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I. I N T E R N E Z A K E N
1.

PERSONEEL

Op 31 december 1957 was de personeelsformatie aan het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht als volgt:
NAAM

RANG

Ir. drs. W. G. GRIBNAU

Directeur

AIg. Zaken en Coördinatie

vacature

Wetensch. hoofdambtenaar,
plaatsvervangend directeur

Afd. voor Microscopie

Mej. dra. D. S. F. KOOYMAN
Ir. J. W. H. HEKKING
Ir. H. A. OVERMARS
J. VROLIJK

Wetensch. hoofdambtenaar
Wetensch. ambtenaar Ie klas
Wetensch. ambtenaar Ie klas
Laboratorium-assistent A

Voorts op deze afdeling:
1 analist A, 2 laboranten, 2 adjunct-analisten, 3 adjunct-laboranten,
1 amanuensis, 1 laboratoriumbediende
Chem. Afd. A

Jhr. drs. A. A. VAN HEURN
G. H. JONGEN

Wetensch. ambtenaar
Laboratorium-assistent A

Voorts op deze afdeling:
1 analist A, 2 analisten, 2 laboranten, 2 adjunct-analisten, 5 adjunctlaboranten, 2 amanuenses, 3 laboratoriumbedienden
Chem. Afd. B

Ir. W. A. C. CAMPEN
L. J. H. NIJST

Wetensch. hoofdambtenaar
Laboratorium-assistent A

Voorts op deze afdeling:
4 analisten, 2 laboranten, 1 adjunct-analist, 6 adjunct-laboranten,
1 amanuensis, 4 laboratoriumbedienden
Afd. C (research en microbiologie)

Drs. H. J. M. VAN ZIJL
Mej. H. GEERLING
J. G. N. GOOSSENS

Wetensch. ambtenaar Ie klas
Laboratorium-assistent A
Laboratorium-assistent A

Voorts op deze afdeling:
2analisten, 1adjunct-laborant, 1 amanuensis, 1 laboratoriumbediende
Monsterkamer

1 amanuensis A, 1 amanuensis en 2 laboratoriumbedienden

Huish. dienst

1 amanuensis-concierge en 3 werkvrouwen

Werkplaats

3 technici

Spoellokaal

1 bediende en 3 laboratoriumbedienden

Administratie

J. M. H. BONEKAMP

(Centrale

H. F. H. JONGEN

Administratie)

(Technische administratie)

Administratief hoofdambtenaar

Hoofdambtenaar van administratie
Voorts : 3 administratieve ambtenaren, 4 schrijvers, 1 typiste
G. H. OFFERMANS

Administratief ambtenaar A
le klas
G. J. M. EGBERS
Administratief ambtenaar A
le klas
Voorts: 4 adm. ambtenaren, 2 schrijvers A, 3 schrijvers, 1 typiste

Hieronder volgt het overzicht van de mutaties in 1957:
Direct.

Wetensch.
Anal.
personeel personeel

Aman.
en bed.

Adm.
Werksters
personeel

1 jan. 1957. . .

1

7

40

24

24

31 dec. 1957. . .

1

6

41

26

22

i

Totaal

2

98

3

99

In ditjaar werd aan ir. K. J. B. DE KLEERMAEKER met ingang van 1 juni 1957 eervol
ontslag verleend als directeur in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Hij werd op genoemde datum opgevolgd door ir. drs. W. G. GRIBNAU, die
reeds enigejaren plaatsvervangend directeur aan het Rijkslandbouwproefstation was.
In een besloten bijeenkomst op 3juni 1957te Maastricht, waarbij met het voltallige
personeel, de directeur van het Veeteeltwezen, ir. RIJSSENBEEK, de directeur van het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen, drs. BRUIN, de directeur van het
Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn, drs. FRENS, Mevrouw D E KLEERMAEKER en Mevrouw GRIBNAU aanwezig waren, werd van ir. D E KLEERMAEKER afscheid genomen en de nieuwe directeur welkom geheten.
Namens de Minister werd aan ir. D E KLEERMAEKER de bronzen legpenning van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening uitgereikt dooi ir.
RIJSSENBEEK.

Eveneens werden gepensioneerd de amanuenses BORGERS en LAMBRIEX.
Dr. H. W. BERKHOUT (wetensch. hoofdambtenaar) nam met ingang van 1februari
1957 ontslag. In de daardoor ontstane vacature weid voorzien door de aanstelling
van jhr. drs. A. A. VAN HEURN als wetenschappelijk ambtenaar met ingang van
1 april 1957.
2.

GEBOUW

De Rijksgebouwendienst voerde verschillende werkzaamheden voor onderhoud en
verbetering van enkele lokaliteiten uit.
De afscheiding van een ruimte inafdeling Cvoor uitsluitend microbiologisch werk
kwam in de tweede helft van 1957 tot stand. Dit kleine laboratorium werd ingericht
overeenkomstig de eisen die dit werk stelt.
De voorgenomen maatregelen tot verhoging van de brandveiligheid en tot uitsluiting van explosiegevaar werden voltooid. Alle motorbeveiligingsschakelaars
weiden vernieuwd.
De afvoerkanalen voor de dampen van de destructiezuurkast in het stikstoflaboratorium van afdeling A werden vernieuwd. Een nieuwe riolering werd gelegd voor
afvoer van regenwater.
De in de laatste jaren doorgevoerde uitbreiding van de elektrische apparatuur in
de laboratoria dwong tot vervanging van de hoofdinvoerkabel voor elektriciteitsaansluiting van 60 ampère door een voor 100 ampère.
Het leien dak van de oostelijke vleugel van het gebouw werd vernieuwd en de
restauratie van de gewelven in het voormalige kerkgebouw werd voortgezet.
Van de conciërgewoning werd alle hout- en ijzerwerk aan de buitengevel geschilderd.

3.

APPARATUUR EN INSTALLATIE

In eigen werkplaats werden vervaardigd: twee toestellen voor vetextracties, elk
met acht plaatsen.
Voor de laboratoria werd aangekocht: 1 vacuümpomp voor de vacuümdroogstoven, 1 spectrofotometer, 2 droogstoven, 1 broedstoof (overgenomen van een
andere rijksdienst) en 1 binoculaire loep; voor de administratie: 1 boekhoudmachine, 1 schrijfmachine en 1 stencilmachine en voor de werkplaats: 1elektrische
boormachine.

IL MESTSTOFFENBESLUIT
De Commissie van deskundigen inzake het Meststoffenbesluit bleef, behoudens
de vervanging ten gevolge van de directeurswisseling te Maastricht, ongewijzigd;
sedert 1juni 1957 is de samenstelling:
Lid en Voorzitter:
Ir. H. T. TJALLEMA, directeur van Akker- en Weidebouw, 's-Gravenhage.
Leden :
C. BOUDEWIJN, adviseur van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening inzake kunstmestaangelegenheden, 's-Gravenhage
Drs. P. BRUIN, directeur van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen
Ir. drs. W. G. GRIBNAU, directeur Rijkslandbouwproefstation, Maastricht
Ir. F. W. HONIG, directeur van de Tuinbouw, 's-Gravenhage
Secretaris :
Ir. H. SMIT, ingenieur bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, 's-Gravenhage
Gedurende het jaar 1957 werden in de Lijst van Meststoffen behorende bij het
Meststoffenbesluit geen wijzigingen aangebracht. Wel kwam de Commissie over
verschillende onderdelen, welke dienen te worden herzien, reeds tot overeenstemming.
Vermoedelijk zal in 1958 een herziene „Lijst van Meststoffen" verschijnen. Er zal
dan een nieuwe druk verschijnen van de thans nog geldende zevende druk (oktober
1953) van het boekje „Gegevens Meststoffenbesluit" (uitgave Rijkslandbouwproefstation Maastricht). l
In het verslagjaar werden door de Directeur van het Rijkslandbouwproefstation
52 incidentele ontheffingen en/of verlengingen van ontheffingen verleend van het
verbod tot het verhandelen van diverse produkten als meststof.
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Inmiddels geschied.

III. LIJST VAN V E E V O E D E R S
De samenstelling van de Commissie van deskundigen inzake de Lijst van Veevoeders bleef ongewijzigd, behoudens de vervanging van de afgetreden door de
nieuw aangestelde directeur van het Rijkslandbouwproefstation:
Lid en Voorzitter:
Prof. dr. ir. M. J. L. DOLS, raadsadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening, 's-Gravenhage
Leden:
Drs. A. M. FRENS, directeur van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn
Ir. H. VERSCHUYL, inspecteur van het Veeteeltwezen, 's-Gravenhage
Drs. H. VRIENS, directeur van het Produktschap voor Veevoeder, 's-Gravenhage
Lid en Secretaris:
Ir. drs. W. G. GRIBNAU, directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht
Van de Lijst van Veevoeders werd een vierde druk uitgegeven, welke enkele
wijzigingen en aanvullingen bevat.

