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Devoorzitter,Prof.Bronsch(Berlijn)opendedetweedaagsebijeenkomst.
Hetdoelvande"Tagung"wasopnieuwdatmenvanelkaarleert.
Prof.Wöhlbierhield eenkorteuiteenzetting overhet25-jarigbestaan
vandevereniging,dieop 16maart 1953werdopgericht.Deoprichter
waseen"Tierzüchter",t.w.WilhelmZorn.Deverenigingwasaanvankelijk
een"ArbeitsgemeinschaftfürTierernährung"enbestond-uit15leden.
In1963bedroeghetaantalleden36.Yanafdat-momentwerdenookbuitenlandersalslidtoegelaten.Thanstelthet"Gesellschaft"ongeveer8Q
leden.
Erwerden26kortereferaten,elkJ5minuten,en3overzichtsreferaten
gepresenteerd.
Deoverzich-tsreferatenvormdenhetzwaartepuntvandeTagung.We
stellendezebijdragenhet:.eerstaandeorde.

Schole,Harischen-Sallmann,Hannover,sprakenoverdewerkingvan
groeibevorderendestoffen.
Dewerkingvaneengroeibevorderende stoflaatzich,slechtsinverbinding
metdegroeiregulatieverstaan.Daardegroeivaneenhogerorganisme
endokriengereguleerdwordt,kaneenveranderingvandegroeisnelheid
slechtsalsveranderingvandeendokrieneregulatiebenaderdworden.
Zo'nveranderingkaninbeginseloptweemanierentotstandkomen:
indirekt,viaeenbeïnvloedingvandedarmflora (beschouwd alseen
externestress-faktor)ofdirekt,door ingrijpen-vandegroetbevorde*rendestofindeendokrieneregulatie.
Eenthanswijdverbreide theorie (Karlson)gaater-vanuitdaterinde
cellenweefselspecifiekereceptorenaanwezig zijn.Dezeeiwitverbindingenbindenzich.selektiefaandehormonenenzorgendatdezezo
inhetcytoplasmaterechtkomen.Vandaarwordendehormonendoorbindingaankernreceptoren indekernbinnengevoerd.
HetindekernaanwezigeDNAisbeladenmetbasischeeiwitten (histonen)
dievoorkomendat degenetischeinformatietotexpressiekomt.
Dehistonenzijndusrepressoren.
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Eeneenmaalindecelkernaangekomenhormoonkaneenhistonaan
zichbindenwaardoor eenbepaalddeelvandegenentotexpressie
wordtgebracht.ErwordtmRNAgevormd,datzichaanderibosomen
hecht,waarna specifiekeenzymengesynthetiseerdkunnenworden.
Erzijnverschillende experimentelebevindingendiedezehypothese
vandedirektehormonalegen-beïnvloedingondersteunen.Hetbelangrijkstewatechter tegendezetheoriepleitisdetijdHraktor.
UitAmerikaanseonderzoekingen enuitdievanScholeenmedewerkers
blijktdatdeaktiviteitvanregulerendeenzymenuitdeprocessen
vanglykolyseenglukoneogenesereeds-enkeleminutennatoediening
vanbepaaldehormonengeremdofbevorderdwordt.Ditzounietmogelijkzijnalshetbeïnvloedingsproceszoulopenviastimuleringvan
desynthesevanregulerendeenzymen.Hethormooneffektbleekinhet
Amerikaanseonderzoektrouwensevensneloptetredenalsaande
proefdierentevorenremstoffenvandeRNA-syntheseendeeiwitsyn-*thesewerdentoegediend.
Scholec.s.hebbennatoedieningvanhormonennietalleengekeken
naarenzymaktiviteiten,maarook.naardeconcentratievanradikaalelektroneninmembranenvancelkernen,mitocnondriënenendoplasmatisch,reticulumennaardeconcentratie-vangereduceerd engeoxydeexd
glutathion.
Uitdemetdetijdparallellopendeconcentratieveranderitigenvan
dezeradikalenenverbindingen,reedsenkele-minutennatoediening
vanhormonen,werddevolgendetheorieontwikkeld.
Inallegenoemdecelmembranenkomenflavine-enzymenvoormeteenNatoomdatindevormvaneenradikaalkanzijn:ft.
Zo'nradikaalkaneenelektronopnemen:N+1e-*•N.
Hetanaboleeffektvaneenhormoonwordtnugeplaatstinhetlicht
vanelektronen-donator-acceptorreaktiesvolgensh.etschema:
Membraan-flavine-N+GSH->Membraan-flavine-N:H+GS.
(=elektronen-acceptor)

2GS+Enzym<^

SH
-*•Enzym<^
^SH

(aktievevormvan enzym).
SR

Enzym<Q
^SSG

(=gereduceerdglutathion,
optredend alselektronen-donator)
SH
+GSH
^SG

(gemengdglutathiondisulfide)
S

-*- Enzym<^ +GSH
S
(inaktievevormvan enzym).

