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Inleiding:
Van 13 tot 26 juni 1976werden wij indegelegenheid gesteld
ons te oriënterennaar de algemene aspecten van de varkenshouderij
inGroot-Brittannië enhet varkensvoedingsonderzoek inhetbijzonder.
Hiertoe bezochten wij een aantal universiteiten en instituten zowel
inEngeland als inSchotland,,Op alle plaatsen werden we bijzonder
goed ontvangen envrijwel overalkwamen we tijd tekort.Naast debezoeken aan de diverse instellingen waren wij indegelegenheid een
dag door tebrengen op de RoyalHighland Shownabij Edinburgh.
Inhet verleden isdevarkenshouderij eropgericht geweestbacon te
produceren. Door deafnemende vraag naarbacon (consumptie in1972:
607.000 ton, in 1975:482.830 ton) vindt er een verschuiving plaats
naar pork.
De grondstoffen voorhet samenstellen vanhet varkensvoer zijn duidelijk anders dan inNederland. Gerst (meerdan 50%) vormt debelangrijkste grondstof, terwijlverder veelal tarwe enwit vismeel
gebruikt wo-cden.De laatste jaren vindt erechter duidelijk eenvervanging plaats vanhet vismeel door sojaschroot enworden ergeleidelijkmeerbijprodukten (tarwegries) indemengsels opgenomen. In
verband met debacon-mesterijwordtvrijwel uitsluitend volgens de
ARC-norm gevoerd.
Door zijn geïsoleerde liggingheeftGroot-Brittannië minder last
gehad van uitbraken als ziektevanAujeszky enT..G.E.
Tijdens onsbezoek bleek datmen drukbezig wasmet deherziening
van deA.R.C.-tabel. Vooral t.a.v.deaminozuurnormen leken ernogal watveranderingen te zullen optreden.
Overhet algemeenbleek men inGroot-Brittannië nietmet uniforme
tabellen tewerken zoals dat inNederland gebeurt, (éénveevoedertabel, één aminozuurtabel).
Ook nu-werd duidelijk dathet lenenvan PhDproefschriften erg
moeilijk is.Eenmedewerker van Rowett gaf ons deverzekering dat
door aanschrijven vanhet volgende adres dekans omhet proefschrift
tekunnen lenenaanzienlijk groter zouzijn:
Het adres luidt:National Lending Library, Boston Spa,Wetherby,
Yorkhire LS 237 BQ.
Wijhebben de indruk dat deze studiereis duidelijk aanhet doel
heeftbeantwoord. Er zijnwaardevolle contacten gelegd, die naar
wijhopen gecontinueerd zullenworden.
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Bezoeken:
Bezoek aanprofo R.H.C. Penny ophetproefbedrijf van the Royal
Veterinary College (University ofLondon) te Hatfield.
Penny isprof, inClinicalVeterinaryMedicine. (Department ofMedicine).
Dehoofdproblemen voor zijn instituut zijn:
- atrophische rhinitis.
- ziekte vanAujeszky.
-vlekziekte
- vruchtbaarheidsproblemen bij de zeugen.
Verderwordt vrij veel aandachtbesteed aanhet
oor- en staartbijtenbijvarkens.
Hetbleek, dat Penny veel contactheeftmet depraktijk, gezien het
regelmatig bezoeken vanpraktijkbedrijven enhethouden van lezingen voorboeren.
Beengebrekenhebben inEngeland niet zo'nhoge prioriteit van onderzoek als inNederland. Penny isechter al vanaf+ 1960betrokken bij
hetbeengebrekenonderzoek. Hijmaakte t.a.v. legweakness klinisch
onderscheid ineen4 talvormen:
a)het overkoot staan van devoorpoten,b)bokbenigheid,c) doorgezakte carpus engespleten tenen,welkevorm eigenlijk alleen bij de
Wessexvoorkomt, en d) de zwaaiende achterhand.Apophysiolysis en
afwijkingen aande tuber'isschii vielen volgenshem niet onder leg
weakness (LW).Wordt op 80kg geen LWgeconstateerd, dan zullen latereafwijkingen niet onder LWvallen.
Ookhijwasvanmening dathetprobleem zeer complex is,enverwachtte dathetprobleem niet opgelost zouworden.
Hijhechtte veelwaarde aanbeweging ennoemde inditverband het
onderzoek van Peo etal.
Verder washethem opgevallen, dat in een zeer recent Iers onderzoek
bijvarkens Ca enPgehaltes inhetbloed werden gevonden van resp.
+ 11mg/100ml en 10-12mg/100mlf terwijl inhetalgemeen wordtaangenomen, datdeze + 11 resp. 5à 6moeten zijn.Zijn vraag was,wat
xsnu normaal;
Ditgeldt eveneens voor debeanstanden.
Eenaspect datvolgenshem vooral isverwaarloosd, isde aandacht
voor deklauwen ende invloed van de vloeren opklauwbeschadigingen.
Inditverband noemdehijhetpas gestarte onderzoek van Bob Fritsehen inCoinpton.
Ook inPenny's onderzoek werd geen verband aangetoond tussen het
klinischebeeld van leg weakness enhet pathologisch anatomische beeld.

Bezoek National Institute for Research inDairying, Reading.
Algemeen.
Na ontvangst door dr. Partridgemaakten we eerst een rondgang
overlietvarkensbedrijf. In1975iser eennieuwgebouwgereedgekomen voor 50zeugen.Dit iseengesloten eenheid, die allebiggen voor
de andere eenheden sal leveren.
Debestaande varkensstapel wordthiermee vervangen door LargeWhite
en "Cotswold" (eenhybridevarkenmet als uitgangs rassen Landrace
enLarge White). Beide lijnen zullen zoveelmogelijk naast elkaar
inproeven worden ingezet.Eennieuwe stalvoormestvarkens, waar
gedeeltelijk individuele engroepsvoedering mogelijk is,zoubinnenkort ingebruik worden genomen, zodat de sterk verouderde stalkan
worden vervangen. Echt fokzeugenonderzoek werd nietverricht. Het
proefvoerwordt inde eigenmengerijgemaakt.
Verder werd de opstelling bekeken voorhet produceren«van lucernesap.
Er is inhet instituut een specialebibliotheek voorhet varkensonderzoek. Er iseen index opnaam van deauteur en op onderwerp. Wij
zijnhiervoor nog eendag teruggekomen om de literatuuropgaven omtrentpelleteren, water, vet invarkensvoer, diarree enN.P.N, door
tenemen.
,Hierondervolgen debelangrijkste indrukkenvan gesprekkenmetenkelemedewerkers:
Dr. I.G.Partridge.
Dr. Partridge (thesis 1976 over de resorptie vanmineralen op
diverse plaatsenvanhetmaagdarmkanaal vanhet varken) werkte evenals dr. Lowmetgefistuleerdevarkens,daar tot--nutoegeenbevredigde indicatoren voorhanden zijn.Erwaren re-entrant fistels aangebracht vlak na de uitgang van de lever enpancreas inhet duodenum, nahet jejunum en inhet ileum. De meettechniek^is ongeveer
gelijk aan die welke ook Tamminga gebruikt.De ileuminhoudwerd met
een isotonische oplossing verdund en teruggegoten, daar uit literatuur gebleken was,dat dit de flowaaietzouveranderen. Perwaarneming werden 6dieren gebruikt.Alsvergelijking dienden 6varkeais
die geen fistelshadden. In zijnproeven werd eenpraktijk rantsoen,
een synthetisch rantsoen en een tussen rantsoen gebruikt.Hetbleek,
dathet soort rantsoenbijzonder veel invloedhad op deplaats van
resorptie van diversemineralen (Ca,P,Mg, Na,K, Zn, Cu) in'het
maagdarmkanaal» Verder was ereenduidelijk negatieve correlatie
tussenhet gehalte aan ruwe celstof indevorm van cellulose en de
resorptie van allebepaaldemineralen.
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Het onderzoek van P a r t r i d g e was "bijzonder i n t e r e s s a n t , en gaf aan2B -iding t o t een zeer geanimeerd gesprek.
D r . AoG. Low.

