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-51. Inleiding
Bijhetverrichtenvanonderzoekneemtmendoormiddelvandevak- -literatuur kennis vanwat andereonderzoekers ophetzelfde terreinofop
aanverwante gebieden inandere landendoen.Ophetgebiedvandeschapevoeding ishetvooral hetonderzoek inGroot-Brittanniè'enIerland,dat
opvalt door dewijzevanaanpak endeveelvuldigheid vanobjecten.
Hierdoor kwamdewensnaarvorenombehalve doormiddelvandeliteratuur kennistemakenmethet onderzoek zelf,metde onderzoekers ea
ervaringenmethenuit tewisselen.
Door deschrijversvanditverslag isdaartoe van4t/m16 september
1967eenstudiereisgemaaktlangsdiverse onderzoekingsinstituten In
Engeland,Schotland enIerland.Behalve aanhet directe onderzoek ophet
gebied vandeschapevoeding ishierbijookaandacht besteed aandeproduktluvanruwvoeder inhetalgemeenmetdaarmee samenhangende vraag- •
stukken.Verder stond ookhetonderzoek dataldaarwordtverricht omde
lammerenproduktie optevoeren indebelangstelling,evenalsde huisvestingvanproofschapen.
Mededoordehartelijke engastvrije ontvangst opde institutenen
degrotebereidheid vandebetrokken onderzoekers omhunervaringenen
inzichtenmet onstebespreken,heeft dezereisonzekennis zeerverruimd
enkondenvelewaardevolle contactenworden gelegd.Wijzijnookzeer
dankbaar voordemogelijkheid dezereis tehebbenkunnenmaken.
2.Bezochte Instituten
4 september t/m 6septemberv.m.The Grassland Research Institute teHurley
near Maidenhead,Berkshire.
Naast de tijdens dezereis inde speciale belangstelling staandebe-weldings- envoedingsvraagstukkenbijschapenwerden teHurley ookvele
andere graslandproblemen besproken.Ditwerd medeveroorzaakt doorhet
reeds bestaande intensieve contact tussenhet G.R.I. ende Nederlandse
graslandonderzoekers,hetdaardoor goed opdehoogte zijnvaneikaarswerk
ende ookinHurley sterkgevoelde behoefte aan Intensieve uitwisseling
vangedachten. Hoewelhetbezoekrelatiefkortwas,werd hetmededoor
deze omstandigheden toch één derhoogtepuntenvandezereis.
Metdevolgende onderzoeVgTBwerd vangedachten gewisseld:
D.F. Osbourn (ruwvoeropnemingen ensilering)
dr.R.J.Wilklns (ensilering)
W.F.Raymond (ruwvoederproduktie)
dr.J.G.W.Jones ("Systemssynthesis")
J.E.Newton (lammerenproduktie,bronstsynchronisatie)
I.A.N.Wilson (parasitologie en drachtigheidsonderzoek)
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P.D. Penning (kunstmatige lammerenopfok)
T.T. Treacher (voedingenmelkproduktie vanhet schaap)
D.A. Lambert (gedragvanuitlopervormende grassen)
R.C.Anslovi (invloed maaienenmaaifrequentle opde graslandopbrengst)
dr.O.R. Jewiss (plantenfysiologlschonderzoekaangrassen)
dr. M.J.Robson (blad-en'spruitvormingbijgrassen)
Miss J.Woledge (fotosynthese bijgrassen)
dr.R.D.Williams (distributie-onderzoek metbehulpvanradioactieve CO )
7 september v.m.School ofAgriculture,Cambridge.
Hierwerd vangedachtengewisseld metdr.J.B. Owenoverdeproduktle
vanmeer lammeren perooi,kunstmatige opfokvanlammeren,voederverbruik
door lammeren envrijwilligeopnemingvanuiteenlopende voedermiddelen.
Daar delopende proevenopeni^oafstand vanCambridgewerdengenomenontbrakde tijd omdeze tebezoeken.
8 september.RowettResearch Institute teBucksburnbijAberdeen.
Hotbezoekaandit instituutverliep zeerefficiënt,doordatdeheer
J.Wood onsbezoekhad georganiseerd,denadere afsprakenhad gemaakt en
onszonodigvanhetene gesprekspunt naarhet.anderebracht.Zowel enkele
stal-alsbeweidingsproeven werden ter plaatsebezichtigd.Vangedachten
werd gewisseld,met:
dr. K.L.Blaxter,directeur (taakvanhet instituut,problemen inde
Schotse landbouw)
dr. J.G. Gordon (dierlijk gedrag,voederopname)
dr. J.F.D. Greenhalgh (beweidlngsonderzoekmetrundvee)
dr. E.R.jzfrskow (voederbmuttingdoor enhetmestenvan lammeren)
J.C. Gill (schapenhouderijinhetalgemeen, bronstsynchronisatie)
11september.EdinburghSchool ofAgriculture.
Naast diverse facettenvànde schapenhouderijwerd hier ookaandacht
besteed aanhet inkuilenvangroenvoeder ende kwaliteitsbeoordeling vanhet
slachtprodukt.Enkele lopende proevenwerden ter plaatse bezichtigd.
Gesprokenwerdmet:
dr. P.McDonald (ensilering)
dr.J.M.M.Cunningham (economievandeschapenhouderij,voedingvanooien
lam, intensief graslandgebruik)
dr. T.H. Jackson (slachtkwaliteit)
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Daarhetbetreffende onderzoekbuitenEdinburghwordtverricht,werd
hier behalvemetdedirecteur dr.R.L.Reid,alleenvangedachten gewisseld
metdeonderzoekers:
dr.A.J.F.Hussel (voedingvandrachtige ooien)
dr. J.N. Peart (voedingenmelkproduktie bijschapen)
dr. J.M. Doney (wolproduktie)
13september.AgriculturalResearch Institute ofNorthern Ireland te
Hillborough nabijBelfast.
's-Morgenswerd hiervangedachtengewisseld met dr.T.J. Forbesen
dr. J.J. Robinson terwijl nademiddagmetdezehereneenbezoekwerdgebracht aanhet proefbedrijf "HillFarm"te Glenwherry vanhet Greenmount
Agricultural College.
lh en15september.AnForasTaluntais (TheAgricultural Institute)te
Dunsinea enGrange nabijDublin.
TeDunsinea beperkte hetbezoekzichtotgedachtenwisseling metde
onderzoekers,teGrangewerden daarnaast opvrijuitgebreide schaal diverse
proevenbezocht.Naast dedirecteuren dr.L.B.O'Moore (Animal Sciences
Division teDunsinea)endr.S. Curran (Animal Husbandry and Dairying
Division)werdendevolgende onderzoekers ontmoet:
dr. J.P.Crowley (verschuiving lammertijd enverhoging lammerenproduktie)
dr.R.B. McCarrick (stalrantsoenen engebruikvan silage)
dr.A.Conway (beweidingstechniekenmet schapen)
dr. M.J.Lawlor (mestenvan lammeren)
dr. M.A. Carroll (slachtkwaliteit en karkassamenstelling)
dr.D.B.R. Poole (kopziektebestrijding)
3.Voederproduktie
3.1.Algemeen
Gedurende delaatste jarenhebbenzichvooral ophet G.R.I.te
Hurleydegedachtenomtrentde produktievanruwvoervoor herkauwers
enhet gebruikdaarvandoor dezediergroepenigszins gewijzigd.Dit
instituut heeftdaardoor enigszinshet karaktervaneengraslandinstituutverloren enismeer gegaan inderichtingvaneeninstituut
voor grondgebruik.Deachter dezewijziging staandegedachte gangis
devolgende.Menistotde conclusie gekomendatveel detailonderzoek
voor delandbouwpraktijk vanbetrekkelijk geringewaarde iswanneer
doorhet onderzoekzelfditnietwordtgeïntegreerd ineen synthese

vangrondgebruik,gewasbehandeling enveehouderij.Daarnaast dientdan
hetonderzoekzelfditgeheel nogeconomisch tebekijken.
Uitgangspunt isgewordendat devoeding indewinter evengoed
dient tezijnais indezomer enditmétbehulpvanzoweinigmogelijk
krachtvoer.Degrondgedachte vandezeredenering is,dat bijeenlaag
voederniveau indewinter het produktievoer teduurwordt,omdat eente
grootdeel vanhetrantsoenbijdeermee samengaande lage produktie,
gebruiktwordt voor onderhoud. Opvoering vandevoederwaarde vande
winterrantsoenenvanherkauwersmetbehulpvankrachtvoer ofnietgroene
bouwlandprodukten inhetalgemeenwilmenechter trachten tevermijden
omdatmenvanmening is,dat dezebeter kunnenwordenverstrektaannietherkauwers zoalspluimvee envarkens,inverband methunbeterevoederconversie.
Alsgevolgvanhetvoorgaande wordt delaatste tijd veelaandacht
besteed aande conserveringvangroenvoeder. Menstaat kritischtegenover hetgebruikvan goedkope conserveringsmethodenwegenshet daarbij
veelvuldig optredenvangroteverliezenmetals gevolgeeneindprodukt
metbetrekkelijk lagevoederwaarde.Gemeend wordtdatduurdere methoden
zoveelminderverlies enrisico'sgevendat,vooralalswordt uitgegaan
vanversmateriaalmet eenhogevoederwaarde,dezemethodenbijjuiste
toepassing economisch betereresultatenzullengeven.Toetsingvandeze
meningspeelt eengroterolbijhetnulopende'onderzoek.
