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Inleiding
Als vervolg op debijeenkomst over grasopname teHurley (intern
rapport I W O nr 73)'werd van 23 t/m 25augustus 3976 een workshop
georganiseerd over degrasopname endierlijkeproduktie vangrazendeherkauwers. Erwerd opuitnodiging van dr.Knutsson door 14
onderzoekers aan deelgenomen waarvan 8deelnemers uithet Verenigd
Koninkrijk kwamen; de overigekwamen uitZweden (2),Denemarken (1),
IJsland (1),Polen (1)en Nederland (3).Debijeenkomsten werden
gehouden inde landbouwhogeschool teUppsala.Het doel van de bijeenkomstwas ervaringen uit tewisselen ophetgebied van voeropname enproduktie van dieren gehouden op grasland.

3. Mê^o^ieken.
3.3 Recente ontwikkelingen inde invitro verteerbaärheidstechnieken.
Bij de invitromethode volgens Tilley enTerry ispenssap nodig.
Eenbezwaar van dezemethode isdatdieren aangehoudenmoetenworden en dathetpenssap in samenstellingkan variëren. I.p.v.penssapkan cellulase worden gebruikt.Frederiksen had problemen door
eenvariërende kwaliteit van de cellulase;bij Walterswas de cellulase-activiteit constant.Frederiksenvoegde cellulase toe aan
de celwandfractie; Walters gebruikte voorafpepsine HCL.
Inenergierijke voedermiddelen kwam de schatting van denettoenergiem.b.v. cellulase hoger uitdan diem.b.v. de invitro verteerbaarheid volgens Tilley;het omgekeerdewashetgeval metenergiearme voedermiddelen (Frederiksen).Het cellulase enzym werkt alleen
op cellulase terwijl de enzym systemenvan demicroorganismen uit
hetpenssap ook andere celwandbestanddelen aangrijpen.De invitro
methoden metpenssapkunnen algemener toegepastworden; de cellulase
methode istoepasbaar voorbepaalde groepenproduktenbijv.behandeld stro (Frederiksen). Waltershed goederesultaten met de cellulasevertering,voorafgegaan door eenpepsine vertering.
Frederiksen bepaalde de snelheid van de invitro vertering van
verschillende voedermiddelen envond grote verschillen. Erkan een
hoge correlatiebestaan tussen de invitroverteringssnelheid en
demicrobiële activiteit indepens. Devoeropname zouvolgens Frederiksen voorspeld kunnen worden uit deze invitro verteringssnelheid en een constante voor de fysische hoedanigheid.
Omhittebeschadiging vooralbij nattemonsters (silages)te
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voorkomenwordt voor de invitromonstersvriesdrogga aanbevolen
(Baker).De variatie inpenssapkanworden gecorrigeerd m.b.v.
standaardmonsters.Frederiksen had slechte resultaten met invriezenvanpenssap.Den Braver (LH,Uppsala)bereikte dezelfde verteringsresultaten metgedurende 5maandenbij -1.8 C ingevroren penssapmonsters alsmetverse monsters.Beide gebruikte methodes zullen
worden vergeleken (Frederiksen).
1.2 Heteffect vanhetvoerniveau engemengde rantsoenen op de verteerbaarheid en derelatie tot de opnamemetingen.
Hetverstrekken vanverschillende hoeveelhedenkrachtvoer (ruwvoer/
krachtvoer verhouding) naastversgrasbijhetzelfde voerniveau had
geen effect opdeverteerbaarheidvan hetgrasbijkoeien (Burstedt,
Baker). Bij schapenkan devertering van graswel gedrukt worden
door deveranderdebacterie activiteit indepens (Greenhalgh).
Verhoging vanhetvoerniveau opwinterrantsoenen verlaagt deverteerbaarheid door eenverhoging van depassagesnelheid uit de pens
waardoor debacteriële afbraakkan verminderen.Vanhet voerniveau
effect opversgrasrantsoenen isweinig bekend.
Baker vond een daling van deosverteerbaarheid met_+3eenheden
(bijverteringsniveausvan 75-80%)door verhoging vanhet voerniveau
van lxonderhoud naar 2xonderhoud. Greenhalgh vond een grootverschil indeverteerbaarheid vanhamels op onderhoud (76)en groeiende
lammeren (70).Nader onderzoek over deze relatie voerniveau -verteerbaarheid wordt uitgevoerd (Baker).
Het absolute niveau van deverteerbaarheid isergbelangrijk bij
de indirecte techniek,waar deopnameberekend wordtm.b.v. deonverteerbaarheid endemestproduktie.Het isergbelangrijk om de
invloed v/h voerniveau op dezeverteerbaarheid tekennen omdat het
voerniveaukan verschillen

