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I.GRASLANDBEMESTING ENKOPZIEKTEBIJMELKVEE

Debemestingvanhetgraslandmetkalienmet
stikstof,hetzijindevormvanstalmest ofgier,hetzijindevormvankunstmest,heeft eenzeergrote
invloed ophetalofnietoptredenvankopziektebij
onsmelkvee.Daarhet deboerzelfis,die zowelde
gebruiktehoeveelheid stalmest enkunstmestalsde
verdelinghiervanoverallepercelenvanhetbedrijf
regelt,heefthijhet ookvoor eengroot deelinde
hand oferopzijnbedrijf slachtoffers zullenvallen
ofniet.
Opdebedrijvenwaarregelmatigkopziektebij
hetmelkveeoptreedt,wordtgewoonlijkbelangrijkmeer
kalienstikstof ophetgrasland gegeven danopde
bedrijven zonderkopziekte.Erwordenopdekopziektebedrijvengrotehoeveelheden kali,hetzijindevorm
vanstalmest engier,ofmet kunstmest aangewend,
zonderdatdeproduktieaangraserdoorwordtverhoogd.Hetgevolghiervanis,datdezeovertollige
hoeveelhedenkalidemineraleverhoudingen inhet
gras sterkdoenverschuiven endekansophetoptredenvankopziekte sterkwordtvergroot.Bijeenvoldoe:
dekalitoestand vandegrond ishetaantalkopziektegevallen 0.9$,terwijlditpercentage 5.20bedraagt
voorbedrijven,waaropmeer kaliwordt gegeven dan
vooreengoedeopbrengstnodigis.Ditbetekent dus
voor eenbedrijfvan 20melkkoeienper10jaar2
gevallenvankopziektebijvoldoende kalien10gevallenbijteveelkali.Wanneernaastdete zwarekalibemestingveel stikstofwordtgegeven,bedraagthet
kopziektepercentage 6.45 tegen3*65bijeenlichte
bemestingmet stikstof.Hetmeest ongunstigisdus
wanneerbijeentehogekalitoestandvandegrond een
zware stikstofbemestingwordt gegeven4 Eenzware
stikstofbemestingverhoogthet kopziektepercentage
echterniet,indienvolgens officieelgesteldenormen
met kaliwordthemest.
Tenaanzienvanhetkopziekteprobleemishetdus
eveneensvangrootbelang,dateropdebedrijveneen

- 2juistbemestingsbeleid wordtgevoerd,gebaseerd op
grondonderzoek, zodatopdemeestrendabelewijzeeen
goedegrasopbrengstwordtverkregen zonderdatde
gezondheidstoestand vanhetvee erdooringedrang
komt.Daareenonvoldoendekalivoorzieningvande
bodem eendalingvandegrasopbrengst tengevolge
heeft,dienthet strevenvaniedereboergerichtte
zijnops
ii
'Nietteweinig,maarookniet teveel".
Hetbovenstaande isgeblekenuiteenonderzoek
op750bedrijven opklei-,kleiopveen-enzandgrond indeprovincieUtrecht,welkonderzoekin
1954isbegonneninhetkadervandedoorde
Landbouworganisatie T.N.0.ingestelde "Werkgroep
OnderzoekKopziekte".Deze 750bedrijvenbehoren
totdepraktijkvandeFaculteit-derDiergeneeskunde,
enhet onderzoekgeschieddeinsamenwerkingmetde
directeurvandezepraktijk,Prof.Dr.J.A.Beyers.
Van1954afwerdenopdeze750bedrijvenbijna
•allevóórkomende kopziektegevallenbezocht.Doorde
'dierenartswerdvóórdebehandelingvanhetdiereen
bloedmonster genomen,teneindemetmeer zekerheid
tekunnenzeggen,oferinderdaadvankopziektekon
wordengesproken.Bijkopziekteishetmagnesiumgehalte endikwijlsookhet calciumgehe.lteinhet
bloedserumnl.laag.Vandepercelen,waaropde
dierengraasden,werdengrond-engrasmonsters
genomen,terwijleveneensgegevenswerdenverzameld
betreffende debemestingvanhetperceel,debeweiding,hetalofnietbijvoerenindeweideenz.
Dezelfde gegevenswerdenbijeengebrachtvanbedrijven,waar zichindezelfde tijd geen. kopziektevoordeed.