-3Reguleringsenzymenuitdeprocessenyanglykolyse,nucleïjiezuur
synthese,eiwitsyntheseenlipidensynthese,wordeng-ereïadals"'ze
indegeoxydeerdevorm(-S.-S-) zijn.
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Enzymenuitdeglukoneogeriesezijnindievormjuistwelaktief.
Inhetalgemeenkanmenstellendatregulerendeenzymeninhetaktievecentrum,dusdeplaatswaarhetsubstraatwordtomgezet
S-HofS-Sgroepenbevatten.InhetenegevalisdeSH-groepaktief
eninhetanderedeS-S-groep.
Dehormonalegroeireguleringmoetgezienwordenalseenbepaaldevenwichtinconcentratievantweehormonendierespectievelijkdeoxydatieprocessenindemitochondriënendesyntheseprocessen inhet
cytoplasmabeïnvloeden.Zo'ntweecomponentensysteem isbijvoorbeeld:
insuline-cortisol.Eenstofmeteenanabolewerking,ofdatnueen
antibioticumofeenanderegroeibevorderaar is,heefteengeschikte
potentiaalvoorelektronen-donator-acceptor -reakties,zodat
deconcentratievanradikalen vanflavine-enzymenincelmembranen
verminderdwordtendaardoordeconcentratievangeïnaktiveerde
enzymenuitsyntheseprocessen.
Nublijktechterdatbepaaldestoffenmeteenanabooleffektbij
kiemvrijedierenvaakeentegenovergesteld effekthebben,n.1.een
verminderingvandegroeisnelheid.Daarvooriseenverklaring.Het
anabolicumisniet-specifiek,d.w.z.hetwordtnietdoorspecifieke
receptorenineenbepaaldorgaanopgenomen.Datwilzeggendatde
algemenestofwisselingvaneenorganismeuitbalansraaktdoorde
verhoogdeanabolehormoonwerking.Datroepttegenreaktiesvanhet
endocrienesysteemop.Indeeersteplaatszullendebijnierenen
deschildklier,diedeantagonistenvananabolehormonenproduceren,
geaktiveerdworden.Daardoor stijgtdespiegelvandecorticosteroïden
dieo.a.kataboolwerkenophetlymfatischesysteem.
Alssekundaireffekttreedtdaneenverhoogdeproduktieopvanhet
specifiekeanabolehormoonvoorhetlymfatisch systeem,hetsomatotropine.Daniseennieuwhormonaalevenwichtingesteld.Omdatbij
kiemvrijedierendebijnierschorsfunktiegeringis,isereenkleiner
verschil tussendekataboleenanabolehormo.onaktiviteitdanbij
normaledieren.Dezevoordegroeioptimalerelatietussenkatabole
enanaboleregulatorenkandooreenanabolicumnietmeerverbeterd
worden.Integendeel,hetniet-specifiekeanaboleeffekt,gevolgd
doordetegenwerkendekataboleregulering,endieweergevolgddoor
despecifiekeanaboleaanpassing (vormingvano.a.somatotropine)

kanuiteindelijkhetverschil tussenhetkataboleenanaboleeffekt
tengunstevaneerstgenoemdevergroten,invergelijking totdeuitgangssituatie.
Hetfeitdateengroeibevorderaar,diegeenantibiotisch effektheeft,
diarreebijbiggen somsevengoedkanbestrijdenalseenantibioticum,
kanalleenmaarverklaardworden,alsmenaanneemtdatdedarmflora
nietalleendehormonaleaktiviteitkanbeïnvloeden,maardatdehormonalereguleringookinvloedheeftopdetoestand indedarm.
"Eengedetailleerd overzichtvandeonderzoekingenenvisievanSchole
c.s.isopgenomenineenapartnummer (Beiheft)vanhetduitse"Zeitschrift
fürTierphysiologie,TierernährungundFuttermittelkunde",datdit
voorjaarversehenenis.
Henderickx,Gent,hield eeninleidingoverdewerkingvan"groeibevorderaars"opdarmhacteriënbijhetvarken.
Debijdragewasvooralgerichtopdewerkingvanantibiotica.
Debevorderingvandegroeienverbeteringvandevoederconversie
doordezestoffenberustopeengunstigebeïnvloeding-vandemaagdarmflora.
Elkeonderzochte stofheefthaarindividuelewerking zodathetontwerpenvaneenalgemeengeldigmodelnietmogelijkis.
Degevondeneffectenvandeonderzochtestoffen (spiramycin,'virginiamycin,na-arsinilate,flavomycin,CuSO,,carbadox)kunnenalsvolgt
wordensamengevat:
1.veranderingvandesamenstelling entopografischeverdelingvande
maagdarmflora.
2.remmingvandemicrohiëleproduktievanmelkzuur,vluchtigevetzuren,
ammoniakenaminen.Daardoorblijftereengroterehoeveelheideiwittenenkoolhydratenovervoorbenuttingdoorhetdier.
3.geringerevormingvanvoorhetdier schadelijkestoffeninmaagdarmkanaal,zoalsdiverseaminenenhydroxyvetzuren.