Dr.Low (thesis1974:Observations onthedigestionofproteinsbythegrowingpig)heeftdelaatstejarenzeerveelonderzoek
verrichtnaardeeiwit-enarainozuurverteerbaarheidvaneennormaal
praktijkmengsel (6%re)eneensynthetischmengsel (3%re)opdiverseplaatseninhetmaagdarmkanaal.Alshulpmiddelenhierbijgebruiktehijre-entrantfistels inhetduodenum,jejunumenileum,entevensvoerdehijbalansproevenuitmetniet-gefistuleerdedieren.
Aminozuur-enureumbepalingeninhetbloed (monstersgenomen3uur
nahetvoeren)completeerdenhetgeheel.Inzijnproefschriftstaan
deonderzoekresultatenvermeld,verkregenmetfistelsaanheteind
vanjejunumeninhetileum.Dezeresultaten+deaanvullendegegevens (duodenum+ faeces)zullenbinnenkort inverschillendeafleveringenvanhetBr.J.ofNutritiongepubliceerdworden.
DittypeonderzoekvertoontzeerveelovereenkomstmetdatvanZebrowska uitPolen,waarLowookenigetijdisgeweestomdemethodenbeteropelkaaraftestemmen.
UithetonderzoekvanLowbleek,datderolvandedikkedarm inverteringenabsorptievanNzeerbeperktwas.Tussenhetpraktijkmengselenhetsynthetischrantsoenblekenbelangrijkeverschillente
bestaan2voorwatbetreftdeplaatsenmatevanverteringvanNen
aminozuren.
Uitvoerighebbenwegesprokenoverdewaardevanplasma-aminozuurbepalingenalsmaatvoordeeiwitkwaliteitvanhetvoerendeaminozuurvoorzieningvanhetvarken.Asparaginezuur englutaminezuur
blekenlaaginconcentratietezijn,mogelijkalsgevolgvantransaminatiesindewandvandedarm.Hethistidinegehaltewaseveneenslaagenditaminozuurwerdookzeersnelverteerd,hetgeenin
overeenstemming lijkttezijnmetderesultatenvandr.M.F.Fuller
uitAberdeen» dieaanwijzingenheeft,dathistidinenalysineen
threonine indeBritsegerst-rantsoenenhet3 e limiterendeaminozuur
is.Overigenszijn er voorwatdevvolgordevanverteerbaarheidvan
deaminozuren indedunnedarmbetreft,zoalsbepaalddoorLow,vrij
groteverschillenmetdievanBuraczewskauitPolen.
Momenteelwerdeenproefuitgevoerdmetvarkensopeeneiwitloos
rantsoenterbepalingvsuideendogeneN~enaminozuuruitscheiding.
Ookwordenhierbijureumbepalingen inhetbloeduitgevoerd.
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Ineen eerdere proefvond Low, dat deafscheiding vanpepsine en
chymotrysine op een eiwitloos rantsoen normaal doorging.
Ineenproefmet synthetische mengsels (caséineals eiwitbron) bleek
het regehalte in.de vorm van cellulose (3en 9%) geen invloed te
hebben opdeverteerbaarheid van eiwit enaminozuren.
Veelbelanstelling legde Lowaan dedag voor deproeven die in
"Hoorn" zijn enworden uitgevoerd m.b.t.de invloed van de aard van
het rantsoen (verteringscoëfficientvanhet reenhet re gehalte)
opdeverteerbaarheid van de aminozuren,met name lysine.
Ookhet aandeelvanhetbacterie-eiwit inhet faeces-eiwitkwam in
ditverband ter sprake.Volgens Low isditbij normale rantsoenen
zeer groot.Tevens noemdehij een onderzoek inAberdeen, waarbij op
grond vanDAPA-bepalingen eencij<fervan195%gevonden werd.
De aminozuuranalyse en demoeilijkheden, diehierbijkunnen optreden
m.b.t. dedestructie vanbepaalde aminozuren tijdens de hydrolyse
kwamen ook aan de orde. Inditverbandmaakten wij Lowattent op
hetproefschrift van dr. P. Slump (CIVO),dathandelt over dezematerie. Overigensbleek ditproefschrift ook opandere instellingen,
die webezochthebben, nietbekend tezijn.
Het gesprek met Lowwasbijzonder interessant enplezierig en zal
ongetwijfeld debasis zijn geweestvoor eenbijzonder goed contact
inde toekomst.
I.E. Sambrook.
Ommeer tev/etentekomen omtrent de invloed van Cu opde
werking van de leverhadrnen tn'kelevarkens uitgerustmet een
"bile duct ligation".Naveel aanloopmoeilijkheden hadmen nu een
varken van+_SO'kg,datal op eengewichtvan 20kg geopereerdwas.
Sambrook had de indruk, datdeproduktievan gal continu is.Bij40
kg lichaamsgewicht werd + lh litergalgeproduceerd. De gal bestond
uit +_4 %ds,waarvan + 25%as.Wanneer voldoende gegevens omtrent de
galblaas verzameld zijn,v/ilmen pancreas ligation toepassen.
Dr. JYLJ.Nesport.
Dr. Newporthield zichbezigmet de aspecten t.a.v.het spenen op 2dagen.
Metbiggen werden proeven genomen tot de 28e dag.Hetvoer werd elk
uur invloeibare vorm verstrekt, hetgeen geregeld werd door een tijdklok. Dehoeveelheid was afgestemd op eenbepaald voederschema. De
balansproef omvattemeestal eenhoofdperiode van4 dagen.
Verschillende vet-, eiwit- enkoolhydraatbronnen en -hoeveelheden
-werden indezeproeven vergeleken. Na 28 dagen werden de dierenge-
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slachten opchemische samenstelling geanalyseerd.
Een ander aspect, nl. diarree bij"biggenwerdbestudeerd in samenv/erkingmet dr. Barrowvanhet Central Vet.Lab. te Weybridge. Er
werd vooral gelet op demicroflora inhetmaagdarmkanaal, terwijl
nauwelijks aandachtwerd geschonken aan de factor voeding.Hetverloopvanhet aantalE^eolibacteriënbij (gezonde)biggen van 2 tot
10 dagen oud isweergegeven ingrafiek .1.
grafiek 1:Verloop vanhet aantalErcolibacteriën inhetmaagdarmkanaalvan gespeende enzogendebiggen van 2-10 dagen.
aantal/ml
,7
10