-3De samenstellingvanhetgras
In1954en1955werdenvan170percelengrasmonstersgenomen juistvoordatlietveewerdingeschat
Opdezepercelen tradgeenkopziekteopendedieren
werdentijdensde
fteweiding
vandedesbetreffende
percelenniet
ftijgevoerd
metpulp,aardappelyözels
ofmagnesiumkoekjes.Intaftel1v/ordtdogemiddelde
samenstellingvandezemonstersgegeven.Hiermeewon
vergelekendegemiddelde samenstellingvan100monstersvan100percelen,waarop.éénoftweedagen
voordat demonstersgenomenwerden163gevallenvan
kopziekte zijnopgetreden.Ookopdezepercelen
werdendemelkkoeiennietbijgevoerdmetdebovengenoemdeprodukten.
Ten slottevermeldt dezelfde tabeldegemiddeldi
samenstellingvan57grasmonsters,afkomstigvanper^
celenwaaropinvoorgaandejarenmeerderemalenkopziektewasopgetreden.Dedierenopdeze"bemonsterde
percelenwerdenin1954en1955bijgevoerdmetpulp,
aardappelvezels ofmagnesiumkoek,terwijlindie
periodegeenkopziektevoorkwam.
Tabel1

aantalpercelen
ruweiwit
o
K20
O Ui
* oINa 9 0

CaO
MgO
K

üaVïïg° per
Ulij-i^
kg);

G-een k o p z i e k t i
IGeen
Wel
kopziekte kopziekte doch ftijgevoeri
100
: 170
57
24.2
24.6
23.8
4.42
4.23
3.65
0.22
0.22
0.34
0.76
0.89
0.73
0.26
0.28
0.31

1.67I

2.37

2.25

Uit dezegegevensblijkt,dathetruw-eiwitgeha!
teingrasvankopziektepercelen gemiddeldweliets
hoger,dochnietduidelijkverschillend is.Het

kaliumgehalte isinkopziektegrasduidelijkhoger
endegehaltenaannatrium,calcium enmagnesium
duidelijklager.Dezeverschillenwerdenreeds
eerder doorSjollemagevonden.
Degemiddelde samenstellingvangrasmonsters
van57percelenwaaropdedierenwerdenbijgevoerd
metpulp,,aardappelvezelsofmagnesiumkoekjesenwaarbij geen kopziekteoptrad,komtgoed overeenmetde
samenstellingvangraswaaropwelkopziekte optrad,
dochwaar demelkkoeiennietwerdenbijgevoerdmet
dezeprodukten.Datopdeze57percelenniettegenstaande deongunstige samenstellingvanhetgrasgeen
kopziekte optrad,maggezienwordenalseengunstig
effectvanhetverstrekkenvanpulp,aardappelvezels
ofmagne'siumhoudende koekjes.Indezedrie'jarenvan
onderzoek zijnopde750bedrijven geen gevallenvan
kopziektevoorgekomen,indien 2kgdroge pulpper
dierper'dagofeenindroge stofomgerekendegelijke
hoeveelheid aardappelvezelsalsbijvoederinde .,.
weidewerdenverstrekt.Ookhetregelmatigtoedienen
vanmagnosiumkoekjesheefteengunstigeffect.Het
"bijvoerenmethooi enstroisonvoldoende,terwijlten
aanzienvanhetgevenvanzout,teneindehet optreden
vankopziekte tegentegaan,geen uitspraakleanworden
gedaan.
Nabewerkingvandit cijfermateriaalisgebleken,
dathoemeerkaliumtenopzichtevan calcium enmagnesiumhetgrasbevatf hoegevaarlijker desituatie
wordt.Omdezeverhoudingin één getaluit tedrukken'omtelaten ziendathet-aantalkopziektegevallen
sterktoeneemtnaarmate ermeerkalium enminder
calcium enmagnesium inhetgrasaanwezigis,gebruikenwedeverhouding
kalium
. Hetis
calcium+magnesium
duidelijk,datditquotiëntgroterwordtnaarmatehetgrasmeerkalium enminder calciumenmagnesiumbevat.
Intabel 2wordenaldezeverhoudingeninhetgras
vanverschillende perceleningroepeningedeeld,waarbijvooriederegroepwordtvermeldhoeveelmelkkoeieneropdezepercelenweidden,enhoeveelhet

-5
percentage kopziektegevallen bedroeg.
Tabel 2
kalium
calcium+magnesium
inhet gras
(m.eq. per kg)