Integenstelling totScholehuldigdenHenderickxenmedewerkersdetheorie
datdegroeibevorderendewerking totstandkomtviaeenbeïnvloeding
vandestofwisselingvandedarmflora.Danzijnertweemogelijkheden:
debeteregroeivanhetvarkenkomttotstanddooreenbeterekontrole
overdegezondheidstoestand ofdooreenverbeteringvandeefficiëntie
vandevoederbenutting.Hetlaatstewordthetmeestaannemelijkgeacht.

-5DebacteriëleflorakanzowelPolysacchariden,eiwittenalsvetten
afbreken.Vetzurenkunnennogverschillendeveranderingenondergaan:
verzadiging,isomerisatie,hydroxylering.Vanhydroxy-vetzurenis
bekenddatzeschadelijkeeffectenkunnenuitoefenen.Verderkunnen
bacteriënookgalzurenomzetten.
Henderickxlietziendatdeinvitrogemeteneffectenkwantitatief
overeenstemmenmetdeinvivoverkregenresultaten.
Enkeledelenvanditonderzoekzijnreedsgepubliceerd (Applied
Microbiology).Eensamenvattend overzichtzalverschijneninde
.JournalofAnimalScience.

Schürch,Zürich^verzorgdeeenbijdrageoverAnabolicaindedierlijke
produktie.
Wanneeranaholismekatabolismeovertreftdanisersprakevanvorming
vandierlijkeprodukten.Anaholismewordtgekenmerktdooreenpositieveenergiebalans.Anabolica zijn,inhetalgemeengesproken,
stoffendiebijeengegevenopnameaanverteerbare stikstofeen
verhogingvandeN-balansrespectievelijk eiwitaanzet totgevolg
hebben;eenverbeteringdusvandeintermediaireN-benutting.
Degroeiverbeteringdoortoepassingvangeschiktecombinatiesvan
androgeenenoestrogeenwerkzamestoffenbijossen,runderen,kalverenenvarkensbedraagtgemiddeld 10-20%.Bijpluimveezijnde
effectengeringer.
Watde"Kurzzeit-referate"betreftgevenwehetvolgendeoverzicht.
1.Eigenmann,Zürich,sprakoverdeinvloedvanverschillendehoeveelheden,ijzer (alsijzersulfaat)envanlichaamsbeweging ophetmyoglobinegehaltevanskeletspieren (mustuilusgastrocnemius)bijratten.
BijdeaanvangvandeproefbedroeghetMb-gehalte0,10mg/gspieren,
na6wekenwashetMb-gehaltegestegentot0,3mg/gspieren.
Hetbleeknietafhankelijk tezijnvandehoeveelheid ijzerinhet
voer enooknietvandetraining.
Na 12wekenwashetMb-gehaltevandespierenvoordegroepmet
250mg ijzerperkgvoergestegentot0,48mg/g spieren.Detraining
hadechterookopdittijdstipgeeninvloed.Deliteratuuri's-t.a.v.
ditpuntnieteenstemmig.O.a.Pattengale (1967)vondbijratten
weleenverhogingvanhetMb-gehaltevanspierendoortraining.
Wellichtwerdditveroorzaaktdoordehogereleeftijdvandeproefdieren.
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2.LiseNeergaard,Copenhagen,steldehaaronderzoekoverwaterdistributie,waargenomenbijkalverenvan2-7wekenoud,aandeorde.
DegebruiktemethodewasdievanFayet (Br.vet.J. 127 (1971)37)
waarbijgetritieerdwater intraveneuswerd toegediend.Deverdeling
overdeextracellulaireenintracellulairewatercompartimentenwerd
benaderdmetbehulpvaneen2componenteneersteordevergelijking:
_a
R

t

l *+A„e- a 2 t

(A enA„zijnbeginconcentraties
a.ena„zijnconstanten)

Deproevenwerdenallereerstmetgezondeenziekekalveren (diarrhée)
genomen.Daarnawerddeinvloedvaneendrietalkunstmelkpreparaten
opdewaterverdelingbijverschillendegroeistadiaonderzocht.
Zijvond geensignificantverschil inwaterverdeling tussengezonde
enzieke (diarrhée)kalveren.