IV. E X T E R N E C O N T A C T E N
1. COMMISSIES

a. Commissies, waarin de Directeur van het Rijkslandbouwproefstation zitting heeft:
1. Commissie van deskundigen inzake het Meststoffenbesluit (lid)
2. Commissie voor samenstelling Lijst van Veevoeders (lid en secretaris)
3. Veevoederadviescommissie (lid)
4. Centraal Veevoederbureau in Nederland (adviserend bestuurslid)
5. Stichting CLO-Contiole (adviserend lid)
6. Commissie van deskundigen van de Werkgroep „Wetgeving Veevoeder" van
de Subcommissie Technische Problemen van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-Unie (lid)
7. Commissie voor Handel en Industrie Werkgroep „Kunstmeststoffen" van de
Benelux Commissie „Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij".
8. Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (Commissie 69en 99,lid)
9. Werkgroep II ruwvoedeionderzoek (lid).
b. Commissies waarin wetenschappelijk personeel van het Rijkslandbouwproefstation
zitting heeft:
1. Werkgroep voor sporenelementen:
2.
3.
4.
5.

Ir. W. A. C. CAMPEN

Commissie 55 HCNN (plantaardige en dierlijke vetten) Ir. W. A. C CAMPEN
Commissie 99 HCNN Wl, toegevoegd lid:
Ir. W. A. C. CAMPEN
Commissie 69, plaatsvervangend lid:
Ir. W. A. C. CAMPEN
Werkgroep II ruwvoederonderzoek, plaatsvervangend
lid:

Ir. W. A. C. CAMPEN

6. Werkgroep III (Voederwaardeberekening) Oosterbeek: Ir. H. A.

OVERMARS

2. VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

In dit verslagjaar werd op 24 april te Brussel een vergadering belegd door de
Commissie van deskundigen van de Werkgroep „Wetgeving Veevoeder" in Beneluxverband. Hieraan werd deelgenomen door de directeur en ir. OVERMARS.
Als gevolg van moeilijkheden, welke de Nederlandse industrie bij de export van
bepaalde meststoffen naar België en Luxemburg ondervond, werd van de zijde van
de industrie tot de bij het Benelux-overleg betrokken instanties het verzoek gericht
besprekingen te openen, welke zouden kunnen leiden tot opheffing van handels10

belemmeringen in het Beneluxverkeer. Uniformiteit in de aanduiding van kunstmeststoffen en in de eisen, waaraan deze stoffen moeten voldoen zou aan de wensen
van de industrie tegemoet komen. Op 21 november heeft de eerste bespreking van
de Benelux-Werkgroep „Kunstmeststoffen" te Brussel plaats gehad, waaraan door
de directeur werd deelgenomen.
Overigens werd op gebruikelijke wijze aan de bijeenkomsten van decommissiesen
werkgroepen, waarin de directeur zitting heeft, deelgenomen door de directeur en/of
plv. directeur c.q. eenvande andere leden vandewetenschappelijke staf.
Zo vond op 7 maart te Utrecht een gezamenlijke stafbespreking plaats van de
proefstations Hoorn en Maastricht inzake dewaardebepaling van bostel.
Ir. GRIBNAU nam (alsplv.directeur) deelaan eenvergadering van degroepvitaminefabrikanten onder auspiciën van het Produktschap voor Veevoeder te Den Haag.
Ook bezocht hij de opening van het laboratorium van het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam en met drs. VAN ZIJL had hij op het Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid te Utrecht op 24mei metdr. CLARENBURG eenbespreking over
de bepaling van Salmonella in vismeel.
De directeur woonde een symposium bij over „Amino acids in human and animal
nutrition" (georganiseerd door de firma Trouw) te Amsterdam (19juli). Hij nam
ook deel aan het „III. Weltkongress für Düngungsfragen" te Heidelberg van9—12
september. Te Groningen vond op 28 november een bespreking plaats inzake het
onderzoek van compost, waarbij ook ir. CAMPEN aanwezigwas.
Ir. CAMPEN bezocht een lezingvanprof. KEILING over paardemestcompost Cofuna
te Utrecht en van dr. PRIBIL over komplexometrie te Delft.
Ir. OVERMARS hield te Leiden een lezing over onderzoek van krachtvoeder voor
de Vereniging van Bedrijfsvoorlichting Rijnstreek West (juli) en over veevoeders op
de vakantieleergang „Veevoeding", gehouden te Wageningen (september).
Ir. OVERMARS en drs. VAN ZIJL waren aanwezig bijeenbespreking ophet Instituut
voor Pluimveeteelt te Beekbergen overdehoudbaarheid vanvitamineAinveevoeders.
Ir. HEKKING hield eenvoordracht tijdens de CLO-dagen te Utrecht over de noodzaak van onderzoek van grondstoffen van mengvoeders.
In november had onder leiding vandedirecteur ophetproefstation een bespreking
met vertegenwoordigers van grote kunstmestindustrieën in Nederland plaats over
analysemethoden voor meststoffen naar aanleiding vandeOEES-voorstellen hierover.
Hieraan werd ook deelgenomen door ir. CAMPEN en de heer G. JONGEN. In gezamenlijk overleg werden bepaalde standpunten geformuleerd.
In december had een bespreking plaats van twee leden van de administratie met
stafleden van het Produktschap voor Veevoedei in Den Haag inzake de toegelaten
levertiaan- en vitamineprepaiaten, de verordeningen op veevoeders, mineralenmengsels, antibiotica en coccidiostatica.
11

3.

EXCURSIES ONTVANGEN TE MAASTRICHT

Een gezelschap van vijfendertig personen vandezaakvoerderscursus, gegeven onder
auspiciën van de Rijkslandbouwwinterschool te Utrecht, bracht eenbezoek aan het
Rijkslandbouwproefstation; hetweid in twee groepen rondgeleid.
4.

PUBLIKATIES 2

1. Het onderzoek van meststoffen en veevoeders. Jaarverslag van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht over 1955 (metgestencilde bijlage). Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1957.
Testing of fertilizers and feeding stuffs. Annual Report of the State Agricultural
Test andResearch Station at Maastricht (with a stencilled appendix).
2. D e bepaling vanhet gehalte aan toegevoegd kobalt in mengsels van voedingszouten (W.A .C. CAMPEN enH . DUMOULIN). Chem. Weekbl. 53(1957) 398—400.
The determination of added cobalt inmixed feeding salts.
3. Wijziging fijnheidseisen voedingszouten indeLijst van Veevoeders.
Modifications of the requirements for the fineness of feeding salts in the List of
feeding stuffs.
4. Lijst van Veevoeders, 1957,4e druk.
List of feeding stuffs, 1957.
5. Bij het afscheid van ir. D E KLEERMAEKER (W. G. G R I B N A U ) . Landbouwvoorl.

14

(1957) 249—252.
The retirement of ir. D E KLEERMAEKER as Director of the State Agricultural Test
and Research Station, Maastricht.
6. Borax. (Artikel in landbouwpers, samengesteld door het Landbouwproefstation
en Bodemkundig Instituut T N O te Groningen enhet Rijkslandbouwproefstation
te Maastricht).
Borax. (Article in agricultural magazines composed by the agricultural research
stations at Groningen and Maastricht).
7. Determination ofpotassium by precipitation and titration ofits tetraphenylboron
salt. Use of a simple filtration assembly. (H. W. BERKHOUT en G. H . JONGEN)

Chemist-Analyst 45(1956) 6—8).
Bepaling van kali door neerslaan en titreren van zijn
Gebruik van eeneenvoudig filtreerapparaat. 3

2

3

tetrafenylboornatriumzout.

Thenumbers 3,4,5and6onthis list ofpublications areonly available intheDutch language.
The English translation ofthetitles hasexclusively been provided for theconvenience of foreign
readers.
Alleen inhetEngels.
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V. DE W E R K Z A A M H E D E N
1.

