigde vetzurenbeter vettenkunnenworden
gebruiktmet korteofmiddelmatig langevetzuurketens.
Eenenander isbevestigd door prof.dr.A.'Lemke-Kiel,die eropwees,
datteveelvet inhetmenueengroterebehoefte aan'devitaminenA,
EenB6veroorzaakt.
Dr.A.L. Prabucki-Zürichbehandelde deenergetische waardering
vanhetvoedervet.Wijsteldeneenformule opvoorhetaanduidenvan
debruto-energievanvoedervettenaandehand vantheoretischeafleidingenencalorimetrische metingen.Van debenutbare energie,diesterk

afhankelijk isvanhet smeltpunt vandevetten,werdenkengetallenvoor
één-maglge•dierenberekend.
Hijlieteenpositieve correlatie zientussenhetaantal calorieënperg
vetzuurmeteen-stijgend aantal G-atomen vandevetzuren;eennegatieve
correlatie tussenverzepingsgetalmet stijgend aantal C-atomen vanhet
vetzuur eneennegatieve correlatie tussenhetaantal calorieënperg
Vetzuurénhetverzepingsgetal.
Devertëerbaarheid vanhetvetwordt ongunstigbeïnvloed doortoevoeging
vanCaenMg.
Dr.W.B.Deijs-Wageningen (medewerkingmej.ir.C.L.Harberts)
Inzijn inleidingmemoreerde dr.Deijs,dat'uit onderzoekingenvanneder-'
landse, engelseen Scandinavische onderzoekersgebleken is,datertussen
hetmanifeste optredenvankopziekte enhet gehalte aanMginhetbloedplasma.een samenhangbestaat.Uitbalansproeven (Kemp)weetmendatde
•benuttingvanhetMguithetgras toeneemtmethet ouderwordenvanhet
gras (lager N-gehalte).Welkeprocessenhier eenrolspelenisnogniet
voldoendeduidelijk.Vanmedischezijde iswaargenomen,dathogerevetzurenmetMg-zepenvormen,die inwater onoplosbaarzijn,waardoorde
magnesiumvoorzieningvanmens endiergevaar kanlopen.
InWageningen genomenproeven toondenaan ,dateentoedieningvandierlijkvetaandekoeienleidde toteenduidelijkgrotereuitseheidlngvan
aard-alkali-zepen indemest entoteenverlaagd magnesiumgehalte inhet
bloedplasma.
Dr.Deijsenmej.ir.Harberts hebbeneenmethode ontwikkeld voordebepalingvandiverse lipide-fracties inruwvoeder eninfaecesvanrunderen.
Inverteringsproevenwerdendeschijnbare verbeteringseoëfficiënten van
deze fractiesbepaald.
Eenzeer significant positiefverband werd gevondentussenhet gehalte
aanruw eiwit enhettotalegehalteaanhogerevetzuren ingras (r=0,97).
Eenrecenteverteringsproef toonde aan,datdoortoevoegingvandierlijk
vetaanhet krachtvoer de schijnbareverteringscoeficiëntvanhetMgduidelijklagerwerd.
Opgrond vandezeresultatenwordt_hetvermoedenuitgesproken,datdeongunstige invloed vaneenhoogruw eiwitgehalte inhetgras opdeMgbenuttingdoorhetdiergeheel ofgedeeltelijkverklaard kanwordenmet
hethogeregehalte aanhogerevetzuren inhetvoer.

P.E. vanKoetsveld-Hoogland besprak de.voorwaarden,waaroçhet
beste jongebiggen gehouden kondenworden. Een goede groeiwordt mede
bepaald doorde ontwikkelingvóór de geboorte. Belangrijk isde voeding
..vande zeug inde periode van 1weekvóór de bronst tot 1week na het
dekken. Eenweekvoordat debiggen geborenworden,moet het rantsoen
gehalveerd worden.De temperatuur van de geboorteruimte moet het liefst
,o
o
de optimale temperatuurvan 16Cbezitten enniet beneden 5Cdalen,Na de geboortemoeten debiggen direkt gespeend worden,omdat inde
eerste 20uur de colostrum van grote waarde isvanwege de immuniserende
o
invloed. Debiggenmoetenverblijven ineenruimte van 30C.Eenlichaamso
o
••
temperatuur van 39 Ceneenhuidtemperatuur van35 Cisbepalend voorde
weerstand enhet aanpassingsvermogen van debiggen.aan de gewijzigde omstandigheden. Hoe zwaarder de varkens bij de geboorte zijn,des tebeter
kunnen ze koude,tocht,infectie e.d.verdragen. ..
