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Doel enkader vande reis.
Van 21-26 juni 1976 werd inNovi Sad,Joegoslavië, een "International Working Conference oncurrent research and thedirection of
futureresearchonmaizeasabasisfeedforbeefproduction" gehouden.
Deze conferentiewerd aldaar onder auspiciën vande EEG gehouden in
het kadervandez.g.COST-onderzoekactiviteiten (COST-The Committee
of Senior Officialson Scientific and Technical Research). Een onzer
was uitgenodigd daar eenvoordracht tehouden, terwijl bovendien een
lezing namensVan Es en-Vander Honingwerd uitgesproken.
Hetverslag met eindconclusiesvandeze conferentie is inmiddels
als Special Issuevan het tijdschrift "AnimalFeed Science and
Technology (vol.1,no. 2,3,oktober 1976)verschenen, zodat daarnaar
voor kennisneming van de inhoudvandebijeenkomst'wordt verwezen.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om -in het kader van de
overeenkomst voor "Technical cooperation inthe field of agriculture"
tussen deMinisteries van Landbouw van Roemenië enNederland- een
studiereis naar enkele onderzoekinstellingen inRoemenië temaken.
Dit bezoek strekte zichuit van 28 juni-3 juli.
Inverband met het feit,dat enkelemalen contacten waren gelegd
met een onderzoekinstituut voor biologisch onderzoek van mengvoeders
inSofia,resulterend in een stagevan enkele Bulgaarse onderzoekers
in "Hoorn",werd besloten ook eenkort bezoek aandat en enkele andere
instituten inBulgarije tebrengen.Dit bezoek vond plaats op 5en6
juli 1976.
De inRoemenië •enBulgarije bezochte instellingen zijn inde
inhoudsopgave vermeld.
Algemene indrukken van het (veevoedings)onderzoek in Roemenië en
Bulgarije*

•'

Roemenië.
Hetbezoekprogramma inRoemeniëwasuitstekend voorbereid. De
organisatie was onder auspiciënvan het Roemeense Ministerie van
Landbouw toevertrouwd aan hetVeevoedingsinstituut teBalotesti-1'lfov.
Dr.Doina Grossu van dat instituut was belast met deuitvoering van het
bezoekprogramma enmet debegeleiding van de bezoekers (voertaal Engels
Dewijze waarop zijdat heeft gedaan,verdient veel lof.
Aan onzewensen orninkorte tijd een indruk van hetveevoedings- en/of
delen van hetveeteeltkundig onderzoek tekrijgen,werd meer danvoldaa
Inverband met de grote afstanden diemoestenworden afgelegd en
daarmee.samenhangend tijdgebrek werd -onzerzijds-afgezien van een
bezoek aan hétveeteeltkundig instituutinCorbeanca-Ilfov inde
nabijheid van Boekarest.

Tijdens een bespreking indeAcademie voor Landbouwwetenschap werd
hetvolgende algemene beeld vande opbouw van het landbouwkundig
onderzoekapparaat inRoemenië verkregen:
Genoemde academie coördineert alle landbouwkundig onderzoek ih
Roemenië.
Hetonderzoek vindt plaats op:
5 universiteiten/hogescholen
20 instituten
42proefstations/proefbedrijven.
Jaarlijks wordt op centraal niveau bekeken welke prioriteiten in het
onderzoek moeten v/ordengesteld.
Mede opgrond daarvan wordt aande belanghebbende Ministeries een
jaarbudget toegekend. Bijde toekenning van hetbudgetwordt een
contract opgesteld. Ons isniet duidelijk gebleken watde inhoud en
het nutvan zo'n contract is.
Deze gecentraliseerde aanpak dateerde van een reorganisatie van
het landbouwkundig onderzoekapparaat die enige jaren geleden (omstreeks
1970) tot stand isgekomen.
Het opdierlijke produktie gerichte onderzoek omvat behalve op
diersoort (rundvee,varkens,schapen,pluimvee,bijen,vissen,
zijderupsen) ingestelde onderzoekeenheden ook secties die zichbezig
houdenmet veevoeding, graslandproduktie,diergeneeskunde envoedingsonderzoek. De instituten op deze gebiedenkunnen beschikken over 17
proefbedrijven,verdeeld over het land en afgestemd opde verschillende
regionale omstandigheden.
Inhetveevoedingsonderzoek staan besparing op krachtvoergebruik
(maissilage,voederbietenteelt), onderzoek naar.voedemörmen
(energie en eiwit),mengvoedersamenstellingen, vooral invarband met
deveehouderij opgrote bedrijven inhetmiddelpunt van de belangstelling.
De totaalindruk isdat aande opbouwvan het onderzoekapparaat
krachtig wordt gewerkt endat contactenmet zusterinstellingen in ons
land en elders ophoge prijs worden gesteld.

