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-11.Inleiding
DoorFAOenECEgezamenlijkwordtomdetweejaareen
Symposiumgeorganiseerdoverhetgebruikvan (nieuwe)chemische
stoffenoftechnologische toepassingen,welkedeeconomievan
dezebedrijfstaktengoedekunnenkomen.Binnenditbredekader
wordtafwisselendaandachtbesteedaanplantaardigeproduktie
(kunstmeststoffen,bestrijdingsmiddelen)endierlijkeproduktie
(voederadditieven,aminozuren,NPN-bronnen,technologischebehandelingenvanvoedermiddelen).Beidewetenschapsgebiedenkomen
dusglobaalomdevierjaaraandeorde.
HetvorigeSymposiumoverdierlijkeproduktiewerdgehouden
van18-22december 1972enwasgewijdaan"Newdevelopmentsin
theprovisionofaminoacidsinthedietsofpigsandpoultry1'.
NaafloopvandatSymposiumwasalséénderthema'svooreenvolgendSymposiumvoorgesteld (metnameopaandrangvandedelegatiesvaneenaantaloosteuropese landen):"Recentdevelopments
innewsourcesofprotein,essentialaminoacidsandnon-protein
nitrogens,withspecialreferencetoruminants".
OverditthemawerdderhalvedoorFAOenECEinhetPalais
desNationsteGenèvevan10tot13januari1977eenSymposium
georganiseerd.HetSymposiumwerdbijgewoonddoorca.55deelnemersuitBelgië,deBondsrepubliek,Denemarken,deDDR,Finland,Frankrijk,Hongarije,Israël,Italië,Nederland,Polen,
Tsjechoslowakije,deUSA,deUSSR,hetVerenigd Koninkrijk,
ZwedenenZwitserland.Zowelvertegenwoordigersvandoorde
overheidgeëxploiteerde onderzoekinstellingen indediverse
landenalsvertegenwoordigersuitdeindustriewarenaanwezig.
Ookdenederlandsegroepdeelnemerswasgemengdenbestonduit
deherenir.N.Benedictus (CVB),ir.J.Boeve (Provimi),
dr.C.Brenninkmeijer (Hendrix),dr.J.Dammers (Wessanen),
dr.A.J.H,vanEs (IWO),drs.K.K.vanHellemond (ILOB),
ir.A.J.A.Huirne (Min.v.Landbouw)enir.S.Tamminga (IVVO).
Hetfeit,éénderkleinstebijdeFAOenECEaangeslotenlanden
tezijnhadvoorNederlandgeenbelemmeringgevormdverreweghet
grootsteaantaldeelnemerstehebben,ietswatbijditsoort
bijeenkomstenbepaaldgeenuitzonderingschijnttezijn.Overigensmoetopgemerktworden,datdeherenBoeve,Brenninkmeijer
enDammersuiteigeninitiatiefdeelnamen,deanderenalssprekerofopverzoekvanhetMinisterievanL.enV.
HetvoorlopigeprogrammavanhetSymposiumvermeldde4
secties,tev/etenfysiologisch/biochemische enveevoedkundige
aspectenvaneiwit-,aminozuur-enNPN-behoeftenvanmelkvee
(sectie I)enmestvee (sectieIII),eneconomischeenandere
aspectenvanhetgebruikvaneiwit,aminozurenenNPNindevoedingvanmelkvee (sectieII)enmestvee (sectieIV).Bijde
realiseringvanditvoorlopigeprogrammawerdechterslechts
terloopsaandachtbesteedaaneconomischeaspecten,terwijlook
decategorieënmelk-enmestveenietstrengvanelkaargescheidei
werden.
Intotaalwerdeneen14-tallezingengepresenteerd,waarvan
7opuitnodiging enderestalsvrijebijdrage.InbeidecategorieënwerddoorNederlandeenbijdragegeleverd.Debijdrage
opuitnodiging (Tamminga&vanHellemond)handeldeovereiwitbehoefteneneiwitvoorzieningbijmelkveeengafeenoverzicht
vandeopditgebied in"Hoorn"gedurendedelaatstejarengevondenresultaten (project421),aangevuldmeteenaantalop
het ILOBuitgevoerdeonderzoekingen.Devrijebijdrage (deBoer
&Hamm)waseengeheel"Hoornse"aangelegenheidenhandeldeover
eiwitnormenbijmestvee (project221).