Aantal grazende
melkkoeien

80
693

t o t 1.01
1.01-1.40
1.41-1.-80
1.81-2.20
2.21-2.60
2.61-3.00
hoger clan 3« 00

1831
2054
1054

to';aal

6566

716
138

Percentage hiervan
dat aan kopziekte
leed
0
0
0.06
1.7
5.1
6.8
17.4

%

In deze tabel zijn de samenstellingenvan het
gras van 270percelen verwerkt waarop in totaal
6566melkkoeien weidden enwaarvan er163,dat is
2.48$,aan kopziekte leden.Naarmate de verhouding
K
•p—• -u - xnhet grashoger wordt, dusnaarmate meer
kalium ten opzichte van calcium enmagnesium inhet
gras aanwezig is,neemt het aantal kopziektegevallen
sterk toe.Leed ervan del831melkkoeien, die weidde]
op grasmet een
K
verhouding van 1.41-1.80,
Ca+ Mg
sleohts 1 dier,dat is 0.06$,aan kopziekte,bij een
verhouding hoger dan 3-00kregen van de I38 grazende
dieren 24'dieren, dat is17.4$, kopziekte.
"Wanneermen dus het optreden van kopziekte wil
tegengaan, danmoet men strevennaar eenverhouding VÏ
kalium ten opzichte van calcium enmagnesium inhet
gras die zonauwmogelijk is.Bij eenverhouding bene^
den 2.20 ishet aantal gevallen klein.Dat debemestiJ
van hetgrasland hier eenbelangrijke factor is,

• -6spreektwelvoor zichzelf.Het zijnvooraldekaliendestikstofbemestingen,.hetzijindevormvan
stalmest engier,ofindevormvankunstmest,die
hier eenzeerbelangrijkerol'spelen.
Deinvloedvandekalitoestand vandegrond ende
bemestingmet stikstof
Doorhetlaten onderzoekenvandegrondkrijgt
men eenindrukomtrent dehoeveelheid kali,v/elke
voorhetgrasbeschikbaar is.Neemtmentegelijkertijdgrasmonstersvandezelfdepercelen,dankandeze
kalitoestand vandegrond inverband gebrachtwordenmet de samenstellingvanhetgras,datdaarop
groeide. Opdezewijzewerdeninhetvoorjaarvan
1955196percelenbemonsterd,nl.89zand-en107
kleiperce3_en.;Hetgewaswerdinallegevallenin
jonge toestandbemonsterd.De.verkregenkaligetallen
vandegrondwerden ingedeeld inklassen.Eenlage
envrijlage kalitoestand van:degrondbetekent,
dat teweinigkaliaanwezigisvoor eengoedegrasgroei,terwijlopperculenmet eenhoge enzeer
hogekalitoestandmeerkalibeschikbaarwasdan
voor eenmaximale opbrengstaangrasnodigis.
Intabel3wordendezekalitoestandenvandegrond
inverband gebrachtmethetkalium-, calcium-en
magnesiumgehalteinhetgras.
Zowelopzandgrondalsopkleigrondneemtbij
eenhogere kalitoestandvandegrondhetkaligehalte
inhetgrastoe,terwijlhet calcium-enmagnesiumgehaltelagerwordt.Hetgevolgisdatdeverhouding
vankalium tenopzichtevan calcium enmagnesium
inongunstigerichtingverschovenwordt endathet
gevaarvoorhetoptredenvankopziekte sterktoeneemt.Bijvoldoende kaliboestandvandegrond isde
samenstelling opkleigrond gunstiger danop
zandgrond.Opdekleigrondenvaltvooraldesterke
dalingvanhetnatriumgehalteinhetgrasopnaarmate
hetkaligetalvandegrondhogerwordt,terwijlop
dehiergenoemde zandgrondendezegehaltenover
'tgehuellager zijndanopdeklei.Brouwerheeft
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8
reedsgewezenopdemogelijkheidvaneenabsoluut
natriumtekort inhetgras,speciaalopdezandgronden
inhetvoorjaar,daardenatriumgehaltendanhet
laagst zijn.Hijschatdedagelijksebehoeftuvaneen
melkkoevan500kglevendgewichtmet20kgmelken
3•75^vetop30gramNa^O.Bijeendroge-stofopname
van15kgmoethetgrasdusminimaal 0.20$Na„0inde
droge stofbevattenomaandeze"behoeftete.kunnen
voldoen.Ookuitdegegevensvantabel3blijktdus,
datmetnameopdu zandgrondenhetgevaarvaneen
absoluutnatriumtekort nietdenkbeeldig is-.Opde
hiergenoemderivierkleigronden'komthetgemiddelde
natriumgehalteinhetgrasalleenbijzeerhogekaligetallenindegrondbenedendezedoorBrouwer
geschattebehoefte.Op23$derintabel1genoemde
170nietkopziektepercelenopzand-enkleigrondwas
hetgehaltelagerdan0.20$Na 2 0, enop47$der100
kopziektepercelen.Afgezienvandevraagofhet
natriumgehalte.vanhetgrasvaninvloed isophet
optredenvankopzickte,menenwijhieruitwelde
conclusie temogen trekkendateenoverdrijvingvande
kalibemestingeenabsoluutnatriumtekortinhetgras
indehandwerkt,aangenomendatdeschattingvande
natriumbehoefte juistis.
Intabel 2zagenwe,dathetpercentage kopziekte
sterktoeneemtbijeenverhouding
K
diehoger
Ca+Mg
isdan.2.20.Belangrijkisinditverband,datdeze
hogereongunstigeverhoudingenvooralvoorkomenbij
hogeenzeerhogekalitoestandenvandegrond.Op
percelenduswaar zwaardermetkaliwerdbemestdan
vooreengoedegrasopbrengstnodigis.Deconclusie,
welkehieruitmagworden'getrokken,is,dathet
aantalkopziektegevallen sterkzalverminderenwanneer
menmetbehulpvangrondonderzoek dograslandpercelen
opeenvoldoende kalitoestandhoudt.Ditgeldt zowel
voorkleigrondalsvoorzandgrond,alligt desituatiewatditbetreftopdekleigrondenwaarschijnlijk
gemakkelijker danopdezandgronden.Isdekalitoestand