-3Bulgarij^e.
Hetbezoe'kaldaarwerdvoorbereiddoordr.NaidenovvanhetScientific
experiment station for biological testing of feedmixtures,nabij Sofia
Dat is -gezien dekorte tijd-diebeschikbaar was-op uitstekende wijze
gebeurd.
De algemene indrukken van hetveevoedingsonderzoek in Bulgarije zijn
door dekorte duur van hetbezoek wat fragmentarisch gebleven.
Wel isduidelijk geworden,dat hetgenoemde instituut te Sofia na
uitvoering van de plannen zal zijnuitgegroeid tot een zeer grote en
uitstekend toegeruste onderzoekinstelling ophetgebied van de
veevoeding.
Invergelijking daarmee lijken debeide andere bezochte instellingen
qua outillage enmogelijkhedenduidelijk achter te blijven. Zij blijven
verstoken van de gelden die UNDP/FAO inde ontwikkeling van het
instituut in Sofia steekt.
Bezochte onderzoekinstellingen inRoemenië.
Dit instituutwerd in 1970 gesticht alsuitvloeiselvan de
reorganisatie van onderzoektaken,die.omstreeksdie tijd tot stand kwam.
Met eendeelvan de toekomstige outillage wasmen dan ook nog aan het
bouwen. Direkteur Damian heeftmet 350medewerkers (waaronder 90
academici) de zorg vooronderzoek-,technologie- en produktieaspekten
van deveevoeding. Dit betreft zowel rundvee,varkens als schapen.
Het instituut heeftmaar zeerweinig eigen accommodatie voor de huisvesting van proefdieren.Men isnamelijk sterk geporteerd voor het doen
van proeven op kollektieve of staatsbedrijven,opdat tegelijk een
voorlichtend effektwordt bereikt.
Daartoe zijn er kontakten metverschillende staatsbedrijven enwordt
tijdens eenproef personeel van het instituut ophet (proef)bedrijf
gestationeerd. De grootte van debedrijven maakt het ookmogelijk om
proeven tedoenmet groteaantallen dieren. Hetwerk van het instituut
is indevolgende hoofdthema's onder teverdelen:
1.Ten aanzien vanveevoedingsonderzoek.
a. Onderzoek naar behoeftenormenvoor diverse diersoorten en
-categoriën ten aanzien van energie,eiwit,vitamines en minerale
b. Bepaling van devoederwaarde,vanvoedermiddelen. Op de energiewaardering wordt hierna nader ingegaan. Speciale aandacht heeft
verder het onderzoek opvitamines enmineralen,aangezien de
gehalten per landstreek sterk kunnen verschillen. Dit jaar wil

men ook startenmet N~stofwisselingsonderzoek (metbehulp van
re-entrantfistels),waarbij ook isotopen gebruikt zullen worden.
2.Ten aanzien van technologie.
a. Zoeken naar 'processing'van voedermiddelen om voederwaarde te
verhogen.
b. Economie van devoederproduktie.
e. Kwaliteitsonderzoek.
d. Lineaire programmering van krachtvoersamenstellingen. Het
instituut heeft hierbij ook een sterk.landelijk richtinggevende
funktie.
e. Bij hetmaken van nieuwe fabrieken voor krachtvoerproduktie heeft
het instituut als taak daarvoormede de technische plannen uit
tewerken.
3•Ten aanzienvan produktie.
a. Het instituut isbezig deproduktie van premixen voor heel
Roemenië tegaan verzorgen, evenals deproduktie van kunstmelkpoeder, tot een totaal van 62.000 ton/jaar. Daartoe wasmen ten
tijde van onsbezoek nog bezigmet het bouwen van een fabriek
+ laboratorium.
Het onderzoek ophet instituut houdt nauw verband met twee central
problemen inRoemenië,problemen diemen toch ookwelmondiaal ziet,
n.1. het (relatieve) tekort aanvoedsel voor mens endier en de
eiwitschaarste.
Het instituut zoekt op.de volgende wijze naar oplossingen voor deze
problemen:
1-Ten aanzienvan voedselschaarste.