Inhetnavolgendeverslag zalgetrachtwordeningrote
lijnenweertegevenwatdemomenteel gangbare ideeënzijnop
hetgebiedvanhetvaststellenvaneiwitnormenvoorherkauwers
entotwelkeconclusieshetSymposiumheeftgeleid.
Degepresenteerde lezingenliggeninstencilvormindebibliotheek"vanPR/IVVO;deorganisatorenbeloofdenereenbrochure
vantemakenterverspreidingopgrotereschaal.
2.Eiwitbehoeften_voor_herkauwers_in_het_algemeen
Bijdemeerderheidvanzoweldeinleidingenvandeuitgenodigdesprekersalsdevrijebijdragenwerdveelaandachtbesteedaandeinvloedvandepensfermentatieopdeeiwitvoorzieningbijdeherkauwer.MetnamedeFransenwareninditverband
ergvergegaan.Zijhaddeninformulesvastgelegdhoeveeleiwit
uitonafgebrokenvoerenvanmicrobiëleaarddedunnedarmbereikt.Inaansluitingdaaroppresenteerden zijeentamelijkuitgewerktsysteemvaneiwitv/aardering,watze (iniedergeval
binnenhuninstituutteTheix)algebruiktenenalsINRA-systeem
inhunlandwilleninvoeren.Depresentatievanhunsysteemliet
deindrukachterdatzevoornamelijkwarenafgegaanopliteratuurgegevensendaaropvoortbouwendeensysteemhaddenontworpen,
waarbijookgebruikwasgemaaktvaneigenonderzoekresultaten,
dieechterbetrekkinghaddenopeenbeperktaantalinFrankrijk
veelgebruikterantsoentypen.
Uitverschillendevoordrachtenkwamnaarvorendatwebij
herkauwerstemakenhebbenmet2soorteneiwitbehoeften,nl.
eeneiwitbehoeftevanhetweefselvanhetgastheerdier,uitgedruktineenbehoefteaan (essentiële)aminozuren (1)eneen
eiwitbehoeftevandemicro-organismenindevoormagen,uitgedruktineenbehoefteaanN (2).Afhankelijkvandefysiologischestatusvanhetgastheerdier is (1)hogerdan (2),zijn
beidegelijkofis (2)hogerdan(1).
Bijhetschattenvandeeiwitvoorzieningwerdindemeeste
voordrachtenrekeninggehoudenmetafbraakvanvoereiwiten
synthesevanmicrobiëeleiwitindevoormagen.Dekwantitatieve
synthesevanmicrobiëeleiwit (uitgedruktper 100gindevoormagengefermenteerde organische stof,perkginhetvoeraanwezigeverteerbareorganische stofofperinhetvoeraanwezige
gzw)werddoorgaansconstantverondersteld.Deideeënoverde
matevanafbraakvanvoereiwitwarenmindereensluidend.Sommige
onderzoekershanteerdenconstanteafbraak-percentages,anderen
varieerdendematevanafbraaknaargelangdesamenstellingvan
hetrantsoen.Degepresenteerdeverschillenwarenmeestalhetzij
gebaseerdopliteratuurgegevens,hetzijopeigeninvitroonderzoekingen.
3.Eiwitbehoefte_en_eiwityoorzienin
Aangetoondwerddatdeeiwitvoorzieningbijmelkkoeien
sterkafhankelijk isvandeinhetrantsoenopgenomenverteerbareorganische stof.Omdatdemicrobiële groeiendaarmeede
microbiëleeiwitproduktie indevoormagenineersteinstantie
bepaaldwordtdoordebeschikbaarheid vanenergie,kanbovengenoemdeafhankelijkheidgezienwordenalseenafspiegelingvan
hetbelangvanmicrobiëleeiwitsynthesevoordeeiwitvoorziening
vandekoe.
Bijhogemelkproduktieskunnenzichgemakkelijksituaties
voordoen inwelkedesomvanonaangetastvoereiwitennieuwgesynthetiseerdmicrobiëeleiwitonvoldoende isomdeei\*itbehoeftevanhetgastheerdier tedekken.Onderdergelijkeomstandighedenzouhetcoatenvaneiwitenmisschieninminderematehet
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coatenvanaminozurenuitkomstbieden(erisgeenduidelijkeaanwijzingdatdeinhetbloedgeresorbeerde aminozurentekorten
vertonent.a.v.éénoftwee (limiterende)essentiëleaminozuren).