Tothet ontstaanvandebovengeschetste gedachtengang hebbende
volgende omstandigheden bijgedragen.HetUnited Kingdom isglobaalte
verdelen intweegedeelten.
a.Eengedeeltewaar grasland zaldienentewordengehandhaafd.Dit
grasland kanbovendien grotendeels uitsluitend wordenbeweid (testeile'
hellingen,tedunne teeltlaag,tehooggehalte aanstenen e.d.).
Daarwaar nogwel gemaaid kanwordenzalditmaaien indienst moeten
wordengesteld vandebeweiding.Erzaleventueel genoegenmoeten
worden genomenmethetmaaienvaneen produktvanminder goedekwaliteitalsditnodig isomdaarna over primaweidegras tekunnenbeschikken.Welzal tocheenzogoed mogelijke inkuilmethodemoeten
wordengebruikt alseconomischmaar enigszinsverantwoord isomde
kwaliteitvanhet eindprodukt niet altelaag te latenworden.
b.Eengedeeltewaarbouwlandexploitatie mogelijk is.Nognietzoheel
langgeledenwerden inditgedeelte overwegend gemengde bedrijvenaangetroffen.Dezehebbenzich indelaatste tijd echter ontwikkeld tot
enerzijdszuivere graslandbedrijvenenanderzijds zuivereakkerbouwbedrijvenendeze laatstenzijnoverwegend gegaan,inderichtingvan
eeuwige graanteelt.Degevolgen hiervan kondennietuitblijven envooral
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Menzaldeeeuwige graanteeltweermoeten prijsgeven. HetInschakelen
Indevruchtwlssellngvangewassenalsaardappelen,suikerbieten,
peulvruchtene.d.biedtnauwelijks enig perspectief.Debehoefte aan
deze gewassenisnauwelijksrekbaarenerwordt over 'talgemeenreeds
aandevraagvoldaan.Menzietdanookgeenanderemogelijkhedendan
het terugschakelen naarhetopnemenvangras Indevruchtopvolging.
Wanneerdezebedrijvengeheel zoudenmoeten terugschakelen totgemengdebedrijvenwaaropookveewordt gehouden,zoudit echter zeer
grote Investeringenvragen,daarzeover 'talgemeen nietmeerbeschikken overafrasteringen,drinkwatervoorzieningenstallingvoor
ditvee.
Ookhet eventueeltelenvangraszaad komt niet inaanmerking omdat
deze teelt slechts eenrelatiefgeringe oppervlakte vraagt.Degedachten
gaandaarom nuuitnaarhetvindenvananderewegenomdeProdukten
vanhet grasland opeeneconomischewijze aftezetten.
Mensteltzichvoordat inde onder agenoemde gebiedenhet
grasland alleendanopdereedsbeschrevenwijze zalwordengemaaid
wanneer dit striktnodig isvoorhetverkrijgenvangoedweidegras,
datalleen indiegebiedennogherkauwend veezalwordengehoudenen
dathet indewinter benodigde ruwvoer zalwordengeproduceerd inde
onderbgenoemdegedeelten vanhet land eningeconserveerde vormzal
moetenwordenvervoerd naardeonderagenoemde gebieden. Indit
systeemzoudenookdezuiveregraslandbedrijven indeonderbgenoemde
strekenvooreenmeer ofmindergrootdeelweermoeten overschakelen
naarbouwlandbedrijvenmetgras indevruchtopvolging.
Voorhet conserveren komt Inkuilenzonder meer niet inaanmerking
omdatheteenveel tevolumineus produkt oplevert.Ookhet produceren
vanhooibiedtmede inverband methetklimaat InGroot-Brittanniè'
weinigeconomische perspectieven.Hetgevolg is,dat erminofmeer
tot onzeverrassingopdiverse plaatsen {b.v.G.R.I. teHurley,Rowett
teAberdeen)indelaatste tijd opnieuw eenzeergrote belangstelling
Isontstaanvoorhetkunstmatig drogenvangroenvoeders.Tijdensenna
de laatstewereldoorlogheeft ookinhetVerenigd Koninkrijkhetkunstmatigdrogeneenzekereomvanggekregen. Methetopnieuw beschikbaar
komenvangrote hoeveelheden krachtvoer tegenrelatief lage prijzen
verdweenechterdebelangstellingvoordezewijzevanconserveren.
Zewordt nunogslechtstoegepastvoorkleinehoeveelheden terverwerking inhetkippevoer (Carotine).Numennaaraanleidingvandehierbovengeschetste situatie engedachtenganghetkunstmatig drogennog
weereensvanallekantenheeftbekeken,ismenopverschillende
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mitsaaneenaantal-voorwaardenwordtvoldaan.Deze zijnkortomschrevendevolgende:
a. Het tedrogen produktmoetvaneenzodanige kwaliteitzijn,dateen
eindprodukt ontstaat meteenzohoogmogelijkevoederwaarde.Hetmoet
krachtvoer kunnenvervangen ineenrantsoen,datnaastditkrachtvoer
bestaatuithooienkuilvoervanoverwegend matige kwaliteit gewonnen f)
bijhet streyen.._r^gr_^±ûeds-zo_gQgdmogelijkweidegras indestreken
waar niet kanwordengeploegd.Het carotinegehalte dient secondairte
zijn.
b.Demoderne ensterkverbeterde droogtechniekendienenookbijhet
drogenvangroenvoeder tewordentoegepast.
c.Dedrogers dieneneen ÜO groot mogelijke capaciteit tehebbenenzo
veelmogelijkbedrijven inde omgevingvandedroger dienenaanhet
systeemdeel tenemenomde transportafstanden bijhet natte produkt
zokleinmogelijk tehouden.
d.Dedrogers dienenovereenzogrootmogelijk gedeelte vanhet jaar
continute kunhenwérken opvolledige capaciteit.Gemeend wordt datin
ditopzicht veelzalkunnenwordenbereiktwanneer debetrokkenboeren
bereid zijnhunbouwplanaandezeeisaante passen.Menzoudan inhet
vroege voorjaarkunnenbeginnenmethetdrogenvan snijrogge omover
tegaanopgraswanneer devoorjaarsstopindegrasgroei opgangbegint
tekomen.Zodra degrasgroeiminderbegint tewordendenktmensteeds
meervllnderbloemigentégaandrogen omtenslotte inde periodemetde
geringste grasgroeigrotendeelsover tegaan ophetdrogenvannoggroene
veldbonenenvervolgens opgraan.Inmiddels treedtdandetweede top
indegrasgroei op,diemendénktaantekunnenvullenmetvolgende
snedenvandevllnderbloemigen. De tweede grastopwilmenlatenvolgen
doorhetdrogenvangroenemaïseneerstdiepinhet najaarwilmen
danhetdroogselzoenbeëindigenmet opnieuw snijrogge.Oppapierlijkt
hetallesmooimaar inde praktijkzullenernogvelevragenrijzen.
Verschillendezijnzelfstevoorzien zoalsb.v.:watzalde kwaliteit
zijnvandédiverse gedroogdegewassen enwanneer zullenzemoeten
wordengedroogd omeenzogunstigmogelijkeverhouding tekrijgen
tussengeoogstemassa enkwaliteit vanhetgedroogde produkt;zijnalle
gewassen evengemakkelijk tedrogenenzoniet,hoegrootzullende
verschillen indróogkosten zijn;zalhetveeallegedroogde gewassen
evengretigwillenopnemene.d. Terbeantwoording vandeze enandere
reeds opgekomenvragen isenwordtvôordenaaste toekomstveelonderzoekgepland.Ongetwijfeld optredendeverschillen invoederwaarde van
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datvoorhet samenstellenvandoelmatige rantsoenen tochzalmoeten
worden gemengd.
e.Omtebesparenopdroog-entransportkosten zullendemoderne inzichtenmoetenwordentoegepast omdirect nahetmaaien ophetveld
reeds inzokortmogelijke tijd zoveelmogelijkvocht kwijt teraken.
Verwachtmagwordendatdit nietbijalle gewassen even gemakkelijk
zalgelukken.
f.Bijhetdrogenzaleenzogoedkoopmogelijke energiebronmoeten
wordengebruikt. Inverband hiermee troffenwijopverschillende
instituten eenonverwacht grote belangstelling aanvoorhetborennaar
aardgas ophetBritsedeelvanhet continentaalplat.
Hoewelmen inhetVerenigd Koninkrijk ookwelriotgeheel onbekend
zalzijnmethetbouwenvanluchtkastelen,moetenwijwel toegeven
enigszins onderde indruktezijngekomenvande serieuzewijze,waarop
hetbovenstaande opverschillende plaatsen indemet onsgevoerdegesprekkennaarvorenwerd gebracht envandematewaarinmenreeds
bezig ishetonderzoekaandebeschrevengedachtengang aantepassen.
3.2. Plantenfysiologisch onderzoek tenbehoeve vande voederproduktie
Vooral inHurleywordthieraanvrijveelaandacht besteed. Inhet
middelpunt vandebelangstelling staannuvooral defotosyntheseactiviteit vandeafzonderlijke bladerenaangrasplanten,deverdeling
enhet transport vanassimilatenbinnende plant endevormingvan
nieuwe bladerenenspruiten.