,.
Debiggen van eenworpmoeten niet lichter zijn dan1kg. Waardevoller
isde aanleg tot een snelle gewichtstoename..Verzorging van.de zeugmet
jodium enhormonen is inverband met de schildklièrfunctie noodzakelijk.
Hetvoeder voor drachtige zeugenmoet per dag0,3- 0,5 mg jodiumbevatten.
VI. Donderdag 29 september1966:
a. Sitzung der Fachgruppe Bodenkunde, Pflanzenernährung.und Düngung
Prof.dr. F.Schachtschabel -Hannover besprakde invloed van de pH
opde oplosbaarheid vanhet fosfaat.
Hétverschil inopbrengstvermogenvan degrond ligt invele gevallen
aande structuur vande grond, dichte lagen. Het poriënvolume is
zeer belangrijk.Daar het Pmoeilijk opneembaar isvoor deplant,
iseengoede doorwortelinggewenst. Hetverschil inbindingsvermogen
tussenhumus enkleiwerd besproken;-de-..v.e.rhoudi.ng....is4sl. Opzware
'grondendient de pHhoger te Zijn;doorweinig kalk ontstaat slechte
structuur o.a.doorvrijkomenvanAl.Bijeen pH < 5 treedt grote
achteruitgang indestruktuurvan de grond op. Gewezenwerd ophet
werkvan prof.deLeenheer in Gent.De omzettingvanhet fosfaat in
de grond'ismoeilijk tevervolgen.Bijzwakzure reactie krijgt men
Al-Pe-fosfateni'noplossing,bijalkalische reactie Cafosfaten.
Bij zwak totmatigzuur komen Ca -Al - Fe-fosfaten inoplossing.De
werkingvan kunstmestfosfaat loopt terug inde grond (apatiet-vorming). Bijhoger pHwordt minder apatiet gevonden,dus deafname
van dé oplosbaarheid isdangeringer.
P-lactaatneemt-toemet de pH.Het tweede extract speelt eenrol bij
de'ophamevan fosfaat door de plant.

- 10Prof.Wehrroann-Vb'lkenrodebesprakde.humusvormingenontledingvande
grond endebeïnvloedinghiervan doorhetbodemgebruik.
Inhet oerwoud indetropenwordt jaarlijkszeer
veel organische stof;
:
aandegrond toegevoegd. Inbosgronden inIndia isereengrotere toenamevanhumusindegrond danopakkerland.Bijgrotereregenvalis
zowel inbosgrond als opakkerland de.humusvorminggroter.
Bijverlaging vande temperatuur neemt dehumusvorming toe.Ookhet
N-gehaltenambijlagere temperatuurmeer toedanbijhogeretemperaturea
/
o o ,
(Duidelijkeverschillenwerdengeconstateerd tussen15 en 30.Ç).
De omzettingvandeorg.stofhangt,afvande plantesoortwaarbijde
hoeveelheid stikstofvangrotebetekenis is.'De.pHspeelt hierbij
ookeenrol;inzuregrond minder omzetting. Hetdierenleven inde
grond wordtbeTorderd doorbemestingmetN, P,K, Ca4 Mg,
EengrafiekvanKortleve (1955)werd vertoond overhetverband tussen
pHenhumus.Geziende spreidingder puntenachtte spreker ditverband praktisch nietaanwezig.
Prof.dr.A.Amberger -Münchenbesprakdewerkingvancyanamid op
parasitaire schimmels Cercosporella enFusarium.Wanneer kalkstikstof
1^+dagenvoorde sporenvlucht gegevenwordt,zalereentoxische
werkingvanuitgaan.