MetuitzonderingvandevertegenwoordigersvanenkeleNPNproducerende firma'swasvrijweliedereenheterovereensdathet
onderdergelijkeomstandighedenweinigzinvolisNPNaanhet
rantsoentoetevoegen.
Bijhoogproduktievekoeienindeeerste2maandenvande
lactatiezougemakkelijkeenenergietekortopkunnentreden.Dit
geldtdanzowelvoorhetgastheerdieralsdemicro-organismen,
enmoetleidentoteeneiwittelcort.VolgensKaufmannzoudit
energietekortkunnenleidentoteenverlaagdeiwitgehalte inde
melkentotvruchtbaarheidsstoringen,hetgeenhijmetcijfers
toelichtte.
WatdemogelijkheidvanhetbenuttenvanNPNindevoeding
vanmelkveebetreft,menwashetervrijwelovereensdatwanneermicrobiëeleiwituitNPNdeenigebronvaneiwitvormdede
melkproduktienietveelhogerzoukunnenwordendan10kgmelk/
dag."Bijmiddelmatigemelkprodukties (10-20kg/dag)zouNPNop
beperkteschaalbenutkunnenworden.Theoretisch zoudendeze
grenzenverlegdkunnenwordendoorhetcoatenvanhetinhet
rantsoenaanwezigenatuurlijkeiwitennieuweruimtevoorNPN
ontstaandoorgeringereNH-,-vorminguitvoereiwit,maardetechnc
logievaneiwitcoatingmoetnogsterkverbeterdwordenvoordat
ditopgroteschaalkanxvordentoegepastbijkracht-zowelals
ruwvoer.
Eenaantalveevoederindustrieën (metnameindeBondsrepubliekenFrankrijk)zagenechteraleentoekomst ineiwitcoating
enwarenbeziggecoatkrachtvoer indehandeltebrengen.Van
dezijdevandevoorlichtingwerdgewezenopdegrotekansop
onjuistecoatingvanruwvoer,alsditprocesindepraktijkop
deboerderijtoegepastwordt.
4.Eiwitbehoefte_en_eiwitvoorziening_bij_mestvee
Alsgevolgvaneenverschil infysiologischestaattussen
mest-enmelkvee,,zijnerbijmestveeveelmindergemakkelijk
situatiesaantewijzenwaardeeiwitbehoeftevanhetdierduide
lijkuitgaatbovencleeiwitvoorzieningindevormvandesomvan
onafgebrokenvoereiwitengesynthetiseerdmicrobiëeleiwit.
Situatiesinmestveedievergelijkbaar zijnmetdieinmelkvee
meteenproduktievanmeerdan10-15kgmelkperdaglijken
zelfsbeperkttezijntottamelijkjongesnelgroeiendedieren.
Inditlichtlijktermeermuziektezitteninhetaanwenden
vanNPNbijmestveedanbijmelkveehetgevalwas.Anderzijds
isdebehoeftevansnelgroeienderunderenaangeresorbeerde
aminozurenvrijlaag,nl.minderdandievooreenovereenkomstigeproduktievan10kgmelkbijmelkvee.Bijoudermestveeneemt
diebehoeftezelfsnogaf.Er zijndanookredenenomaante
nemendatbijwatoudermestveedeeiwitbehoeftevanhetgastheerdiernietuitgaatbovendeN-behoeftevoormicrobiëlegroei
indevoormagen.DitbetekentdathetbenuttenvanNPNwordtbeperkttotrantsoenendienogaleenlaagruweiwit-gehaltehebben
endergelijkerantsoenen zijnindepraktijknietgemakkelijk
samentestellen.HetgebruikvanNPNlijktderhalvevooralbeperkttewordentottamelijkeenzijdigsamengestelderantsoenen
voornamelijk gebaseerdopgrondstoffenzoals zuiveregranen
(vooralmaisengerst),snijmaissilage,inminderematesuikerbietenpulpenmisschientapioca.Omdatzuiveregranenookvoor
menselijke consumptie geschikt zijn,lijktdewaardealsgrondstofvoordeveevoeding (endaarmeehetgebruikvanNPNbijmest
vee),aanbelangrijkheid inteboeten.