AANTALLEN INGEZONDEN MONSTERS EN VERRICHTE BEPALINGEN

Over de laatste vijf verslagjaren waren de aantallen als volgt:
Aantai ingezonden monsters

Aantal bepalingen

Jaar
Meststoffen

Veevoeders

Totaal

Meststoffen j Veevoeders

1953

7914

9 578

17 492

16 479

25 470

41 949

1954

7 951

8 985

16 936

18 729

26 267

44 996

1955

7 297

10521

17 818

17 836

31 574

49 410

1956

7 493

13 076

20 569

16 701

38 106

54 807

1957

6 473

13 655

20 128

14 992

40 709

55 701

Totaal

Het aantal monsters meststoffen vertoonde een flinke daling, dat van monsters
veevoeder nam verder toe.
Eerstgenoemde daling is voor bijna de helft te verklaren door minder bemonsteringen vanwege de Algemene Inspectie Dienst (ruim 400 minder dan in 1956). Hoe
goed het Nederlandse Meststoffenbesluit moge werken, toch blijft waakzaamheid
—ook op dit terrein —geboden, zowel bij de overheidscontrole als bij de kopers zelf.
De verdere toename van het aantal monsters veevoeder is mede een gevolg van de
thans gedurende het eerste volle jaar inzenden door de Stichting ACV-Controle.
Hoewel de daling van het aantal monsters meststoffen de stijging van het aantal
veevoedermonsters overtrof, waardoor het totale aantal monsters t.o.v. 1956 met
ruim 400 verminderde, was de bedrijvigheid er niet minder om. Het record in het
aantal bepalingen van vorig jaar (54 807) werd namelijk weer gebroken (55801).
Bij de krappe bezetting en de grote spreiding in de aard van de analysen worden
dan ook aan het personeel zware eisen gesteld. Mede door andere — algemene —
werkzaamheden is vooral de wetenschappelijke staf overbelast.

2.

MONSTERONDERZOEK

Het overzicht van de dit jaar verrichte onderzoekingen is thans als bijlage in dit
boekje opgenomen. De tot dusver gebruikelijke losse gestencilde bijlage komt daarmede te vervallen.
13

3.

APPÈLANALYSEN

In ditjaar werd voor drie monsters een appèlonderzoek aangevraagd en uitgevoerd.
Het betrof het onderzoek op fijnheid van drie monsters natuurlijk fosfaat:

I
II
III

Fijnheid 0,17 mm
Fijnheid 0,17 mm
Fijnheid 0,17 mm

Eerste analyse

Appèlanalyse

Eindresultaat

88%
88%
89%

91%
92%
91%

90%
90%
91%

(Appèlanalysen worden uitgevoerd in het duplikaatmonster).
4.

VRIJWILLIGE CONTROLE VAN VEEVOEDERS

Met de drie stichtingen ter vrijwillige controle van veevoeders (CLO, ACV en
KCM) die het onderzoek van hun mengvoeders door dit proefstation als neutraal en
onafhankelijk Rijksinstituut laten verzorgen, vond de prettige samenwerking ongestoord voortgang.
5.

METHODEN VAN ONDERZOEK

Wijzigingen of aanvullingen vonden niet plaats. Publikatie van de methoden ter
bepaling van calcium en magnesium in verschillende bindingsvormen is in voorbereiding. Ook zal de arseenbepaling volgens voorschrift Serie As No. 2t.z.t. worden
vervangen door een meer elegante en betere methode, terwijl aan de voorschriften
ter bepaling van kali in meststoffen een voorschrift met gebruikmaking van een
ionenwisselaai zal worden toegevoegd.
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VI. O N D E R Z O E K I N G E N IN DE LABORATORIA
1.

D I V E R S E

O N D E R W E R P E N

O P

A N A L Y T I S C H

G E B I E D

a. Bepaling vankali in mengmeststojfen
In het verslag over 1956 werd reeds medegedeeld dat getracht is de methode ter
bepaling van kali in mengmeststoffen volgens de overchloorzuurmethode te verbeteren en werd tevens een geschikte werkwijze, waarbij gebruik gemaakt wordt
van een ionenwisselaar, vermeld.
In de loop van 1957 is nog een andere wijze uitgewerkt om de bij de overchloorzuurmethode noodzakelijke verwijdering van sulfaat- en fosfaationen te vereenvoudigen en te verbeteren. De resultaten waren bevredigend.
b. Bepaling vankalium met tetrafenylboornatrium (kalignostmethode)
Eenin delaboratoria der Staatsmijnen toegepaste variatievan de kalignostmethode
werd beproefd. Of deze variatie toepasbaar is voor alle soorten kalihoudende meststoffen kon nog niet worden vastgesteld.
c. Titrimetrische bepaling van kalium
Een nieuwe titrimetriscrie kaliumbepaling met behulp van kalignost en cetavlon
werd nagewerkt. Het eindpunt van de titratie bleek moeilijk waarneembaar, ook
bij gebruik van een mengindicator (tropaeoline OO en a broomfenolblauw), zodat
deze methode nog niet voor invoering in aanmerking kon komen.
d. Kalkmergel
Nagegaan werd de oplosbaarheid van enige Duitse kalkmergels in een tweeprocentige oplossing van natriumoxalaat.
e. Huisbrandkool
Vergelijkende bepalingen van de gehalten aan koolstof en huisbrandkool in turf,
antraciet, cokes, bruinkool en andere huisbrandstoffen leidden tot het besluit de
correctiefactor 0,925 bij de bepaling van het gehalte aan huisbrandkool in compost
te laten vervallen.
Overigens bleek nog, dat bij onderzoek van compost voor de verwijdering van
cellulose, zwavelzuur van 80 %, mits voorafgegaan door een bewerking met het
reagens van SCHARRER-KURSCHNER, even effectief is als SCHWEITZERS reagens.
f. Guano
Als bijzondere analysen werden urinezuur en oxaalzuur in guano bepaald.
g. Borium
Een microbepaling van borium naast grote hoeveelheden ijzer werd uitgewerkt.
15

h. Stikstofbepaling volgens DEVARDA
Nagegaan werd of stikstofverlies optreedt bij de stikstofbepaling volgens DEVARDA,
speciaal als in de te onderzoeken stof ook stikstof in de ammoniumvorm voorkomt
(b.v. in kalkammonsalpeter). Zulks bleek niet het geval te zijn.
/. Vrij zuur
Een vergelijkend onderzoek van enkele methoden ter bepaling van „vrij zuur" in
zwavelzure ammoniak leidde tot het besluit een indertijd voorgestelde „snelle"
methode niet voor toepassing in aanmerking te doen komen.
j . Oscillometrie
Beproeving van een daartoe door de leverancier voor enkele weken beschikbaar
gestelde oscillometer voor seriehoogfrequenttitraties gaf nog geen bevredigende
resultaten, zodat niet tot aanschaffing van dit instrument werd overgegaan.
k. Ruw eiwit
Nader ondeizoek wees uit dat bij de bepaling van het gehalte aan stikstof (ruw
eiwit) in zonnebloemzaadschroot met \ tot 1uur nadestrueren kon worden volstaan
in plaats van \\ uur.
/. Kobalt
Een vereenvoudigde en snelle methode voor de bepaling van kobalt als toegevoegd
bestanddeel in mineralenmengsels, werd uitgewerkt. De bepaling duurt slechts
ongeveer een kwartier, haar reproduceerbaarheid is groot en er kunnen gemakkelijk
hogere concentraties mee worden gemeten dan bij de vroegere methode (Chemisch
Weekblad 53, (1957) 398 en 399.
m. Extinctiometrie
Verschillende onderzoekingen ter beproeving, verbetering of invoering van extinctiometrische (fotometrische) bepalingsmethoden werden uitgevoerd, onder
meer ter bepaling van ammoniak, magnesium, koper, fluoor, chroom, kobalt, zink,
lood, molybdeen, arseen, fosfor en borium.
n. Vocht
Enige methoden ter bepaling van vocht werden vergeleken.
o. Nicarbazin
Tweemethoden ter bepaling van nicarbazin werden aan een vergelijkend onderzoek
onderworpen. Daarbij bleek de methode, aangegeven in /. Ass. off. agr. Chem. 39
(1955) 321 voor de gehalten zoals deze gewoonlijk in de monsters voorkomen
(0,01 %—0,005 %),de voorkeur te verdienen.
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/;. Nicotinezuur
Aan de hand van de literatuur werd een microbiologische bepalingsmethode voor
nicotinezuur opgesteld. Deze bepaling verloopt vrijwel gelijk aan die van pantotheenzuur, uiteraard met gebruikmaking van een andere voedingsbodem. De uitkomsten
bij proefbepalingen waren in overeenstemming met de toegevoegde hoeveelheden.
Hoewel deze werkwijze langer van duur is en meer werk en materiaal kost dan de
chemische bepalingsmethode, is deze laatste verlaten, omdat zij vaak te hoge uitkomsten opleverde.
q. Antibiotische werking vankopersulfaat
Kopersulfaat heeft bij een voldoend hoge dosering een antibiotische werking op
sommige bacteriestammen. Daarom werd nagegaan of bij onderzoek van een veevoedei op de aanwezigheid van stoffen met antibiotische werking, rekening gehouden
dient te worden met de aanwezigheid van koperverbindingen. Gebleken is echter
dat bij de normaal in veevoeders voorkomende gehalten aan koper geen storing van
het onderzoek op antibiotica behoeft te worden verwacht.
Een „drager" (mengvoeder) werd bevochtigd met steriel water en hoeveelheden
ervan werden, op de voor het aantonen van antibiotica gebruikelijke manier, in de
z.g. cups van bacterieplaten gebracht. Aan het water waren stijgende hoeveelheden
kopersulfaat toegevoegd. Het vermelde percentage is berekend op het veevoeder.
Antibiotische reacties
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r. Identificatie vande antibiotica aureomycine en terramycine inveevoeders
Het aantonen van antibiotica in veevoeders geschiedt niet langs chemische weg
doch, zoals bekend, met behulp van bacteriologische methoden. Vele microörganismen ondergaan een groeiremmende werking wanneer zij in aanraking komen met
antibiotica. Echter is de mate, waarin deze groeiremmende werking optreedt niet
voor ieder microorganisme dezelfde. Van dit verschijnsel wordt nu bij de identificatie
van de verschillende antibiotica gebruik gemaakt.
Tot nu toe zijn echter geen microörganismen bekend, waarvan het verschil in
gevoeligheid voor aureomycine en terramycine zo groot is, dat beide afzonderlijk
herkend kunnen worden. Om nu toch de twee genoemde antibiotica te kunnen onder17