.10"
.10i:dagen
Bij gespeendebiggen, die diarreehadden, washet aantalE-coli bacteriënhetzelfde alsbij degespeende gezondebiggen.
Het effectvan antibiotica opdehoeveelheid E~coli iszeerwisselend«
Het isnog erg onduidelijk ofer Rota-virussenbij de diarree van
varkensbetrokken zijn.
Enkele andere inonderzoek zijnde onderwerpen:
Lucerne perssap:
Enkele problemenbijhetgebruikvan lucernesap zijn o.a.:
devariërendekwaliteit,de niet constante aanvoer,het electrolyten overschot enhet conserveren vanhet sap.
Eenhittebehandeling (85 Cgedurende enkele seconden) vanhet pas
gewonnen sap isnoodzakelijk om afbraak van eiwit enkoolhydraten:
door plant-enzymen tevoorkomen. Binnen4 uurkan anders 11%van het
eiwit afgebroken worden, waarbij ook essentiëleaminozuren verloren
gaan. Verder zijn conserveringsmiddelen noodzakelijk omhet sapgedurende enkelemaanden tekunnenbewaren. Evenals single-cell protein
bevat lucerne,perssap vrij weinig S-houdende aminozuren.
•Single-ce11protein:
Invoederproeven werd dewaarde vanhet eiwitvanhet I.C.I.
procédé (Pseudomonasmethylotropa, gekweekt opuitHoordzee-gas
gewonnen methanol) getest.Vervanging van viseiwit door I.'G.I.-eiwit

bleekgeennadeligegevolgentehebben.Denucle'inezurenblekenniet
alsN-brondoorhetvarkenbenutteworden.
Verderwordtdewaardeonderzochtvanhetsingle-cellproteinPekilo
uitFinland,eenschimmelrayceliura,bereiddoor fermentatievanhoutpulpafval.

Bezoek Institute ofAnimal Physiology Babraham, Cambridge.
Algemeen.
Op "Babraham" werden weverwelkomd door prof.Mount (hoofd,
Department of applied biology), die een uiteenzetting gaf van dealgemene opzet van hetinstituuten dewerkgebieden van enkele medewerkers. Hij ging nogal diep in ophetwelzijn van de dieren inde
intensieve veehouderij. Ophet instituutwordtvrij veel fundamenteel
onderzoek verricht,waarbij zeer nauwwordt samengewerkt tussen
biophysici enbiochemici.
Bij onsbezoek aanhetvarkensbedrijf (R.W.Ash)bleek dater in
de zeugenafdeling zeer goede resultaten werdenbehaald. Ditwas o.a.
te danken aan degoede leiding,hetregistreren van allebijzonderheden van de zeug,ontsmetting, zeer goedeklimaatsregeling in alle
varkensstallen en veel controle opbronstbij zeugen.Debiggenwerden gespeend op 7weken. Het aantal worpen per jaarv/as2,3 metgemiddeld ü'I,5levendebiggen perworp.
Ommogelijke interacties tussen toegevoegdkoper en antibiotica met
de proefbehandelingbij demestvarkensproevenuit te sluiten en om
geen Cu-vergiftigingbij de schapen enkoeien teriskeren werd geen
Cu of antibioticum aanhet varkensvoer toegevoegd.
Het voer voor jongebiggenbevatte wel Cuenantibiotica om de reden
daterbij de plaatselijke leverancier geen Cu-en antibioticavrije
premix voor jongebiggen tekrijgenwas.
Hieronder volgen debelangrijkste indrukken van gesprekken metenkelemedewerkers:
Dr. D.B. Stephens. (Department of applied biology)
Dr. Stephens hield zich vooralbezig methe.tgedragsonderzoek
bijvarkens.
Inzijn proeven werd vaak wel eenwijziging vanhet gedrag van het
dier geconstateerd, zonder dathet corticosteroldengehalte inhet
bloed (gemetenm.b.v.intraveneuze catheters)veel veranderde.
Ook de regulering van devoeropname bij varkens en geiten behoort
tothet onderzoekterreinvan dr. Stephens.Zo deed hij o.a. smaakproevenbij varkens,enproeven m.b.t.de invloed vanglucosetoediening inverschillende delen van hetmaagdarmkanaal op de voeropname.
Wanneer glucose inhet 2 deel van de dunne darmwerd ingebracht,
dan gaf dit geen verandering inde voeropname. Erwerd echter duidelijk minder voer opgenomen alsglucose inhet duodenum werd ingebracht. Dit gold echter niet voor 2-desoxy-D-glucose.

