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Inleiding
OpdereizennaarEngeland in1947en1949wasdoormijreeds
kennisgemaaktmetverschillende onderzoekers overgebreksziekten
bijrundvee.HetVeterinaryLaboratory teWeybridgeneemthierbij
eenzeervooraanstaande plaatsin.Hetwastotonzegrote spijt
nietmeermogelijk te sprekenmetDrH.H.Green,die thansafgetredenisenreedslangere tijd ernstig ziek.ZijnopvolgerDr
McGirrenMevrouwDrRuthÄDßrofthebbenonsechterveleinlichtingenverstrekt,hetprogramvoor11-15Meiopgesteldenons
hierbijsteedsvergezeld.
Dereiswerd ondernomengezamenlijkmetProf.DrL.Seekles
endedierenartsJ.vanderGrift;hetbezoekaanShinfieldop
17Mei isechteralleendoorProf.Seeklesenmijgebracht.
a.Kopziekte
Hetmeestopvallende chemische symptoombijkopziekte isde
hypomagnesaemie,hetverlaagdeMg-gehalteinhetbloed.Vande
zijde vanhetlaboratorium teWeybridge isersteedsopgewezen,
dathetonjuist istemenen,datditlagereMg-gehalte inhet
bloed inhetalgemeeneengevolg zouzijnvaneentekortaanMg
inhetgewas.Prof.SjollemaenProf.Seekleszijnhethiergeheelmeeeens;zoschrijftb.v.Prof.Seekles in"Hettetanievraagstukbijhetrund" (Tijdschr.v.Diergeneeskunde,1953» blz.
13)Ï "Neemtmenaandatdeveiligegrensdievolgensdeervaring
vanEnderbij20-25gmagnesium perdagligt,ookvooronsland
envoorNieuw-Zeeland,waartétaniezomogelijk eennoggroter
probleem isdaninNederland,geldt,dankunnenwijveiligaannemen,datinhetalgemeendemagnesiumvoorzieningvanrunderen,
dietétanievertonen,voldoendeis".
Hetgemiddeld doorSjollemagevondengehaltevoorgrasvan
tetanieweiden is0.27$MgO,uiteenlopend van0.13 -0.34 $>•Met
15kgdroge stofwordt dusopgenomen40.5gMgO=24«3gMg;met
10kgechterslechts27gMgO=16.2gMg.Ergroyaalwordtdus
bijhetgemiddelde gehaltevanSjollemadeveiligegrensvanEnder
nietgehaald;enzoongeveerdehelftdergrasmonsters zalwel
benedenhetgemiddelde gehalteliggen.
Menwildusliever denkenaaneen "physiologicaldysfunction"
danaaneen"nutritionaldeficiency ofmagnesium".
In1947werdnudoorDrW.M.ATLcToftgepubliceerd,datde
seizoendalingvanmagnesium inhetbloedserum,indemaanden
December-April,bijrunderendie zomerenwinterbuitenwaren
en geen bijvoedingontvingen,behalve bijzeerslechtweer,voorkomenkonwordendoorbijvoederingvan160gMgO perdag,gedurendehet tijdperkvanNovember totMei.
In1951werd door samenwerkingmethet instituut teShinfield,
waarkopziektevoorkomt,de-ervaring opgedaandat2ounces (=57g)
MgOperdierperdagvoldoende isomkopziekte tevoorkomenende
dalingvanhetMg-gehalte inhetbloed tegentegaan.Hetlaatste
bleefdanboven2mg/100cc,terwijlhet zonderMgOdaaronder
daalde.MgOwerd gegeven metgeplettehaver.Detoedieningvan
MgOmóet iedere dagplaatsvinden, erwordtblijkbaar geen voorraad inhetlichaamopgeslagen.Bijeenproefwerdnaverstrekking
gedurende enigeweken,waarinhetMg-gehalte inhetbloedoppeil
bleef,totweglating overgegaan;reedsnaenigedagenbegontoen
hetMg-gehalte inhetbloed aftenemen.
Wanneermen uitgaatvaneenopnamevandroge stofperdag
van15resp.10kg,danwordt door57gMgOhetMgO-gehalte inde
droge stofverhoogdmetO.38 tforesp.0.57$•Wanneerinhetgras
vaneenkopziekte-weide reeds0.27$aanwezig is,komtmendus
totaalop0.65 foresp.O.84$»gehaltenzohoogalsmenookin
gezondeweidenmaar zeldenaantreft.

-2Bijonzeproef inSelmienhebbenwe dagelijksgedurende 2
jaar10gMgOgegeven;wijvondendangeenverhogingvanbetekenisvanhetMg-gehaltevanhetbloed.