Dr. P..F.J.vanBurg-Groningenbesprakderesultatenvandewerking
vanvloeibare NH-stikstof opbouwland engrasland. Hiervoor kanverwezenwordennaar depublikatie diehierover verschijnenzal.
Opgrasland isdezewijzevan N-bemesting onbruikbaar. InUSAwordt
25^vande stikstof invloeibare vormgegeven.
Voordrachten inSalzburg (A.L.V.A.)
DeheerA.Kastell enmej. T.Hubert -Wienbespraken deproblematiek,betreffende de Oostenrijksevoedermiddelenwetenhet gebruik
vanWerkstoffen (sporenelementen,antibiotica,tranquilizers,
coccidiostatica,kleur-ensmaakstoffen).Tevenswerd vermeld hoede
toestand tedienaanzien inandere landenwas.
E. Farrles-Marlensee besprakderesultatenvanverteringsproeven
met vers gras,hooi enkuilvoer.Hijgafeenoverzichtvandekwantitatieve verliezendiedoordegroei,hetweer endeoogstkunnen
optredenendekualitatleveverliezen doorde conservering ende
vertering.
Devoedingsverliezen ophetveldwelkebetrekking haddenop
.verademingenuitwassingbedroegen 6-8$.Door conservering treden
verliezendoormicro-organismen op,tevens doorhet conserveringssysteem.Detotaleverliezenbedroegen 33-50^.
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Mej. Cencelj-Ljublanahad gewerkt overdekwaliteitsbepaling van
eiwitten inhetruwvoeder.Bepaald werd,hetgehalteaanessentiëleaminozuren inmengvoeders enruwvoeders,waarbijdeinvloed
vanverschillende N-meststoffenwerd nagegaan.
Deproevenhadden,betrekking opsilo-enkorrèlmais. Bij.verschillendegerstsoortenwerd deoekclogische invloed op'deaminozuursamenstellingnagegaan.Hetgehalteaanessentiëleaminozuren
stijgt nietmet eentoenemende N-gift,ditwerd nagegaandoortepalingvanhetgehalteaanlysine entryptophaan.
B.Hofer -Linzdeeldezijnervaringenmetdejodiumbepalihgmede.
HijgebruiktedemethodevanKoetsveld enliet'velecijfersvanp
analyses zien,'verkregenbijruwvoeders.
H.Erbersdobler -München'vergeleekdegebruikswaarde vaneiwitin
vleesmeel,diermeel eneiwitmengvoer.Vleesbezit eenhooggehalte
aanessentiële aminozuren;dekwaliteitdaalt echter,wanneerhet
gehalteaan collageenhogerwordt.Wanneerhet produktaanhitte
bloot staat,ontstaanerverliezenaancystineencysteine.Bij
sterkehittebeschadiging ontstaat ereenhoger gehalteaanreducerende suikersenverliezenaanlysine.
De opneembaarheid vandeanderewaardevolle aminozurenwordteveneenskleiner.Diermeelheeft eenrelatief lageeiwitkwaliteit.Veel
hangtafvandewijzevanbereiding. Zolang ernoggeendoeltreffendekwaliteitscontrole opeiwithoudende voedermiddelen is,moetmen
vermijdengrotehoeveelheden diermeel invoedermiddelen teverwerken.Door sprekerwerdenenigeeigenmethodenvooronderzoekaangegeven.
Dr. Pflug-Jena.Deze sprekerhad geentoestemming ontvangendit
congresbijtewonen.Hijzouspreken overdevruchtbaarheid van
melkkoeien inafhankelijkheid vandemangaantoestand vandegrond.
Volgensvoorberichtvanzijnlezinghadhijverschillendeverweringsgrondenonderzocht enverschillen inresultatenbijK.I.gevonden.Erbestond eencorrelatie tussenpHvandegrond engenoemde
resultaten..Aangeziendemangaangehaltenvanhetgewas sterkdoor
de pHwordenbeïnvloed enzichinhetmangaangehalte vanhethaar
weerspiegelen,werd tussendepHvanhetgrasland enhetmangaangehaltevanhetzwartehaareenpositieve correlatiegevonden.