Dr.W.H.Close. (Departmentofappliedbiology)
Dr.Closehieldzichbezigmetdewarmteuitwisselingvanvarkensbijverschillendetemperaturenenvoederniveau's.Totvoorkort
konhijslechtsindividueelgehuisvestediereninzijnproevenopnemen,maaronlangsheefthijookenkeleproevengedaanmet8groepsgehuisvestevarkens.Bij20 Cwarenernauwelijksverschillenin
warmteproduktie tussen individueelengroepsgehuisvestedieren.Er
zoudenbinnenkortproevenstartenmeteengroepvan8varkensbij10C.
Erwasneteenproefafgesloten,waarbijdeN-enenergiebalansbij
beren,borgenenzeugenwasgemeten.Tot60kgwerdgeenverschilin
N-balansgevonden.Deresultatenvan60tot120kgwarennogniet
bekend.
Naafloopvaneenserieproevenwerdenalledierengeslachteneen
helftvanhetkarkasgeanalyseerdeDezeuitkomstenkwamengoedovereenmetdebalansresultaten.Eenopvallendaspectaandeenergie~balansproevenvanClosewasdatdeproefdieren,voordatzeindeproefruimtekwameneerstgedurende14dagenineenhokgeplaatstwerden
datvolkomen identiekwasaandeeigenlijkeproefruimte.
Dr.M.W.Smith (CellBiologyGroup).
Dr.Smithwerkteo.a.aandeopnamevanImmunoglobulinenbij
pasgeborenbiggen.Hetbleek,datonafhankelijkvandedraagtijd
vandebiggen (109-120dagen)nadegeboortevandebiggeneen.afnameplaatsvindt indeopnamevanImmunoglobulinen.Hijprobeerdena
tegaanwaardiestimulusvandaankwam,misschien isereenverband
methetoestrogeengehalte.Ookhadhijgemetendathetcolondeeerste10dagennadegeboorteca.2%cmperuurgroeide.Hijvroeg
zichafhoeditproceszichvoltrokenofditmisschienookinverbandgebrachtkonwordenmetheteerstgenoemdeprobleem.
Dr.D.B.Lindsay (Departmentofbiochemistry)»
Dr.Lindsaybestudeerdedeeiwit-enaminozuren stofwisseling
inhetspierweefsel.Eerstdienthetschaapalsproefdier, inde
hooplatertekunnengaanwerkenmetvarkens.Viadehakwaseencatheter indevenevandebilspierenaangebracht.Bovendienwaseen
catheter indeaderaangebracht,zodatdenettoomzetvandeamino3
zurengemetenkonworden.Doormiddelvan H„0werddeflowgemeten
(SetchellB.P.etal,1972,J.Physiol)hoewelethanolhiervoorook
geschiktis.Ineenexperimentmeteenschaap,datmenopeengegeven
moment lietvastenbleek,datdeconcentratiesvanthreonineenvalineinhetbloeddaalden,maardeconcentratievanglycineduidelijk
steeg.Na3dagenvastenwasereenduidelijkeafnamevandenetto
omzetvandeaminozuren inhetspierweefsel.Ookuitmetingenvan
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het3-methyl-histidinegehalte inhetbloedbleekdatdanweinig
spierweefselraeerwerdafgebroken.Dooreenbepaaldaminozuurte
labellenzoudetotaleomzetdaarvanindespierbepaaldkunnenworden.
R.W.Ash (Departmentofappliedbiology).
DeheerAshrundedehelevarkensafdeling enzorgdeervoor
datdeandereonderzoekersdeproefdierenophetjuistemomentkregen.Vooralhetveleonderzoek t.a.v.pasgeborenbiggenhadertoe
geleiddatdezeugenmetProstaglandineswerdeningespoten,zodat
debiggenaltijdophetjuistemomentgeleverdkondenworden.Het
bleek,datdebehandelingmetProstaglandinesgeeninvloedhadop
zoweldelatereprestatiesvandezeugö.lshetgewichtvandebiggen
op3weken.
Onderzoeknaardeveranderingen inverschillendebestanddelenvan
hetbloedtijdensdepartusleiddetotenkeleinteressanteuitkomsten.
HetCa-gehaltesteeg,terwijlheteiwit-gehalteongeveer25 %daalde.
Deglobuline fractiedaaldemet+60%.Naareenverklaringhiervan
werdgezocht.Erbleekeenzeergoedecorrelatietebestaantussen
heteiwit-enhetureumgehalte inhetbloed.
Verderwerdenveelaspectenbesproken,zoalsdiarreebijbiggen,
voerniveauenfrequentievanvoerenvanzeugen,deinvloedvaninsulineopdeoestrusbijgeltenenhetgewichtvandebiggenvandeze
zeugen,deopnameaanstrodoordezeugenheteffectvanstroop
zeugenbiggen.

-11BezoekUniversityofNottingham, SchoolofAgriculture,Sutton
Bonington.
Bijafwezigheidvanprof.Lewis,endr.ColewerdenwijontvangendoordeheerS.J.Taylor, dievolgendjaarzijnPhDthesis
hooptafteronden.Aangeziendr.Coleenzijnmedewerkermr.M.A.
Varleynietaanwezigwaren,kondendiverseaspectenvandevoeding
enhouderijvanzeugen (behalvehetonderdeelaminozuren)nietaan
deordekomen.
S.J.Taylor, diehetaminozurenwerkvandr.A.J.Taylorvoortzet,
lietonsdediversegebouwenvandevarkensafdeling zien.Het
instituutbeschiktovereeneigenmengerij,metdemogelijkheidtot
pelleteren,entevensovereeneigenslachthuis.S.J.Taylor toonde
onseengroepvarkens,waarmeeeenvoederproefwerduitgevoerd inhet
kadervandevaststellingvandebehoefteaanisoleucineendehiermee
samenhangendeinteractietussenleucineenisoleucine.Devarkens
werdengroepsgewijzegehuisvestenlxperdagindividueelgevoerd
(gedurendeeenperiodevantweeuurtoegangtothetbrijvoer,eventuele
voerrestenwerdengedroogd).Dezevoedermethoderiepbijonst.a.v.
denetheid (morsenineensmerigevreetruimte)enigevraagtekensop.
Verderzagenwedevrijoudezeugenstallen,waarColeenVarleyde
onlangs in"AnimalProduction"gepubliceerdeproevenm.b.t.deinvloed
vanhetvoederniveautijdensdelactatieenhetintervaltussenspenen
endekkenenvandelactatielengte opdeprestatievandezeug,hebben
uitgevoerd.Ookiserenigonderzoekverrichtm.b.t.defactoren,die
vanbelangzijnvoorhettijdstipvanoptredenvandeeerstebronst
bijgelten.Hetopjongeleeftijdincontactbrengenvandegelten
metdebeer,nazeeerstgeïsoleerdvanberentehebbenopgefokt,en
hetafentoeherhalenvanditcontact (metandereberen)kondit
tijdstipvanoptredenvaneerstebronstterugbrengentot130-160
dagen.Erkongeenvoereffectwordenaangetoond,welwasereenbeereffect,indiezindatgeltenafstammendvanbepaaldebereneerderin
bronstkwamendangeltenvanandereberen.
Allemestvarkensenzeugenophetinstituutwordenlxperdaggevoerd.
Hierondervolgendebelangrijkste indrukkenvangesprekkenmetenkele
medewerkers:
S.J.Taylor:
ZoalsvermeldzetS.J.Taylorhetwerkvandr.A.J.Taylor (thesis
1975)voort.Ditbetrefthetvaststellenvandebehoeftevanvarkens
aanverschillende aminozuren.Hetonderzoekwordtuitgevoerd
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via voederproevenmet varkens inhet gewichtstrajectvan 25-55kg,
enbepalingen van degehaltes aan aminozuren enureum inhet bloed.
Balans- enverteringsproeven worden t.b.v.dit onderzoek niet uitgevoerd. Vroeger onderzoek toonde aan, dateen rantsoenmet 14,5%re
engedeeltelijk aangevuld met synthetische lysine tot 0,95%gelijkwaardig was aan een rantsoenmet 17,5%re eneen lysine gehalte van
0,95% (zonder aanvulling). Beide rantsoenenbevatten gerst en een
zelfde verhouding soja-vismeel (2:1). De extrahoeveelheid eiwit
had dus alleen tottaakhet eerst limiterende aminozuur lysine op
een voldoende niveau tebrengen. Bij een re%<14,5 (meteen lysine
gehalte van 0,95%)werd een 2

