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sileren_van_gras'me"t_"Formosil"

Inleiding
OpverzoekvandefirmaW.J.MelchersHznteArnhemwerd een
oriënterendelaboratoriumproef verricht omhet conserverendvermogenvan "Pormosil"nategaan.
"Pormosil"isblijkens eenschrijvenvanvoornoemdefirma
eenmierenzuurverbinding,n.1.Na-formiaat,gefabriceerd doorde
Chem.WerkeHüls teMarl,KreisRecklinghausen.VolgensHÖHNE
isheteengemakkelijk strooibaar zout,waarvanhet'formiaatde
hoofdzaakis.
Met "Pormosil"werdeninonslandnoggeenproevengenomen.
Dewerkingvanhetformiaat kantweeërleizijn.Indeeersteplaats
verwachtmenvanhetformiaat eenremmendewerking opdeontwikkelingvandeboterzuurbacteriën,terwijldemelkzuurbacterié'nin
hunactiviteit zoudenwordengestimuleerd.Indetweedeplaatskan
eentoevoegingvanvrijmierenzuur eenverlagendewerking opde
pHvaneenkuilhebben,waardoor eenzelfde rolwordtvervuld als
bijhetgebruikvanb.v.A.I.V.-zuur.Eenverlagendewerking opde
pHvaltvanhet alkalisch reagerendeNa-formiaatniet teverwachten.Erzoudusalleensucces teverwachtenzijnvandebactericidewerkingvanhetmierenzuur.
Uit proeven,welke inNederland genomenzijnmetmierenzuur
als conserveringsmiddel (2,3en4)isgebleken,datereersteen
goedesilage isteverwachten,wanneer er 120à130gramaeq.
mierenzuurper 1000kggroenemassawordttoegevoegd.Eenkleinere
hoeveelheid levertgeenzekerheid.Vaneenbactericidewerkingis
bijdeze proevennietsgeblekeneneenbovengenoemdehoeveelheid
isalleengebaseerd opdepH-verlagingdoorhet toevoegenvanvoldoendezuur.
Volgenshetvoorschriftmoet 3kgPormosil per 1000kgeiwitrijkgroenmateriaalwordengebruikt..Ditkomt overeenmet44.1
gramaeq..mierenzuur per 1000kg.Zoumen120gaeq.mierenzuur
toevoegen,dankomtdit overeenmet8.2 kgPormosil.
Hieronder volgt eenprijsvergelijkingtussenPormosilen
andereinkuilmiddelen.
3 kgPormosil
f2.70pertongras
::
8.2 kg "
7-35 " " "
10LA.I.V.-zuur (onverdund)'2.50 »'
50kgmelasse (onverdund) "7.50 "
De voorgeschrevenhoeveelheid Pormosil komt inprijsdus
vrijwel overeenmet eenindepractijkvoldoende geblekenhoeveelheidA.I.V.-zuur.Zoumendehoeveelheid Pormosilvergrotentot
12graeq.mierenzuurperton,danvallendekostentevergelijken
metdievanmelasse,metditverschil,datdemelasse voederwaarde
levertenhetPormosilniet.
Wijhebbenindeoriënterende proefniet 3kgPormosilper
tongrasgebezigd,doch8.2 kg teneinde allezekerheid tehebben,
datdesilagemetPormosil konslagen.