3.2.1. Fotosynthese-activiteit
Bijaan individuelebladerenvanFestucaarundinaceaverrichtemetingenbleekdatdemaximale fotosynthese-activiteit
werd bereikt kortnahetvolledig ontplooid zijnvanhet blad.
De periodemetmaximale activiteit duurtrelatiefkort.De
activiteit isalaanzienlijk teruggelopenwanneer hetvolgende
blad volledig isontplooid,ze istotopgeringehoogte gezakt
wanneer hetdaaropvolgende blad geheel isontplooid eneen
blad isreedsvolkomen seniel ofafgestorvenwanneer het derde
daaropvolgendeblad zichvolledigheeft ontplooid. Aanelke
individuele grasspruit komendus slechtsdriegroene enfotosynthetisch actievebladerenvoor.Erwerdenaanwijzingenverkregendathetverloopbijanderegrassoorten,bijandere uitwendige omstandigheden eninandere tijdenvanhet jaar(generatieve periode)ietsanders kanzijnmaar datdeafwijkingen
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Vrijveelaandacht isookbesteed aanhetverband tussen
lichtintensiteit enfotosynthese bijgrasbladeren.Doordehieruitverkregengegevens te combinerenmet lichtintensiteitsmetingenopverschillende hoogte inhetgewasenhetreeds genoemde
verloopvande fotosynthese-activiteit bijhetouderwordenvande
individuele bladerenhooptmeneenidee tekunnenkrijgenvande
verdelingvande fotosynthese-activiteit overhetgehelegewas.
3.2.2.Blad- enspruitvorming
Menis inHurley delaatste jarenvrijveelaandachtgaan
besteden aandeze facettenvandegrasgroel,waarbijvooralde
invloed vande temperatuur enhet lichtwordenbestudeerd.Vooral
ookde invloed vandag totdagwordt nagegaan inverband methet
effectvanmaaienvanhetgewasbijuiteenlopende uitwendige
omstandigheden.
Bestudeerd wordenvooral de frequentie vanhet.tevoorschijn
komenvannieuwebladeren,hetuitgroeienvandeze bladeren,de
vormingvannieuwe spruiten ende invloed vanregelmatig ontbladeren opde chemische enmorfologische samenstellingvande
daarna nieuw gevormde bladeren (gehalte aankoolhydraten en
stikstof,celgrootte enaantallen cellen,aantallenapices etc.).
Voor dehergroeinamaaienbleekbuitendevormingvaneenbloelwijze,detoestand vandegroeipunten indebladoksels zeerbelangrijk te zijn.Bijtimothee (348)werd gevondendatniet
alleenalle bloeiende spruitenmaar ookde inhetvoorjaargevormdevegetatieve spruiten omstreeks juni-Juliafstervenzodat
omstreeksdie tijd hetbestand aanspruitendusgeheel ofbijna
geheelwordt vernieuwd.Bijbeemdlangbloem b.v.bleekditin
veelgeringeremate hetgeval tezijn.Dematevanvernieuwing
werdbijbeide soortenbeïnvloed doorhetgebruikvanhetgrasland.Deze invloed wasbijbeemdlangbloem echter sterker danbij
timothee.Erwerdenaanwijzingen verkregendatde onderlinge concurrentie tussende individuele spruitenhierbijeengroterol
speelt.
3.2.3.Verdeling assimilaten
Mede inverband met de concurrentie tussende individuele
spruiten ismenzeer geïnteresseerd indeverdelingvande
assimilaten.Bijdebestudering hiervanmaakt mengebruikvande
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deverschillende soorten.Zolijkt erb.v.bijEngelsraaigras
meer transport tezijndanbijtlmothee.
Men isookbijditwerknietverschoond gebleven vanverrassingen. Zobleekaanvankelijk meerradioactieve Cachterte
blijven inhetbehandelde blad,danvoormogelijkwerd gehpuden.
Chemische analyseleerde,datdezeradioactieve Cindecellulosefractie terecht kwam.De oorzaakmoetvermoedelijk gezochtwordeninhet feit,datbijdeproevende CC>2-concentratievande
lucht ongeveerwerd verdubbeld.
Menmaakt geenradiogrammenmaar teltde radioactiviteit
inhet gedroogdeplantemateriaal.Hettellen inintacte delen
leverde echtermoeilijkheden op.Kleine totzeer kleinegedroogde plantedelenwordennustoffijn gemalendoor schudden
inplasticbuisjes,waarineenroestvrijstalen cillndertje en
die geslotenzijnmeteenroestvrij stalendekseltje.Hetstoffljne produktwordtdoor eengelgemengd waarnaderadioactiviteit inhetmengsel ofeendeel ervanwordt gemeten,Het iseen
vrijbewerkelijkemethode maargeeftbetere resultatendan
anderewerkwijzenenisverrassend reproduceerbaar inzijnuitkomsten.
3.3.Ecologie vanhet gewas
3.3.1.Uitlopervormendegrassen
Uitgaandevandegedachte,datde "kruipende"grassoorten
indewinterrelatiefmeer zouden producerendande "niet
kruipende"soorteniste Hurley indelaatste jarenvrijveel
aandachtbesteed aanhet gedragvandesoortenAgrostistenuis,
A.stolonifera, Boapratensis enElytrigla repens (Agropyron
repens). Hierbijisopgevallendat plantenvanA. stolonifera
inhet eerste jaarvanhunbestaanaanmerkelijkmeer produceerden
danplantenvandeanderegenoemde soorten,maardatde situatie
nadeeerstewinter geheelwasomgedraaid.
Tussenuiteenlopende herkomstenvanA. stolonifera kon
slechtsweinigverschil instoloonvormingenopbrengstmaar een
grootverschil inblad-stengelverhoudingwordenvastgesteld.
Opvallend wasdatbijalleherkomstenvanA. stolonifera de
wortelmassarelatiefgeringwas.Bijderizoomformende soorten
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ondergrondse massa geconstateerd gedurende september.Deze sterke
toename ontstond zoweldoor het sterkuitgroeienvandebestaande
rizomenalsdoor devormingvannieuwe.
3.3.2.Nietschietend gras
Bijvergelijkingvanniet enwel schietende zodenvan
Engelsraaigrasbleekdetoename inopbrengst aanoogstbare
delen invoorjaar enzomerveel sneller teverlopenbijhet
schietende danbijhetniet schietende gewas.Dehoogsteopbrengstwerd uiteindelijk achter verkregenbijhet niet schietende
gewas.Belangrijker isechternogdatbijhetschietendegewas
de opbrengst uiteindelijkvoor eengrootdeelbestond uitverhoutestengelsmet eenlageverteerbaarheid. Bijhetnietschietendegewasvond wel oenzekere stengelvorming tot+10cmlengte
plaats,maar deverteerbaarheid vandeze stengels bleefgelijkaan
dievanhetblad.
3.5.3.Ontwikkelingvankiemplanten
Daardemeeste grassenzeer gevoeligzijnvoor tediep
zaaienwerd uitvoerig aandacht besteed aande ontwikkeling van
kiemplanten.Hierbijwerd gevondendatbijEngelsraaigrasb.v.
het coleopticiweinig inlengte varieertmaar dathettussende
vierde onachtste dagnahetbeginvande kleming snellanger
wordende mesocotiel wel sterkkanvariëren Inuiteindelijke
lengte. Hetmesocotielbepaalt daardoor ofeendieper weggevallen
zaad al ofniet eenplant zalgeven.Dezaadgrootte bleek indit
opzicht geengroterol tespelen.Behandeling vanhetzaad met
eenfungicide bleekgeenbetere opkomst tegeven,wanneer niet
dieperwerd gezaaid dan2-g-cm.Zowel inapril als inseptember
stierfongeveer 10$vande opgekomen plantjes nadienaf.Aantastingdoor Insektenwashiervan,devoornaamste oorzaak.Bijbestudering vandemorfologische ontwikkelingvande kiemplanten
vanverschillende grassoortenen-rassenbleekdatde snelheid
vanbladverschijning zeer sterkuiteenkanlopenendatergrote
verschillen zijn indematewaarinde okselknopvanhet coleoptiel
uitgroeit toteenspruit.Beide verschijnselen leidennaenige
tijd totgroteverschillen inuitstoeling vandekiemplanten.
3.3.4.Microklimaat namaaien
Inverband met het onder 5.1.gestelde ismen inHurley
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envandemaaifrequentieopdezodeenopdeopbrengst.Zo
heeftmeno.a.voorennamaaienvanhetgraszeer intensief
metingenverrichtvandetemperatuur iiidebovenste grondlagen
endeluchtlagenvlakbijdegrond.Dezemetingenwerdenverricht onder uiteenlopendeweersomstandigheden. Directnamaaien
bleek+ 90$vandezonneè'nergie nietophetgewastevallen,
maar opdegrond.Bijzonnigweer liephierdoor de temperatuur
rond deachtergebleven groeipuntenoptotverbovendeoptimumtemperatuur.Alsgevolghiervan.vertoondendegroeipunten
slechtseenzeergeringeactiviteit,waardoor hetzonlicht
gedurende eenrelatiefzeer langeperiode nietwerd opgevangen
door eengeslotengroendekmetallegevolgenvandienvoorde
opbrengst.Mede inverband hiermee ismenooksterkgeïnteresseerd inhetdirectmetenvande fotosynthese-activiteit van
diverse grasbestanden overbetrekkelijk korte perioden (1à2
dagen b.v.). Meniserechter nogniet ingeslaagd hiervoor een
geschiktemethodiek uittewerken.Hetmetenvande toename in
opbrengst bleektegrote foutentehebbenenteweinigreproduceerbaar tezijn.