•4Indiversevoordrachtenwasgeprobeerdnieuweeiwitbehoeftenormenvoormestveeteformuleren,voornamelijk gebaseerdop
factoriëlemethoden.Onderlingvertoondendenieuwbepaalde
normenindeverschillende landenvrijveelovereenkomst.Een
uitzonderingvormdenmisschiendeondernederlandseomstandighedenafgeleidenormen,dienogwat lageruitkwamendande
beideandere,maardezehaddenbetrekking opéêntyperantsoen
(gebaseerdopsuikerbietenpulpmetwathooi),terwijldewijze
vanafleidingnogalempirischwas.Overigensontbrakhetbijde
beideanderenormafleidingenaaneensoortgelijketoetsingmet
behulpvanvoederproeven.Zonderuitzonderingwarenechterde
nieuwontwikkeldenormenaanmerkelijklagerdandenuinde
meeste landeningebruik zijndeeiwitnormenvoormestvee.
Omdemogelijkheidvaneennegatiefeffectopdepensfermentatie,,resulterend ineenverteringsdepressievandeorganischestofalsgevolgvaneenN-tekortvoormicrobiëlegroei,
uittesluiten,werdgeadviseerd ominrantsoenenvoorherkauwerseenruweiwit-gehaltevanminimaal 10% indedrogestof
aantehouden,zelfsalsdewerkelijkebehoefteaangeresorbeerdeaminozurenvanhetgastheerdiereenlagergehaltezoutoelaten.Uiteraardkanindergelijkerantsoeneneendeelvanhet
benodigderuweiwitwordengegevenindevormvanNPN.
5•Nieuwe_NPN;bronnen_voor_herkauwers
TijdenshetSymposiumwerdeenheleserievannieuweNPNbronnengepresenteerd.HierbijwerdenvooralDUIB (ICI)en
ureumfosfaat (ICI;Chemical&PhosphatesLTD.,Haifa)aangeprezenalsuitermategeschiktvoormelkvee,ietswatdoornietaan
chemischeindustrieënverbondenonderzoekersnogal intwijfel
werdgetrokken.BeideNPN-bronnenkunnenbeschouwdwordenals
zgn.slow-releaseNPN-bronnen,maarinzijnalgemeenheidwerd
hetnutvanditsoort (meestalvrijdure)NPN-bronnennogalin
tv/ijfelgetrokken.Dewaardeervanlijktbeperkttewordentot
hetvoorkomenvanopnameproblemeni.v.m.deonsmakelijkheidvan
metnameureumenhetvoorkomenvanammoniakvergiftiging.Ureumfosfaatzouincombinatiemetureumeenzeergoedeaanvulling
zijnvoor (P-arme)snijmaissilages.Gesteldwerddoordeisraelischefirma,dathetureumfosfaatdoorzijnzureaardextra
ureumenzelfsNH,(b.v.vannattesilages,ofresulterendvan
energietekort)zoukunnenmeenemeninzijnbeschermendewerking
tegentehogeNH3~gehalteninhetpensvocht.
AnderenieuwontwikkeldeNPN-bronnenwareno.a.Limix
(mengselvanmelasseenureum,waarbijureum,chemischgebonden
moetzijnaankoolhydraten indemelasse),Pro-sil (eensuspensievanammoniaenmineralen)enRumipec (eengegranuleerd
ureum-mineralenmengsel).Geenvandezemengsels leeksuperieure
kwaliteitentebezittenoveropjuistewijzetoegepastureum.
OokdewaardevanhetdoordeHongarennieuwontwikkeldeNPNbronopbasisvanureumenlangketigevetzurenleeknogaltwijfelachtig,metnameomdathetwerdvoorgesteld alsofdelangketigevetzureneenuitstekendeenergiebronwarenvoormicrobiëlegroei,ietswatopbiochemische grondenvrijwelonmogelijk
geachtmoetworden.