scheiden werd een andere methode toegepast;het isuitvoerbaar gebleken met behulp
van dezelfde groeiremmende werking als boven werd aangeduid de beide stoffen te
onderscheiden en wel door middel van een papierchromatografische scheiding gevolgd door detectie van het antibioticum op de papierstroken.
Nadat het antibioticum in oplossing is gebracht met aceton-zuur-watermengsel
wordt met behulp van een micropipet een geringe hoeveelheid van de oplossing op
de papierstroken gebracht; een bepaalde tijd wordt gechromatografeerd met als
loopvloeistof butanol verzadigd met water, waarna de stroken gedroogd worden;
vervolgens worden deze op een voedingsbodem gelegd, welke tevoren is beent met
een cultuur van streptococcusfaecalis. Na enige tijd bebroeden ontstaat op de plaats
tot waar het antibioticum is opgestegen, een zone waar geen groei optreedt. Na
vergelijking van de Rf-waarden van demonsters envan de op gelijke wijze behandelde
standaarden is de identiteit van het antibioticum vast te stellen.

X

FlG. 1
Remzones, welke gevormd zijn
nadat de bebroeding heeft plaats
gevonden.
Buitenste strookjes: resp. terramycine en aureomycine ; de beide
andere strookjes betreffen twee
onbekende monsters welke aureomycine bleken te bevatten.

FIG.

1

Paper chromatography for identifying terramycin and aureomycin.
Outmost slips: terramycin and
aureomycin.
Other two slips: from samples
which appeared to contain aureomycin.
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2. VEEVOEDERS

Zoals gebruikelijk volgen hieronder enige opmerkingen en beschouwingen naar
aanleiding van diverse in het verslagjaar opgedane ervaringen.
a. Schadelijke bestanddelen
In het verslag van dit proefstation ovei het jaar 1954 werd onder het hoofd
„Schadelijke bestanddelen" betoogd, dat in 90% van de gevallen waarin om een
onderzoek op schadelijke bestanddelen was verzocht, microscopisch geen afwijkingen werden geconstateerd. Deze conclusie is nogmaals kwantitatief getoetst aan
de in 1957 opgedane ervaringen.
In 310 monsters werd onderzoek gevraagd naar de aanwezigheid van schadelijke
bestanddelen, ricinus niet medegerekend. In 223 van deze monsters werden bij
microscopisch onderzoek geen afwijkingen geconstateerd; 46 monsters vertoonden
afwijkingen, doch deze waren niet van dien aard, dat het voedermiddel op grond
daarvan moest worden afgekeurd; 41monsters werden „onvoldoende fris en gezond"
bevonden.
Daarnaast werden bij het gewone routine-onderzoek in 253 monsters afwijkingen
geconstateerd; in 145gevallen moest de zuiverheid „onvoldoende" worden verklaard.
Van de 310 speciaal toegezonden monsters bleek derhalve 28 % afwijkingen te
vertonen, waaronder ± 13% zo ernstig, dat de zuiverheid „onvoldoende" werd
verklaard.
Alles bijeengenomen werden afwijkingen geconstateerd in 87 -j- 253 = 340
monsters, waarvan er 41 + 145 = 186van onvoldoende zuiveiheid moesten worden
verklaard (een en andei exclusief ricinus).
Op een totaal van 7150 microscopisch onderzochte monsters betekent dit dus in
bijna 5% afwijkingen, waarvan ruim de helft zo ernstig dat de zuiverheid „onvoldoende" werd verklaard.
Bij het beoordelen van deze statistische gegevens dient het volgende te worden
bedacht:
1. Vanzelfsprekend heeft het proefstation geen oordeel over alle in Nederland verbruikte veevoeders; uitsluitend de voor een of ander microscopisch onderzoek
ingezonden monsters vallen onder deze statistiek.
2. Het trekken van de grens tussen ,,nog toelaatbare afwijking" en „onvoldoende
fris en gezond" geschiedt volgens subjectieve normen; toetsing aan de praktijk is
in vele gevallen niet mogelijk.
Het zou inderdaad uitermate belangrijk zijn wanneer zou blijken dat er een correlatie bestond tussen de uitspraak van dit proefstation en de ervaringen in de praktijk.
In voorgaande jaarverslagen werd reeds betoogd, dat deze uitspraken — met
betrekking tot microörganismen — gebaseerd zijn op de potentiële schadelijkheid
van de microörganismen en dat over de reële schadelijkheid in feite geen uitspraak
mogelijk is.
In het algemeen werd de indruk verkregen dat het in de praktijk nogal meevalt.
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Dit ontslaat het proefstation natuurlijk niet van de plicht strenge normen aan te
leggen.
Er zij in het midden gelaten in hoeverre men zich tevreden kan stellen met de
wetenschap, dat slechts 5% van de microscopisch ondeizochte monsters afwijkingen
vertoonden, waarvan ruim de helft, dus ruim 2\ %, ernstige afwijkingen.
Echter kan men zich realiseren, dat verreweg het grootste gedeelte van de afwijkingen bestond uit de aanwezigheid van levende mijten, schimmel en bacteriën;
mijten en schimmel komen meer voor in plantaardige produkten, bacteriën en
schimmel in dierlijke.
Dit maakt de zaak wel bedenkelijker; een partij, waarvan het monster ten tijde
van het onderzoek nog niet onvoldoende werd verklaard, kan onder bepaalde
omstandigheden binnen afzienbare tijd wèl van onvoldoende zuiverheid worden.
De aard van de geconstateerde afwijkingen wettigt voorts de veronderstelling, dat
bij oordeelkundige produktie en opslag slechts bij uitzondering veevoeders van
onvoldoende zuiverheid zouden voorkomen. In het verslagjaar zouden dan waarschijnlijk — wederom ricinus buiten beschouwing latende — slechts in 18 monsters
afwijkingen zijn geconstateerd, namelijk:
9 maal wegens de aanwezigheid van brandsporen;
7 maal wegens de aanwezigheid van resten van doornappelzaad (Daturastramonium) ;
1 maal wegens de aanwezigheid van moederkoren (Clavicepspurpurea) ;
1 maal wegens de aanwezigheid van resten van bolderikzaad (Agrostemmagithago).