:

Men zoekt naar nieuwe bronnen van diervoedsel,waa~rbijin
principe alleswat organische stof is enwat als afval beschouwd
kanworden inaanmerking komt. Zo komen -naast uiteraard demeer
gerenommeerdebijproduktenvan devoedingsindustrie- produkten
voor onderzoek inaanmerkingalstomaten--, appel-en druivenpulp,
groenteafvallen, boombladeren, graanstro,maisstengels enverschille:
de soortenmest.Daarbijwordt oók de nodige aandacht besteed aan
de effekten van ontsluitingstechnieken zoals voorbehandeling met
NaOH ofCa(OH) ,Men had goede resultaten met het inkuilen van
graanstro onder toevoeging van 3%NaOH opds-basis,terwijl men
daarbij ook wel 10%pluimveemest mengde. Het geheel resulteerde in
een'silagemet 45%droge stof,welke door vleesvee goed werd
opgenomen en verwerkt,bij 40% inhet rantsoen.

-5Ookmetvarkensmestalsveevoerwordtgeëxperimenteerd.Dithangt
samenmetdesomserggroteeenheden (tot300000mestvarkensper
jaar),waardoordeafzetvandemesteenprobleemwordt.Inproeven
wordtgetracht ingekuilde-varkensmestaanrundveeofschapente
vervoederen.Daarnaast onderzoektmendeproduktievangistop
mest.Opproeffabriek-schaal :zijnhiermeeenigeresultaten
geboekt.
2.Tenaanzienvaneiwitschaarste.
Aangezienvooraldehoeveelheid dierlijk eiwitdebeperkende
factor is (devisvangstuitdeZwarteZeeisgering)ismenerg
bezigomnategaanofookeenmagigenopalleenplantaardig eiwit
kunnenwordengehouden.Inproevenmetmestvarkens >50kg
werdenhiermeegoederesultatenbereiktenzelfsbijmestkuikens
wordthiernaaronderzoekgedaan.Deverbouwvansojabonenenzonnebloemenwordtgestimuleerd,terwijldeproduktievantarwemeteen
hoog eiwitgehalte (18%)inontwikkelingis.
Bijdeherkauwerswordtveelgeëxperimenteerdmetureumnaastmais
ofsnijmaisenzelfsnaaststro.Ookhetgebruikvanpluimveemest
(zieboven)wordtgestimuleerd.
Tijdenshetbezoekwordt specialeaandachtbesteedaande
"metabolismdepartment",waardr.Burlacusamenmetzijnenthousiaste
medewerkersGrossu,Iliescu,CristianehRushetenergiemetabolisme
bestudeertvanrundvee,schapen,varkensenpluimvee (kippen).
Daartoebeschikken zeovertotaal8respiratiecellenvanverschillende
grootte,diezeerintensiefgebruiktworden:erfungeert zelfseen
3-ploegendienst.
.
Doelvanhetonderzoekmet rundvee ishetbestuderenvanhetenergiemetabolismevandezedierenvanafgeboortetotenmetvolwassenmelkkoe
Menisbegonnenmet jongveevan+200kglevendgewichtenheeftbij
dezedierenregelmatigdeenergiestofwisseling bepaald;bijonsbezoek
warendezedierenindeIelactatieenwordennogsteedsinrespiratiecellengeplaatst.Ookdekalverenvandezedierenworden inhetonderzoekbetrokken.Indezeproevenserieissnijmaissilage (25%ds)hoofdrantsoen.Hetwordtadlibof85%vanadlibverstrekt.Aanvulling
vindtplaatsmetureumofzonnebloemzaadschroot.Uitdetotdusver
verzameldeproefuitkomstenwerd eenhogereonderhoudsbehoeftevoorgroeiend rundveeberekend dantotdusver internationaalwerd
aangehouden.

Bij schapen wordt eenzelfde proefopzet gevolgd als bij rundvee. Ook
bij deze dieren zijn de proefrantsoenen gebaseerd op snijmaissilage.
De bedoeling iswederom het energiemetabolisrae tijdens de gehele
levenscyclus tebestuderen.
Bij varkens

ligt hetaccent naast bestudering vande onderhoudsbehoeft

tijdens deverschillende levensfasen vooral ook op het testenvan
isocalorische rantsoenen mét verschillende eiwitniveaus enverschillen^
eiwitbronnen. Vooral onderzoek met uitsluitend plantaardig eiwit heeft
de.aandacht.
Het onderzoek met pluimvee