3.^. Groenvoederconservering
AandeEdinburghSchool ofAgriculture (McDonald)maaktenwij
kennismethetzeer intensieve onderzoek,datdaarwordtverricht op
hetgebied vaninkuilen.
Menbeschikt over eenaantalmetalen proefsllo'smet eendiameter
van153cmeneenhoogtevan183 cm. Inelke silokan+1000kggras
worden gebracht.Elke silostaat Inverbindingmet eenweegapparatuur,
die totop100gnauwkeurig kanwordenafgelezen.De gevoeligheid is
dus ongeveer 1op25.000. Perssapkankwantitatiefwordenafgetapt.
Opzevenregelmatig overdehoogteverdeelde puntenkandeInhoudbemonsterd worden enhetverloopvande temperatuur kanoptisnplaatsen
per silometbehulpvanthermokoppels eneenrecorderwordengevolgd.
De inhoud vande silo'skannaarbehoeftebelastwordenmet steenblokkenopeentweedelig houtenbinnendcksel.
Metdezeapparatuur kanhet conserveringsproces vandag totdag
goed gevolgd worden.Gevondenwerd datmaximaal 10$vandedroge stof
verlorenkangaanmethetperssap.Wanneer het ingekuildemateriaal
echtereendroge-stofgehalteheeftboven 30$,loopt dezebronvan
droge-stofverliesterugtotnihil.Hetfermentatieverlies,datgeheel
moetworden toegeschrevenaandeactiviteitenvananaërobebacteriën.
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aërobebacteriënveroorzaakte oxidatleveverliezenbleken,afhankelijk
vandomethodevan Inkuilen,uiteentekunnenlopenvan2-50$.Onder
ideale proefomstandigheden ishetgelukt detotaledroge-stofverliezen
tebeperken tot 3$.
Erwordt ook intensief gekekennaardeefficiencyvandiverse
stammenvandemelkzuurbacteriè'n.Hierbijwerden grote verschillen
aangetroffen. Naast stammendiealleenofpraktischalleenmelkzuur
maakten,trofmenookstammenaandiéveelmeerandere verbindingen
maakten danmelkzuur.Bijentproeven isechtergeblekendatongelukkigerwijze debijdemelkzuurvorraingmeest effectieve stammenhetzwakst
zijn inde concurrentiemetanderebacteriesoorten.
Bijhetoverbrengenvande onderzoeksresultaten naarde praktijk
bleekdatdaarbijhet iiüoiilenmeestalminder goede,veelalandere,
maar soms ookbetereresultatenwerdenbereikt danmethetzelfde gras
inhet laboratorium.De oorzakenwordengezocht inhetminder precies
werken inde praktijk,ookbijdemachinale inoculatie,terwijlanderzijdsdeonderzoekers veelal tehygiè'nischzijnenrelatief teschoon
materiaal gebruikenbijhunonderzoek.Veel aandacht is inverband met
het inkuilenookbesteed aanhet suikergehalte vanhet grasende
factoren,diehierop invloed uitoefenen. Menwashierbij,evenals in
Nederland gestuit opdegrote soortsverschillen indit opzicht.Zo
werd bevestigd,dat kropaar steedsrelatief zeerlage gehaltenheeft,
terwijlmenbijItaliaansraaigras nooit eengehaltebeneden 11$heeft
aangetroffen.
Evenalsbijonsbestaatbijdeboeren inhetVerenigd Koninkrijk
deneiging steedsmeervoordroogkuilen temaken.Hetgemiddeldedrogestofpercentagevandekuilmonsterswordt steedshoger.Gelet ophet
percentage ruw eiwitwordt dekwaliteit vandekuilenechter niet
beter. Indeafgelopen10 jarenishetgemiddelde ophetniveauvan
+ 12$gebleven.
3.5.Vrijwillige opnemingvanruwvoer
Het strevennaarmeer lammeren per ooiheeft nietalleeneengrote
belangstelling opgeroepenvoorkunstmatige opfokmetbehulpvankunstmelk,maar,omdekostenvandeze opfoktedrukken,ookvoordevrijwillige opneming opreeds jonge leeftijd vanrelatiefgoedkopegroenvoeders.Vermoed wordt dat er indit.opzichtverschillen bestaan.Door
selectie binnenhet schaperas ClunForest ishetgelukthetaantal
lammeren perworpflinkoptevoeren.Hetbleekechter datereen
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lammeren perworp.Hoewelmenhetnognietheeft kunnenbewijzen,
wordtverondersteld datdezwaardere ooienmetrelatief groteworpen
"veeletcrs"zoudenzijn.
Hetbovenstaande heeftde School ofAgriculture te Cambridge
(Owen)
ertoegebracht aandacht tebesteden aandevrijwillige
opnemingvanruwvoeders door schapenenlammeren.Hetgaathierbij
echter niet zozeer omde opnemingvanzuiverruwvoeder alswel omde
opnemingvanvoorlammeren normalerantsoenen {70%gerst,5.5$suikerbletenpulp, 3%sojameel, 6%vismeel, 7,5% melasse en 2%vitaminenen
mineralen)waarineenmeer ofminder grootdeelvandegerst Isvervangendoorhaverdoppen.De opnemingvanderantsoenenmet eengroot
aandeelhaverdoppenbleekzeer sterk tewordenbeïnvloed doordevorm
waarindehaverdoppenwerdenverstrekt.Werdendezedoppen nietgemalen enhetmengsel niet totbrokjes geperst danwasde opneming
relatiefgeringenwasdegroeivandedieren slecht.Zowel opneming
alsgroeiwerdenaanzienlijkbeterwanneer hetmengsel totbrokjes
werd geperst enbeide kwamenzelfsopeenzeer acceptabel niveau
(bijvervangenvan6oj»vandegerstdoorhaverdoppen)wanneerde
doppenbovendiennog fijnwerdengemalen.Delammerenwerdendan
echter spoedig tevet.
Volwassendierenblekenvaneenrantsoenbestaande uitgrofgemalen
entotbrokjes geperst stroenvitaminen+mineralenvoldoende opte
nemenomgezond teblijvenenhungewicht tehandhaven. Groeiwerd
opeendergelijkrantsoennietverkregen.
OokaanhetRowettResearch Institute teBucksburnbij
Aberdeen (GordonenGreenhalgh)wordt aandacht besteed aande opneming
vanruvjvoeder.Hierwordt ditechter meergedaan inverband methet
gedragspatroon vandeherkauwers enhetbeschikbaar zijnvanhetruwvoeder inhetveld.
Onder omstandigheden,waarbijdevegetatie zodanig issamengesteld,
dathetvoordedierenmoeilijk iseendoelmatigrantsoenbijeente
zoeken,zoals IndeSchotsehooglanden,ishetbelangrijkdatde
grazendedierenaangepast zijnaandeze omstandigheden enreedszeer
Jonghieropgetraind zijn. Ingebieden,waar aangepaste enzeer jong
getrainde rassenzichgoed kunnenhandhaven,blekenvan.eldersaangevoerdedierenvanandere rassenzichniet instand tekunnenhouden.
Bijhetselecterenuit het terbeschikking staande plantenmaterlaai
kozenzijeenvolkomen,ondoelmatig deel,waardoor hunconditieachteruitgingenze ook;geenlevende lammerenkondenbrengen.
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'Door Gordonwerd delaatste tijd Inditverband ookveel aandacht
besteed aande graas-enherkauwgewoontenvandeherkauwers.Hijis
hierbijtoteengeheel eigenmeninggekomen omtrent debetekenis van
hetherkauwen.Verkleining vanhetmateriaal voorverdere passagedoor
hetverteringskanaalenstimuleringvanfacultatiefanaërobe bacteriën
inhetaërobemilieuvandebekziethijniet primair.Zijnuitgangspunt isdatdeherkauwers kuddedierenzijn,die'opdevlakte etenen
herkauwen tijdensderust opverborgen plaatsen,waarhunbelagershen
niet kunnenvinden.Opdevlakte zijnde etenzijstaande enlopende zeer
snol,Waardoor ze Inbetrekkelijk korte tijd eenrelatiefgrotehoeveelheid energie inhunpenskunnen opnemen.Zebegevenzichdannaarde
dekking engaandaarliggende herkauwen.Hetslechtsrelatief kort staan
enlopenendaarna liggen spaart energie.Hetherkauwenbegint enige'
urertnahet eten.IntussenIshetmateriaal Indepensvoorgeweekt hetgeenbijhetherkauwenminder energievraagt danwanneer direct volledig
gekauwd zouzijn.Ookditgeeftdusweer energiebesparing. Hetmoment
vanherkauwen Indevroege ochtend lijktbijdeaangepasteschaperassentewordenbeïnvloed doordeovergangvandonker naarlicht.