Deze 18monsters maakten alle deel uit van de 154, waarbij de zuiverheid nog niet
„onvoldoende" werd verklaard.
Over brandsporen, moederkoren en bolderikzaad werd in voorgaande jaarverslagen (1954, 1956) reeds het een en ander medegedeeld; over doornappelzaad zij
thans het volgende opgemerkt.
D o o r n a p p e l z a a d (Datura stramonium)
Uit de literatuur was hier slechts bekend, dat dit zaad zeer giftig is; kwantitatieve
gegevens waren niet ter beschikking.
Het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn schreef ten aanzien van
een partij Granifero sorghum, besmet met 0,2% doornappelzaad:
Het zaad vandedoornappel (Daturastramonium) bevat0,2%tot0,4%alkaloïden.Dezealkaloïden
bestaan voornamelijk uit atropine en hyoscyamine. Deze stoffen hebben een schadelijke invloed op
het hart. De therapeutische dosis van atropine bedraagt voor koeien en paarden + 60 mg en van
hyoscyamine nog minder. Dit is dus de werkzame dosis voor een ziek dier. De hoeveelheid, die
zonder gevolgen kan worden toegediend, ligt natuurlijk nog lager.
Bij een gift van 2 kg Granifero sorghum wordt 4 gram doornappelzaad verstrekt. Hierin zijn aanwezig 4: 15 mg alkaloïden. Deze hoeveelheid ligt weliswaar onder detherapeutische dosis, maar is
nog zodanig hoog,dat er bij langdurig gebruik toch moeilijkheden uit zouden kunnen voortvloeien.
Wij menen echter dat de Granifero bij een voorzichtig en matig gebruik geen risico's oplevert. Wij
adviseren U daarom maximaal 10% in de mengvoeders te verwerken. Dit geldt ook voor kleinere
diersoorten en pluimvee.
U dient er zich echter wel van te vergewissen dat deconcentratie van het doornappelzaad inde
o rghum niet inbepaalde gedeelten van de partij veel hoger is dan 0,2%. Giftige bestanddelen zijn
veelal niet homogeen in het voedermiddel verdeeld, hetgeen onaangename verrassingen kan veroorzaken.
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In dit betoog valt op dat ook hier met nadruk wordt gewezen op het feit, dat
giftige bestanddelen veelal heterogeen over een partij veevoeder verdeeld zijn. Bovendien zij hier gewezen op de vrij grote spreiding — 0,2 % tot 0,4 % — in het gehalte
aan alkaloïden van het dooinappelzaad.
Het is wellicht niet ondienstig op deze plaats nogmaals te wijzen op het feit, dat
voor het onderzoek van een mengvoeder op de aanwezigheid van schadelijke bestanddelen een volledig onderzoek naar de samenstelling van-het mengvoeder noodzakelijk is. Het opgeven van de samenstelling bij de aanvraag voor onderzoek betekent
dat het onderzoek minder kosten met zich brengt.
b. Ricinus
Van 850monsters werd een onderzoek gevraagd naar de aanwezigheid van ricinusresten. 710waren vrij van ricinus; in 140monsters werden ricinusresten aangetroffen,
in ruim de helft hiervan in zodanige hoeveelheden dat het vrijwel niet mogelijk was,
de betrokken partijen in veevoeder te verwerken zonder te groot risico voor het vee.
Tot goed begrip van dit laatste moge het volgende dienen:
Kwantitatief is over de schadelijkheid van ricinuspersresten tot op heden geen
zuiver inzicht verkregen. Dit behoeft niet te verwonderen wanneer men bedenkt, dat
de mate van schadelijkheid afhankelijk is van vele factoren, ni.:
1. Ricinus is een natuurprodukt en de hoeveelheid van het (de) schadelijke bestanddeel (delen) zal dus afhangen van variëteit, vindplaats, omstandigheden tijdens de
groei en de mate van rijpheid ten tijde van de oogst.
2. Het is mogelijk dat met de olie een deel van de gifstoffen uit de persresten wordt
verwijderd. De overgebleven hoeveelheid zal dan afhankelijk zijn van de wijze
van oliewinning.
3. De werking van ricinusresten zal in belangrijke mate afhangen van de toestand,
waarin het vee verkeert.
4. De verhouding tussen de hoeveelheden ricinushoudend krachtvoeder en ruwvoeder in het dagelijks rantsoen zal van invloed zijn.
5. Het is mogelijk dat sommige voederstoffen een tegengif bevatten. De mate van
schadelijkheid zal dan afhangen van het al of niet aanwezig zijn van een of meer
van dezevoederstoffen in het dagelijks rantsoen naast het ricinushoudende voeder.
6. Men zal proeven ter vaststelling van schadelijke en letale (dodelijke) doses bij
voorkeur niet nemen met de kostbare dieren, waar het bewuste voedermiddel ten
slotte voor bestemd is. De uitkomsten van proeven met b.v. witte muizen of
caviae moeten dus op de landbouwhuisdieren worden omgerekend. Een complicatie daarbij is dat — zoals hier werd ondervonden met witte muizen —
dieren met betrekking tot ricinus een vrij groot adaptatievermogen blijken te
hebben.
Dit alles maakt het geven van een verwerkingsadvies voor met ricinus besmette
partijen veevoeder — hetgeen neerkomt op het vaststellen van een percentage van
het besmette voer dat zonder teveel risico voor het vee door onbesmet voer kan
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worden gemengd — tot een hachelijke onderneming. Aangezien bovendien in eerste
instantie niet isvast te stellen, hoeveel vanhetmengsel perdier enperdagzalworden
gebruikt, dient het proefstation bij het vaststellen van een norm de grootste voorzichtigheid te betrachten. Ten slotte moet nog rekening worden gehouden met het
feit dat ricinus vrijwel nimmer homogeen verdeeld over een partij veevoeder voorkomt. Dit proefstation heeft uiteindelijk een norm voor devermenging vastgesteld,
zodanig dat in het verkregen mengsel ricinusresten nog juist aantoonbaar zijn
(ca. 0,004%). Voorts wordt in het advies steeds de restrictie gemaakt dat de besmette partij zo goed mogelijk homogeen moet zijn gemaakt ten aanzien van het
ricinusgehalte, zodat hetdoor onsonderzochte monster de partij in ditopzicht goed
weergeeft en dat de vermenging metricinusvrij voeder op efficiënte wijze geschiedt.
Er is geen reden om aan te nemen dat er zich gevallen van ricinusvergiftiging
hebben voorgedaan, veroorzaakt door partijen veevoeder waarvoor door het proefstation een verwerkingsadvies was gegeven dat nauwkeurig was gevolgd. Het zij hier
nogmaals nadrukkelijk vastgesteld, dat de alhier toegepaste norm niet berust op
resultaten van voederproeven en dat het heel goed mogelijk is dat deze norm te
streng is. De gevolgen van ricinusvergiftiging zijn echter teernstigdandathetproefstation zou toelaten dat veevoeder van twijfelachtige aard aan het vee zou worden
verstrekt.
Bij het routine-onderzoek van ingezonden monsters werd nog in 3 monsters de
aanwezigheid van ricinusresten geconstateerd.
c. Controle op echtheid en zuiverheid vanenkelvoudige veevoeders conform de eisen
van deLijst van Veevoeders
Zoals bekend is de Lijst van Veevoeders niet algemeen bindend verklaard. Een
van deconsequenties hiervan isdatdegevallen waarin enkelvoudige monsters worden
onderzocht ophetvoldoen aan alle eisen van de Lijst van Veevoeders een minderheid
vormen.
Vooral ten aanzien van de hoogwaardige (eitwitrijke) produkten volstaat men
veelal met de bepaling van het percentage ruw eiwit (dierlijke produkten) of ruw
eiwit + vet (bijprodukten van de oliebereiding).
Hieronder worden de resultaten van het onderzoek van enkele produkten aangestipt; moge dit strekken tot hogere waardering van de controle op echtheid en
zuiverheid van enkelvoudige monsters!
Grondnotenmeel: vande65 ingezonden monsters werden er23onderzocht opechtheidenzuiverheid; slechts 7monsters voldeden aanalleeisen.
Katoenzaadmeel: 34van de 84ingezonden monsters werden onderzocht op echtheid en zuiverheid; hiervan voldeden er 16aan deeisen.
Havermeel: ingezonden werden 23monsters, waarvan er 17volgens deeisen van deLijst werden
onderzocht; 5hiervan voldeden aan deeisen.
Voerhavermout: vande 12opechtheidenzuiverheid onderzochte monsters voldeden erslechts3.
Havermoutafvalmeel: van de7ingezonden monsters werden er 3volledigonderzocht; geenvan
de 3voldeed aan deeisen.
Maïsmeel: van de 12op echtheid en zuiverheid onderzochte monsters voldeden er slechts 3aan
de eisen.
Maïskiemmeel: vande 10 volledig onderzochte monsters voldeden er3.
22

Tapiocameel: alle onderzochte monsters bestonden uit tapiocawortelenmeel.
Garnalenmeel: ingezonden werden 22 monsters; hiervan werden slechts 4 stuks op echtheid en
zuiverheid onderzocht, waarvan er geen voldeed.
Vismeel: 234 van de 1257 als vismeel ingezonden monsters werden volgens de eisen onderzocht;
176monsters voldeden, zij het dat een deel hiervan microórganismen bevatte. Bovendien werden
in 15 van de niet volledig gecontroleerde monsters zoveel microórganismen aangetroffen, dat zij
onvoldoende zuiver moesten worden verklaard.