-9echterveeltehooggeworden,daniseenzandgrondbv
doormaaienweergemakkelijkeroppeiltebrengen
daneenkleigrond«
Zoalsuitdeinleidingreedsisgebleken,kan
ookdebemestingmet stikstof eenbelangrijkerol
spelen.Hetisechter zo,dateenzware stikstofbemesting deverhoudingvankalium tenopzichte
van calcium enmagnesium inhetgras juistdanin
ongunstigerichtingverschuift,indienmeerkali
voordeplantaanwezigisdanvoor eengoedegrasgroe:
nodigis.Bijeenvoldoendekalitoestand isdezeongunstige invloedgoringbijzeer jonggras,terwijl
deze zwaarderebemestingmet stikstof eengunstige
invloedkanuitoefenennaarmatehetgraslanger
wordt enindegrondminderkalivoordeplantbeschi]
baaris.OpveleIcopziektebedrijvenheeftmendeze
ongunstige stikstofinvloed zeerwel opgemerkt.Men
reageerthierop doordeeerstebemestingmet stikstofnadeeersteafweiding tegeven,dusnadatde
meestkritieke periodevoorkopziektevoorbijis.
Opdergelijke percelenisde stikstofbemestinghet
slachtoffergewordenvandebemestingmetkali,;:welke
invelegevallenindevormvan stalmest engier
werd gegeven. Menveroorzaakthiermee eengrote
dervingvandegrasopbrengst,dienietnodigiswan,
neermenopdergelijkepercelendekalitoestand in
ordebrengt.Percelenmethogekaligetallendient
menhiertoe één. ofmeerdere kerentemaaien,totdat
detoestandweernormaalis.Ishetindebedrijfsvoeringmoeilijk omdergelijkepercelentemaaien,
dankanmen tijdens debeweidinginvoorjaaren
herfst dedierenhierbijvoerenmet pulp,aardappelvezels ofmagnesiumkoekjes.Vanzelfsprekendmoetde
bemestingmet stalmest,gierofkalizouthier
achterwegeblijven.Invelegevallen zijndezepercelennietvervandebedrijfsgebouwen afgelegen,zodal
hetbijvoerenmindermoeilijkhedenmet zichmeebrengt,
Toor dezeweilandengeldtwelin 'tbijzonder deuitspraak,datgierallereerst eenkalimeststofisen
daarna eenstikstofmeststof.