Ditwerd bevestigd bijproeven,waarbij inlichtdichte ruimtendeovergangvandonker naarlichtwerd verschoven. Hettijdstipvanherkauwen
bleektot opzekerehoogtemee teverschuiven.
' Greenhalghheeft uitgebreid onderzoek gedaannaarde invloed vande
hoeveelheid perdierbeschikbaar grasbijbeweiding opde opnemingaan
droge stof.HijmaakthierbijgebruikvandeCr20j-methode.Dezegeeft
naarzijnmeningredelijk goede uitkomstenmitsaaneenaantalvoorwaardenwordtvoldaan.DeCrgOjwordtals papier toegediend indevorm
van capsules (2xperdag).Demestmonsterswordentweemaal perdaguit
hetrectum genomen.'Geletmoetworden ophet terugkomenvande capsules
bijhetherkauwen.Ermagnooitgedroogdemestwordengemalen omdatmen
daarbij fijnenrelatief CrgO-j-rijkmateriaal verliest.Deversemest
wordt bijhetonderzoekvan Greenhalgh goed gemengd endaarnabemonsterd,gedroogd enongemalenverast.
Deverteerbaarheid vanhetbeschikbare graswcrdt vastgesteld
doorvakkenuit temaaienvoor opbrengstbepaling endeoogstvandeze
vakkentegebruikenvoorhetbepalenvandevertering dooropstal
staande dieren.Dit geeft tevensdegelegenheid ooknogde z.g.
"faecal N"-methode telatenmeelopen.Het isnl.nodigde lijn,die
hetverband aangeeft tussendeverteerbaarheid enhet percentage Nin
de faecesbijelke proefopnieuw tebepalen omdatdeze lijnsterkkan
variëren onder Invloed vandebotanische samenstellingvanhet grasland,
de tijd vanhet jaar,deN-bemestlng,dediersoort enverschillende
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Gevondenwerd datbijmelkvee zowel eenmaximale melkopbrengst
perdierals perhawerd verkregenwanneer aande dieren 16-20kg
droge stof per dier per dag terbeschikkingwerd gesteld inde
vorm vangoed weidegras.Dedieren nemendan.+ 13 kgdroge stofper
dier perdag op.Dit grasmag echter niet te kort.zijnente veelverdeeld over een grote oppervlakte (kleinehoeveelheden d.s.perha).
De dieren komen danwaarschijnlijk intijdnood bijhet opzoeken van
hunrantsoen.Devolgende berekening geeft hiervoor aanwijzingen. Bij
900kjdroge stofperha (90gperm 2)en eendagelijkse behoefte van
Ik kgdroge stofper dier,zou elkdier 156m volledigmoetenafgrazen. Gedragswaarnemingen hebben geleerd,dat eenkoe maximaal in staat
is tothet nemenvan 20.000beten gras peretmaal.Omvoldoende te
krijgen zoudanperbeet+ 80 cm2 schoon geoogst moetenworden.Hiertoe.iseen koe inkort gras nauwelijks ofniet instaat. Bijnog
kleinere hoeveelheden droge stof perha zal het dus.zeker niet lukken
voldoende droge stofopte nemen.Dergelijke situaties komengemakkelijkvoor tegenhet einde vanelke beweidingsperiode bijomweiden.
Tijdenshetbezoekwerd een proefbekekenwaar deopneming van
grasvanmeermalen beweid grasland werd vergeleken met die van steeds
gemaaid land.Bovendienwerden opbeide typengrasland 11 of20kg
d.s. perdier perdagaanhet melkvee beschikbaar gesteld. Omtrent de
opneming konden opdatmoment noggeen cijfersworden genoemd. Nadat
de proef ongeveer twee weken had gelopenwas de melkgift van devier
groependieren echter alsvolgt;
gemaaid land
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Elke dagwerd aande dieren eennieuwe oppervlakte grasland extra ter
beschikking gesteld. Hetvoordien gemaaide grasland werd regelmatig
afgegraasd. Ophetvoordien beweide,grasland lietendedierenmeer of
minder grote plekken onaangeroerd. De grootte vandeze plekkenwerd
bepaald door de hoeveelheid gras,diebeschikbaar werd gesteld. Indien
deze hoeveelheid kleinwas werden opdegenoemde plekken nogwel eens
de toppen afgegraasd.
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Schapenhebbendenaam sober tezijn,enhet fuitdatschapenhouderij
bedrevenwordt instrekenwaarde plantegroeldusdanig is,datrundveehouderijminderrendabel is,zal hier ongetwijfeld aanhebbenbijgedragen.
IndebergstrckenvanGroot-BrittanniëenIerland isdeschapenhouderijdan
ookveelalde enigevorm vanlandbouw.
Dit'neemtniet'wegdat juist indeze strekendevoedingvande schapen
eenknelpuntvormt,vooralwanneer devoederbehoefte vandedierenhet
grootst is,namelijk inde tijd datdeooiendrachtigzijn oflammerenhebben.
4-.1.Voedingvande ooien
Daarbijdemeeste schaperassendedraagtijd indewintervalt,
dus inde tijd datdenatuurweinigvoeder oplevert,isdevoedingvan
dedrachtige ooieneenpuntvan intensief onderzoekbijdiverseonderzoekingsinstituten. Hierbijkunnenverschillende wegen ingeslagenworden.
BijhetAgricultural Research Institute ofNorthern Ireland te
Hillsborough gaatmenb.v.uit vandegedachte,dat indewinter bijvoedingnodig is.Menheeftdaarom inde eerste plaats deeiwitvoorzieningaaneenonderzoek onderworpen.
De onderzoekers vande HillFarmingResearch Organisationte
Edinburghstellenzichdaarentegendevraag,welkematevanondervoedingvoordedrachtige ooi tolerabel isenhebbenhun onderzoekdaarom
meer opdeenergievoorzieninggericht.
•f.1.1. Energievoorziening
Ondervoedingvandrachtige ooienwordt vooralbepaald door
het aantal lammerendatgedragenwordt,enmeer inhet bijzonder
doorhet totale gewicht vandegezamenlijke vruchten indebaarmoeder. Inhet laatste deelvandedraagtijd iseengedeelte van
de opgenomen energie nodigvoordeontwikkelingvandevrucht(en).
Wanneer hetglucosegehalte inhetbloed nietgehandhaafd kanworden,moethet drachtige dierhaarvetreserves aanspreken.Hetis
bijdit onderzoekgeblekendatbijmatige ondervoeding de stijgingvanhetgehalte aanvrijevetzuren inhetbloedplasma een
parameter isvoor demate vanondervoeding.Bijernstigeondervoeding isdaarentegenhet gehalte aanketonllchameninhet
bloed eenbetere parametervoor dematevanondervoedingdanhet
gehalte aanvrijevetzuren,omdatditlaatste daneenmaximale
waarde schijnt tebereiken.
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inhetbloedvandrachtige ooiennaeenaanvankelijke daling '
enkelewekenvoorhetwerpenweergaatstijgen.Ditzelfde
werd ookbijhet onderzoek teHoorngeconstateerd?eenverklaringvoordeze stijgingkondendeonderzoekers vandeHill
FarmingResearchOrganisation nietgeven.
Belangwekkend isdemethode,waaropmenhierhetaansprekenvandereservesinhet lichaamvandedrachtige ooibestudeert.Door ooieninverschillende stadiavanondervoeding
teslachten enuit tesnijdenkonmenvaststellen,dattoteen
maand voorhetwerpenvooralvochtverlies optrad,maar ookverliesaanvetenspierweefsel.Hetverlies aanvetkwam dan
vooral'uithetonderhuidse vet;delaatste tweemaanden vande
dracht gingmeervetuitdebeenderenverloren.
Voordebeoordelingvande conditie kandit onderzoek
waardevolle gegevens opleveren. Inenkelegesprekkenbleek,
dat Jefferies (Tasmanian Journal ofAgricultureJ52(1961)'
19-21)eenbeoordelingsschaal voor de conditievan schapen
had opgesteld,waarindegraderingenuiteen liepenvan0
(sterkuitgeteerd)tot5 (zeervet).Dewenselijkheid werd
geuit (Treacher)tekomentoteen internationale uniforme
beoordelingsschaal.
Methetdoelvroeg slachtlammerenaftekunnenzetten
zijnteGrange (Ierland)met ooiendie in Januariwierpen,
voederproevengenomen.McCarrlckvond datbijdrachtige ooien
inmatige conditie,diesilagemet20$droge stofnaar behoefte
opkondennemen,verstrekkingvan0,7 kgvaneenmengselvan
gelijkedelengerst endroge pulphet sterftepercentage vande
ooiendeed verminderen enbijdeeenlinglammeren eenbetere
groeigaf.Ookdevoedering vanhooi inplaatsvansilagegaf
eenbetere groeivande lammeren;ditkwamvooral totuiting
bijdeeenlingen.Vanhooiwerd meer drogestofopgenomendan
van silage.Verstrekkingvankrachtvoerdeed de opnameaan
hooidalen.
BijhetbezoekaandeHill Farm teGlenwherry,eenproefboerderijvanhet GreenmountAgricultural College inN.-Ierland
bleek,dathierookproevenwerdengenomenmet individueel
gevoederdedrachtige ooien,dieverschillende eiwit-enenergieniveauskregen.Deze proevenwerdengecombineerd metverterlngsen stikstofbalansproeven.