VastgesteldwerddatdewaardevanbepaaldeNPN-bronnenook
afhankelijkkanzijnvandeernaastgevoerdeenergiebron.De
meestoptimaleresultatenlijkenverwachttemogenwordenmet
energiebronnenopbasisvanzetmeel (mais,gerst,snijmaissilage)ofhemicelluloseenpectines (suikerbietenpulp).Koolhydratenopbasisvancellulose (eiwitarmuitgegroeid gras,houtpulp
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etc.)wordenwaarschijnlijk telangzaamgefermenteerd,terwijl
oplosbaresuikers (o.a.inmelasse)hetzijtesnelwordenafgebroken,hetzijdoordevoormagenheenslippen.Omdatmetname
debeidelaatstecategorieënenergiebronnen inveleontwikkelingslandenhetmeestvoorhanden zijn; lijkendemogelijkheden
omindezelandenopuitgebreideschaalmetveelsuccesureum
o£andereNPN-bronnen tebenuttenbeperktteworden.
Ookaanhet"recyclen1,vankippemestwerdaandachtbesteed.
Koeweihiervoorwelmogelijkhedenlijkentezijnishetgebruik
ervanindemeestelandenbijdewetverboden,alschijnthet
indeUSA (clandestien;hetcontrole-apparaatontbreekt;het
verbodisgegrondophetmogelijkvoorkomenvanresiduenvan
additieven,medicamenten,e.d.)eninhetVerenigd Koninkrijk
(bijgebrekaanwettelijkeverbodennietclandestien)welte
wordentoegepast.

AanheteindevanhetSymposiumwerdeenaantalconclusies
geformuleerd,waarvandevoornaamstealsvolgtkunnenworden
samengevat:
-Bijherkauwersbestaatereendirectverbandtussendeopname
vanenergie.endevoorzieningvandeweefselsmetaminozuren
(eiwit).
-Gastheerdier enmicro-organismen indevoormagenhebbenelk
huneigenbehoefteaaneiwit;beidezijnnietaltijdgelijk.
-HetgebruikvanMPNalsvervangervaneiwitinhetrantsoen
vanherkauwerslijktmeeropzijnplaatsindevoedingvan
mestveedanindevoedingvanmelkvee.
-Detoekomstvaneiwitcoating lijktineersteinstantiegezocht
temoetenwordenbijdehoogproduktievemelkkoe inhetbegin
vandelactatie.
-Eiwitbehoeftenvoormestveezijnaanmerkelijk lagerdantot
nutoewerdaangenomen.
7.Slotopmerkingen
HoewelhetSymposiumnietuitmunttedooreenhogegraadvan
georganiseerdheid,bleekhetnaeenwataarzelendbegintoch
mogelijkregelmatig toteengoedediscussietekomen,meteen
vrijopenuitwisselingvangedachtenenideeën.Voorzoverhet
discussiesophetgebiedvandeeiwitstofwisselingbijmelkvee
betrofbeperktedezezichechtervoornamelijk totvertegenvroordigersvanniet-oostbloklanden.Detamelijkontwijkendeantwoordendienogaleensdoorvertegenwoordigers vanoostblok
landenopvragenwerdengegevendoenvermoedendatertijdens
desimultaanvertalingennogweleensietsessentieelsverloren
ging.Tochhaddendeledenvanmetnamedenederlandsedelegatie
deindrukdatdevertalingenopeenhoogpeilstonden.
Degretigheidwaarmeeenkelevertegenwoordigersvanoostbloklanden (metnamedievandeDDRendeUSSR)voorsteldenom
over4jaarminofmeerhetzelfdethemavoorhetdantehouden
Symposiumtekiezenwasenerzijdsvermoedelijktewijtenaande
hogeprijzenvanimporteiwituithetWesten,anderzijds,vooral
v.w.b.Rusland,aanhetnietaltehogepeilvandekennisop
ditterrein.Kennelijkleverthetonderzoek inhetgroteeiwitonderzoekcentruminBorowslcendatineenpasopgerichtlactatieinstituutnogteiveinigop.Volgensprof.'Shmanenkovhoudthet
nieuxireinstituut zichbezigmetaldeonsbekendeproblemenvan
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dehoogprodulctievekoeindeIehelftvandelactatie:lage
opnamegruwvoer/krachtvoer-verdringing,acetonaemie.,verteringsdepressie,energie-eneiwitbehoefte,laagmelkvet %,vruchtbaarheidsstoringen,piekproduktieenpersistentie.