concentreert zichop hetvaststellen van de

voederwaarde vandiverse voedermiddelenvoor deze diersoort. Inhet
verleden isvastgesteld, dat volwassen pluimvee eenbetere energiebenutting heeft dan groeiende dieren.
Deaard van het respiratieonderzoek brengtmet zichmee,datmet name
de "Metabolism department" ergveel behoefte voelt aan kontakt met
collega-onderzoekers inandere landen. Kontaktenmet onderzoekers van
deDDR zijn eral langere tijd.Men isook bezig tot samenwerking te
komenmet Theix (Frankrijk) enVölkenrode (W-Duitsland). Zo iser ook
veel belangstelling voor eenvorm van samenwerking met "Hoorn"
(vanEs,van der Honing),met name inde sfeervan het onderzoek met
rundvee.
Grassland_exgerimental_station_~_Magurele ;_Brasov.
Dit eveneens in 1970gestichte station houdt zichbezig met
graslandonderzoek in zijn algemeenheid. De Objekten van onderzoek zijn
onder meer:
- de juiste mengsels

'•

~ dewijze van graslandexploitatie
- conservering van graslandprodukten
- problemen betreffende mechanisatie
- de economie van het grasland.
Centraal (Brasov)werken aan dezeprojekten 10 academici onder leiding
van dr.Aldulea.Aangezien echter de omstandighedenvoorgraslandproduktj
inRoemenië van streek tot streek,zeerverschillend zijn (bergstreken,
hoogvlaktes,Donauvallei), zijnopverschillende onderzoeksinstellinger
inden lande verspreid medewerkers van het centrale station
gestationeerd. In principe worden centraal afgesproken proefplannen
opverschillende plaatsen in het land uitgevoerd.

-7Op het proefstation (+500rahoogte,vrij strengewinter,vrij veel
neerslag) werd eenvergelijkende proef getoond,v/aarbij percelen
ingezaaid met 15kgFestuca pjratense^kg Lolium perenne, 5kg
Phleum pratense en 3kg Poa pratense/ha en een bemesting van
50kg N/snede werden vergelekenmet percelen ingezaaid met
bovengenoemd mengsel + 4kgTrifolium repens en eenbemesting van 25kç
n/snede. Deproduktiewerd o.m.gemeten via 2groepen van 10 stuks
vrouwelijk-jongvee (in 1975vanaf 240kg, in 1976 vanaf 160 kg levend
gewicht). Totnu toewaren nog geen duidelijke groeiverschillen (8001000 g groei per.dag) tussen degroepen geconstateerd.
Het conserveringsonderzoek concentreert zich sterk op ensileren.
Ir.Marian test in potproeven diverse grassoorten (monocultures) en
grasmengsels bijwel of nietvoordrogen en zonder ofmet conserveringsmiddelen. De bedoeling is veelbelovende conserveringstechnieken daarna
op praktijkschaal (staatsbedrijfof collectief) uit te testen.Op dit
niveau wasnu onderzoek met een inkuilmiddelmet als hoofdbestanddelen
H„SO. en zaagsel aangepakt. Het inkuilmiddelwerd gemaakt door aan
100kg zaagsel 70tot 80 1geconcentreerde H ? SO. toe tevoegen tot pH
2,5.Aan het geheelwerden verder nogmineralen en sporenelementen
toegevoegd. Er ontstaat dan eengoed hanteerbare zwarte korrelstruktuur
dievrijeenvoudig opdehakselaar tedoseren is.De dosering is 0,5%
tot 1% op hetversemateriaal,afhankelijk van het droge-stofgehalte
(bijminder dan 20%droge stof 1%).Het inkuilmiddel is gepatenteerd.
Debeoogde methodiek van werkenwerd ons door de enthousiaste heer
Marian gedemonstreerd opeen staatsbedrijf en een collectief,waar resp
luzerne en een grasmengsel van stamwerd gehakseld envermengd met
het inkuilprodukt.

;

Naar onzemaatstaven wat het intekuilenmateriaal veel teveruitgegroeid enduurde het inkuilen bijzonder lang, soms tot 10dagen.
Hierbijmoet worden aangetekend, dat het ook grote kuilen betrof,
waaraan naar gezegd werd tothetafdekken continu gewerkt werd.
Het programma met betrekking^totde conservering van groenvoeders wordt
uitgevoerd in samenwerking metprof.Zimmer (Völkenrode,W.D.)waarmee
een regelmatig contact wordt onderhouden.
Tot slot nog een opmerking over het laboratorium van het proefstation.
Aangezien de instelling nogmaar kort draait,worden nog niet alle
voorgenomen analyses uitgevoerd. Routinematig wordt reeds de Weendeanalyse uitgevoerd, veelal vergezeld•van bepaling van chlorofyl,