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4.1.2. Eiwitvoorziening
Behalve opdeze proefboerderijwordt in.N.-Ierland,zoals
reedsvermeld,ookophetAgricultural Research Institutete
Hillsboroughaanhet onderzoeknaarde.eiwitbehoeftegewerkt.
Doormiddelvanstlkstofbalansproevenmetviergroepenvanelk
8 guste ooienvond menmetverschillende berekeningsmethoden een
vre-behoefte vanrespectievelijk 1,16 g,0,93 gen0,94gvre
perkgmetabolischgewicht.
Inproevenmet8groepenvanelk8drachtige ooien (4-eiwiten2energieniveaus),waarvantelkens5ooieninverschillende
drachtigheldsperioden aaneenstikstofbalansproef van2weken
waren onderworpen,word gevondendatde stikstofretentie toeneemtbijhetvoortschrijdenvandedraagtijd.Eenverslagvan
deze proefzalverschijnen InhetBritishJournal ofNutrition.
4.1.3. Bepalingmelkproduktie
Veelalwordtbijvoederproevenmetooiendegroeivande
lammerenbepaald.Dit isookjuist,omdathetdeafzetvande
lammeren is,dievoor eengrootdeelderentabiliteitvande
schapenhouderijbepaalt.Vooral inde eerste levenswekenbestaat
ereennauwe correlatie tussendemelkproduktie vandeooien
endegroeivande lammeren.Hetkandaaromvanbelang zijnde
melkproduktie als schakel tussendevoederingvande ooienende
groeivande lammerentekennen.
InHurley heeftmenvoorhetbepalenvandemelkproduktie
eenmelkstal,waarinvier ooientegelijkgemolken kunnenworden.
Menwerktmet eenAlfa-Laval-melkmachlne (pulsatiesnelheld l8oper
minuut)meteenspecialemelkklauw enkleine tepelhouders.Er
wordtmetdehand nagemolken.Voorhetmelkenwordt Oxytocine
ingespoten,omdatdeooienandersdemelknietvolledig laten
schieten.Voorhet namelkenwordt nogeenoxytocine-injectie gegeven,zodat delaatstemelkverwijderd kanworden.Doornab.v.2
uurdezelfde behandelingtoe tepassenweetmen,hoeveelmelk
indeze2uur Isgeproduceerd. Indietussentijd mogende
lammerennatuurlijknietdrinken.Alsdezenietvroegtijdiggespeend zijnomkunstmatig opgefokt teworden,wordendeuiers
bedektmetdaartoe speciaal gemaakte nylondoekjes.
Metdezemethode isgebleken,datdemelkproduktiegedurende eenetmaalwel ongeveer eonstant is,maareennauwverband metdegroeivande lammeren isniet altijd aanwezig.
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pastmendevolgende methode toe.De lammerenwordeneenmaal
indeweekgedurende 24uurverhinderd omgeregeld tedrinken.
Indeweidedoetmenditdoordeuierstebedekken;opstaldoor
delammeren ineengangachterde individuele hokjesvoor ooien
opte sluiten,zodatzedeooienwel kunnenzienenhoren.Op
bepaalde tijdenlaatmendèlammerendrinkenenmenweegtze
voor ennahetdrinken.Deeerstevijfwekendoetmendit
zesmaal per24uur,vande6 etotde8 eweekvijfmaaleri-daarna
totde10 eweekdrieàviermaal per24uur.Delammerenworden
hier gewogenopeenhangende veerbalansvanDuits fabrikaatmet
eenweegvermogenvan 30kgeneenschaalverdeling totop20g.
BijhetAgricultural Research Institute inN.-Ierland
gebruiktmenbijhet toepassenVandeze methode eenandere
balans,eveneensmeteenweegvermogen van30kg,maar een
schaalverdeling totop5g.
Bijdezemethodekandevraaggesteld worden,inhoeverre
de ingreep inhetgedragspatroon doorhet tijdelijk scheiden
van ooienenlammeren,respectievelijktijdelijkverhinderente
drinken,eeninvloed opdemelkproduktieuitoefent,
Coombe e.a. (J.agr.Science£4 (i960)p.353)vondenmet
de oxytocine-methode een+20$hogeremelkproduktie danmetde
z.g. lamb-sucklingmethode.Moore (Proe.Austr.Soc. ofAnimal
Prod.4 (1962)p.66)vond slechts eenverschil van+5^tussen
dezemethodes.Wanneer demelkproduktie wordt bepaald uiteen
oogpuntvanselectie opmelkproduktie ofwanneermenlouterde
invloed vanhetvoer opdemelkproduktie wilnagaan,verdient
de oxytocine-methode devoorkeur. Indienmenechter derelatie
voedingvandeooi-melkproduktie -groeivandelammerenwil
bestuderen,geeft Peart (Edinburgh)devoorkeur aande "lambsuckllng"-methode, omdathetvolgens hem omdelammeren gaaten
nietalleenomdemelk.
4.2.Voedingvan lammeren
4.2.1.Kunstmatigelammerenopfok
Incidenteel komthetvoordat lammeren,waarvandemoeder
gestorven isofgeenmelkheeft,kunstmatig opgefoktworden.
Wanneer echterdoorhormooninspuiting ofdoor foktechnlsche
maatregelen hetaantal lammeren perworpstijgt,Iskunstmatige
opfokopgrotere schaal noodzakelijk.
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•verhogen,wordende lammerenuitdeze proevenopdevolgende
wijze kunstmatig opgefokt.Delammerenworden24uur nadegeboortevandeooiweggenomen. Indeze tijd hebbenzij colostrum
opkunnennemen.Dankrijgenze4uur langniets enworden daarna
aaneenkunstmelkautomaatgezet.Nietallelammerenkunnenzich
danredden,maar debestemanier omhetze teleren isvolgens
Penningeen'ouder lam erbijtedoendathetkent.
Degebruikte kunstmelkbevat 30$vet (gelijkedelenkokosvet
enrundvet)en67$ondermelkenwordt bereid volgens hetsprayprocédê".Het Ca-gehalte is0,8$ enhet P-gehalte 0,4$.Aanvankelijkwashet P-gehalte 0,6%, maarbij10$vanderamlammeren
kwamendannierstenenvoor.Nadat het P-gehalte tot0,4$was
verminderd,had menhier geenlastmeer van.Wegenshetgevaar
vankoperlntoxlcatiewordt geenkoper Inde kunstmelkverwerkt.
Dekunstmelkwordt koud verstrekt ineen concentratie van200g/
kgwater.De prijsvanhet kunstmelkpoeder was+ ƒ1,75 perkg
(voordedevaluatie vanhet pond).
Delammerenkunnennaastkunstmelkookwater opnemen,terwijl na 3dagenbovendien hooienkrachtvoer wordtverstrekt.
Hiervan nemenzedannognietveel op,maaralszeopeen
leeftijd van 3-4wekengespeend worden,zijnze aanvastvoeder
gewend enstijgt deopname hiervan.
Hetdeze opfokmethode werd o.a.bij'SouthDownxDorset
Horn-kruisingendeeerstedriewekeneengroeivan340g/dag
bereiktmet eenvoederconversie van1 :1.Omhettijdstipvan
spenentebepalenwordtmeer gelet opgroei enontwikkeling dan
opde leeftijd vande lammeren.Inhetalgemeenverkrijgtmen
bijhet spenen opeenleeftijd van4wekeneenbeter lam,dan
bijspenen opeenleeftijd van3weken.
Aanzeslammerenhad mentotopeenleeftijd van12weken
kunstmelkverstrekt.Dezewogen toen40kg,maar dezewijze van
opfokken enmestenwerd teduuraankunstmelk.
Owen (Cambridge)gebruikte ineenopfokproefmet 48lammeren
dezelfde kunstmelk,maar ineen concentratie van+ 170g/kgwater.
Daarnaast verstrekte hijwater enkrachtvoermet 16$ruweiwit,
maargeenhooi.Alsstrooisel gebruikte hijzaagsel.Hijhad de
lammerenverdeeld in12groepen vanelk4dieren,die intotaal
respectievelijk 5,7 en9kgkunstmelkpoeder per lamontvingen.
Ditwerd opdevolgendeviermanierenverstrekt:
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opgenomen,.
b)beperkt tot1 l/dag,
c)
"
" lil/dag,
d)ad lib.tot60$vande totalehoeveelheid van5,7 of9kg
wasopgenomen,deoverige Ü0%werd daarna In3wekenverstrekt.
Eenglobaleberekening leertdatwanneerdehoeveelheid van
5,7 of9kgkunstmelkpoeder beperktwordt tot1l/dag, delammerenongeveer 4-,6respectievelijk8wekenkunstmelkontvangen;
bijbeperkingtotlil/dagwordendeze tijdenongeveer3,ten
5weken.4-0$vandetotalehoeveelheden verdeeld over 3weken
(onder d ) , komtongeveer neerop0,5 1,0,8 1respectievelijk
1 l/dag...
Devoorlopige conclusieuit deze proef luidde,dat eenbeperkingbetereresultaten gaf.
..