BeslotenwerdhetvolgendeSymposiumeenwatruimerthema
tegevensni."Observations onthepracticaluseofnewsources
ofproteininrelationtoenergysupplyforincreasedproductionofmilkandseat",meden.a.v.dezovaakinditSymposium
geblekenrelatietussendeN-huishouding endeenergievoorziening.

Eénvandeschrijversvanditrapport (vanEs)namop
14januarideelaaneenbespreking overbovengenoemd onderwerp
inZürichbijdevakgroepTierernährungvandeETH.
Zwitserland isevenalsFrankrijkenNederlandbezighetzetmeelwaardesysteemvoordeherkauwervoederwaardering teverlaten.
Tijdenshet7eEnergiesymposium teVichy insept.'76waseral
sprakevantetrachtenindedrie landenzoveelmogelijkeen
zelfdesysteemintevoeren.Bovendienwildendedeelnemersvan
datSymposiumgraag-spoedig-eeninhetengelsgesteldebeschrij
vingvandienieuwe systemenzien.Nederland,dathetverstwas
metdeovergangnaareennieuwsysteem (hetVEM/VEVIsysteem),
hadvoorgesteld,datdedrielandeneengezamenlijkartikel
zoudenschrijven,waarinnaeeninleidingoveraanleidingtot
deveranderingvanhetsysteemenoverhoofdbeginselsvanhet
gekozennieuwesysteem,elkvandedrielandenzouopgevenhoe
zijnsysteemerindetailuitzag.Hetbleeknamelijkalspoedig,
dateenvollediggelijksysteemvooralle3geenhaalbarekaart
was.Hetgemiddeldemelkproduktieniveauendegroeisnelheden
verschildenteveelnaarmenmeende.Voortswarenerduidelijk
verschillenindesoortruxwoederswelkegebruiktwerdenen
beschikteelklandoveronderzoekresultatenvanproevenmethet
eigenveeenrantsoentype,waarinmenterechtmeervertrouwen
hadvoordeeigenomstandighedendanindievanhetbuitenland.
Omdatonslandhetverst \sias, hadondergetekendeeenconceptvoordetekstvaninleidingplushetnederlandseaandeel
geschrevenentoegezondenaanFrankrijk (dr.M.Vermorel,Theix)
enaanZwitserland (dr.IL Bickel,Zürich).Frankrijkhadin
Vichyalbeloofdteproberenmeergegevensoverdeenergieinhoudvandedagelijkse levendgewichtstoenamevangroeiend
rundvee-vroegrijpzox^relalslaatrijp-teverzamelen;eendeel
daarvankwamronddejaarwisselingbeschikbaar.Eenbespreking
vanêénenander inkleinekringleekdusgewenstenwasdoor
hetbezoekaanhetSymposiuminGenevevanVermorelenondergetekendegemakkelijk teorganiseren.
FrankrijkenZwitserlandvondenhetgezamenlijkpubliceren
uiterstbelangrijk;indeinleidingwildenzijnogv/atmeer
overderedenvoordeveranderingvansysteemenoverdeachtergrondenvandegemaaktekeuzevermelden.Beidevolgdenons
landindiekeuze:melknettoenergievooronderhoudenmelkproduktie,hetHarkinssysteemvoorvleesrunderen.Deverschillen
betroffendanookalleendeuitwerking:1)dewijzevanvoorspellingvandebeschikbareenergie;2)dehoogtevanhette
hanterendierproduktieniveau (APL)inhetHarkinssysteem.
Ad 1): Frankrijkhad zelfnogalwatverteringsproeven gedaan
met localevoedermiddelenmetadlib.gevoerdeschapen(men
wildeverteerbaarheid enadlib.opnamein1xmeten)enmet
localerantsoenenmetmelkvee.Menhaddaarbijvnl.energieen
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Nbepaald enwildederhalvedebeschikbareenergieuitgaande
vanbrutoenergie,relatievanenergieverteerbaarheid tot
eiwit-encelstofgehalte,voederniveauenaardvanhetvoeder
enrelatievandegroottevandeenergieverliezenviaurine
enmethaanmetvoederniveaustapsgewijzebenaderenaandehand
vanheteigenmateriaal.Daardatmateriaalnogalbeperktvan
omvangwas,nietveelvariatie inrantsoentype ênvoederniveau
vertoonde,wasdezeaanpakvoorNederlandnietaantrekkelijk.