- 2-

no16

Degroefopzet
Intweegelijkeproefsilo's (inhoud 50L)voorlaboratoriumgebruikwerd grasmetPormosilresp.zondertoevoeginggekuild.
Bijhettoevoegen vanPormosilwerd vooreengoedevermengingmet
hetgras zorggedragen.Het vielonshierbij op,dathetbuitengewoonmoeilijkiseen zogeringehoeveelheid zoutgoed teverdelen.
Aangezienwijhetgehakseldegrasinportiesvan 5kgafwogenen
inhetvatstampten,.washetonsmogelijk perportieeengoede
menging totstand tebrengen.Indepractijk,waarmenbijwagens
volgrasdesilo's vult,voorzienwijmoeilijkhedenbijeengoede
verdeling.
Iederesilowerd gevuld met 50kggras,datvantevorengehakseld engoed gemengdwas.Silo 1werd gevuld zondertoevoeging.
Silo 2werd gevuld ondertoevoegingvanPormosil.Naafloopvan
devullingwerdenzijiederbelastmet+ 1 5 0 kg,wat overeenkomt
met eengronddekvan+ 110cmdikte.Dil:iszeerveel,dooh.tevens
nodig,opdathetproductvoldoendebezakt.
Hetgraswas in4wekengegroeid envaneenprimakwaliteit.
Chemischesamenstelling:
Silo 1
Silo2
drogestof
11.9
12.3
Indedrogestof:
ruw eiwit
21.7
21.7
verteerbaarruweiwit\
15.2
15.2
(peps.HCl)
y
'ruwecelstof
28.6
28.3
zandvrijeas
9.2
9.6
verteerbaarruw eiwit(rund)
H.0
H.0
;rekend
zetmeelwaarde
55
55
J
Uit dezecijfersblijkt,datbeide silo'smetgrasvanvolkomenvergelijkbare kwaliteitzjjngevuld.Iedere silowerdgevuld
met50kgversgras,terwijlinsilo2bovendien410grPormosil
werdverbruikt.Devullingvond plaats op4Augustus 1950des
middags.
Beidesilo'swarenvoorzienvanopenpeilglazen,waardoorheen
eenongecontroleerdehoeveelheid perssap isafgevloeid.Ooitover
desilorand vloeideperssapaf.Nietteminwarenbeidesilagesnat
enstond erperssapbovenop,datdoordestijfsamengeperste massa
nietnaarbenedenkonzakken.
Desilo's zijnondergeslotengebleventot4September;daarnawerdendeaftapkranengeopend.
De_silage
Op27September 1950werdendesilo'sgeledigd,nadat eerst
hetperssap,daterbovenopstond,afgeschonkenwas.
Uitsilo 1kwam 34.650kgkuilvoer,uitsilo2kwam33.750kg.
Beidesilageswarengeheelgaaf.Alleenvlakbijdeaftapkraan
werd iets schimmelaangetroffen;deze plekjeswerdenverwijderd.
Gistingsproducten
Inhetversemateriaalwerdendevolgende pH's,zuur-en
ammoniakgehaltengevonden:
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Silo1
pH
boterzuur
azijnzuur
melkzuur
NH3
RH^-N in/ vande
totale hoev.ïï

Silo 2

6.6

5.3

0.78 io

0.201o

0.02 »
1.39 "
0.09 "

0.83 "
1.47 "
0.08 »
14.6

14.5

Ofschoon de pH van silo 2veel lager is dan die van silo 1,
zijn beide slecht tenoemen. Opvallend ishet lage boterzuurgehalte van silo 2, vergeleken bij dat in silo 1.Daarentegen is
het azijnzuurgehalte juist veelhoger insilo 2.De oorzaak van
deze verschillen is onsniet bekend.Mogelijk is de invloed van
het Formosilhiervoor aansprakelijk, doch dit is louter eenveronderstelling.
Dehoeveelheid melkzuur is inbeide silages gelijk.Het gehalte is opvallend hoog in verband met een pH.Bij een dergelijke
hoeveelheid melkzuur zoumen een lagere pH mogen verwachten.
Het ammoniakgehalte is in beide silages gelijk.
Sê.y^êâSïSËÏÏSBSÎêil^i YÊ2-ù e ^ ku-ilvoer
Inhet kuilvoederwerden de volgende gehalten aan voedende
bestanddelen gevonden:
in iovan de zandvrije;droge stof
Zandvert, ruwe zand- vre
zetmeelvrije ruw
vrije
ruw
(rund)
waarde
eiwit
celdr.st.
eiwit stof as
(peps.HH)
1. gras zonder toev.
2. grasmet Formosil