3.Pallauf,Giessen,sprakoverproevenmetopfokkalveren,diemetverschillenderantsoenenwerdengevoerd.
De4verschillendebehandelingenwerdenalsvolgtsamengevat:

re
AConventioneelmelkpreparaat

23,4

rv
10,4

brutoenergie
(kJ/g)
18,3

BKunstmelkmetsojaeiwit,
weipoeder enmethionine+
'0,3%mierezuur

21,3

11,9

18,3

CalsB+3%fumaarzuur

21,3

11,9

DalsB+2%fumaarzuur+
2%Mgfumaraat

21,3

11,9

conc.hoev. pH
(g/D (1)
90,6 7

(°c)
6,3

38

18,3

100
100

7
7

3,9
4,3

20
20

18,3

100

7

4,6

20

Debalansproevendie15dagenduurdenwerdenuitgevoerdmetkalveren
diegemiddeld 51kgwogen.Verteerbaarheid,N-balansenenergiebenutting
werdenbepaald.VoorgroepAwerdalleeneenhogereschijnbareverteerbaarheidvanorganischestof,ruweiwitenruwvetwaargenomen.
Erwasgeensignificantverschil inverteerbaarheidvanNEenruweas.
Deverteerbareenergieendeomzetbareenergiealspercentagevande
bruto-energiewareningroepAwezenlijkhogerdanindedrieandere
groepen.ErwarengeenverschillenindeN-balans.

temp

-74.Breves,Hannover,steldedeplasmaglucocorticoids.pi.egelhijkoeten
gedurendedeontwikkelingvanketos.eaandeorde.Degenoemdespiegel
werdronddépartusbepaald (van2wekenvoor tot7wekennade
partus). 11KoeienwerdenindelaatsteJOwekenvandedrachtboven
denormgevoerd (overeenkomstig eenproduktivevanJ6kgFCM)en9
koeienkregenveelmindervoer (overeenkomend meteenproduktievan
2kgFCM).
Nadepartuswerdenallekoeienvolgensdenormgevoerd.
Cortisolencorticosteronwerdenafzonderlijk,bepaald.Delaatstewas:
indeonderzochtemonstersnietaantetonen.Cortisolvertoondevrij
groteschommelingen.Er tradengeenverschillenoptussengezondeen
ziekedieren.
Hetisderhalvegeengeschiktcriteriumvoorvroegtijdigherkennenyan
ketose.

5.Deswysen, Leuven,hieldeeninleidingoverdeinyloedyanhaksellengte
opderegulatievandesilageopnamebijherkauwers..
Heteffectvanhakselenvangroenvoeri'stweeledig:betereconservering
enhogereopnamedoorherkauwers..
Bijgrassilagemetlangedeeltjesisdesnelheidyanopnamekleiner.
Verderbeginnendedierenlatermetherkauwenenheteffectyanhet
herkauwenisgeringer.Deverblijfsduurvanhet"lange"yoer indepens
isgroterhetgeendeopnameyan"lange"grassilagenadeligbeïnvloedt.

6.Niess,Bonn:onderzoekoverregulatievandeproduktievangalen
"pancreassap"bijdekip.
HetgehaltevanaktiefTrypsineindedunnedarm is,bepalendyoorde
hoogtevandeenzymsecretiedoor-depancreas.
Hetsignaalvoorhetpancreaswordtovergebrachtdooreeninhetdarmmucosa g e v o r m d . . - • • • • hormoon:Cholecystokinine^-pankreozymine (CCK*-PZ).
Dewerkhypothese isalsvolgt:voerindarmlumenleidttotCCK-^PZ—
produktie.Dithormoonstimuleertpancreasengalblaas,-.Dedaardoorin
hetdarmlumenontstaneverhoogdeproteolytischeaktiyiteitleidttot
verhoogdeafbraakvanvoer eiwitmaarookvanCCK-PZ (negatieveterugkoppeling).Alsditnietplaatsvindt (b.v.trypsinereromers-soja)dan
leidtdittotgroterehoeveelhedengeabsorbeerd CCK-PZmeteenhypere
funktievanpancreasengalblaasalsresultaat.

OraletoedieningvanCCK-PZheeftgeeneffect,intraveneuze toediening
vaneensynthetisch' oktapeptidevanCCK-PZwel'.CCK-PZ-injectiein'
darmlumenheeftookgeeneffect.
Bijbedoelderegulatieiseendirektcontact tussentrypsineenhormoon
wellichtnodig.Trypsine-remmersveroorzakeneenverhoogdestimulering
vanpancreasengalblaas (eigenlijkledigingvandegalblaas).
Bijnuchteredierenisergeensprakevanstimulerenvanbeideorganen.

7.Marchsteiner,Wien:
Parametersvoormalignehyperthermiebijhetvarken,deATP-aseactiviteitendeinsulineaktiviteit.