•BijkoeienmeteenMn-gehalte inhethaarvanmeer dan7PP01,waren
significantminder inseminaties nodigdanbijkoeienmet eenMngehaltevanhethaar lagerdan6ppm.De fosfaattoestand had op
deK.I.-resultaten geeninvloed.
OokM.Auke -Jenahad geentoestemming gekregenhet congresbijte
wonen.Aandekorte samenvatting vanzijnlezingwordthetvolgende
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ontleend.
Deanalysevan..hethaargeeft inzicht indemlneralenverzorgingvan
hetdierwatbetreft Mn,Mo,Co,Na, PenMg.
.1gMnSO per dier perdagdeed demortaliteit bijkalverenafnemen
van20$tot 5?o.Ooknamendevoor Mn-gebrek typischeskelet-afwijkingenaf,ofverdwenengeheel.
Natriumgebrektreedt ookinO-Duitsland op.Gedurende deweideperiode
konmenmet 30gextra natrium perdierperdagdemelkgift handhaven
op15kg.Zonder natrium daalde deze tot10kg.
G.Schechtner enA.Deutsch -Gumpensteln.Sprekerbehandeldebenaderingswijzenvoordevaststellingvandezetmeelwaarde vanruwvoeders.Bijdegebruikelijke zetmeelwaarde-berekening volgensKellner,
stuitmenopdemoeilijkheid ombetrouwbare verteringscoëfficienten
tevinden.
Eris in.devoed.erwaardetabellenteweinigdifferentiëring naarbotanische samenstelling alsgevolgvaneentegeringaantal proeven
indeverschillende categorieën.Eengrootbezwaarwasvolgenssprekerderuwcelstofaftrek. Demogelijkheden tervoorkomingvande
moeilijkheidwaren:.
1.*Berekeningvandezetmeelwaardeals totnutoe,.echtermeteen
betere "ondergrond" (grotere differentiëring vanhetruwvoeder,
voornamelijkgrasprodukten indevoederwaardetabellen; correctie
vandeverteringscoëfficienten vanhet groenvoeder opgrond van
nieuwe onderzoekingen enmetbehulpvanverteringscoëfficienten
vanhooienvankuilvoeder).
2. Berekeningvandezetmeelwaarde opgrond van correlaties tussen
bepaaldegehalteninhetvoeder endeverteerbaarheid hiervan,
b.v.demethodevanDijkstra (regressievergelijkingeri)m.b.v.
degehaltenaanruwe celstofenas.
Dr.Schechtner vraagt'zichechterafofdezeregressievergelijkingenwel toegepastkunnenworden'ophetbotanischzeerge^mengde produktvandemeeste Oostenrijkseweiden..
3. Bepalingvandeverteerbaarheid vanhetvoeder invitro,b.v.
volgens demethodeTilley.
'Spreker had vooralbelangstelling voordezemethode.Hijwasniet
bekend metde laatsteonderzoekingen opditgebied welke o.m. in
Wageriingehzijnverricht, (mej.-dr.Gaillard,Lab.Fysiologieder
Dieren).Voorts ishetdevraag,ofspreker'welinzietdat,voordatdezemethode kanwordentoegepastophetruwvoedervanalpenweiden,ookverteringsproeven invivonodigzijn om;de.volgens
demethode Tilleyverkregenuitkomstenvoorditruwvoeder te
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'sAvondswerd opdeuitnodigingvande "Landeshauptmann"van
Salzburgendeburgemeester vandestad Salzburgeenfeestconcert
gegeven indeCarabibieri-zaalvanderesidentie.
VII.Vrijdag 50september1966:
Vergaderingen inSalzburg.
a. Festsitzung
'sMorgenswerd ereenfeestvergadering gehoudennaaraanleiding
vanhet20-jarigbestaanvandeArbeitsgemeinschaftLandwirtschaftlicherVersuchsanstalten inÖsterreich. Nadegebruikelijketoesprakenhield prof.Zeller (Wien)eenvoordracht over.deontwikkelingvanhetonderzoekwezen inOostenrijk.Vervolgens hield een
spreker uit Joegoslavië'eengelijksoortig betoog overde situatie
inzijnland.Hetbleekdat erinJoegoslavië*120stationszijn
met evenveeldirecteuren.