NO^/NO^f mineralen en (inkuilen) organische zuren.Debepaling van
chlorofyl inkuil geldt alsmaatstaf voor de kwaliteit van de
conservering. Binnenkort wilmen ook deverteerbaarhéid invitro
kunnen bepalen (Tilley en Terry). Aangezien men direktmet in-vivo
uitkomsten wil vergelijken, brengt dit enigevertraging met zichmee.
§!îê§E_brg§ding_experiiTiental_station_-_Palas_
Dit nabij-deZwarte Zee gelegen proefstationwerd reeds in 1897
gesticht enhad totvoor kort een regionale functie betreffende
onderzoek envoorlichting op het gebied vande veehouderij. Op het
proefbedrijf van 1400 ha (geirrigeerd)worden dan ook nog 700 stuks
rundvee (v/aaronder 320melkkoeien) en 3200 (mest)varkens gehouden
naast 12000 schapen (8000 ooien).
Bij de reorganisatie van 1970isPalas centraal proefstation voor de
schapenhouderij geworden.Verder zijn er 7dependances op andere
proefstations of instituten.
Het onderzoek van dr.Moise en zijn 34academische medewerkers concentreert zich primair opde produktielijnenwol,vlees enhuid (inhet
noorden van Roemenië zijn belangrijke aantallen Karakul-schapen).
Binnen elke produktielijnwordt gewerkt aandevolgende disciplines:
genetica,voortplanting, voeding,mechanisatie,produktiesystemen en
economie.
Hetdoel isdeproduktie in elke lijn.in dekomende 10 jaar 50%te
doen stijgen.
H e t genetische potentieel probeertmen vooral tevergroten door import
van specifieke rassen (Merino'suitAustralië enDuitsland, Ile de
France,Finse schapen,Friese schapen,enz.) omde bestaande rassen te
verbeteren. Devoortplanting moetworden verbeterd-doorte strevennaai
3x in.2jaar aflammen,drachtigheidsbepöiling invroeg stadium en juiste
sperma-bewaring (inde toekomst wilmen afvan natuurlijke dekking).
Hetvoedingsonderzoek richt zich sterk opde produktievan compleet
voer inverband met degrote omvang van de schapenbedrijven. Hiermee
verband houden onderzoek naar de gewenste soorten ruwvoer en de vorm
daarvan,de bijmenging vanmineralen envitaminen en demechanisatieproblematiek.
Het gebruik van pluimvee- envarkensmest als onderdeel van het rantsoer
isinonderzoek. De bewaring isnog een probleem. Bijde genoemde
onderzoeksobjekten op het gebied van demechanisatievalt de
mechanisatieproblernatiekrond hetmelken op.Men zou de lammeren

24-48 uur nade partus willen spenen om alle ooien tegaanmelken.
In studie zijnverder de afvoer van urine enmest en dewaterverstrekking bij grote eenheden.Deze grote eenhedenworden bestudeerd
onder de discipline "technology". Demassaproduktie leidt tot het
houden vanrnestlammerenop gaasbodems e.d. inaantallen van 10000 of
meer. Onderzoek naar de optimale grootte van bedrijven ismeer een
economisch gezichtspunt. Ook de gewenste mate van integratie is in
studie.
Inde discussie kwam voor ons als eenverrassing,datmen inPalas
de geplande produktieverhoging van 50%in 10 jaarwil realiseren met
een triple purpose ras;het diermoetmeer vlees,wol enmelk
produceren. De door ons hierover uitgesproken twijfelvond binnen de
academie-vanlandbouwwetenschappen ook weerklank.
Bezochte onderzoekinstellingen in Bulgarije.
Direkteurs prof.Krastanov.
Dit instituut werd als eerste onderzoekinstituut op het gebied
van deveehouderij in Bulgarije gesticht in 1942.Tot 1972 had het
een regionale taak op het gebied van deveehouderij. Daarna isde
hoofdtaak het fokkerij-onderzoek geworden,,houderij-aspekten spelen
echter nog wel sterkmee.
Bij het instituut hoort eenproefbedrijf van 2600hamet 800 melkkoeien
en 4000schapen.
De fokkerij-inspanningen bij rundvee concentreren zichprimair op
verbetering van de produktie aanmelk.Men isdaarmee bezig door import
van produktieve veeslagen, zoals de zwartbonte (zoweluitCanada,
Nederland alsVS]

endoor kruisen met bestaande rassen.De zwartbonte

is inBulgarije inopkomst,maarmen heeft bezwaren tegen de import
uit Nederland wegens teveel beengebreken, hetgeen gebleken is uit een
in 1967gestarte vergelijkendeproef met resp. zwartbonte dieren uit
Canada,Nederland en deVS.
Bij schapen foktmen bewust indrie richtingen:vlees,wol ofmelk.
Bulgarije heeft een eigenmelkschaap.
De afdeling "technology" richt zich ook hier sterk op de problemen
rond de grote bedrijven (agroindustriële complexen). Bijhet opvoeren
van de produktie isde kwaliteit van het ruwvoervaak een belemmerende
faktor; Te laatmaaien zou hiervan veelal de oorzaak kunnen zijn.