14.7 18.5 12.0 33.2 11.0
16.3 17.9 12.0 30.1 13.1
door analyse gevonden

10.3
41
10.2
45
berekend

Als gevolg vanhet prima uitgangsmateriaal zijnde beide
silages ookvan een goede samenstelling. De berekende gehalten
aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) en de zetmeelwaarden zijn
slechts bijbenadering juist.Een gunstige invloed vanhet Formosil op de samenstelling isniet merkbaar.
De verliezen
Jan beide silages zijn de verliezen aan droge stof en droge
stof'bestanddelen bepaald. Deze zijn als volgt.

dr.st. r e

vre
(pepSoHCl)

re

as

vre
Z.1
(rund)
39.0/0 38.:
32.2/o L 24.4/o

Gras zonder toev.
17.2?i 2 9 . 4 / 0 3 4 . 7 /
3.97* 1 . 1 / 0
4.7/0
26.5/
Gras met Formosil
13.5? 25.3/* 27.Qfo
Bij deze verliezen is rekening gehouden methetFormosil,
dat als zandvrije as bijhet uitgangsmateriaal is opgeteld.'
Inhet algemeenheefthetFormosil de verliezen dus iets doen
verminderen.Het grote verlies aanas is vermoedelijk te zoeken
in betFormosil, dat in de silage ontleed is.
De verliezen aan vre (runderen) en zetmeelwaarde moeten met
reserve beschouwd worden, aangezien deze gehalten zowel inhet
uitgangsmateriaal als in de silage bij benadering berekend zijn.
De verliezen aan droge stof,ruw eiwit enverteerbaar ruw eiwit
(pepsine-HCI)zijn in beide silages zeer groot, de korte duur van
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dekuileninaanmerkinggenomen.7/asdelediging totlateredatum
uitgesteld,danwarendeverliezen ongetwijfeld grotergeweest.
Eenoriënterendelaboratoriumproef overdebruikbaarheidvan
"Pormosil (Na-formiaat)als inkuilmiddelheeftnietgeleid toteen
resultaat,datalsbevredigend mochtwordenbeschouwd.
HetPormosilwerd gebruikt ineenhoeveelheid van8.2 kgper
toneiwitrijkgras.Devoorgeschrevenhoeveelheid is 3kgperton.
Dewerkingvanmierenzuurkantweeledig zijn,n.1.eenverlagende
werking opdepH (alsvrijmierenzuur)ententweede eenremmende
werkingopdeboterzuur-ontwikkeling.Omdeeerstefunctiedoeltreffend tedoenzijn,.hebbenwijmeer "Pormosil"toegevoegd dande
voorgeschrevenhoeveelheid.Devergrotingvandetoegevoegdehoeveelheid kandebactericidowerkingvanhetformiaat eerderverhogen
danverlagen.
'
Erwerdentweesilagesbereid vangras,dattevorengehakseld
engoedgemengdwas.Aanhetgras insilo 1werd nietstoegevoegd,
aandatvansilo 2werd eenhoeveelheid Pormosiltoegevoegd,overeenkomendemet8.2 kgperton.
IndePormosil-silagewerd eentehogepHaangetroffen,een
laagboterzuurgehalte envrijhogeazijnzuur-enmelkzuurgehalten.
De controlesilagehad eennoghogere pH,eenlaagazijnzuurgehalte
envrijhogeboterzuur-enmelkzuurgehalten.Eenenanderwijst
opeenverschilindegistingsprocessen, dochingeenvanbeide
gevallenkangezegdworden,datdezegunstigverlopenzijn.
Desamenstellingvanbeide silages vertoontgeenopvallende
verschillen.Ze zijnbeidevaneengoedekwaliteit.
Deverliezenzijninbeidesilagesvandezelfde ordeenhoog,
gezienhet kortetijdsbestek(+8weken),waarindeproefgenomen
is.
De zeerhoge pH'sinaanmerking genomen,zalteverwachten
zijn,datdeverliezenineennormalesilage,welkegedurendede
gebruikelijketijdblijft zitten,na+4maanden ongeveerals
volgt zoudenzijn;
pH6.6 tenminste80$verlies aanverteerbaarruweiwit
pH 5.3 60à70 %verliesaanverteerbaar ruweiwit.
Opgrond vandeze oriënterendeproeflijkthet onsnietwenselijk omhet "Pormosil"voorinkuildoeleinden aantebevelen.
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