aminozuur limiterend. Omvast te

stellen welk aminozuur ditwas,werd eenbasisrantsoen met 12,5%re
en een lysine gehalte van 0,95%met combinaties van verschillende
synthetische aminozuren nl. isoleucine,methionine, threonine en
tryptophaan aangevuld tot ietsbovenhet niveau van de betreffende
aminozuren inhet rantsoenmet 14,5%re (steeds éénaminozuur ontbrekend, waardoor 4 rantsoenen ontstonden, 8dieren perbehandeling).
de
B13 de gegeven rantsoensamenstelling bleek threoninehet 2 limiterende aminozuur te zijn,maarmethionine v/astoch ook nodig voor
een optimale karkaskwaliteit.
Ineenproefmet 12,5%re, 0/95%lysine en 0,55%methionine + cystine
enmet oplopende gehaltes threonine, (vanaf0,48%)werd gevonden dat
er na o,56%threonine inhet luchtdroge voergeenverbetering in
groei etc.meer optrad.Het ureurngehalte inbloedmonsters genomen
bij eengewichtvan+,40kg,4 uurnahetvoeren,washiermee in
overeenstemming, nl.het laagstbij 0,52-0,56%threonine.Het threonine gehalte inhetbloed steeg i.t.t. deverwachting lineairmet
stijgendehoeveelheden threonine inhet rantsoen. Overigenswaren,
evenals indeproeven van Low inReading, degehaltes aan asparaginezuur enhistidine inhetbloed erg laag en dievan alanine erghoog.
Glutaminezuurgaf een gemiddelde waarde te zien.Debehoefte aan
methionine + cystine (vaakbeschouwd als 2 limiterend na lysine)
werd op overeenkomstige wijzevastgesteld op+ 0,45% in luchtdroog
voer,hetgeen nogalwat lager isdan deARC norm van 0,5-0,6% (1967).
Opgemerktmoetworden, dat allebehoeftecijfersgelden voor de typisch Britse rantsoenen (+7 0 %gerst,verder o.a. soja en vismeel).
Het gisteiwit "Toprena", dat ookwel.inproefrantsoenenwordt opgenomen,heeft ongeveer eenzelfde aminozuursamenstel!ing als sojaschroot,behalve methionine en cystine,die iets lager liggen en
threonine, dat ietshoger ligt.Toevoeging aan dit gisteiwit
van synthetisch methionine en cystine, die altijd
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plaats vond, wordt op grond van denieuwebehoefteschatting niet
meer nodig geacht.
Momenteel wordt onderzoek verrichtnaar de interactie tussen isoleucine en .Ieucine inhetkadervan devaststelling van de isoleucine
behoefte. Hoge gehaltes leucine inhet rantsoen veroorzaken inhet
dier een afbraak van'isoleucine. Getracht wordt degevolgen hiervan
voor debehoefte aan isoleucine tebepalen ineenproef,waarin div
verse rantsoenen,bevattende combinaties vanhoge en lage gehaltes
aan zowel isoleucine als leucine,wordenbeproefd. Voorlopige cijfers
wijzen op eenbehoefte van 0,4-0,5%isoleucine inhet rantsoen.
Overhet algemeenbeschouwtmen inNottingham debepaling van het
ureumgehalte inhetbloed als eenveelbetere parameter voor de aminozuurvoorziening vanhetmestvarken danbepaling van deplasma-aminozuren.
R.Wilkinson.
Wilkinson zethet werkvoort vanDr.M.A. Sohail (thesis1974,
Amino acid nutrition ofthebreeding sow).
In tegenstelling totTaylor (mestvarkens)heeftWilkinson goede
ervaringenmet debepaling vanplasma-aminozuren bij (drachtige en
lacterende) zeugen als indicatorvoor deaminozurenbehoefte (even
goed als deureumbepaling inhetbloed). De lysinebehoefte van de
drachtige zeug (1,8kg voerper dag) werd vastgesteld op 0,64% (in
de droge stof) of 10g/dag endie van de lacterende zeug (4,5kg
voer per dag) op 0,97% (inde droge stof) of38,4 g/dag.
De criteria, welkeWilkinsonmomenteel aanlegtvoorhetbepalen van
de aminozuurbehoefte, zijn:plasma ureum-, plasma aminozuren- en
urine ureumwaarden en tevensmelkeiwitgehaltes.
Inde toekomst gaathij alleen*met lacterende zeugenwerken, en wil
hij, netalsTaylorbij demestvarkens doet, deaminozurenbehoefte
van lacterende zeugen endevolgorde van limiterende aminozuren
vaststellen.
Wiseman.
Een zeervlot gesprekhebbenwekunnen voerenmet deheer
Wiseman} diebijhet voederwaarde onderzoek betrokken is.
Veelal voerthij zijnproeven uit indevorm van een latijnsvierkant (bv.6dieren—ï>3x3x2).Devoorperiode bestaat uit7 dagen
inhet grondhok en4 dagen opdebalanskooien. Vervolgens wordt êên-.
malig eenmerkstof aanhet voer toegevoegd, waarna,bij verschijning
ervan indemest, dehoofdperiode (verzamelen van demest) aanvangt,,
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Na7dagenwordtopnieuwmerkstofaanhetvoertoegevoegd,waarna
bijverschijnenervan indemest,dehoofdperiodewordtbeëindigd.
Aangezien zoweldeDEalsMEvanhetvoerwordtvastgesteld, ishet
opvangenvandeurinenoodzakelijk.Deervaringenmetborgenwaren
opditpuntnietgunstig,redenwaarommenzeugenisgaangebruiken,
bijv/ieviadeurethraeencatheterwordtaangebrachttotindeuri-neblaas.Viaeenventielaanhetuiteindevandecatheterkaneenbepaaldsegmentvandecatheterbinnendeurineblaasopgeblazenworden,
hetgeendecatheteropzijnplaatshoudtenlekkagevoorkomt.
Hetinbrengenvandecathetervraagtdenodigevoorzichtigheidengeoefendheidenmoetbijvoorkeurdirectnaeenurinelozinggebeuren.
HetgebruikvandezecathetersbijzeugenisovergenomenvanhetRo~
wettResearch Institute,Bucksburn,Aberdeen (zieookverslag"Rowett"