-10Ketonderzoek ophetgebied van deveevoeding heeft 2hoofdthema's,
n.1. industriële voermethoden voor rundvee en schapen en eiwitbenutting
Industriële voedermethoden houden opdit instituut vooral inhetstreve:
naar compleet voer.Dit voer'zoudienen tebestaan uit + 55%ruwvoer
(luzerne,helemaisplant,graslandprodukten, stro) en 45%krachtvoer.
Gestreefd wordt naar volledige mechanisatie vanaf de oogst. Onderzocht
wordt nog of eengepelleteerd kompleet voermogelijks isof dat toch
wat struktuurgevend materiaal daarnaast nodig is.
Proevenmet schapen wezen totdusver uit (proeflengte 5 jaar), dat het
vetgehalte van demelk van de ooien inhet eerste jaarmet uitsluitend
pellets lager (1%)was invergelijking met enige bijvoedering van
silage. Hetverschilwerd echter geleidelijk minder en na 4 jaarv/aser
geen verschil meer invetgehalte. Dedieren namen op het uitsiuitendpelletrantsoen ietsmeer voer op,waarbij het eiwitgehalte van demelk
iets hoger uitkwam. Erwas geenverschil in vruchtbaarheid.
Deze proevenwerden begeleid door verteringsproeven en bemonstering
van pensvloeistof (viapensfistels).
Bijmelkvee wordt eenzelfde vergelijking uitgevoerd, die echter
nogmaar inhetbeginstadium is.
Inhet kader van struktuuronderzoek is een proef opgezet ter bestuderin
van de invloed van'verschillende deeltjesgrootte op de pensfermentatie
bij gefistuleerdemelkkoeien. Daarbijwordt materiaal van verschillende
gemiddelde deeltjesgrootte (6-20mm) in'meelofbrokvorm vergeleken,
al of niet onder bijvoedering van luzernewafels. Deproefuitkomsten
waren nog nietverwerkt.
In eenvergelijkende voederproef metmestlammeren werd de eiwitwaard.e
van deNPK-bronnen ureum en starea bestudeerd. Het controlerantsoen
bevatte sojaschroot of zonnebloemzaadschroot als eiwitbron-. Indeze
proef was geen negatieve controle voorzien,wel echter in een proef
met melkvee waarin verschillende KPN-bronnen (ureum, starea,golden pro
het 'gat1 tussen de positieve controle (15,3% re/kg droge stof) en de
negatieve controle (78%van revandepositieve controle) vulden.
Proefuitkomsten konden nog nietworden gegeven.
Op het instituut wordt,inproeven nogalveel gewerkt met kunstmati
gedroogdesnijmais Hetwaarom werd niet geheel duidelijk. Er isop het
bedrijf outillage om demaisplant als geheel tedrogen. In eenvergelijkendevoederproef met schapen werd devoedering vank.g'«mais
vergeleken metmaissilage, allebei aangevuld met sojaschroot of ureum.
Maissilage + sojaschroot zouwelwat.betere;groeicijfers geven
dan k.g. mais + ureum.