Voor een volledig overzicht, de aard van de afwijkingen, enz. — ook van de hier
niet genoemde produkten — wordt verwezen naar de bijlage van dit jaarverslag.
d. Produkten ajkomstig vanlandzoogdieren
Het is niet geheel duidelijk of — en zoja in hoeverre — de handel rekening houdt
met de onderscheiding, welke voor deze produkten is gemaakt in de Lijst van Veevoeders.
Van de 146 monsters, ingezonden als vleesmeel, werden er 13 op echtheid en
zuiverheid onderzocht. Van deze 13 voldeed er geen; alle moesten worden ondergebracht in de rubrieken diermeel, vleesbeendermeel en zelfs beendermeel.
34 monsters hadden een gehalte aan ruw eiwit dat lager was dan 60%, zodat ze
vermoedelijk reeds daardoor niet zouden hebben voldaan aan de eis, die aan vleesmeel gesteld is, nl. dat het bij een vochtgehalte van maximaal 12%ten minste
68 % ruw eiwit in de droge stof moet bevatten.
De monsters, ingezonden als diermeel, komen er in dit opzicht beter af; van de
542ontvangen monsters werden er 162onderzocht op echtheid enzuiverheid. Hiervan
voldeden er 151, terwijl 52 monsters wat meer inhoud der verteringsorganen bevatten, dan normaal in diermeel wordt aangetroffen.
Meestal worden dierlijke produkten uitsluitend op basis van het gehalte aan ruw
eiwit verkocht, met dien verstande, dat de prijs per 100 kg vrij regelmatig daalt
naarmate het gehalte aan ruw eiwit lager is. Het blijkt dat de prijs per procent ruw
eiwit en per 100 kg meestal vrij constant is; de laatste tijd schijnt er een neiging te
zijn deze prijs wat lager te stellen naarmate minder totaal ruw eiwit aanwezig is.
Welke norm hierbij wordt aangelegd is niet duidelijk.
Het is wellicht niet ondienstig hier te wijzen op een feit dat de meeste belanghebbenden wel bekend zal zijn, doch dat blijkbaar slechts zeer ten dele in de prijs
tot uitdrukking komt.
Beendermeel bevat minder ruw eiwit dan diermeel en vleesbeendermeel, waarin
minder beenderen zijn verwerkt. Naarmate meer beenderbestanddelen aanwezig zijn
is het gehalte aan ruw eiwit dus lager (Vanzelfsprekend kan ook een hoog vetgehalte
gedeeltelijk oorzaak zijn van een laag gehalte aan ruw eiwit). Verder is het gelatineeiwit van de beenderen ook kwalitatief minderwaardig aan spiereiwit.
Bij een verhoging van het gehalte aan beenderbestanddelen wordt dus het gelatinegehalte hoger en het totale gehalte aan ruw eiwit lager. Tegelijkertijd gaat een steeds
groter deel van het ruwe eiwit uit gelatine bestaan waardoor tevens de kwaliteit
van het eiwit vermindert. Men zou derhalve kunnen stellen dat het ruw eiwit van
dierlijke produkten minderwaardiger wordt, naarmate het totale gehalte hiervan daalt.
Nu is het vraagstuk niet zo eenvoudig als het hier wordt voorgesteld; gelatine is
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minderwaardig, omdat het ten aanzien van enkele aminozuren een tekort vertoont.
Dierlijke produkten worden echter vrijwel nooit alleen gevoederd, doch steeds gemengd met andere voedermiddelen (granen), waarvan het ruwe eiwit eveneens
tekorten heeft maar veelal van andere aminozuren. De kans dat eiwitsoorten van
verschillende herkomst elkander aanvullen bestaat, doch het feit blijft dat naarmate
dierlijke produkten een lager gehalte aan ruw eiwit hebben, een steeds groter deel
hiervan uit onvolwaardig eiwit bestaat.
e. Rijstvoedermeel
De indruk werd verkregen dat de kwaliteit van rijstvoedermeel, meer speciaal met
betrekking tot het dopgehalte, beter wordt. Werden in 1956 nog monsters aangetroffen met 70 % doppen, in het verslagjaar was het hoogste geconstateerde percentage 34.
Van de 47 op dopgehalte onderzochte monsters hadden er 12een dopgehalte hoger
dan 10%. Ze varieerden in dopgehalte van 11,5 tot 34% met een gemiddelde
van ongeveer 21 %; 14 monsters hadden dopgehalten lager dan 1%; 8 monsters
bevatten tussen 1 en 3%doppen; 13monsters bevatten tussen 3en 10% doppen.
f. Inhoud vanverteringsorganen indiermeel
In de Lijst van Veevoeders wordt aan diermeel o.a. de eis gesteld, dat het zo veel
mogelijk vrij moet zijn van de inhoud van verteringsorganen.
Deze eismoest mede zo vaag worden geredigeerd aangezien het niet in alle gevallen
mogelijk is—bij destructordiermeel —de inhoud van de verteringsorganen kwantitatief te verwijderen. Het diermeel is dan niet geheel vrij van deze inhoud, doch niettemin blijft het een waardevol veevoeder.
Bij de controle van monsters diermeel staat het proefstation derhalve voor de taak,
de term „zo veel mogelijk" op redelijke wijze te interpreteren.
Bij het microscopisch onderzoek vallen van deze inhoud der verteringsorganen
meestal uitsluitend de nog niet, of niet geheel, verteerde resten van plantaardige
voedermiddelen op. Dit zijn kafjes van haver, gerst, sorghum en gierst, doppen van
katoenzaad en grondnoten, schillen van sojabonen, zemeldelen van maïs, e.d.
Zelfs indien het mogelijk zou zijn deze resten te isoleren — meestal kleven er
delen van het dierlijk produkt aan — dan zou de hoeveelheid ervan nimmer een
exacte maat voor de hoeveelheid „inhoud der verteringsorganen" kunnen zijn.
De beslissing omtrent het al of niet afkeuren van een monster op grond van de
aanwezigheid van teveel inhoud der verteringsorganen zou derhalve berusten op een
subjectieve beoordeling van de aangetroffen hoeveelheid plantaardige resten. Aangezien een dergelijke basis onbevredigend is, werd gezocht naar een meer objectieve
maatstaf, bij voorkeur een chemisch te bepalen bestanddeel. Het percentage ruwe
celstof is hiervoor niet bruikbaar, aangezien ook in zuiver diermeel bestanddelen
voorkomen, o.a. elastogeenvezels, welke de inwerking van zuur en loog, zoals toegepast bij de bepaling van ruwe celstof, doorstaan en dus als ruwe celstof zouden
worden gekwalificeerd. Ten slotte kon gebruik worden gemaakt van de omstandigheid dat in diermeel waarin geen inhoud der verteringsorganen wordt aangetroffen,
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de som van de percentages ruw eiwit, ruw vet, vocht en as ten naaste bij 100 is. Bij
diermeien met inhoud der verteringsorganen is deze som lager en het verschil met
100% groter, naarmate — subjectief beoordeeld — meer van die inhoud wordt
aangetroffen.
Dit verschil moet, gezien tegen de achtergrond van de gebruikelijke analyse van
veevoeders, beschouwd worden als het percentage ruwe celstof en overige koolhydraten van de inhoud van de verteringsorganen. Weliswaar bevatten zuivere
dierlijke produkten een klein percentage glycogeen (dierlijke koolhydraten), doch
bij de gebruikelijke analyse behoeft hier, zoals boven reeds vermeld, geen rekening
mede te worden gehouden (De som van ruw eiwit, ruw vet, vocht en as is immers
ongeveer 100 %).
Het ligt voor de hand dat de inhoud van de verteringsorganen naast ruwe celstof
en overige koolhydraten ook nog ruw eiwit, ruw vet, vocht en as zal bevatten. De
hoeveelheid hiervan zal afhangen van de graad van vertering en vanzelfsprekend
van de aard van het genuttigde voeder. Teneinde nu de hoeveelheid inhoud van
verteringsorganen vast te stellen zou men dus bovenbedoeld verschil moeten vermenigvuldigen met een factor, welke groter dan 1is en welke vermoedelijk niet ver
af zal liggen van 2.
Zolang het verschil beneden 4% ligt — dus de som van ruw eiwit, ruw vet, vocht
en as groter dan 96 % is — wordt de aanwezigheid van de inhoud der verteringsorganen niet vermeld op het analyseverslag. Ligt het verschil tussen 4 en 6%, dan
wordt de aanwezigheid vermeld, doch het monster op grond hiervan niet „onvoldoende zuiver" verklaard. Is het verschil groter dan 6% dan wordt de zuiverheid
„onvoldoende" verklaard.
Wanneer, om de gedachten te bepalen, de factor 2 wordt toegepast, betekent dit
dat een monster eerst „onvoldoende zuiver" wordt verklaard, wanneer het meer
dan 12% inhoud van verteringsorganen bevat.
In het verslagjaar moest in 52 gevallen een opmerking op het verslag worden
geplaatst. Slechts één dezer monsters behoefde „onvoldoende zuiver" te worden
verklaard.
g. Haringmeel
In het verslag over het jaar 1956 werd medegedeeld, dat de importeurs van Deens
haringmeel in overweging was gegeven, voederproeven te doen nemen ter vergelijking
van Deens haringmeel en ander haringmeel en zo mogelijk zuiver tobismeel en ander
vismeel hierbij te betrekken. In de loop van het verslagjaar zijn voederproeven
gedaan met haringmeel en tobismeel (met walvismeel als derde object), waarbij is
gebleken, dat tobismeel ten minste gelijkwaardig is aan haringmeel, althans er niet
voor onderdoet.
Het proefstation acht meer speciaal van belang dat aangetoond wordt of, en zo
ja in hoeverre, het meel van bepaalde vissoorten een speciale fysiologische waarde
heeft, dan wel of de goede resultaten bereikt met haringmeel, uitsluitend worden
veroorzaakt door de gunstige onderlinge verhoudingder samenstellende bestanddelen.
Reeds meermalen is dezerzijds betoogd, dat het niet eenvoudig is, het percentage
van andere vis in haringmeel vast te stellen. Wanneer de chemische analyse beant25