VolgensMevrouwAllaroftis10gookveelteweinigomindezeneffecttekunnenhebben.Wijvondendanwel eenstijgingin
hetGu-gehaltevanhet serum,maarinWeybridgewasindezerichtinggeenonderzoekgedaan.
HetNational InstitutionforResearch inDairyingteShinfieldheeft in1952eenkopziekte-proefveldaangelegd.Deresultatenvan1952en1953zijngepubliceerd inTheBritishVeterinary
Journal,Jan.1954?S.Bartlett andRuthAILoroft;The influence of
fertilisertreatment ofgrassland onthe incidence ofhypomagnesaemieinmilking cows.Erwerdenvergelekenper"acre:
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Alleveldenontvingen 2%cwt.superfosfaat peracre.Magnesiet ("calcinedmagnesite")iseenhandelsproductmet tenminste
87 i°MgO,datvoorbemesting indepractijkwelteduurzalzijn.
Hetresultaatwasdatvande15koeienopB (1952)en
B-,(1953)11inergematehypomagnesaemievertoondenendat5
daarvantypischekopziekte-symptomenhaddenen2anderedieren
plotseling stierven.Bij4andere koeienopB (1952),diebijgevoerdwerdenmetkrachtvoer,was dedalinginhetbloedmagnesium
minderernstigenklinische symptomenblevenachterwege.
Bijde9koeienopAkwam geen kopziekte voorenslechtséën
vertoonde eenverlaagd serumMg.OpB2 (1953)ookgeenkopziekte
enverlaagd serumMg slechtsbij één vande4dieren.
OpCin1952metveelklaver slechtsweinighypomagnesaemie,
maarin1953metweinigklaver (nasproeienmet 2,4-D)duidelijk
verlaagd serumMgbij3vande4koeien.
Deminerale samenstellingwasin fovandedr.st.ï
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Het ishierdusgelukthetMgO-gehaltebelangrijk optevoerendooreenbemestingmetmagnesite;inSelmienkondenwijdoor
MgSO,slechtseenverhogingmet0.05 f°bereiken.
'Tietoptredenvankopziekte opB (1952)en B]_(1953)enhet
niet optredenopAkanmisschienwordenverklaarduitdebovenstaandeMgO-gehalten;degoederesultatenopGin1952enB2
kunnenhieruit zekernietwordenverklaard,zoalsde schrijvers
opmerken.
Deproefwordt in1954herhaald.Bijdebezichtigingvanhet
veld tijdenshet bezoekaanShinfieldbleek,datdegrasmatuit
kropaarmétweinigklaverbestond endatdeklaverkaligebrekvertoonde,behalve opC.Erzullennumeeruitvoerige analysenwordenverricht omnategaanofdeverhoudingen tussenK,CaenMg
endietussenCa,MgenP zoliggenalsdoorProf.Brouwerenook
herhaaldelijk doorhetC.I.L.0.isgevonden.
P

-3Aandetabel isdoormijtoegevoegd deberekeningvandeaardalkalialkaliteitEA=Ca+Mg-P inmilli-aeq..perkgdr.st..Het
verband tussendeze\^aardeenhetMg-gehalte inhetbloed isvrij
duidelijk endegunstige resultatenvanCin1952enB2kunnendan
welwordenverklaard.Duidelijke hypomagnesaemie isgevondenbij
-45enlagerewaarden.
Bijkalverenkaneenandere vormvantétanievoorkomen,in
Nederland lalofbrulgenoemd,maardeze isbijonszeldzaam.In
Engeland ishetechterdevoornaamste oorzaakvanplotselinge dood
bijkalverenendecalf-tetanybreidt zichdaar sterkuit.Deze
tétaniekomtvooronderalleomstandigheden,zowelbijkalveren
diebijdekoelopen,alsbijvoedingmetvollemelkaldanniet
metbijgift vanhooiofkalvermeel.Hetmagnesiumgehalte vanhet
bloed daalttoteenlagewaarde (0.4mgper100 cc),maarklinische
symptomenverschijnenmeestaleerst alsookhetgehalte aancalcium
isgedaald.Met 28gMgCO^perdagkanhetmagnesiumgehalte weer
opeennormaalpeilwordengebracht,maarditdaaltweerwanneer
menmet detoedieningophoudt;CaCO-;,enNa2C0^hebben geen effect.
Onderzoekhierover isverricht doorDrW.H. ParrenDrRuthAUcroft.
Ookbijschapenneemthetaantalkopziekte-gevallen toe.De
ziekte treedtopmeestal2 - 6 wekennahetwerpenvanlammeren.