-10
Tenslottevergelijkenwedesamenstellingvan
hetgrasvaneenaantalpercelenvantv/eezuivere
weidebedrijven,nl."bedrijfAopzandgrond en
bedrijfB opkleigrond.Opbeidebedrijvenwordt
jaarlijks+_1000kgkalkammonsalpeterperhagebruikt.OpbedrijfÀkwamenjaarlijksmeerdere
opbedrijfB isdeze
gevallenvankopziektevoor.
ziekte zovermenweetnooitopgetreden.Opbedrijf
A
isdoordevarkensmesterijveelmeerstalmest
beschikbaardanopbedrijfBwaarbijna geen. varkens
wordengehouden.Bovendienwerden opbedrijfAaanzienlijkehoeveelhedenkalizoutaangekocht,terwijl
opbedrijfB ditnagenoegnietwerdgedaan.Betotale
aanvoervankaliwasopbedrijfA danookz^erveel
groter dandeafvoer.Hetresultaathiervanwas,
datdekaligetallenvandegrond stegenendathet
graseenzo-erongunstige samenstelling kreeg,terwijlhier ookveelkaliuitgespoeld zalzijn.Be
gemiddelde gehaltenaanruweiwit,kalium,calciumen
magnesium inhetgrasvandezebedrijvenv/arenals
volgtt,
BedrijfA
Bedrijf B
kopziekte
geen. k o p z i e k t e
10
10
aantalmonsters
ruweiwit
24.3
25.4
4.62
K20
3.45
0.92
CaO
0.74
|MgO
0.27
0.34
E
2.46
1.47
üa+Mg
Ikaligetallenindegrond
28-45
13-24
Be samenstellingvanhetgrasvanbedrijfA
illustreerthierduidelijk,datdeze zeer ongunstig
wordtwanneermenbijverhogingvandestikstofgiften dekalibemestingennietbinnen deperkenhoudt.

--11Ditiseenindepraktijkveelgenaakte fout.De
feitelijke onttrekkingaankali"bijeenzwaardere
stikstofbemestingisveelgeringer danmenveronderstelt,daarerbijeenzwaarderebemestingnet stikst
ookmeernestvanhetveeophet perceelterugkont,
doordathetaantalweidedagen stijgtmet destikstofbemesting.In1955 enin1956hebbenzichopbedrijf
A geen gevallenvankopziektemeervoorgedaan.De
aanvoeraankaliisdrastischverminderd enhetvee
werdbijgevoerdmetpulpofaardappelvezels enkeuken
zout.

-12II.'WEERSOMSTANDIGHEDENENKOPZIEKTEBIJMELKVEE
Invelepublikaties,welke totnu toeoverhet
kopziekteprobleem verschenen,wordtverbandgelegd
tussenhetweerenhet optredenvankopziektebij
onsmelkvee.Koud enguurweerwordtalsongunstig
beschouwd5 terwijleveneensbijsterkwisselende
temperaturenhetaantalgevallengroter zouzijn.Met
het ooghieropwordtdanookdikwijlshetadvies
gegeven, bijdezeweersomstandigheden invoorjaaren
herfst dedieren 'snachtsopte stallen.Inde
meeste gevallenzijndezegevolgtrekkingen gebaseerd
opindrukkenuit depraktijk^waarbijuendirecte,
invloedvanhetweeropdegezondheidstoestand vanhet
dierwordtverondersteld.
Inhetvoorgaandehoofdstukwerdenenkeleresultatengegevenvaneenonderzoeknaarhet optredenvan
kopziekte indepraktijkvandeFaculteit derDiergeneeskunde teUtrecht.Tenbehoevevandit onderzoek
werd doorProf.Dr.J.A.Beyerseenstatistiekbeschikbaargesteld omtrenthetvoorkomenvankopziekteop
+_750bedrijvengedurende eengrootaantal jaren.Dit
waardevollemateriaalwasuitermate geschikt omde
invloedvandetemperatuur endeneerslag ophet
optredenvankopziektena tegaan. Uit dezestatistiekwerdendegegevensvanelfjarengekozen,in
welke jarenintotaalop+_750bedrijven1146dieren
tegenkopziektewarenbehandeld.
Nabestuderingbleek,daterinderdaad eenverbandbestond tussenbv.detemperatuur enhetoptredenvankopziekte,dochdatditverband andersisdan
dikwijlswordtvoorgesteld.Inonsland komendemeeste
kopziektegevallen inhetvoorjaarvoorgedurendede
eerste 2à3wekenvandeweideperiode.Indezomer
ishetaantalmuostal zeergering,terwijlinde
herfstweereentoenamevanhetaantalgevallenwordt
waargenomen,Nuisuit ditonderzoekgebleken,dat
deduurvandekopziekteperiode inhetvoorjaaren
indeherfstafhankelijkisvandehoogtevande
temperatuur.Inalle elfbeschouwde jarenkomtnl.
totuitdrukking,datbijna geen. kopziektegevallenmeer