Zwitserlandwasernognietvanopdehoogteenwildenadere
informatiealvorenstekiezentussenhetfranseenhetnederlandsesysteem.Datlaatstegaatuitvanbijoponderhoudsniveaugevoerdeschapenbepaaldegehaltenaanverteerbarebestanddelenvaneenvoedermiddel.DezegegevenswordenmetbehulpvaneenformuleafgeleiduitonderzoekinRostocken
Wageningen,omgerekendtoteengehalteaanbeschikbareenergie
oponderhóudsniveau.Opdeuitkomsti^ordttenslotteeencorrectievoorvoederniveau(-1,8$perniveaubovenonderhoud)
toegepast.
Indezewerkwijzekomtdebrutoenergienietvoor.Deberekeningberustopveelirieerenalgemenermateriaaldandefranse.
Overdecorrectievoorvoederniveauiszekermeerinformatie
gewenst,maardieismomenteelnietbeschikbaar.
Afgesprokenwerd,datFrankrijkdebeideanderelandenbinnen
eenweekdemaniervanberekenentoestuurtendatZwitserland
nabestuderingeenkeuzemaakt.
Ad 2): Frankrijkhadeenaantalberekeningengemaaktaande
handvaneigenslachtproevenvanvroeg-enlaatrijpevleesrunderenoverdeenergie-aanzetperkglevendgewichtstoename.
Huncijferswezenuit,datdedoorHarkinsgebruikteformule
20-40%tehogeenergie-aanzetten geeft.Dieformulewerdimmersafgeleiduitslachtingenvanvroegrijpedierenenberust
bovendienopveelmateriaaluitdeeerstehelftvandezeeeuw.
Voorrassenalsdezwartbonteenzelfsvoorlaatrijperassen
zoudeformuledanookdrastischeveranderingbehoeven.Ter
illustratie:eengemiddeldedagelijksegroeibijdiedieren
van1kgzoueenAPLvan 1,5betekenen;hetHarlcinssysteem
geefteenAPLvan2vooreengroeivan1,25kg;dieAPLwerd
totdusverreinonslandaangehoudenbijgebrekaaneenbetere
waarde;hetwasbekenddatdeengelseformulevooronzevleesrunderennietvolledigjuistwas.Frankrijkwildederhalve
meteenAPLvan1,5gaanwerken.ZwitserlandvondeenAPLvan
2ookveeltehoog,hadookmetdeoudeformulelievereen
waardevan 1,75 aangehouden,daarmenerzeldeneengroeiboven
1kgperdaghaalt.Beslotenwerd,datFrankrijkbinneneen
weekeennieuweformulevoorhetenergiegehalte (y)vande
dagelijkse levendgewichtsaanzet zalopstellenentoezenden
(dealgemenevorm:y=f(W)+f(AVI),waarin:f()=functievan
W=kglevendgewichtenAW=dagelijkselevendgewichtstoename
inkg).Voortsdatdedrielandenalleeenwaardevan 1,5voor
APL zullenaanhouden.
Ookovereenaantalanderedetailswerdvangedachtengewisseld.Zwitserlandheeftdecalorieverlaten,prefereert
tochlievergeenvoedereenheidengaatdusmetMJwerken,zij
het,intern,zonderI1Jtenoemen:menspreektovermelk-en
vleesnettoenergiewaardecijfers,dieuitgedrukt zijninMJ.
Frankrijkneemtdenettoenergiewaardevanhungerstvoormelkresp,voorvleesproduktie alsbasisvoordevoedereenheid
melkresp.vlees.Nederlandwerktookmeteenvoedereenheid,
echterverkregendoordemelk-ofvleesnettoenergie inkcal
tedelendoor1,650.

-8Inhetvleessysteemhanteertgeenvandedrielandeneen
voederniveaucorrectie,medegeziendevrijlagevoederniveaus
vandezedierenengeziendepublikatieoververteerbaarheid
bijvleesstierenvanhetOskarKellner InstitutinArchivfür
Tierernährungvan1976.
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