tussen dieren indeweide en dieren

op stal 2)tussen opnameproeven (adlibvoedering)enverteringsproeven (beperkte voedering).
1.3 Hetbepalen van degrasopname inheterogene percelen:
Als deverschillende plantensoorten volledig gemengd ophet perceel
staankan de opnameberekend worden uitdemestproduktie en deverteerbaarheid. Om selectieproblemen uit te sluitenworden slokdarmfistelmonstersgenomen,waarna de invitro verteerbaarheid wordtbepaald. Eenprobleem isdevoorspelling van de invivo verteerbaarheid uit deze invitro verteerbaarheid.
Alsbepaalde plantensoorten inbegrensde gebieden vanhet perceel
voorkomenkunnen geen slokdarmfisteldierengebruiktworden omdat
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hetmonster,dat ineen vrijkort tijdsbestek wordt genomen,dan
nietrepresentatief isvoor de gehele 24uur ofmen zou constant
moetenbemonsteren. Een specifieke oplossing voor heidevelden is
gevonden inde onverteerbare indicator orcinol (phenol)waarmee de
heideopname kanwordenbepaald (Milne).
Bijkortdurende meetperioden (bijv.bij 'nsnelveranderend gewas ofbij onderzoek naar selectie)kan de opname nietm.b.v. de
mestproduktie enverteerbaarheid berekend worden (demestproduktie
isnog niet aangepast).De opnamekanberekend worden alshetproduktvanhet aantal happen en dehapgrootte.De hapgrootte kangemetenworden met slokdarmfisteldieren.Het aantalhappenkan worden
vastgelegd met gedragsstudies ofmet automatische registratieapparatuur (Milne).
1.4 Hetkwantificerenvan voeropnamebepalende factorenm.b.v. eenmodel.
Hodgson splitste degrasopname (homogeenperceel) in:
a)depotentiële opname die afhankelijk isvan de verteerbaarheid
b) dewerkelijke opname diebepaald wordt door de opnamesnelheid.
De verteerbaarheid en opnamesnelheid wordenbepaald door:
1)De grasopbrengst per ha endeverdeling van deze opbrengst over
deverschillende verticale lagen (hoogtes).
2)De verteerbaarheid op deverschillendehoogtes.
3)De graashoogte.
4)De zodedichtheid.
Getracht zalworden ommet deze gegevens deopname te voorspellen.
Andere factoren zoalsdierlijke (o.a.produktie,gewicht) enmilieugebonden factoren (grasaanbod/dier/dag, seizoen,N-bemesting)kwamenbij ditmodel nietvoor.Depotentiële opname isniet alleen
afhankelijk van deverteerbaarheid maar ook deverteringssnelheid,
penspassagesnelheid,pensvulling ed. zijn vanbelang.
1.5Enkele aspecten van de verschillende opnamemeting technieken.
- Demeest geschikte indicator voor demestproduktie ishet
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geïmpregneerd inpapier.
Derecovery van Cr2C>3moetregelmatig gecontroleerd worden.
- Deproblemenbij de uitmaaimethode zijn debijgroei enhetbepalenvan de grasopbrengst (inrelatie met destoppelopbrengst).
- Hetprobleembij de indirecte methode ishet schatten van deverteerbaarheid bijbeweiding (ad lib verteringsproef ofverteringsproef op onderhoudsniveau dus de invloed vanhet voerniveau;relatie invitro - invivo verteerbaarheid; aantal-benodigde monsters
bij slokdarmfisteldieren).