8.Schweighardt5Wien:
MethodevoordekwantitatievebepalingvanAflatoxineB ,B^,G enG„
inmengvoer alsookinlevens-envoedermiddelenmetbehulpvanhoge
druk-vloeistofchromatografie.
Devolgende stappenwerdengetoond:
extractie (aceton),zuivering (vloeistofchromatografie;Extrelutkolomeneluerenmetchloroform (n-Hexaan),scheidenm.b.v.een
CyanoSILx 1kolom,UV-detectie.
Deresultatenvan"recovery"-proeven lagenhogerdan70%.-VoorBjin
mengvoerbedroegdeaantoonbaarheidsgrens 10envoorG.20yg/kg.
Invoeder-enlevensmiddelenmetweinig storendebestanddelen(b.v.
gerstenrijst)kunnennoglageregehaltenwordenaangetoond.
Bepalingenkondenm.b.v.massaspectrometriewordengeverifieerd.

9.Greife,Göttingen.
Onderzoekingeninzakenucleïnezuurstofwisselingbijderatwaarbij
gebruikgemaaktwordtvanmet

Cgemerktepurine-enpyrimidinebasen

ennucleïnezuren.

10.F.X.Roth,Weihenstephan.
OnderzoekoverRNA-toediening enN-balansbijbiggenenkalveren.
RNA-Nwordt slechtsingeringematebenut.
Uitscheidingvooralviaurine (ureum-NenNH3-N).Vanhetruweiwit
uitééncelligeneiwit (SCP's)moetmeneenhoeveelheid equivalentaan
15-25%Naftrekken zijndenietalsruweiwitbenutbaar.
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J].Walz,Giessen.
Ergänzungswirkung zeitlichgestaffelterLysinzulagenbeimwachsenden
Schwein.

12. Mosenthin,Kiel.
DerEinflusspflanzlicherGerüstsubstanzen imFutteraufdieN-Ausscheidung imKotbeimSchwein.
13. GesprekmetprofessorOslage,Braunschweigover overdrachtsproeven
zwaremetalen.
DeproevenvanVemmer enOslagezijnexperimenteelreedsbeëindigd.
Deanalysesmoetenvooreengrootdeelnogwordenverricht.De
proevenzijnzoopgezetdatinformatiewordtverkregenoverde
overdrachtvanbekendeanorganischeverbindingenalsookoverde
overdrachtvanmetalenzoalszeinhetvoerofgrondstoffenervan
voorkomen.Deproevenwarenopgezetenuitgevoerd omderelatie
tussengehalteninhetvoerenerzijdsendieindierlijkeprodukten
(vlees,organen,enz)anderzijdstelerenkennen.Hetcijfermateriaal
wordtgebruiktomdenormstellingenvoorvoerendierlijkeprodukten
beter tefunderen.OokopandereplaatseninDuitsland (BRD)wordtaan
zwaremetalenindevoedingvanlandbouwhuisdierenaandachtbesteed.
1.Kiel,BundesanstaltfürMilchforschung,AbteilungfürHygiene
(prof.dr.Heeschen),Hierwordtvoornamelijkdeoverdrachtnaar
melkbestudeerd.
2.Giessen,

toxicologischeaspecten (prof.dr.Gründer).

3.Dr.Crössmann,Lufa,JosephKönigInstitut,Münster,diezich
vooralbezighoudtmetbepalingen invoedersengrondstoffen.
4.Kulmbach,BundesanstaltfürFleischforschung,waardr.Hechtzich
vooralrichtopvleesenvleeswaren.

14, Farries,Braunschweig.
Onderzoekinzakedeinvloedvandeenergieverzorging opdeN-benuttingbijjongevleesstierenvanverschillenderassen (Deutsche
SchwartzbunteundDeutschesFleckvieh).
GroepH:degemiddeldedagelijkse energieverstrekking bedroeg1%
vanhetlichaamsgewicht+600St.E.
GroepM:degemiddeldeenergietoediening bedroeg 1%vanhetlichaamsgewicht+300St.E.
T.a.v.rewasergeenverschil.Met4zwartbonteen8anderestieren
pergroepwerdenbalansproeven (N~balans)gedaan.

-10Inafhankelijkheidvanras,leeftijd enenergietoevoerwerdenonderzocht:
verteerbaarheid ruweiwit
N-aanzet
enbenuttingvanverteerdeN.
Deverteerbaarheidvanhetruweiwitwerdnietbeïnvloed doorras,
leeftijd,gewichtenhoogtevandeenergietoevoer.
InN-aanzetrespectievelijk indebenuttingvandeverteerdeN
tradenbijdezwartbontestierengeenverschillenopinafhankelijkheidvanleeftijd,gewichtenenergietoevoer.
Voorde"Fleckvieh"stierenwerddaarentegenduidelijkdateenverminderdeenergietoevoer ooktoteenlagereeiwitaanzetleidtendus
totverslechteringvandeN-benutting.