Owenhadgoederesultatenmethetverstrekkenvankoudemelk,
evenalsmethettweemaaldaagsverstrekkenvanwarmemelk.Wat
zedannietmeteenopdrinkenkoeltaf,maardat isgeenbezwaar.
Welachthijhetbegrijpelijkerwijs noodzakelijk elkedagverse
melkteverstrekken.
OokCunningham (Agr.School ofEdinburgh)had goedeervaringenmethetverstrekkenvankoudemelkvolgens demethode
Hurley;inN.-Ierland vond menhetkunstmatig opfokkenvan
lammerenmetkunstmelk echter teduur.
4-.2.2.Mestenvanlammeren
Verrewegdegrotemeerderheid der lammerenwordt inGroot
BrittanniëenIerland inhetland slachtrijpgemaakt. Incidenteel
wordt creep-grazing ofcreep-feeding toegepast.Delammerenwordengeslachtopeengewichtvan Ï5-^Q kg.Evenals inonsland
brengenvroeggeslachte lammereneengoede prijsop;inmei
daaltdelammerenprijs perkg.
IndeRepubliekIerland heeftmendaarom geprobeerd lammeren,
geboren injanuarienfebruari temestenmetsilageenkrachtvoer,
maar deze lammerenwerdenniet op.tijd slachtrijp.Doormiddel
vaneenhormoonbehandeling trachtmennudeooienvroegerte
latendekken,opdat zijindecemberwerpen.Deze lammerenwilmen
proberenmetverschillenderantsoenenvanhooi,silage,koolrapen
eneventueelkrachtvoervoormei slachtrijp tehebben.Reeds
heeftmenmetdergelijkerantsoenendeervaring opgedaan,datde
groeimindergoed isdan indeweide.
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maandengespeend enmetdezelammerenvan25-30kgzijnte
Hillsboroughbinnenshuismestproevengenomen.
Deleeftijd waaropmenhetbeste kanspenen,vormt trouwens
ooknogeenpuntvandiscussie.Cunningham (Edinburgh)zagbij
spenenopeenleeftijd van10wekeneengroeivaloptreden;bij
spenenop12wekenwas ditniethetgeval.Forbes (Hillsborough)
acht12weken juist eenongeschikte leeftijd omtespenen,omdat
de lammeren daneengroeistilstand zoudenvertonen.Lammerendie
16wekenbijde ooilopenzijnvolgenshembeter,ookaldrinken
zedannietveelmelkmeer.Lammerenop8wekengespeend zouden
welgeschikt zijnommet krachtvoer gemest teworden.
Uit teHillsborough genomen proevenwasgebleken,dat Jongere
lammerenvoorhun onderhoud 10à11gverteerbare organische stof
perkglichaamsgewicht nodighaddenenandere lammeren8à8,5g.
Het iseenalgemeenbekend feit,dat jongere,dus kleinere,dierenmeer onderhoudsvoer per kglichaamsgewicht behoevendanoudere,
maardeonderhoudsbehoefte perkgmetabolisch gewichtwasbijde
jonge dieren ookhoger danbijdeoudere.Eenverklaring hiervoor
zougezocht kunnenworden inhet feit,datjonge lammerenzeer
beweeglijkzijn.
Als krachtvoermengsel wordt teHillsborough eenmengselvan
haver,gerstendroge pulpmet10$sojaschrootgebruikt.Evenals
InAmerika heeftmenhiergevondendatgeschoren lammeren iets
beter groeiendanongeschorendieren.
TeDunsinea (AnForas Taluntais)heeftmendiversekrachtvoermengsels,in combinatiemethooi,haverdoppen of3troals
ruwvoerbeproefd. Meniserzichhier terdegevanbewust dathet
mestenvanlammeren opstalduur is.Omdehoeveelheid onderhoudsvoer tebeperkenmoethetmestenduszosnelmogelijkgeschieden,aldusLawlcr.Goederesultatenheefthijmethetvolgenderantsoen:26$haverdopmeel,20$grasmeel,50$mai'smeel,20$
sojaschroot,2,5$melasse envitamines enmineralen ineenkorrel
geperst.Hetvre-gehaltehiervanis13-1^$.Hoewelhethaverdopmeel de enigeruwvoerbron inditrantsoen is,schijnttrommelzucht tochweinigvoor tekomen.Opditrantsoenwerd eengroei
bereiktvan+330g/dagbijeenvoederverbruik vanminderdan5
kgvoer/kggroei.
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eenmestproefmet lammeren,die oproostervloerenwarengehuisvest ineengrotestal,dieaan één zijde openwas.Indeze
proef (groepsvoedering)werdendevolgenderantsoenenmetelkaarvergeleken;alleengerst,gerstmet ureum engerstmet
grondnotenmeel.Debeidelaatsterantsoenenwarenzoopelkaar
afgestemd,datde lammerendezelfde hoeveelheid stikstofontvingen.Dezerantsoenenwerdenad lib.enbeperkt gevoerd.De
voederingvanureumvond optweemanieren plaats,nl. gemengd
met gerst enopgelost inhetdrinkwater.Deregeling vande
concentratievandeureum inhetdrinkwater vond opingenieuze
wijze plaatsdoormiddel vaneenstelselvanbakken.envlotters.
Vfaterstroomde ineengrotebak.enureum ineenkleiner bakje
toteenbepaald peilwasbereikt.Door hetgewicht vanhet
water kanteldenbeidebakkendanenstorttenhun inhoud ineen
voorraadbak,die inverbinding stondmetdedrinkbakken. Zodra•
indevoorraadbakhet peilvandeureumoplossingdaalde,werden
debakkenhierbovendoorvlottersweer inhorizontale positie
gebracht enopnieuw gevuld.
Overdoresultatenvandeze proefkonnognietsgezegd
worden;welviel opdatineengroepmet grondnotenmeel zeer
dunne diarreevoorkwam,maarde proefwasnogmaar pasgestart.
AanhetRowett-instituutwordt door(tfrskowzeer diepgaand
onderzoekverricht omtrent devoederingvanlammeren.+100
lammerenworden individueel gevoederd metmengselsmetresp.
10,12,5,15,17,5en20$ruw eiwit.Drie voederniveausworden
hierbijaangehouden:ad libitum,gemiddeld enlaag.Demengsels
bestaanuitgerst,sojaschroot,mineralen envitamines,behalve
hetmengselmet lOforuw eiwit,dat inplaatsvan sojaschroot
tapiocameelbevat.
Met lammeren,voorzienvanfistels indelebmaag,de pens,
dedunnedarmofdeblindedarmwordtmetbehulpvan 1%polyethyleenglycol inhetrantsoennagegaanwelkeveranderingen in
hetrantsoenoptredentijdens de passagedoorhetdarmkanaal.
Deze fistelswerdenaangebracht bijlammerenvaneenweekoud
envolgens#rskow groeidendeze lammerendesondankstotwel
^00g/dag.
Delammeren indevoederproefwordengedeeltelijk geslacht
bijeengewichtvan21kg,eenanderdeelbij28kgenderest
bij40kg.Behalvedegewichtstoenamewordthet karkasgewicht
enhetkopergehalte inde leverbepaald.Ookwordt depenswand
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kafjesvandegerstekorrels.
Tenslottewordt hetgeheledierverdeeld Inkarkasen
slachtafval (huid,Ingewanden,enz.). Beldedelenwordenafzonderlijkgemalenineengrootsoortworstmachine.Na invriezen
endrogenwordt eenmonster vandeze Produkten ineenkoffiemolen fijngemalen,waarna N,Ca, PenMggeanalyseerd worden.
Tevenswordtmet eenbomcalorimeterhet energiegehalte vanhet
gehele lambepaald.•
Dezemetingenwordenaanalle lammeren (+100)verricht.
Eendergelijkomvangrijk enkostbaar onderzoek lijktalleen
verantwoord alshet inkorte tijd belangrijke resultatenkan
afwerpen.
4.2.3. Slachtkwaliteit
Onderzoeknaar deslachtkwaliteit vindtbijdebezochte
instituten plaats aandeEdinburgh School ofAgriculture enbij
AnForasTaluntais,hetzijinverband met voedingsproeven
(Jackson,Edinburgh)ofmet kruisingsproeven (Carroll,Ierland).
Beide onderzoekersslachtendelammeren opverschillendegewichten o.a. omtezienwelkslachtgewicht opeenbepaald voedingsniveau ofbijeenbepaalde kruisinghetbesteresultaat
oplevert.Bijhet onderzoekvanCarrollwordendedierengeheel
uitgesneden endedelengefotografeerd. Jacksonbepaalt naast
devlees-beenverhoudingmatenenhetvetgehaltevandeMusc.
longisslmusdorsi.Het intensiefuitgevo-erdeonderzoekvan
Jacksonzalgepubliceerd worden inAnimal Production.

Verhoging lammerenproduktie
Omderentabiliteitvandeschapenhouderijteverbeterenwordtaan
diverse instituten inhetVerenigd KoninkrijkenIerland gewerkt aanmethoden
omde lammerenproduktie optevoeren.Dit trachtmentebereikendoorverhogingvandegemiddeldeworpgrootte endoormeerdanéénworpper Jaarte
verkrijgen.Dit laatste heefthetvoordeel datmendeafzetvanslaohtlammerenmeer kanspreiden.