Behalveeenschoneopvangvandeurineenduseenuitstekendescheidingtussenmestenurineiseennevenvoordeelvandezemethodede
gestadigeuitscheidingvanurine,waardoordehoofdperiode zondereen
enkelbezwaar opvastetijdstippengestartenbeëindigdkanworden.
T.a.v.detechnischeuitvoeringvanbalansproevenwerdverdergesprokenoverdeconservering (metH?SO.)enverwerkingvandemest (per
dagwegen,mengmonstersmaken). Ookkwamendeanalysesinvoer,mest
enurinetersprake.Opditpuntblijkennauwelijksessentiëleverschillentussen "Nottingham" en"Hoorn"tebestaan.Ookzijtrachten
bv.derc-bepalingtevervangendoorbepalingenvandebetreffende
componenten.
VeelbelangstellinghadWisemanvoorde "Hoornse"schattingvande
voederwaarde uitdechemischesamenstelling (m.b.v.multipeleregressieberekeningen)voordeverschillendegranenenhunnevenprodukten.
OmtrentdesamenhangtussenDEenME,endeschattingvanDEenME
uitdechemischeanalyseen/ofverteerbarebestanddelen,uitgevoerd
inNottingham,zijnvorigjaartweepublikatiesverschenen,nl.van
D.J.Morgan,D.J.A.ColeenD.Lewis inJ.Agr.Sei,Camb.1975,84,
7-17 en19-27:EnergyvaluesinpignutritionIandII.
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Bezoek aanThe Edinburgh School ofAgriculture.
Algemeen.
Metprof. F.W.H. Elsley voerdenwij een inleidend gesprek omtrent de opzet enwerkwijze van deSchool ofAgriculture, en de werkgebieden van zijnmedewerkers.The School ofAgriculture bestaat uit
een "University-component" en een "College-component".
De eerstebestaatuit 5afdelingen, nl. "AnimalDivision",met als
hoofd prof.Elsley, "Crop Division", "Microbiology Division", "ExtensionDivision" en "Veterinary Division".
Aanhet "College ofAgriculture" kanmen een 3-jarigecursus volgen
en de studie afrondenmet een "high national diploma".Vertaling van
de onderzoekresultaten naar depraktijk endevoorlichting zijn ook
ondergebracht bij de "School ofAgriculture".
Het onderzoek van dr. R.H.F.Hunter endr.D. Fraser, die tijdens ons
bezoek nietaanwezig waren,kwam inhetgesprekmetprof.Elsley even
aan de orde.Dr.Hunter's werk ligt ophetgebied van devoortplanting, zowelwathetvrouwelijke alshetmannelijke dierbetreft. (Op
fysiologische gronden ontraadthij spenenvóór 18 dagen). Dr. Fraser
werkt aanhetgedragsonderzoek bij zeugen enbiggen.Hij publiceerde
o.a. over "the teat order'of suckling pigs" en "effect of strawon
thebehaviour of sows intether-stalls".
Ookkwamhetwerk van Dr.McDonald omtrent dekoolhydraatstofwisseling englycogeen reservesbij depasgeborenbig.ter sprake.
Eenbelangrijke zaak vond prof.Elsleyverderhet gebruik vanprostate
glandmen bij fokzeugen. Vanaf de 3.11 dagvan de dracht zijn deze
volgens Elsley zonderbezwaar toe te passen.
Hieronder volgen debelangrijkste indrukken van gesprekkenmet enkele
medewerkers;
Dr. C.T.Whittemore.
Na eenproefschrift over "the availability ofCa and P in the
ratand thepig" tehebben geschreven (1970) isdr. Whittemore van
hetmineralenonderzoek afgestapt enhoudt zichnu o.a.bezigmet het
opstellen van wiskundige modellenm.b.t. de richting en efficiency
van de omzetting van energie eneiwit uithet voer in lichaamsveten
-eiwit.
Ineenbijzonder interessant gesprek kwamen diverse aspecten vanhet.
mineralenonderzoek ter sprake, zoals debenutting van anorganisch P
envan fytaat-P, de endogene P-uitscheiding (Whittemorekvrarametverrassendhoge waarden),, de eventuele relatie P-gehalte voer-"leg weak-
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ness" ("rubbish"!)enhetuitdrukkenvandeP-behoefte alspercentage
vanhetvoer.VolgensWhittemore dientdeP-behoefte gezientev/orden
inrelatietotdeN--retentieenookalszodaniguitgedruktteworden,
(bv.afhankelijk stellenvandevetvrijelichaamsaanzet).
Ookwerderenigonderzoekgedaannaarderelatieeiwitvoorzieningen
hetoptredenvancompensatoiregroei.Varkensvan+_40kg,diegedurendeenigetijdopeenrantsoenmet 2%rehaddengestaanenvervolgenseenrantsoenmet15%rekregen,hadden ietshogereN-retentiecijfersdanvarkens,diedoorlopendopeenrantsoenmet15%rehadden
gestaan.Indeze (oriënterende)studentenproefwarenverder nograntsoenenmet7,5%en30%reopgenomen.Binnenkortzaldeproefherhaald
worden.
T.a.v.deeiwitaanzetbijvarkensdeedWhittemoredeuitspraak,dat
varkensvan20-25kgdepotentiehebbenomevenveeleiwitaantezettenalsvarkensvanbv.50kg,dusinprincipealdemaximalehoeveelheideiwitaankunnenzetten.Hetgroteprobleemhierbijzouechter
zijnhetvoerzodaniggeconcentreerd temaken,datdezemaximaleeiwitaanzetmogelijkwordtzonderdatzichopnamemoeilijkhedenenverteringsstoornissenvoordoen.
Tijdenshetgesprek onderstreepteWhittemorediversekerenhetgrote
voordeelvaneenchemischeanalysevanhetgehelekarkasvanhet
proefdier (dusinclusiefvitaleorganen,zoalslever,harted.)bovendeanatomischedissectievanhetgehelekarkasofeendeelervan.
Het eindprodukt,verkregentengevolgevaneenzekereproeffactor,
moetmetevennauwkeurigemethodenopzijnwaardev/ordengeschatals
diewaarmeemendeproeffactorheeftgewaardeerd.
Vertalingnaardepraktijkdientpasineenlaterstadiumtegeschieden.
Dr.D.G.Peers.