15. Lüpping,Kiel.
Metingenoverdewerkingvanbeschermd eiwitbijherkauwers.
Proevenmetre-entrantfistelszijnduur.Daaromwordtgeprobeerd
meteenvoudigermethoden informatieteverkrijgenoverdeverteerbaarheidvanbeschermdeiwit.
Deinfusiemethodewerdgebruikt,duseiwitindelebmaagvanhamels
brengen.Hiermeewerddeformaldehydebehandelingvansojas-chroot
onderzocht.Boven0,1 %HCOH(opbasisvandroge stof),wordtdeverteerbaarheidduidelijknadeligbeïnvloed.
Boven0,15%HCOH.moetmengeengroterebeschermendewerkingmeer
verwachten (invitrogemetendoordehoeveelheidvrijgemaakteNH„te
bepalen).
Dezeinvitromethodenwerdenooktoegepastomdeinvloedvanhittebehandelingvanheteiwitopdeverteerbaarheid ervantebestuderen.

16.Pfeffer,Göttingen.
OokPfeffer sprakover infusieproevenmethamels.Verschillendehoeveelhedencaséinewerdenindelebmaaggebrachtteneindedebeïnvloeding
vande"Harnstoff-Umschlag"tebepalen.
2volwassenhamelskregenalsbasisvoerdagelijks500gstro,200g
suikereneenmineralenmengsel.
Daarnaastwerd0-150gcaséine,opgelost in31water,indelebmaag
geïnfundeerd.
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Naeenvoorperiodevan 14dageneneenverzamelperiodevan7dagenwerd
14
eenbekendedosis C-ureumintraveneus toegediendwaarnade.urinezo
langverzameldwerddatgeenradioactiviteitmeer tebepalenwas.
Deresultatenwerdenineentabelsamengevat.

casemN-Ausscheidung
_,.,
AbflussvonHarnstoff-N
•r
Plasma.
.
infusion
„ ^
„
„
^ rjimHarnzumVerdauungstrakt
fa
imKot
imHarn Harnstoff
mg/100ml
g/Tag
g/Tag
g/Tag
g/Tag
g/Tag

0

4,14

2,25

6,0

0,81

5,38

12,5

4,01

2,38

4,3

0,79

3,56

25

4,37

2,88

u.b.

1,08

3,32

50

4,21

4,26

u.b.

2,09

4,48

75

4,35

7,56

18,8

5,12

7,70

100

4,39

10,05

22,7

7,78

10,94

150

4,28

14,57

35,4

11,98

13,42

Dedelingvanderenaleureumuitscheidingdoorhetindeurineuitgescheidenaandeelvande ^C-dosisgeeftdetotaleomzetofdebietvoor
ureum.Hetverschiltussentotaleomzetenrenaleuitscheidingstemt
overeenmetdeindelaatstekolomvermeldeureum-toevoernaarhet
darmkanaal.Hoeweldetoenamevandehoeveelheid geïnfundeerdecaséine
toteenduidelijkestijgingvandeureum-toevoernaarhetdarmkanaal
leidde,bleefdeN-uitscheiding inmestongeveer constant.Eengrotere
terugresorptievanNH„moetdaaromaangenomenworden.

17.Deubelius,Stuttgart-Hohenheim.
Onderzoekingenoverdeinvloedvanhet stadiumvanrijpheid opde
thermischbepaaldeeiwitbeschadiging gedurendehetdrogenvanmais.
Bijhetdrogenvanmaismoetmennietalleenlettenophetvochtgehaltevanhetproduktmaar ookopdegraadvanrijpheid.
Rijpemaiskenmerktzichdooreenlager suikergehalte eneenhogere
zetmeelgehaltedanminderrijpemais (meermono-en disacchariden).
Bijnietrijpemaismoetmendeheteluchttemperatuurwatdrukken.
Deegrijpemais (vochtgehalte46%)werdbij80,gedurenderespectievelijk
60, 180,of360min.gedroogd.Volrijpemais (32,2%vocht)bij180°,
gedurenderespectievelijk 6,8,10of 15min.
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Dewerkelijkeverteerbaarheidvaneiwituitvolrijpemaisisvooralbij
hogedroogtemperatuurhogerdanuitdeegrijpemais.Ookdebiologische
waardevanheteiwit isgroter.
Bijhogedroogtemperaturenneemthetlysine-enargininegehalte indeegrijpeniaissterkerafdaninvolrijpemais.Tenaanzienvanhistidine
geenverschillen.Tenaanzienvanhetcystinegehaltewerd eenlichte
negatieveinvloedvaneenhogedroogtemperatuurwaargenomen (180°vs
80) ,maargeenverschiltengevolgevanhetrijpheidsstadium.