-11Op'het instituut waren ook enige proeven gedaan met enzympreparaten ter verbetering van deverteerbaarheid van (ruw)voedermiddelen.Met pectinase en cellulose werd inbalansproeven wel
een betere verteerbaarheid van ruw eiwit, cellulose enruw vet
gevonden. In eenvoederproef bleek echter geen effekt op voederopname,
melk- ofwolproduktie ofgroei.
§2i e SÈi:~i2„ë x Ë e ïiïï-ëD;!r^
Sofia,
Dit proefstation werd in 1974 gestichtmet als taak het samenstellen enproefondervindelijk uittesten vanmengvoeders voor de
verschillende diersoorten inhet land;Deuitkomsten vande onderzoekingen moeten richtinggevend zijn voor de mengvoederproducenten.
De direkteurdr.Naidenov isvoor de taak gesteld voor 1980 de geplande
outillage en personeelsopbouw voor een juiste functionering tot stand
tebrengen. In 1980 zalproefaccommodatie gereed zijn voor 1000 varkens
(200 zeugen en 800mestvarkens), 300 stuks rundvee,waaronder 120melkkoeien, 150 vleeskalveren, 150 schapen, 5000 leghennen en 10000 mestkuikens. Er zullendan 350mensenwerkzaam zijn,waaronder 80 academici
De bouwkosten van het nieuwe station zullen + 10miljoen dollar
bedragen» Voor de financiering van analyse- enmeetapparatuur (gepland
engedeeltelijk reeds gerealiseerd zijn het aanschaffen vano.rru
Kjellfoss,aminozuuranalysator,atooinabsorptiespectrofotometer,
gaschromatograaf,bomcalorimeters) zorgt UNDP/FAO gedeeltelijk, daar
ditproefstation isaangewezen als ontwikkelings- en trainingsobjekt„
Het nieuwe instituutmoet mede als trainingscentrum voormensen uit
ontwikkelingslanden gaan fungeren, zodat een zekere financiële
steun van FAO voorzien blijft.Voor de begeleiding van het Onderzoekprogramma van het proefstation isdoor deFAO een speciale consultatiev
groep gevormd,waarin o.rru zitting hebben dr.vander Wal (ILOB),
ir.Kroeske (FAO)en ir.Hartmans (FAO). Daarnaast komen regelmatig z.g.
consultants op bezoek,die expert zijn in eenbepaald vakgebied voor
het oplossen van specifieke vragen. Hetbezoek van de consultants
wordt door FAO betaald.

Uit de aard van hethuidige krachtvoerverbruik in Bulgarije is
het onderzoekprogramma van het proefstation vrij sterk gericht op
varkens en pluimvee.Een aantalmedewerkers gaf een toelichting op
hun onderzoekingen. Verschillende onderzoekers,met name op het gebied
van devarkensvoeding,warenwegenseenandere bijeenkomst niet aanwezig.

•12DrcSurdjiska is specialiste inde pluimveevoeding./Aangeziende
outillage voor legpluimvee nog gebouwd moet worden, zijnde proefuitkomsten nog beperkt totmestkuikens.Het onderzoek bij slachtpluimvee heeft 3hoofdthema's n.1.
1.vaststellen vandewerkzaamheid van verschillende vitamine- en
antibioticapreparaten
2. het testen vanverschillende voerschema's
en
3.hetbeproeven vanverschillende eiwitbronnen.
Ad 2. Totdusver werd inBulgarije gewerkt met 2voersoorten voor
mestkuikens, nol. een starter met + 20%revoorde eerste 5weken
eneen afmestmengsel met + 18%revoor de periode erna.Nu experienteert menmet 4 soorten voer tijdens de groeiperiode met eiwitgehalten
teruglopend van 23 tot 16%.De proef loopt nog, zodatuitkomsten nog
niet gegeven kondenworden.
Ad 3.Gist- en schimmel-eiwit zullenworden onderzocht enook staan
aanvullingen met lysine e.d. ophet programma.
Deveterinair dr.Lalov doeto.m.onderzoek bijvarkens. Algemene
thema's zijndaarbij het optimaliseren van de vitamine- en antibioticadoseringen. Ophet ogenblik is een onderzoek op gang betreffende de
kwaliteit van vitamine B „-preparatenvan verschillende herkomst.
Professor Kanev endr.Elieva werken op het gebied van herkauwervoeding.
Devolgende thema's van onderzoek werden genoemd.
a. Intensief mesten \^m stieren. In samenwerking met "Stara Zagora"
was onderzoek gedaan naar devoederwaarde van gehele graanplanten
invergelijking met alleen hetgraan.

:

b. Gebruik vanNPN-bronnenvoor melk- enmestvee. Ook inBulgarije was
demelkproduktie opNPN-rantsoenenwel wat lager.
c.De Ca- enP~behoefte vanmelkvee.De grote verschillen inde normen
hiervoor tussen verschillende landen hebben aanleiding gegeven tot
een proefopzet,waarbij bijmelkvee met een produktie van 4000-5000
kg de Sowjetnormen (hoog) en deUSA-normen (laag)worden vergeleken
met een "Europese"waarde (gemiddelde vanEngeland,W-Duitsland en
Frankrijk)„ Inde zomer wordtvoornamelijk groene mais gevoerd en
in.dewinter snijmaissilage. Regelmatig (eenspermaand) wordt van
dedieren de Ca-enP-balans bepaald gedurende 2jaar.
d. De optimale speenleeftijd van lammeren.