14gMgOperdierperdagishierweereffectief.
b.Kopergebrek
MevrouwAllcroftdeelde ietsmede overhaarproevenmetNamolybdaat.Diarrhoe kanontstaandoorintraveneuze injectievan
300mgMo in300ccNaCl-oplossing3xperweekenookdoor6.8 g
Na-molybdaatperdagdoordemond.Delaatstehoeveelheidkomt
overeenmet300ppmMo indedroge stofvanhetvoer,eenhoeveelheid dusdiebelangrijkgroter isdanindeteartpasturesvoorkomt,
maardezeproevenwerdenookopstalgenomen.Dediarrhoe treedt
reedsopalshetCu-gehalte indelevernog +50ppmbedraagt.
Cunningham inNieuw-Zeeland hadgevondendat~dit eerstmoestdalen
tot20ppm.
HetCu-gehalte indeleverdaaltvandegeboorte tot9mnd.,
het ishetlaagstvan9 - 1 2 mnd.engaat daarnalangzaam stijgen
alservoldoende Cuwordt opgenomen.HetCu-gehalte indeleverkan
somsdalentot4of5ppmzonderdaterklinischverschijnselente
zienzijn.
Algemeenwasmenheterovereens,dathetCu-gehalte inhet
bloed indeweide daaltenopstalweertoeneemt.Eenverklaring
vanditverschijnselkonechternietwordengegeven.
BijvleesrassenvertonendemoedersvaakeenlaagCu-gehalte
inhetbloed,maar geen verschijnselen.Dekalverenhebbenechter
inhogematekopergebrek enkunnenhetgemakkelijkst wordengeholpendooreenintraveneuze injectiemetkopersulfaat.
InAustraliëheeftDickproevengenomenoverhet effectvan
molybdeenopdekopervastlegging indeleverbijhetgebruikvan
verschillende voedermiddelen.Sehapenkregenverschillend voeren
hetkopergehalte werd bepaald indeleversvandelammeren. Het
bleekdathaverstro eenbeterekopervastlegging gafdanlucerne en
Dickbrengtditinverbandmethethogere sulfaatgehalte vanlucerne.
MissGwynethLewisnamnuproevenmetkoolenstrovankropaar.Het dieetbevatte inbeidegevallen 5mgCuperdag,waardoor
het Cu-gehalte indeleversvandemoedersterugliepenwel12à5
ppm.Delammerenvandekropaargroephadden70ppm indelever,de

-4lammerenvandekoolgroep slechts6.4 ppm.
Deconclusie isdatdekopervastlegging bijooienmeerwordt
"bepaalddoordeaardvandevoedingdandoordegehaltenaanMo
enCu.Waaromkoolanderswerktdanstroisniet"bekend,misschien
heefthet sulfaatgehalte hierook invloed.
IngezelschapvanMrH.I.Field,Veterinary Investigation
OfficerteCambridge,iseenbezoekgebrachtaan eengrootlandbouwbedrijf opalkalischreagerende veengrond bijFeltwell,5km
tenN.0.vanEly.Op4500acreswordenhier1000-1800stuks
rundvee gehoudenen1300varkens.
Mangaangebrek ingranenenbietenkomthier zeerveelvoor.
Erwerd opgemerkt datdeAtle zomertarwehiervoor zeergevoelig
is,terwijldeProgressveelmindergevoeligis.Ingranenwasook
kopergebrek geconstateerd.
Hetgrasbestandwaskropaarmetweinigof geen klaver.Er
werdgeweidmet 2-jarige dieren,aangekocht inIerland,ookwel
afkomstiguitdeomgeving,zeerweiniguniformiteit.
Hetkopergebrekwashier zeerduidelijk aangetoond ineen
proef,waarbijaaneendeelderdieren1gCUSO4perdagwerdverstrekt;degewichtsvermeerdering vandezedierenwasbelangrijk
groterdandievandeandere.Ookmethetoogkonmenthansnog
waarnemenhoe zonderkoperdedierenachterbleven inontwikkeling,
'sWintersblijvenderunderenbuiten,maarwordendanbijgevoerd.
"VolgensMrField toonthetkopergebrek zichhet ergst inAugustusen
September,hetgeenovereenkomtmet deervaringen inNederland.
VolgensMevrouwAllcroft zijndegehaltenaanCuenMo inhet
grasnietafwijkend;het isnietbekendwelke factorhierhetoptredenvankopergebrekveroorzaakt.
Aangezien inde zomernietwordt bijgevoerd,isnugeprobeerd
hetgrastebesproeienmet eenkopersulfaat-oplossing, 5kgCUSO4/
ha.De sproeierwerdhierdoorbeschadigd,terwijlhetgrasverbrandde,waarommenhetnumetanderekoperverbindingen zalproberen.