18.Hartfiel,Bonn.
Onderzoekoverdestabiliteit,alseenkwaliteitscriterium,vanvoeder
enlichaamsvetten.
Verschillendewaarden (getallen)wordengenoemdomdekwaliteitvan
vettentebeoordelen (peroxydgetal,aldehyd-enzuurgetal,onverzeepbarerest,enz).
Dooroxidatievanvettenkunnenallerleistoffenmetafwijkendegeuren
smaakontstaan (aldehyden,ketonen,lactonen).Deopnamevanvetten
doorhetdierisdanverlaagd.
Degevoeligheidvoor oxidatievanvettenwerdbepaaldmetdezogenaamde
Swift-methode.
Monstersvetverhittentot 100C,luchtdoorleidenenontstaneoxidatieprodukten (o.a.mierenzuur enanderevluchtigevetzuren)kwantitatief
bepalen.Detijd tothetplotselingontstaanvandeeindproduktengeldt
alsinductieperiode.Dezewaardemaakteenvoorspellingmogelijkvande
stabiliteitvanhetonderzochtevet.
Dehoudbaarheidvanhetvet isteverhogendoorantioxidantia toete
voegen.Antioxidantiakanmenooktoevoegenaanhetvoeromhetgestelde
doeltebereiken.

19.Abel,Göttingen.
Vergelijkingvandeenergetischebenuttingvaneiwitenkoolhydraten
bijregenboogforellen.

20. Daenicke,Braunschweig.
MastleistungundZusammensetzungderkörpersubstanzbeiBullender
Rassen "Deutscher Schwarzbunte"undDeutschesFleckvieh"inAbhängigkeitvonEnergiezufuhrundEndgewicht.

-13Ineenproefmet56stieren (28DSen28DF)werdendegroeiende
samenstellingvanhetkarkasin

afhankelijkheidvandeenergie-

toevoeralsookheteindgewichtonderzocht.Alledierenkregendagelijks
2kgkrachtvoer.
Verschillen intoedieningvanenergiewerdendooreenbeperkteeneen
adlibitumvoederingvanmaissilagebereikt.Hetbegingewichtbedroeg
vooralledieren 160kg.Vanelkraswerden 14dierenbij565kggeslacht;
deoverige 14dierenwerdenafgemestopeenhogereindgewicht (615 kg).
Dékarkassenwerdenontleed enonderzochtopeiwit,vetenas.
Dedagelijkseeiwit-envetaanzetwerdberekenddoordegevondenwaarden
teverminderenmetdievoorkalverenvan160kg.
Deresultatenwarenalsvolgt:
1.Ondanks3%lagereopnameaannetto-energiegroeidendeDF-stieren
harder (1098versus 1050g). Daardoorwerd ookeenbeterevoederconversie (kgvoer/kggroei)verkregenbijdeDF-stieren.
WatdekarkassamenstellingbetrefthaddendeDF-stieren 10%meer
eiwit,23%minderveten9%minderasalsdeDS-stieren.
Deeiwitaanzetbedroeg 188gvoordeDF-stierenen161gvoorde
DS-stieren.Voordedagelijksevetaanzetwarendegetallen207g
DFen270gDS.
2.Deverhogingvandeenergieverstrekking leiddetothogeredagelijkse
groei,diebijdeDF-stierenopeenversterkteeiwit-envetaanzet
berustte.
BijdeDS-stierenberusttendehogeregroeicijfersalleenmaarop
eenhogerevetaanzet.
3.Afmestenophoger eindgewicht leiddetotvervettingvanhetkarkas.
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21.Feige,Kiel.
Energetischewaarderingvanmengvoedersengrondstoffenvoorvarkens.
Hetbetrofvoederproevenmetmestvarkens (40-100kg).
Voordeberekeningvandehoeveelheid energiedienodig isvoor 1kg
groei ("LebendgewLchtszuwachs")werdendevolgende4methodentoegepast:
1.Energiemesszahl=Rohproteinx0,8+Rohfettx 2+Rohstärke+
Gesamtzucker.
2.Gesamtnährstoffgleichung=439+%Rohproteinx IQ+%Rohfettx 15+
%Rohstärkex4,53 -%ADF (vanSoest)x7,9.
3.Gesamtnährstoffe=verdaul.Rohprotein+verdaul.Rohfettx2,3+
verdaul.Rohfaser+verdaul.NFE.
en4.Netto-energieFett (kcal)=verdaul.Rohproteinx 2,56+verdaul.
Rohfettx8,54+ (verdaul.Rohfaserundverdaul.NFE)x2,96Zuckerabzug.
DerEnergieaufwand jekgZuwachsbetrug imMittelderGruppen (n=13):
Energiemesszahl

=2166+ 93

Gesamtnährstoffgleichung =2455+134
Gesamtnährstoffe

=2508+140

Netto-energieFett (kcal)=7343+411
Methoden3en4vertoondengroteafwijkingenbijproduktenalszemelen
enspoeling.Bijdezevoedermiddeleniseenberekening opbasisvanverteerbarestoffennietgeschikt.
Afwijkingen,hoewelkleiner,werdenookgevondenbijtoepassingvan
methode1.
Voormengselsmethogesuiker-envetgehaltenkomenmethode2en3
nietovereen.