-13e. De eiwitbehoeftevanmestvee. Ineen juistgestarte proef wordt eer
vergelijking gemaakt tussen 14,12en 9% ruw eiwit inhet rantsoen
van vleesstieren gedurende het gewichtstrajekt van 150 tot 450kg.
Het rantsoen bestaat uit 30%ruwvoer (hooi +k.g. mais) en 70%
krachtvoer.
De dames Comitova enMitrivavertegenwoordigden als chemici de
laboratoriumsectie.Speciale punten van onderzoek waren:
1.De samenstelling vanvoederrniddelen inverschillende regio's van
Bulgarije. Hetopstellen van voederwaardetabellen is daarbij hetdoe
2. Hetvoorkomen van salmonellae,mijten of schimmels in voedermiddeler
De laboratoriumsector heeft eenbelangrijke scholings- encontrolefunctie voor regionale laboratoria,die zich bezighouden met ruwvoeranalyse ofverbonden zijn aanmengvoederfabrieken.
ïDëÈitute for_animal_breedin2_-_Kostinbrod.
Bijdit instituut,dat 25 jaar geleden werd opgericht,v/erken+5C
academici met hunmedewerkers inde afdelingen veevoeding, genetica,
veehouderij, dierfysiologie, chemie en technologie. De naamgeving van
het instituut suggereert een fokkerij-instituut, echter ook de
afdelingen voeding, houderij entechnologie waren goed bemand.
De taakverdeling tussen dit instituut en de andere bezochte instellinge
werd niet geheel duidelijk. Gesteld werd, dat "Kostinbrod"wat meer
fundamenteel gericht onderzoek doet.
De primaire.taakvan dit instituut isweer oplossingen te zoeken vande
problemen die zichvoordoen bij hethouden van dieren op de zgn.
agroindustriele complexen«
Na een inleidende schets van de situatie'ophet:gebied van deveehouderij in Bulgarije door dewetenschappelijk secretaris dr.~Zdrafk.ov gaf
een drietal medewerkers van deafdeling voeding een inzicht in hun
werkzaamheden.
Dr.Djourkov houdt zich bezig metvitamine A bijmelkvee.
Dit betreft aande ene kant het vaststellen van hoeveelheden vitamine I
enprovitamine A invoederrniddelen en aan de andere kant het opstellen
van behoeftenormen. Het onderzoek is speciaal gericht op het hoogproduktieve melkvee,waarbij totdusver tekortsituaties op kunnen
treden, aangezien geen vitamine A aan krachtvoer wordt toegevoegd.
De heer Djourkov memoreerde ook nog kort een onderzoek naar een snelle
bepalingsmethodiek voor vitamine A in levers vanmestkuikens.

-14Dr.Stancev vertelde over zijn onderzoek naar de behoefte aan Ca, Pen
Sebij pluimvee. Over dedaarbij gebruikte isotopentechniek was hij
opde Cornell Universiteit onderricht. Onderzocht werd welke faktoren
de behoefte beïnvloeden,waarbij speciaal Fe,Cu, Znen Co genoemd
werden,wat betreft de invloed op Se. Er bestaat naar demening van
de onderzoeker ook een duidelijke interaktie tussen Se en vitamine
A enE.
Dr.Djarova doet onderzoek over de aminozurenbehoefte bij
varkens, pluimvee enrundvee.Voor hetonderzoek metmelkvee is in
overleg metprof.Kaufmann getracht duodenumfistels te gebruiken.
Tot dusver zijn de operaties echter niet succesvol verlopen. Bij de
andere diersoorten ligtde aandacht vooral opdebepaling vanbeschikbare lysine inplantaardige voedermiddelen.

Conclusies en aanbevelingen.
1.Van overheidswege wordt in Roemenië veel gedaan orn-via een centraal
geleide structuur- eengoed geoutilleerd onderzoekapparaat op te
bouwen„
2. Op het gebied van deveevoeding iseen zeer actief team in het
veevoedingsinstituut te Ilfovwerkzaam ophet gebied van de energieen (inmindere mate) de eiwitstofwisseling bij alle voersoorten.
3.Samenwerking op het gebied van hetveevoedkundig onderzoek wordt
van de kantvan de Roemeense onderzoekers zeer op prijs gesteld en
is-gezien de aard enbemanning van het onder 2genoemde onderzoekook voor ons onderzoek zinvol,
4.De -op te fragmentarische informaties gebaseerde- indruk van het
veevoedingsonderzoek in Bulgarije is,dat nabij Sofia in snel tempo
een zeer goed geoutilleerd enbemand onderzoekinstituut verrijst,
dat -mededoor de steunvandeFAO- toonaangevend voor het Bulgaarse
onderzoek,zoukunnen worden.