woordt aan de eisen gesteld aan haringmeel, moet aan de hand van een subjectief
oordeel worden vastgesteld of een monster terecht de naam „haringmeel" draagt,
met andere woorden of het „geheel of nagenoeg geheel" is bereid van haring.
Aangezien de prijs van haringmeel — per procent ruw eiwit — hoger is dan van
vismeel, is het subjectieve element in deze beoordeling dikwijls aanleiding tot uitvoerige correspondentie tussen het Rijkslandbouwproefstation en importeurs.
Voor de praktijk van de veevoeding heeft het onderscheiden van vismeel enerzijds
en meel van met name aangeduide vissoorten anderzijds slechts zin, indien vaststaat
dat het meel van bepaalde vissoorten, afgezien van de gehalten aan ruw eiwit en ruw
vet, specialebetekenis heeft voor deveevoeding. Bijvoorbeeld doordat de fysiologische
waarde hoger of lager is dan van vismeel in het algemeen, of doordat meel van
bepaalde vissoorten een speciale werking vertoont.
Gezien in het licht van de moeilijkheden bij het onderscheiden van melen van
verschillende vissoorten onderling en daardoor bij het vaststellen van het percentage
„andere" vis in haringmeel, moet het resultaat van de aangehaalde voederproeven
zeer bevredigend worden genoemd. Een definitief oordeel zal eerst kunnen worden
uitgesproken wanneer ook nog proeven zullen zijn gedaan met meel van andere
vissoorten, welke in macrochemische samenstelling enigszins overeenkomen met
haringmeel. Als zodanig komen volgens de gegevens van dit proefstation in aanmerking: sardinemeel en zeezalmmeel. Mogelijk zou ook koolvismeel erbij komen,
ofschoon dit meel meestal een vrij laag vetgehalte heeft.
h. Bijpwdukten vandeoliewinning
Van de zijde van een der controleverenigingen werd opgemerkt, dat dikwijls het
door haar leden berekende vetgehalte van mengvoeders niet klopte met het door het
proefstation bepaalde gehalte. Meestal was het berekende gehalte hoger en men
schreef dit toe aan het verouderd zijn van de gegevens in de Veevoedertabel. Vooral
de bijprodukten van de oliewinning zouden door de verbeterde fabrieksmethoden
tegenwoordig belangrijk minder vet bevatten dan vroeger het geval was en dus
zouden de gemiddelde waarden uit de Veevoedertabel te hoog zijn.
Bij verificatie bleek inderdaad een tendens in de aangegeven richting te bestaan.
Echter waren de verschillen niet zodanig dat daarmede de geconstateerde afwijkingen
konden worden verklaard. Voor sommige produkten bleken zelfs de recente gegevens
hoger te liggen dan de Veevoedertabel als gemiddelde aangaf.
Tot goed begrip van deze materie is te bedenken dat vermoedelijk in de verschillende landen van herkomst de techniek van de oliewinning niet gelijk is. Dit is altijd
het geval geweest; de gemiddelden uit de Veevoedertabel zijn berekend uit een groot
aantal analysen, welke soms zeer veruiteenlopen.Natuurlijk is het mogelijk dat over
de gehele linie het vetgehalte van de oliekoeken is gedaald. Echter is het evengoed
mogelijk dat zich op de markt een verschuiving heeft voorgedaan,waardoor tegenwoordig meer produkten van beter geoutilleerde bedrijven in de handel zijn. Een
dergelijke verschuiving kan in devolgende periode naar de andere zijde plaats hebben,
waardoor dan weer hogere vetgehalten zullen optreden. Zolang de afwijking van
het gemiddelde niet buiten proporties is, lijkt het niet gewenst de Veevoedertabel
te wijzigen.
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In onderstaande tabel zijn enige bijprodukten der oliewinning opgenomen met de
gehalten aan ruw vet uit de Veevoedertabel (gemiddeld, maximum en minimum) en
de gemiddelde gehalten aan ruw vet van de in de laatste twee jaren onderzochte
monsters.

Naam

No.

Gehalte aan ruw vet volgens
de Veevoedertabel
gem.

Grondnotenvoermeel . . .
Raapschroot
Lijnzaadschroot
Sesamschroot
Sesamkoek
Palmpitkoek
Zonnebloemzaadvoermeel .
Kokosschroot
Lijnkoek
Katoenzaadkoek
Zonnebloemzaadvoerschroot
Grondnotenkoek
Katoenzaadvoerkoek . . .
Grondnotenschroot . . . .
Sojaschroot
Nigerzaadkoek (arm) . . .
Zonnebloemzaadkoek . . .
Zonnebloemzaadschroot . .
Raapkoek
Nigerzaadkoek (rijk). . . .
Kokoskoek

8,7
2,2
2,6
1,9
13,5
7,6
9,2
1,8
7,0
6,8
2,1
7,7
7,4
1,1
0,7
2,8
8,1
1,8
9,0
7,0
7,2

Gemiddeld
gehalte aan
ruw vet over
de laatste
twee jaren
5,1
1,3
1,3
0,7
10,9
5,9
8,1
1,2
6,5
6,4
1,7
7,4
7,1
0,9
0,5
2,7
8,0
1,7
9,4
7,6
7,9