22.Günther,Gottingen.
ZumEinflussderPhosphorversorgung aufdenPhosphorumsatzbeim
wachsendenGeflügel.
SteigendePhytatP-AnteileimFutterbeeinträchtigendieP-verwertung.
DiedarausresultierendeP-UnterversorgungwurdevondenKükendurch
EinschränkungderendogenenP-AusScheidungbzw.Herabsetzung desPUmsatzes teilweiseskompensiert.
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23.-H.Vogt,Inst.Kleintierzucht,der FAL,Celle.
EinflussverschiedenerP-undNa-gehalteim Legehennenfutterauf
LeistungenundEischalenstabilität.
Deonderzochtegehaltenwaren:
0,16 -0,25 %Natrium.
0,45%totaalfosfor (0,22%nietphytinefosfor)
0,55 %

"

"

(0,32% "

"

" )

0,65 %

"

"

(0,42% "

"

"

)

0,75%

"

"

(0,52% "

"

"

)

Deproefduurde308dagen,
Tenaanzienvanvoederverbruik,eiproduktie,eigevrichtenvoederbenutting
bestondentussendegroepengeenduidelijkeverschillen.
VandeeerstetotdederdeP-trapnamheteindgewichtvandeproefdieren
toe.
24.-Martens,Hannover.
Invivoonderzoekingenoverdeinvloedvanfermentatieproduktenvande
pensstofwisseling opderesorptievanmagnesiumuitdepensbijschapen.
Onderzoeknaardeplaatsvandemagnesiumresorptie (pens),naarhet
mechanismevanresorptie (gekoppeldmetnatrium)ennaardeinvloed
vanNaenKhierop isreedsbeschreven.
Hetonderzoeknaardeinvloedvanammoniak,vluchtigevetzuren,melkzuur,C0„enosmotischedrukkreegookaandacht.
Deresultatenwareninhetkortalsvolgt:
1.Stijgtdeconcentratieaanammoniak indegewassenpensdandaalt
deresorptie vanmagnesium.
2.Extratoedieningvanacetaat,propionaatofbutyraatleidttoteen
verhogingvandemagnesiumresorptie.Verschillentussendeafzonderlijkevetzurenwerdennietvastgesteld.
3.Melkzuur leidttotenigeverlagingvandemagnesiumresorptie.
4.Gebruiktmenbijdedoorleidingvaru.gas.doofde'bufferóplossingN2"
i.p.v.C0„dandaaltdemagnesiumresorptie.
5.Veranderingvandeosmotischedruk heeftwelinvloed ophetwatertransportdochnietopdemagnesiumresorptie.

-16-

25. Grassmann,Weihenstephan.
Aktiviteitenvanmétalloenzymenbijverschillendeeiwitvoorziening.
Hetbetrofproevenmetratten.Nietalleendeinvloedvanhoeveelheid eiwit
maarookdievaneiwitkwaliteit opdeaktiviteitvanverschillendeenzymen (katalaseinerythrocyten,alkalischephosphataseencoeruloplasmineinplasma)werdonderzocht.
Deeiwitgehalteninhetrantsoenvarieerdenvan0-50%.
Hoger eiwitgehalte leidttothogereactiviteitvankatalaseenalkalische
fosfatase (delaatstegaatdooreenmaximumheen)entotlagereaktiviteit
vancoeruloplasmine (gaatdooreenminimumheen,dustegengesteld aandie
vanalkalischefosfatase.
Detoepassingvanenzymactiviteitenvoordediagnosevandesporenelementstatus isslechtsonder strenggedefinieerdevoorwaardengeoorloofd.

26. H.P.Roth,Weihenstephan.
ZurDiagnosevon!marginalemZinkmangel.
Deverhogingvandeaktiviteitvanalkalischefosfataseinserumnaeen
injectiemetZnisafhankelijkvandeoorspronkelijkevoorzieningmet
zink.Eenmeerdan2~voudigeverhogingvandeaktiviteitvanditZn-metallo-enzymwijst,opeentekortaanzink.

27. Schnegg,Weihenstephan.
OverdeinvloedvanNi-gebrekopverteringsenzymenensubstraatconcentraties.
IngevalvanNi-gebrekblekendeaktiviteitenvaneenaantalenzymen,
diebetrokken zijnbijdeaminozuurstofwisseling (dehydrogenasenen
.transaminasen),duidelijkgeringer tezijn.
Ookdea-Amylaseinpancreasweefselwasminderaktief (ca 57%).
Deconcentratiesaantriglyceriden,glucoseenglycogeenindelever
wareneveneens lager (respectievelijk 37,90en87 % ) .
Ureumindeleverwas 14%lagerdanhetgehaltebijcontroledieren.
Inserumwerdhetzelfdebeeldgevonden,
(glucosenu 62.%lagerenureum20%).