-4-

-Mogelijk door de geringe selectie en de lagere onderhoudsbehoefte
op stal isdegrasopnamebij zomerstalvoedering lager dan bij
beweiding.Bijhetmeten vankwalitatieve effectenkan dezomerstalvoedering als opnamemeting techniek gebruiktworden mits het
verse grasmeerderekeren per dagwordtverstrekt.
2• 5§_^iê£li:i]Sê_2£odukt.ie__op_grasland
2.1 Seizoensvariatie indevoederwaarde en opname van gras.
Deweide periodekan in 2perioden ingedeeld worden:voorjaarsgras
(voor% juli)en najaarsgras (na^ juli). De groei van vleesstieren
inEngeland isopvoorjaarsgras (V)+ 10%hoger dan op najaarsgras
(N). Greenhalgh noemde deresultaten van zijn onderzoek naar deoorzaak van ditverschil.
Alle proevenwerden uitgevoerd metvleesstieren (+300 k g ) . Inhet
eerste experimentwerd voor- ennajaarsgras vergeleken bij dezelfde
verteerbaarheid (76).Zowelbij de stalvoedering alsbij debeweidingwas deopname en groeibij najaarsgras duidelijk lager danbij
voorjaarsgras.De verschillen tussen VenNwarenbij stalvoedering
enbeweiding even groot;hieruitkonworden afgeleid dat deverschillen niet doorbevuilingwaren ontstaan.
Inhet 2eexperimentwerdheteffectvan compensatoire groeigemeten.
Dit effect zoukunnen optreden aanhetbegin van degraasperiode.Na
eenperiode van lage groei op stalwasdegroei zowel ophetV als
ophet Ngrashoog.Mogelijk door eenruim grasaahbodwas de groei
opNgras zelfshoger dan opVgras.Bij dieren die tot juliop stal
bleven met een lage groeiwas de daaropvolgende groei indeweide
zeer laag.Het verschilkon dusnietmet deze compensatoire groei
verklaard worden.De najaarsgroei was evengoed op oud grasland als
oppas ingezaaid grasland.
Bij een afwisselend rantsoenbeweiden-zomerstalvoedering systeem was
degroei op eengemengd gras-klavergrasland inhetnajaar hoger
dan op eenpuur engelsr^aaigrasperceel.Bij enkel ,zomerstalvoedering inhet j.aardaarnawas degroei van dedieren inhet najaar zowel
bij degras-klaverpercelen als dealleen graspercelen even goed
enhoger dan op Vgrasbij dezelfde opname.
Bijhet voeren vanhetkunstmatig gedroogde V enNgras aan schapen
was er geen significant verschil inopname;lammeren groeiden beter
opNgrasdan op Vgrasbij hetzelfde opnameniveau.Als de opname van
Ven Ngras gelijk ligt,dan isdegroeiopNgras gelijk ofhoger
dan opVgras.De opname van najaarsgraswas in2proeven (vande3
waarin de opname gemeten is)lager danvan Vgras.Andere factoren
kunnen ook vanbelang zijn zoals depensvulling,het ds%,parasie-
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indeherfst.Een duidelijke conclusiekon nog nietworden getrokken uit deze resultaten.
2.2 Hetgebruik vanbijvoedering onder droge omstandigheden:
De grasgroei in juli iserg laag inZweden i.v.m.degeringe neerslaghoeveelheid. Oppraktijkbedrijven daalthet grasaanbod en de
graskwaliteit. Om demelkproduktie tehandhaven moetbijgevoerd
worden. Het effect van verschillende krachtvoerhoeveelheden gecombineerd met een variërend grasaanbod gedurende verschillende perioden van de zomer wordtnagegaan.
Ook Greenhalgh voert eenbijvoederingsproef uit inde middenzomer
waarbij gecontroleerde en ad libkrachtvoerverstrekkingwordtvergeleken zowelbij 'snachts opstallen alsbij 24uursbeweiding.Bij
de overgang van stalnaar weide inZwedenwordt ineenperiode van
2-3 weken overgangsvoer gebruikt zonder nadelige effecten opde
melkproduktie.Bij de overgang vanweide naar stal daalt demelkproduktie sterk ondanks de overgangsperiodevooralbij voorjaarskalvendekoeien en afnemende daglengte.Blijven dekoeien de gehele
zomer op stal dan iser .nauwelijkseffectvan de rantsoenwijziging.
Mogelijk iser een interactie tussen deverandering invoer en omgeving,waardoor devoerbenutting inhetbegin v/d stalperiode daalt.
3. Nomenclatuur_.
Hodgson diende een voorstel inwaarbij debelangrijkste termen die
bij het graslandonderzoek worden gebruiktwerden gedefinieerd en omschreven.Reacties ophetvoorstelkunnen worden ingediend waarna
de lijstwaarschijnlijk in "theJournal of theBritisch Grassland
Society" zal verschijnen.
4. Aanbevelingen_en_çonçlusies.

':

Methodieken:
- Cr^Og isdemeest geschikte indicator voor hetbepalen van demestproduktie; derecorverymoetregelmatig gecontroleerd worden.
- De resultaten met cellulase i.p.v.penssapbij de invitroverteerbaarheid zijn variabel;nader onderzoek volgt.
- De invloed vanhet voerniveau opdeverteerbaarheid van vers gras
rantsoenen isaangetoond; meer onderzoek isnodig om voldoende
betrouwbare kwantitatieve effecten af teleidenwaarmee de in vitro
verteerbaarheid kanworden gecorrigeerd naar opnameniveau.
- Hetprobleembij de indirecte slokdarmfistel techniek ishet
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schatten van de invivoverteerbaarheid (invloed voerniveau,relatie vivo/vitro verteerbaarheid, dalende verteerbaarheid tijdens
debeweiding).
- De verteerbaarheid van graskanbeter ophetniveau van ad lib
voedering bepaald worden dan oponderhoudsniveau (vergelijking
metbeweiding; toepassingbijindirecte technieken)
Aanbevelingen voor onderzoek:
- De relatie-invitro/in vivoverteerbaarheid voor verschillende
grassoorten.
- Uitgebreid onderzoek naar de invloed vanhetvoerniveau van vers
grasop de verteerbaarheid.
- Vaststelling van de variatie inde samenstelling van grasmonsters
(gemaaid)en slokdarmfistelmonsters (geselecteerd) om debemonsteringsintensiteit voor eenbepaalde nauwkeurigheid te schatten.
-Methoden van opnamemeting voor gemengde rantsoenen.
- Seizoensvariatie invoederwaarde en opname van gras.
- Overgangseffectenbijhetbegin en einde v/h weideseizoen.
- Onderzoek naar devariatie indepensvulling en inde samenstelv ling van de lichaamsgroei.

De volgendebijeenkomst zal inhetvoorjaar van 1979 inNederland
worden gehouden.
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