Dr.Peersbesteedthetgrootstedeelvanzijntijdaanvoorlichtingm.b.t.voerkostenenrantsoensamenstellingen, endoetverder
onderzoekophetgebiedvandevoederwaardevandiverseprodukten.
Erwordenookanalysesgedaaninmonstershooi,silageenkrachtvoer,
diedoorboereningezondenwordenwanneerzichproblemenvoordoen.
Zonodigwordtgetrachtophetbedrijfzelfdeoorzaakvandemoeilijkhedenoptesporen.SomswerdenvitamineE-tekorten geconstateerd
(doorhetvoerenvange'ênslieerdegranen)enookkwamhetvoordat
devitamineA-voorzieningvanzeugentewensenoverliet.Gesproken
werdoverdeinvloedvanzowelzeerhogealslagevitamineAgehaltes
inhetzeugenvoeropdebotvormingbijzowelzeugenalsbiggen.
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T.b*v.het voederwaarde._onderzoekheeft Peers debeschikking over
diversebalanskooienvoor zeugen enmestvarkens.
Het voederwaarde onderzoek richtzich zowel op traditionele als nieuwe
Produkten. Zo zijn recentelijkbijprodukten van de destilleerderijen
opvoederwaarde onderzocht.Hetproduktwerd niet gedroogd (tekostbaar),maarviamechanischemethoden iets ingedikt tot een ds-gehalte
van + 15%,zodathet geschiktwas voormechanischebrijvoedering,welk
systeem inGroot-Brittanie momenteelveelwordt toegepast. Deverteringseoëffieientvanhet ruweiwit (60-70)was echter enigszins teleurstellend.
Peersmaakte t.b.v.hetvoederwaarde-onderzoekgebruik van deregressievergelijkingen (DE)vanMorgan (Nottingham).
Veelbelangstelling had Peersvoor deverteringscoëfficientenvan
diverse grondstoffen die indeNederlandseveevoedertabel vermeld
staan èn deberekening van devoederwaarde uitde chemische samenstelling m.b.v. multipele regressieberekeningen.
Bijhet onderzoek m.b.t.dewaardering van "I.C.I, protein"bleek dat
denucleinezuren welverteerdmaar nauwelijksbenutwerden. Inde toekomst zalmeer aandacht aandenucleinezuren worden geschonken. Tevens
zalenig onderzoek worden gedaannaar demogelijkheden van rauwe (onbewerkte) gist inde varkensvoeding.
Dr. J.P.F. D'Mello.
Met dr.D'Mello sprakenwe over de lysinebehoeftevan lacterende zeugen.Deze werd vastgesteld op 0,59%inhetvoer of 34 g/dag.
Criteria hierbijwaren deN-retentie, ureum gehaltes inhetbloed,
demelkproduktievan de zeug en degroeivan debiggen.Ookkwam de
waarde van debepaling van plasma-aminozuren als criterium voor de
eiwitwaardering en/of -voorziening aan deorde.
Tegenhet eind van 1976zal inthe British Journal ofNutrition een
artikelverschijnen van D'Mello and Peers omtrent devergelijking van
"I.C.I. Protein" enwitvismeel.Hierin zal o.a. geschreven worden
over debenutting van nucleinezuren (alleenpurine werd enigszinsbenut) en de uitscheiding vanmetabolisch faecaal aminozuren (lysine:
0,48 g/kg ds opname,welk cijfer goed aansluitbij datvanDammers,
die 0,54vond).
Zeer interessant vond D'Mello de.resultaten van deproeven vanhet
I W O , CIVO en IPS omtrent devergelijking verteerbaarheid re—»&verteerbaarheid aminozuren,met name lysinebij afnemende re-verteerbaarheide
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G.M.Hillyer.
Hillyerwasinhoofdzaakbezigmeteen"long-term development
project",waarbijongeveer3500zeugenmetdebijbehorendebiggenop
14bedrijvenbetrokkenzijn.Degroottevandebedrijven looptuiteenvan50-600zeugen (InGroot-Brittanniegemiddeld30zeugenper
bedrijf).Deprestatiesvandezeugenwordenbijgehoudeneneconomischgeanalyseerd.Menheeftveelaandachtgeschonkenaandeveranderingeninlichaamsgewichtvanzeugeninrelatietothunprestaties
endeinvloedvanverschillende systemenvanbedrijfsvoeringhierop.
Zowordenallegeltengewogenopdedagvandeeerstedekkingen
zeugenopdedagvanspenen.Degeltenwarententijdevandeeerste
dekking (3 oestrus)gemiddeld115kgen220dagenoud.Mitsdebedrijfsvoeringgoedis,gelooftHillyernietineenpositiefeffect
vantoepassingvanflushingvangeltendietijdensde3 oestrusvoor
heteerstgedektworden.B13dekkentajdensde2 oestrusde
zoude
zaakv/eleensietsanderskunnenliggen.
Verderwerdgesproken overdetoepassingvanProstaglandinester
beëindigingvandedracht,watervoorziening vandebiggen (vanafde
eerste dag), tijdstipvanbeschikbaar stellenvan "creep feed" (vande
af4 dag), diarree,stro-opnamedoorzeugen (volgenssommigenwel
tot2kg/dag')enhetvoerschemadatopdebedrijvenwordtgehanteerd.
Zowordttijdensdedrachtafhankelijkvandeconditievandezeug
1,6-2,0-2,4kgverstrekt.Nahetspenenwordtaanallezeugen2,6kg
gegeven,datwordtvoortgezettot5dagennahet'dekken.
Dezeugenworden,behalvetijdensdelactatie,lxperdaggevoerd.
Tijdensdelactatiezougetrachtmoetenworden"zoveelmogelijkvoer
indezeugtekrijgen", (dusliever3xperdagdanlxperdagvoeren).
Hetwasbijzonder interessantmeteenman,diezodichtbijdepraktijkstaat,vangedachtentewisselen.
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Bezoek aan The Rowett Research Institute, Bucksburn,Aberdeen.
Op "the Rowett"hebben we eengedeelte van devarkensafdeling bezichtigd (o.a.,zeugenmet urinaal catheters), de grasextractie-eenheid
en enkele laboratoria. Veelgesprekkenhebben wegevoerd, waarvan
hieronder debelangrijkste indrukken volgen:
Dr. R.H. Smith.
Dr. Smith,