MetMevrouwAllcroftwerd afgesproken,datzijeenmonster
graszaldrogenenmalenendaarnaverzendennaarhetC.I.L.0.
voorbepalingvandezuur-baseverhouding enhetkopergehalte. Tijdenshetbezoekwerd depHvandeurinevanenige dierengemeten,
die omstreeks8.0 bleektezijn.
c.Onvruchtbaarheid
MrS.L.HignettvanhetV/e11come VeterinaryResearch Station
tePrantheeftveelonderzoek verricht overonvruchtbaarheid,zowelbijdeopzijninstituutgehouden "experimentalherd"alsbij
vele "commercialherds".Hijheefthierovergepubliceerd inThe
VeterinaryRecord in1950,1952en1953engesproken ophetcongres inKopenhagen in1953« Ineenvooronsgehoudenvoordracht
heefthijzijninzichtengeresumeerd.
MrHignettbegintmette stellendatmenvanvoortplantingsmoeilijkhedenkan sprekenals:
Ie.berekend overeengeheel jaarminderdan50$ dereerstedekkingenofinseminatiesdrachtigheid tengevolgeheeft;
2e.hetgemiddeld aantaldekkingenofinseminatiesgroterisdan
3e.tenminste 1/3 derkoeienmeerdan3xmoetwordengedekt;
4e.detijdtussendegeboorte van2kalverengroter isdan400
dagen.
Naar zijnmeningkomtop10 %vandebedrijven inEngeland
onvruchtbaarheid voor.Erfelijkheid,infectie,verzorgingen
voedingkunnenhierbijeenrolspelen.
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ongunstige invloeduitgaanvantekortaanvitamineA,kopergebrek,
teweinigfosfaatenjodiumtekort,wellichtookcobaltgebrek.
Mangaangebrek isnaardemeningvanMrHignett geen belangrijke
oorzaakvanonvruchtbaarheid inEngeland.MevrouwAllcroftdeelde
mede,dat20-30ppmMningrasinNieuw-Zeeland geen oorzaak
vanabortusis.
TekortaanvitamineAisslechtsinzeldzame gevallenvan
belang.
Kopergebrek isvanmeerbetekenis:"Weareprepared tostate
quite categorically thatwehave,asyet,encounterednoherd
withahighincidenceofhypocuprosisandasatisfactorylevelof
fertility".
TezamenmetzijnbroerpubliceerdeMrHignett in1951dater,
althansopstal,gevallenvoorkomen,waarbijdeopgenomenhoeveelheid fosfaatwelvoldoende isomaphosphorosetevoorkomen,maar
nietvoldoende vooreenhogevruchtbaarheid.Omdelaatstetebereiken?moetnietmindergegevenwordendan50gPpOc;vooronderhouden19gpergallonmelk.Voor16kgmelkzaldusnodigzijn
116gP2°5i n -^kgdroge stof,duseengehaltevan0.9 %PpCv
indedroge stof.Degemiddelde gehalteninpractijkmonsters•*
vangedroogdgraswarenin1942inNederland0.88$Pp^5e n0*90
ioCaO;inhooiishetgehalteaanPp0(5belangrijklager?
Hignettvond verderdat,alsopstaldefosfaatopname beneden
hetminimum is,devruchtbaarheid verderdaalt,wanneer$CaO grofo ?2°5
terisdan1;vitamineDkandeze invloedvanovermaatkalkopheffen. Isdaarentegendefosfaatopname inovereenstemmingmetdebovenstaandenorm,danishetnoodzakelijkdat joCaO groterisdan

f>P 2 °5
1.Wanneerditniethetgevalis,isergrote kansopgenitale
infecties.Hignettwasvanmening,dathetgemiddeld fosfaatgehaltevanonsgras zeergoedwas,maarhetkalkgehaltediendevolgens
*hemdehelfthogertezijn.Debetekenisvanklaverinblijvend
graslandkrijgthierdoorweleenbijzonderaccent.
TenaanzienvanjodiumgebrekisHignettvanmening,datvoorwaardelijk tekortveroorzaaktkanwordendoorhogegehaltenaan
CaOenMgOenwaarschijnlijkookdoordat joCaO kleinerisdan
%P 2 O 5
1,dusfosfaatovermaat.
Hetisdienstigtelettenopdeschildkliervangeaborteerde
kalveren,ophetopmakenvandeuierbijvaarzenenophetblijven staanmetdenageboorte,verschijnselendiebijjodiumgebrek
voorkomen.Mergkoolkanwaarschijnlijkeenongunstige invloedhebbenopdejodiumhuishouding.