De volgorde is zodanig gekozen, dat de nummers 1t/m 4 thans gemiddeld lager
vetgehalte hebben dan het minimum van deVeevoedertabel. De nummers 19,20en 21
hebben thans een hoger gemiddeld vetgehalte dan het gemiddelde van deVeevoedertabel; no. 20 zelfs hoger dan het vroegere maximum. De overige 14 liggen tussen
het vroeger gemiddelde en het minimum.
Wanneer men een verschil van 0,3 % aanvaardt als toelaatbare afwijking, dan
hebben 10van de21beschouwde koek- en schrootsoorten vrijwel hetzelfde percentage
als het gemiddelde uit de Veevoedertabel.
De gesignaleerde verschillen zouden ten slotte nog kunnen ontstaan doordat men
bijvoorbeeld schroot verwerkt en abusievelijk het vetgehalte van koek voor de berekening bezigt.
Voorts zij nog verwezen naar de toelichting in de Veevoedertabel 1957, waar
wordt vermeld, dat deze tabel slechts te beschouwen is als een leidraad en niet als
een feilloze aanwijzer van gehalten en gegevens van alle denkbare vormen van de
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genoemde produkten. Voor het vaststellen van de juiste gehalten van een bepaald
enkelvoudig veevoeder blijft laboratoriumonderzoek noodzakelijk.
/. Joodadditieprodukt
In het rapport van de „Werkgroep Zachte Bacon", ingesteld naar aanleiding van
klachten van Engelse afnemers, over de zachtheid van Nederlandse bacon, woidt
gesteld, dat o.a. de voeding van zeer grote invloed is op de hardheid van het spek
en dat met name het gebruik van veevoeders met een hoog joodadditieprodukt
vetgehalte x joodadditiegetal van het vet
(
-—
)een slechte invloed heeft. Op verzoek
van een der controleverenigingen is een tabel van joodadditieprodukten van de
voornaamste grondstoffen voor varkensmeien opgesteld. Deze tabel is voorlopig
samengesteld met behulp van de gemiddelde ruw-vetgehalten uit de Veevoedertabel
en de joodadditiegetallen van de verschillende vetten uit de literatuur.
j . Salmonella
Sinds enige tijd stellen Duitse overheidsinstanties de eis dat importpartijen v'smeel
vergezeld moeten zijn van een verklaring, dat de betrokken partij vrij is van Salmonella. Vermoedelijk zijn de ervaringen opgedaan met vismeel van bepaalde herkomst
de directe aanleiding tot deze maatregel geweest. Het onderzoek op de aanwezigheid
van Salmonella geschiedt aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht.
Aangezien dit instituut in dit opzicht geen direct contact heeft met het bedrijfsleven
en men bovendien gaarne een attest van een instantie voor veevoederonderzoek had,
worden deverklaringen afgegeven door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
k. Nijlpaardevlees
Bij het microscopisch onderzoek van een monster diermeel afkomstig van een
destructiebedrijf, werden bestanddelen aangetroffen, welke niet te herkennen waren
als afkomstig van landzoogdieren ; zij vertoonden overeenkomst met bestanddelen
van walvissen.
Aangezien de onderzoekers niet verdacht waren op een andere mogelijkheid,
luidde de conclusie op het analyseverslag, dat het monster bestond uit diermeel en
walvisdiermeel.
De inzender nam geen genoegen met deze uitspraak, omdat in zijn bedrijf nimmer
walvismeel werd verwerkt. Wel had men in de periode waarin het monster was
getrokken een gestorven nijlpaard verwerkt.
Door dit incident is Maastricht weder een ervaring rijker geworden.
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VJI. V E R S L A G O M T R E N T DE V E R R I C H T I N G E N
DOOR O P S P O R I N G S A M B T E N A R E N
In dit verslagjaar was het 50 jaai geleden dat bij de Dienst der Rijkslandbouwproefstations voor het eerst een ambtenaar speciaal werd aangesteld voor het elders
uitoefenen van controlewerkzaamheden (monsternemingen enz.).
Deze werkzaamheden, nadien sterk uitgebreid en door anderen voortgezet, waien
aan het einde van dit jaar dus gedurende 50jaren vrijwel ononderbroken verricht.
Alleen in de crisisjaren na 1930 vond eenmaal, ni. in de zomer van 1936, een onderbreking van enkele maanden plaats wegens door het Rijk noodzakelijk geachte
bezuiniging op de uitgaven.
Op de verdere historische ontwikkeling wordt hier niet nader ingegaan. Slechts
wordt er aan herinnerd dat op 1februari 1955 de controlewerkzaamheden werden
overgenomen door de inmiddels ingestelde Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (AID). In deze dienst werden
de controleurs van de toenmalige Opsporingsdienst der Rijkslandbouwproefstations
echter sedertdien veelal op hetzelfde terrein te werk gesteld.
Uit hetjaarlijks door dit Rijkslandbouwproefstation uitgegeven verslag kan blijken
dat het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de handel
inveevoeder enmeststoffen —en deuit dat toezicht voortvloeiende controlebemonsteringen — blijvend noodzakelijk moeten worden geacht. Behalve het verrichten van
deze monsternemingen, worden door de met deze controle belaste ambtenaren van
de Algemene Inspectiedienst jaarlijks ook een groot aantal monsters genomen op
aanwijzing door dit Rijkslandbouwproefstation. Laatstbedoelde monsters worden
— voor zover zij niet dienen voor speciaal onderzoek of voor researchwerkzaamheden — ondeizocht voor rekening van belanghebbenden, o.a. een van de stichtingen
voor vrijwillige controle op veevoeder. Ook vallen onder deze groep alle controleursmonsters van levertraan en vitaminepreparaten, voor zover deze behoren tot de voor
verwerking in mengvoeders toegelaten merken van deze waren.
De onderzoekingsresultaten van deze laatste gaven geen aanleiding tot het nemen
van ingrijpende maatregelen. Bepaling van het gehalte aan vitamine D 3 in de hier
bedoelde groep van monsters vindt plaats door middel van biologische proeven,
verricht bij de Stichting Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" te Beekbergen. De resultaten van dat onderzoek werden op gelijke wijze ter kennis gebracht.
Ook deze gaven geen aanleiding tot ver strekkende maatregelen.
Voor zover het onderzoek van de overige opaanwijzingvanditproefstation genomen
monsters aanleiding gaf tot opmerkingen, werden deze uitsluitend ter kennis van
belanghebbenden gebracht. Zij leidden somtijds tot (interne) maatregelen.
Anders waren echter de gevolgen van bepaalde constateringen in monsters van
veevoeder en meststoffen, welke werden genomen ter controle op de naleving van
de desbetreffende wettelijke voorschriften.
Soms was het mogelijk, bij gebleken afwijking van die voorschriften nog waarschuwend op te treden, doch herhaaldelijk moest ook worden overgegaan tot het
uitlokken van een strafvervolging tegen overtreders.
29

In de veevoedersectorbeperkte zich dit voornamelijk tot gevallen welke betrekking
hadden op het onjuist fabriceren van mineralenmengsels. Daarbij bleek dat nog door
verschillende fabrikanten van mineralenmengsels niet steeds voldoende werd rekening
gehouden met de desbetreffende samenstellingsvoorschriften. De samenstelling van
een zeker aantal monsters week althans af van de gestelde eisen. Ook overtredingen
van hetgeen omtrent de verwerking van antibiotica in veevoeder en mengvoeders is
bepaald, gaven in enkele gevallen aanleiding tot het opmaken van proces-verbaal.
Echter kon — met name bij die verwerking in voeder voor slachtkuikens door
daartoe niet-gerechtigden — in een enkel geval nog waarschuwend worden opgetreden, daar voor dit speciale produkt soms alsnog toestemming tot toevoeging van
een antibioticum kon worden verleend door het Produktschap voor Veevoeder.
Bij constatering van ongeoorloofde toevoeging van antibiotica aan andere produkten,
pasten echter doorgaans verdergaande maatregelen. De in verschillende kringen te
constateren gereserveerdheid ten aanzien van het wetenschappelijk al of niet verantwoord zijn van de toepassing van antibiotica — althans in diverse produkten
voor bepaalde doeleinden — kon slechts een aansporing te meer vormen voor nauwlettend toezicht op het naleven van de desbetreffende verbodsbepalingen.
De van kracht zijnde Verordening Veevoeder, welke in 1957 werd herzien, bood
geenmogelijkheden bepaaldegevolgenteverbinden aandiverseandere constateringen.
Herhaaldelijk bleek bij voorbeeld dat in mengvoeders verwerking plaats vond van
minderwaardige grondstoffen. Hiertoe moeten o.a. ook worden gerekend stoffen die
door oververhitting, brand of de inwerking van zeewater beschadigd zijn. De bepalingen van de Verordening Veevoeder zijn echter van dien aard dat hiertegen
niet kon worden opgetreden. Zo levert ook de bevinding dat in mengvoeder geen
verwerking van minerale mengsels of van vitaminenpreparaten heeft plaatsgehad,
geen bij de Verordening Veevoeder 1957 strafbaar gesteld feit op. Dit is zelfs niet
het geval indien op verpakkingslabels van de betrokken waar ten onrechte zou zijn
aangegeven, dat die verwerking wél zou hebben plaats gevonden. Niettemin kon,
ook in preventief opzicht, door de opsporingsambtenaren dikwijls nog nuttig werk
op het terrein van de veevoederbereiding worden verricht. Intussen zou enige verscherping van de Verordening Veevoeder 1957, in het belang van verbruikers, niet
ondienstig zijn. De bepalingen van de Wet van 31 december 1920, Stsbl. 957 (Wet
ter bestrijding van bedrog in de handel in zaaizaden en veevoeder) kunnen, voor
zover zij nog worden toegepast, in het tekort niet voorzien.
Bij de meststoffencontrole werd, vergeleken met enkele voorgaande jaren, een beduidende uitbreiding gegeven aan het bemonsteren van kalk- en magnesiakalkmeststoffen. Daarbij bleek weliswaar dat enkele bereiders van deze waar produkten
afleverden, welke niet geheel aan de daarvoor verleende garanties voldeden, doch
aan de gestelde minimumeisen bleek doorgaans wél te zijn voldaan.
In enige bedrijven van de hier bedoelde bereiders kwamen ten gevolge van de
uitgevoerde controle enkele technische of organisatorische onvolkomenheden aan
het licht, waardoor een verklaring voor geconstateerde afwijkingen kon worden
gevonden. Deze aanleidende oorzaken werden door betiokkenen zo goed mogelijk
weggenomen. Daar overigens gebleken was dat de fabrikanten geheel te goeder
trouw waren, bestond er geen aanleiding tot het uitlokken van strafvervolgingen.
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