hoofd

Department Protein Biochemistry, was

bezigmet de eiwitsynthese inhet spierweefselbijkonijnen. Dit
proefdier was gekozen, omdathiervan inde literatuurhetmeestbekend was.Voorhetkatabolismevanhet spierweefselwerd N-methylhistidine gebruikt,hoewel de uitkomstenm.b.v. deze stofnietgeheel in
overeenstemming warenmet die van de synthesesnelheid ende netto
groei. Menmaaktebij dit onderzoek ookgebruik vancelcultures.
Eenander onderwerp washetmetabolisme van intramusculair collageen.
De eersteaanloopmoeilijkheden lijken nu overwonnen tezijn.
Synthese-snelheidsmetingenm.b.v. isotopen (proline enhydroxyproline) nemen inditonderzoek eenbelangrijke plaats in.Verder wordt
inditkader ookmet uterusweefsel (voornamelijk van deooi)gewerkt,
daar er tijdens de dracht een snelle collageen vorming optreedt. Er
zijn tweeverklaringen voor de snellegroei:a) devorming van lactaat, enb) de spanning die ophet weefsel wordt uitgeoefend, waardoor eenhogere prolyl-hydroxylase activiteit ontstaat.
Ookwordtaandachtbesteed aanaörta-collageen.
Dr. D. Scott (Department of Physiology).
Dr. Scottbestudeerde de rolvan denieren inhet handhaven
vanhet zuur-base evenwicht, inhetbijzonder de P-homeostasis. Er
werd nagegaanwelke factorenhierop van invloed zijn.Hetbleek, dat
varkens eenveelhogereHCO™~drempelhebben danbijvoorbeeld runderen.
Erwas ook nagegaan wat de invloed wasvan 200meq.NH.Cl inhet voer
opdiversebloedparameters en ofermogelijk ook eenverband te leggenwasmet "legweakness". Inditkader werd ook eengesprek gevoerd
met dr.B.F. Feil
(hoofd
Department Experimental Pathology).
Hij achtte, dat de oorzaakmogelijk gezochtmoest worden inde structuurvanhet spier- enbindweefsel, enniet indievanhetbot.
R.M. Livingstone (Department ofApplied Nutrition)
Livingstone ging na wat de invloed wasvan volumineuze voedermiddelen (voederbieten, aardappelen, rapen ed„) op de doorstroomsnelheid inhetmaagdarmkanaal. Tevens werd nagegaan of verschillende
technische bewerkingen van degenoemde produkten invloed op dedoor-
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stroming envertering uitoefenden.
Er werdengedurende + 3uur monsters uiteen fistel inhet terminale
ileumgenomen, omdat geblekenwas,datwanneer de dieren om 8uur
1

smorgens gevoerd werden, dedoorstroomsnelheid tussen 11

16

en

daar constantwas.Hijgaf een uitvoerige uitleg over devoor-

ennadelen vanhetgebruik vanverschillende types darmfistels engebruik van urinaalcatheters.
Dr. F.D. DeB.Hovell (Department ofApplied Nutrition).
Dr. Hovellbestudeerde vooral de eiwit-en energie voorziening
bij (op)fokzeugen. Zeugen, dievanaf 110kg dehelftvan deA.R.C.norm gevoerdkregen,kwamen niet inoestrus.Uit energie-balansproevenbij 20 en 5 Cbleek dater t.o.v. decontrole dieren geenverschilwas inenergiemetabolisme. Globaalwas er 4%meer energienodig wanneer de temperatuur 1graad lager was.Erwasmeer warmteverliesvia dehuidbij de schraal gevoerde dieren.De verteerbaarheid
"vande dswasbij 5 C lager danbij 20 C,gemiddeld 0,12 eenheid
per 1 C,mogelijk veroorzaakt door eenveranderde darmperistaltiek.
Uitgeperstgras, gevoerd aan zeugen, gaf een ¥C-dsvan 50, terwijl
de grootte vanhet coecum encolonbij deze dieren aanzienlijk toenam.
Verder werden proeven uitgevoerdmet zeugen die + 8 dagen na de
eerstemaal werpen werden geslacht.Bij dit onderzoek kon geen
drachtigheids-anabolisme worden aangetoond.
T.a.v.hetmeest geschikte tijdstip van "earlyweaning" was dr.Hovell demening toegedaan, datdebiggen hetbest of opde eerste dag
bfop een leeftijd van drieweken gespeendkunnen worden, en beslist
niet tussenbeide tijdstippen in.
Dr. RcA.Houseman (Department ofApplied Nutrition).
Dr. Houseman, liet degrasextractie-eenheid zien engafdaarbij zowel eenveevoedkundige als economische analyse vanhetgeheel.
Het uitgeperste graseiwit gaf ineenverhouding 1deelgerst en 3delenvers grassap zelfs ietsbeteremestresultaten dan gerst en vismeel. Bijmestvee gafhet graspulp-residu, op stalgevoerd, betere
mestresultaten dan wanneerhet verse gras op stalwerd gevoerd, hetgeen waarschijnlijk door dehogere opname veroorzaakt werd enmogelijk ook temakenhadmet een eventuele ontsluiting t.g.v. de extractie.
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Dr. V.R. Fowler (Department ofApplied Nutrition).
Inhet verleden werdenN-balansenuitgevoerdmetborgen. Het
bleek datdeuitkomsten van deN-balansen + 20%hoger waren dan die
verkregen via slachtproeven. Hoe vaker de dieren urineerdenhoe groter de afwijking. Sinds eenpaar jaarpastmen urinaal catheters toe
bij zeugen,v/atertoeheeft geleid datde twee uitkomsten nog maar
8 à10%verschillen.
Hijbesprak verderhet onderzoek vanM.F.Fuller omtrent.de aminozurenbehoeftevanvarkens. Ingerstrantsoenen bleek threonine na
de .
•
•.
de
lysinehet 2 limiterend aminozuur te zijn.Als 3 limiterend amizuurkwamen inaanmerking:histidine, isoleucine en tryptophaan. Op
grond van DAPAbepalingen werd gevonden datop normale rantsoenen 95%
vanhet faeces-eiwit uitbacterie-eiwitbestond.
Fowlerhad inzijnproevenbij een stijging van 1%re inhet voer
een daling indeVC-regevonden van 1h%. Naar de invloed vanhet rc%
op de aminozuurverteerbaarheid wasnietgekeken.
Inde toekomst zouwaarschijnlijk meer aandachtbesteedmoeten worden
aan: toevoegen van enzymen aanhetvoer,voedermiddelenvan bacteriële
oorsprong, toxines indevoedermiddelen, technologische behandeling
vanhetvoer en opslagproblemen.