Dehoeveelheid fosfaat,dieinhetvoermoetvoorkomenenhierbovenwerdgenoemd,isontleendaandevoordrachtophetcongres
inKopenhagen.TijdensonsbezoekgevoeldeHignettmeervoor50g
PpOf-vooronderhoud en25gpergallonmelk.Misschienwasnog
betereenZweedsenorm:60gPpOçvooronderhouden30gpergallonmelk.Endansteedsdeeis,dathetgehalteaanCaOnoghoger
moet zijndanditgehalteaanPpOp-o m ernstigegenitale infecties
tevoorkomen'.
d.Fluor-vergiftiging
DezekomtinEngelandmeervoordanmenvermoedde;hetzijn
nietalleendesuperfosfaatfabrieken,diehiervooraansprakelijk
zijn,maarfluorwaterstofkanwordenverspreid doorallefabrieken,

-6die stokenmetverpoederde steenkool.Het zijndeminderekwaliteitensteenkool,dieverpoederd worden,enhierinkomtmeergesteentevoor,datCa?2kan"bevatten.Dezemededeling isdoorgegevenaandecommissie,die"bijhet I.P.0.deschade doorrookgassen"bestudeert.Verdermogewordenverwezennaarde juistverschenenDissertatie vanJohnTesink;Fluorvergiftiging"bijrunderen
enhaarbeïnvloedingdoorhet toedienenvanaluminiumsulfaat.
e.Vergiftiging doorPNC
DrMcGirrhoudt zichinhet"bijzonder"bezigmetde"bestuderingvanverschillende gevallenvanvergiftiging.INCkangevaarlijk zijnvoor schapen;bijeenkudde,dieopeenmetdit
middelbesproeid gewaskwam,iseengrootaantaldodenvoorgekomen.
f.Verteringsproevenmetvrouwelijke dieren
InShinfieldwordtgewerktmet eenapparatuur,waardoorhet
mogelijkwordt bijvrouwelijke dierenmestenurine gescheiden
optevangen.Hetwordt zodoendemogelijkbijmelkkoeienverteringsproeven tedoen,hetgeenvoorde indemelkvoorkomendemineralenzekervangrotebetekenis is.ZieC E . Balen,S.Bartlett
andV.W.Johnson:Apparatusforthe separate collectionoffaeces
andurine from cows.JournalofAgr.Sc.Vol.41,parts1and2.
Degeheleapparatuurkost39£perkoe,waarvan28£voorhetharnas.Deze isookgebruiktbijbeweiding-echterzonderdeurine
optevangen-,dekoemoet danwelbijzondermak zijn.Hetaanleggenvanhetharnaseist zeerveelzorgenhetpersoneelmoet
hieringeschoo-ldworden.Deurine komtinlaaggeplaatste flessen,
demest ineenrubberzakvannogalgroteafmetingen.
AanhetHannah-instituutbijGlasgow isookeenmethodeuitgewerkt.
g.Eiwituitgrasenlucerne
BijhetGrasslandResearch StationzijnthansookdePowlingperseningebruik;nacoagulatie doorstoomwordtgedroogd opeen
walsendroger.Menmaaktthansongeveer10tonper jaar,eenhoeveelheid dieMrD.E.Eylesvoldoende achttevoorproevenmetkippen;voorproevenmetvarkens zouechtereengroterehoeveelheid
nodigzijn.
Debelangstellinggaat inhet bijzonderuitnaardevraag
ofeeneiwitkanwordengewonnenvangoedekwaliteit.Lucerne
heeftvoorkuikensdemoeilijkheid,datdaarineengroeibelemmerehdefactorvoorkomt,diewelmet Cholesterine kanwordenopgeheven,maardat zalwelnietrendabel zijn.Ermoet steedsvoor
wordengezorgd deverontreinigingmetgrond zogeringmogelijk
temaken,dushetasgehalte laagtehouden.
G.PearsonHughesandDudleyE.EylessExtracted herbageleaf
proteinforpoultryfeeding.I,IIandIII,JournalofAgr.
Science,Vol.43?No2,1953«
D.E.Eyles;Feedingvalue topoultryofgrassleafprotein,
Nature,Vol.169,p.668,April19,1952.
MrEylesiswerkzaam aandeafd.AnimalAgronomyvanhet
GrasslandResearch Station.Doorhemwordenproevengenomenmet
hetweidenvanvarkensopeenlucerne-grasmengsel,waarvoorook
belangstelling bestaat inandere delenvanEngeland.
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