Vaakzijn.heteenmans-instituutjes. Inhetbetoogkwamnaarvoren,
dat eropditgebied inJoegoslavië'vanenige planningencoördinatienoggeensprakewas.Devoordracht viel,inditmilieu,welzeer
uitdetoon.
b. Sitzung der InternationalenArbeitsgruppe fürdie chemische
UntersuchungvonFuttermitteln.
'sMiddagswerd de jaarlijksevergadering gehoudenvandeInternationaleAnalytischeWerkgroep.Dezemocht zichineenzeergrote
belangstelling verheugen.Enkele laboratoria vanwie eenpaar jaar
geenanalyseresultaten vandeuitwisselmonsters ontvangenwaren,
zullenwordengevraagd ofzij'erprijsopstellen indewerkgroep
teblijven.
Debesprekingenwarenvooralgericht opdebepalingvanverteerbaar
ruweiwit,caroteen,xanthophyl enmagnesium.
Doordr.Deijswerd kritiekuitgebracht opeendoor'prof.Tiews
(München)rondgezondenvoorschriftvoordebepalingvan caroteen
enxanthopyl inruwvoëdermiddelen.Dezekritiekberustte oprecente
onderzoekingen,verricht ophet I.B.S.teWageningen en'ophet
Bedrijfslaboratorlumvoor Grond-enGewasonderzoek teOosterbeek.
Eenenanderwasdoordr.Deijs,mej.ir. HarbertsenImminksamengevat ineennota,dieaandeledenvandewerkgroepwerd terhand
gesteld.Ookandere laboratoria (inZwitserland eninOostenrijk)
hadden soortgelijke bezwarentegnhetvoorschrift. Het eindresultaat
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was,datprof.Tiewszijnvoorschrift introkentoezegdevóórde
volgendeuitwisselingvanmonsterseenverbeterd voorschrift aande
ledenvandewerkgroep tezullentoezenden.
Hetvolgend jaarzullenermonstersvismeel enluzernemeeluitgewisseld~worden.Uit onzeanalytischewerkgroepzaleentweedewerkgroep
gevormdworden,n.1. Miaroscopie.Dezezaleenanderesecretaris krijgen.Beide secxetarissen zulleneennauw kontakt onderhouden.
Inhetverschiet staatnogeenderdewerkgroepgeboren teworden,n.1.
Microbiologie.Vandezevergaderingvandeinternationale analytische
werkgroepzaleenuitvoerigverslagdoordr.Deijsworden samengesteld.
c. InterneSitzungder FachgruppeBodenderArbeltsgemeinschaft
österreichischerLandwirtschaftlicher Versuchsanstalten.
Dr. T.Sc.hö'rner-RotholzbesprakdepH-bepalinginKCl-suspensies.
Vergelekenwerdengebruikvanbronwater,gedestilleerd-water engedetnineraiiseerd-water.(zie tabel).Daarnaastwerd depHbepaald in11
grondmonstersvanverschillende pHmetdeze drie soortenwater,waarbijaanzienlijke verschillen optraden.
Verderwerdenderesultaten,vergelekenvandeenquête '66metdeze11
grondmonsters,onderzocht op10verschillende instituten,waarbijook
groteVerschillen optraden.
Vervolgenswerd hetverschil inpHnagegaan tussen 0,1 nKCl tot2n
KCl.Tevens^werd de'invloed nagegaanvandé tijd van staan.,vangrond
+ KCl.Menheeft de Indruk,datgebruikvan 0,1 nKClbeter isenminderkans opfoutengeeft.
FrauDipl. ing.I.Baumgartner -Wienbesprakde invloed vanverontreinigingvandeenegrondmetdedaarop-volgendegrond. Bij.groteverschilleninpHtussen opeenvolgendemonsters kandefout,gemaakt door
verontreinigingen,vrijgrootzijn.