IndeDorset Hornheeftmeneenrasdatookinandereseizoenen bronstig
wordt,hoewel ereenduidelijke plekisinhetnajaareneenminderduidelijke piekinhetvoorjaar.Het isbeslist nietzo,datdezedierenhethele
Jaardoorbronstigworden,maar dedaglengte schijnthier eenzekereInvloed
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Ditras komt slechts inhetzuidenvanEngeland voor enhet isdevraag,
ofhetgeschikt isvoorhethoudeninmindervruchtbare strekenzoalsb.v.
deSchotse Hooglanden.
Verhogingvanhetaantal lammeren perworpenspreidingvandebronst
ismogelijk optweemanieren,namelijk1)door foktechnische maatregelen
en2)door ingrepenvanhormonaleaard ofbeïnvloedingdoormiddel vande
daglengte.
5.1.Hormonale ingrepenendaglengte
Onderzoekingen inHurleyhebbenaangetoond,datmet injecties van
1000i.e. PMSopde12 eof13 edagvandebronstcyclus hetaantal
lammeren perworpwezenlijkwordt verhoogd. Injectie van1500i.e.
PMSgafzelfsgemiddeld 2,67 lammeren/ooitegen2,00 indecontrolegroep.
Om PMSopde juistedagvandebronstcyclus intekunnen spuiten
moetmengebruikmakenvaneengevasectomiseerde ram (probeerratt)
ofbronstsynchronisatie toepassendoormiddel van progesteron.Men
kandebronstsynchroniserenmet herhaalde inspuitingenvan progesteron,
wat zeerarbeidsintensief is,maarmenkanookeenz.g. schapespons
gebruiken,die inprogesteron isgedrenkteninde schedewordtgeplaatst.Vandeze sponsjes zijntweemerken indehandel:Synchromate
enVeramix (inNederland onderdenaamRepromapverkrijgbaar).
Veramix-sponsjes zijnlanger endunnerdanSynchromate-sponsjes,
hebbeneengroter oppervlak enzoudende progesterondaardoor beter
afkunnengeven,maardekansopverlies vanhet sponsje zal ookgroter
zijn.
Met progesteronishetbovendienmogelijkde schapen eerder
bronstig tekrijgen.Door Crowley (Ierland)isditbestudeerd methet
doelvroege lammerentekrijgen,diedanalsvroege slachtlammeren een
goede prijs opkunnenbrengen.Bijdeze onderzoekingen bleek,evenals
te Hurley,EdinburghenhetRowett Institute,datnaverwijderingvan
deSynchromate-sponsslechtsweinig ooien inde eerstebronstperlode
bevruchtworden.Algemeen ismendanookvanmetiing (Crowley,Newton
teHurley enGill,Rowett Inst.), dathetbeter isbijgebruikvan
Synchromate derammenbijdetweedebronstperlode bijdeooien tedoen.
Daarderammendanveel ooien inkortetijdmoetenbevruchten,meent
Newtondathetaantalooienperramnietmeerdan9à10moetbedragen.
Eenoplossing voordit probleemzoukunstmatige inseminatiezijn.
Ditwilmen inHurleybeproevendoor naverwijderingvandeSynchromate-
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..
Omineenkort tijdsbestekveel lammerentekrijgen isinHurley
ookeenproefopgezet,waarindeooien 14-dagennaverwijderingvande
Synchromate-sponsmet1500i.e. PMSingespotenworden,zodat tweedagen
daarna veel eitjesvrijzullenkomen.
Bijeenras,dat één bronsttijd per jaarheeft,bleekteHurley
doormiddel vanhormonale ingrepenwol $0%vandeooien ineenander
seizoen bronstig teworden.,maar slechts2C$werd drachtig.
Voorwatde spreidingvandebronst overandere seizoenenbetreft,
ismenvrijalgemeenvanmening,datmetbeïnvloeding viade daglengte
enmet selectie binnenhetrasmeerresultaten teverwachtenzijndan
methormonale ingrepen.
InHurley bleekmenreeds overuitgebreide proevenomtrentbeinvloedingdoor dedaglengte tebeschikkenmaarmenwas nogalterughoudend bijhetvermelden vanderesultaten.Datdeze gunstigwarenmag
wellichtwordenafgeleid uit hetfeit,datmendit daglengte-onderzoek
sterkwilde gaanuitbreiden.
5.2.Foktechnische maatregelen
Het iseenbekend feit,dathet aantal schaperassenopdeBritse
eilandengroot isendatgebruikskruisingveelwordt toegepast.Gezien
dit feit ishet begrijpelijk,datmenomde lamraerenproduktleteverhogenookalgauw (eerder daninNederland)aankruisingdenkt.Volgens
Cunningham (Edinburgh)isereentendens testrevennaarkleinere ooien,
zodatermeerdieren perhagehoudenkunnenworden,waarbijmendaneen
grootaantal lammorenperworptracht teverkrijgen.Opverschillende
instituten (School ofAgr.te Cambridge enEdinburghenAnForas
Taluntais)neemtmenkruisingsproeven methet Finse landras,datom
zijnbuitengewone vruchtbaarheid bekend staat.Dedaarbijoptredende
achteruitgang inslachttypemeentmendoor terugkruising en selectie
wel hethoofd tekunnenbieden.
Overigens trachtmen teDunsinea ookdoor selectie devruchtbaarheid vanderassen Galway enBlackface Mountainteverbeteren.
Interessant voor ons Nederlanderswas tehoren,datmenookproeven
heeft lopen,waarbijTexelserammenvoorgebruikskruisingsdoeleinden
wordenvergelekenmet Suffolkrammen.Verschillen vanbetekeniswaren
indetwee Jaren,datdeze proevenliepen,niet geconstateerd.
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5.3. Drachtigheldsonderzoek
Wanneer bijinspuitingvan PMSgrotereworpenverwacht kunnen
worden,i'shetvanbelang tewetenhoeveel lammerende ooiendragen
omgedurende delaatstemaandendevoedingaantekunnen passen.Te
Hurleywordendezeooiendaarom opongeveer de90 edàgvandedraagtljdmetröntgenstralen doorgelicht.Voorzover bekend heeftdoorlichtingopdat tijdstipgeennadelige invloed opdelammeren.
De ooiwordthierbijmetbehulpvaneen pomplnstallatie (zoals
ookdooreentandarts gebruiktwordt omdestoel opteheffen)opgelicht envanopzijenverticaal doorgelicht. In99,5$vande-gevallen
konmendevraagdrachtig ofgust juistbeantwoorden,terwijlhet
aantal foeten in89,7$vandegevallen Juistwerd vastgesteld. Hoemeer
Toeten,des temoeilijker hetwordt het juiste aantal opdezemanier
vast te stellen.Bijeendrachtvandrie lammerenwashetaantal in
87,5$vande gevallen Juist geschat,bijvier foeten in52,9$enbij
vijflingen in50$vandegevallen.
Menheeft ook55-60dagennadedekkingultrasonisch getracht
na tegaan ofeenooidrachtigwas ofniet,maarditleverde nietdie
resultaten opalsmetbehulpvanröntgenstralen werdenverkregen.

6.Hulsvesting
Bijvoederproevenbiedthetvoordeel de schapen opstal tehouden.
Wanneer individuele voederingwordt toegepast isditzelfsnoodzakelijk.
Daarom isookaandacht geschonkenaandehuisvesting.
Voldoende ventilatie isvoorschapennoodzakelijk.Dédiverse stallen
enruimtenwaarin schapenwaren ofkondenworden ondergebrachtwarennaar
schatting 3m ofmeerhoog.
Debo'dem,waaropdeschapen stonden,bestond veelal uithoutenlattenroosters,behalve Inde individuele schapehokken opde instituten teHurley
enRowett.Ophet laatstgenoemde instituut stondende schapenopeenbetonnenvloer,diedagelijkswerd gereinigd.
Te Hurleyhad mengegalvaniseerde roostersmet ruitvormige openingen
van 3,8x1,9 cm ;dediktevandestavenwas4mm.Dezeroosters bevonden
zich7 cmboveneenbetonnenvloer,zodat demestweggespoten konworden.
Dit voldeed echterniet.
Inde omgevingvanEdinburghwerd eenbezoekgebracht aaneenlammerenstalvoor groenvoedering,dieaanéénzijde openwas,terwijlboven inde
daartegenover liggendemuur onder"hetdakeenspleetvoorventilatie was
opengelaten.Debodembestond uit lattenvan2 Inch (5,1cm)breed met
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+ 1mhoogte,waarin demest terecht kwam..Daarhet terrein geaccldenteerd
was,kondezemest aandeachterkant vandestal gemakkelijkwordenverwijderd.
IndeRepubliek Ierland werd eenstalvoor eenkuddeschapengezienmet
eenroostervloerwaarvandelattenopdoorsnee devolgende vormhadden:

.(.-2,5 cm-)< -2,5 cm->

< xm>

Dezeroostersbevondenzichopeenhoogte van0tot8ocmboveneen
hellendevloer.
Ophet onderzoekingsinstituut teHillsborough inN.-Ierland wordendezelfde roosters inindividuele schapehokken gebruikt;deminimale ruimte tussendelatten ishier echter1,5cm.De ruimtevan60cmhoog