E. Mark,WienenDipl. ing.E.Lengauer,Linzbesprakenderesultaten
vaneenplekkenonderzoek op350graslandpercelen,verspreid overheel
Oostenrijk.
Dipl. ing,dr. P.Gruber -Wiengafeenbesohrijvingvandegebieden
waar dit onderzoekhad plaats gevonden.Eenverslaghierovervande
hand van ir.C.SluysmansGroningenvolgtmetlijstenvan.de.regressie
coëfficiënten.
DeherenMark,Gruber enLengauerbesprakeneen plekkenonderzoek,
waarbijca350graslandpercelenwarenbetrokken,verspreid overgeheel
Oostenrijk.Menhadhetland in7gebiedenopgedeeld eninelkvan
deze ongeveer ^5bedrijvengenomen.Hetgingomdesamenhang tussen
P-enK-gehalte vanhetweidebestand enerzijds eneenaantalbodembemestings-enanderemilieufactorenanderzijds.Alsbodemfactor
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warengenomen:
pH,CaCO ,P-gehalte,K-gehalte,Ca-ultw.,Mg-uitw.,humus,slib (<^6mu).
Alsbemestingsfactor: stalmest,gier,K-en P-bemesting.
Alsmilieufactor:hoogtebovenzeespiegel,veebezetting,vochtigheid.
Verderwarenookdeopbrengst enhet percentage leguminosenalsonafhankelijkevariabelen opgenomen.Menhad hier dushet inNederland reeds
langerbekende "plekkenonderzoek"inhetgroot geïntroduceerd.Bijde
bewerking vandeze gegevenshad meneenadditiefregressiemodel gebruikt.
Doorhetbuitenbeschouwing latenvanniet significante samenhangenkwam
menlangzamerhand toteenvereenvoudigderegressievergelijking,waarin
alleendevansignificantebetekenis zijndefaktorenwarenopgenomen.
Indediscussiewerd alshoofdpunt naarvorengebracht,datmenvergeten
had hetN-gehaltevanhetweidebestand (alsmaatvoor de fysiologische
ouderdom)als factor optenemen.KnaueruitKielweeshieropalseerste
{ondersteund o.a.doorNieschlag)enverweesnaar publikatiesvanv.d.
Paauwenanderen.Zoumenditgedaanhebben,danzoumenwaarschijnlijk
betere samenhangenhebbengevonden.
DeheerLengauer (gesteund doorSchiller)verklaardehetN-gehalte bewust
tehebbenweggelaten,omdatmen tothetdoelheefteenvoorspellingte
gevenvanhet P-enK-gehalte vanhetgras opgrond vaneenaantalbekende factoren.HetN-gehaltekentmenvoorafniet.
Volgens Sluysmanswasdezeweerlegging niet steekhoudend. Indeeerste
plaatszoumenzichtotdoel kunnenstelleneenvoorspelling tegeven
van P-enK-gras onderdeaannamedathetN-gehalte b.v.3,^of5$zou
worden;indetweede plaatszoumenbijhet inrekeningbrengenvanhet
N-gehaltewellicht tothogere slgnificantenvande invloedenvanandere
factorenzijngekomendanthanshetgevalwas.
Voorts isdegevolgdebewerkingsmethodiek niet demeestgeschikte.Indien
mende inhet onderzoekbetrokken factoren inderdaad opneemt,moetmen
eenpad-coëfficienten-methodegebruikenengeengewonemultipeleregressievergelijking. Hetlaatste isniet geoorloofd omdatdez.g. onafhankelijke factoreninhetgeheel nietonafhankelijkvanelkaar zijn.Zois
b.v.hetgebruikvandeopbrengst alsonafhankelijke factornietgeoorloofd,omdatdeze factorafhankelijk isvandepH,humus,hoogteligging
enz.EvenminmagmenpHenuitwisselbare Cagelijktijdig opnemen (welin
eenpad-coè'fficientmodel),omdatdeeersteafhangtvandetweede.
Sluysmanswerd opdezemoeilijkheid gewezennaeenenkeledageneerder
gehouden inleidingdoorSchiller (inSalzburg).

s 1988
160ex.