-13voorkomennadatdegemiddelde etmaaltemperatuurper
vijfdagentotbovenongeveer14°C..is.gestegen.Daalt
indeherfst detemperatuur weer"benedendezegrens,
dantredenweergevallenop.Hieruitvolgt,datde
kopziekteperiodeninvoorjaar enherfstlangerduren
naarmate degemiddelde etmaaltemperatuurpervijfdage.
langer"benedeneenniveauvan14Cblijft.
Niettegenstaandehetfeit,datdezegrensvan14 i
slechtseenbenaderingis,ishetvoordepraktijkeen
hulpmiddel omuit temakenwanneer de kopziekteperiode
inhetvoorjaarvoorbijis,enindeherfstbegint.
Hierbijmaginaanmerkingwordengenomen,datinperiodenmetgemiddelde etmaaltemperaturenvan6-10 Chet
aantal kopziektegevallengroterisdanbij10-14°C.Bi,
hetbepalenhoelangmenopdekopziektebedrijvenin
hetvoorjaarindeweidemoetdoorgaanmethetbijvoerenvanpulp,aardappelvezelsofmagnesiumkoekjes,kan
menhierineenrichtlijnvinden.
Benedendezegrensvan14Cechter,dustijdens
dekopziekteperiode,zijnookdeschommelingenvande
gemiddelde etmaaltemperatuurduidelijkvaninvloedop
hetaantalkopziektegevallen.Wanneerbv.ineenbepaald jaarvan6tot10mei degemiddelde etmaaltemperatuurplotseling stijgtvan7naar14C,danneemt
gemiddeld 5dagennadeze stijginghetaantalkopziektt
gevallensterktoe.Wanneerhiernavan10tot15meid(
temperatuurweer daalt,danneemtgemiddeld 5dagenlaterhetaantalkopziektegevallenwoeraf.Ditverschiji
selkomtinalle elfbeschouwde jaren zowelinhetV003
jaaralsindeherfst totuitdrukking.Hieruitvolgt,
datna eensterkwisselende-temperatuurinvoorjaar en
herfsthetaantal kopziektegevallen opdeverschillend«
dagensterkveranderlijkis,terwijldeverdelingvan
hetaantalgevallenover degeheleperioderegelmatiger
isnaarmate detemperatuurminder schommelingenver-*
toont.Nadatdezemeer ofminder schommelendetemperatuurinhetvoorjaar eenniveauvanongeveer14C
alsgemiddelde per5dagenheeftbereikt,isdekop—'
ziekteperiodegeheelofnagenoegvoorbij.

-14Dewaarschuwingen,•welkeperradio doorde
RijkslandbouwconsulentvoordeWeide-enVoederbouwinhetvoorjaarenindeherfstvan1956werden
uitgozondenszijnopditverband tussen de-temperatuurenhet optredenvankopziektegebaseerd.Gedurendekopziekteperiodenwerdennaeensnelle temperatuurstijging deveehoudersgewaarschuwd voorhetgrotere
gevaarvanhetoptredenvandeziekte,teneinde
tijdigmaatregelentekunnennemendoordedierenbij
tevoeren.
Opvallend is,datpasgemiddeld 5dagennaeen
temperatuurstijginghetaantalkopziektegevallen
toeneemt engemiddeld 5dagenna eendalingafneemt.
Devraagrijst thansofhetdier5dagen"nodig
heeft" omtereagerenopdezeveranderde temperatuursomstandigheden,ofdattengevolgevandetemperatuurveranderingenhetgrasvansamenstellingveranderten
dezegewijzigde samenstellinginvloeduitoefent ophet
aantalkopziektegevallen.Teneindehieroverbeter
ingelicht tezijn,werd zoweldoormiddelvanveldproevenalsdoorpotproevennagegaaninhoeverre
detemperatuurvaninvloed isopdevoorkopziekte
belangrijkemineralenverhoudingeninhetgras.Inhet
vorigehoofdstuklazenwe,datnaarmate ermeer
kaliumtenopzichtevan calcium enmagnesiuminhet
grasaanwezig is,hetpercentage kopziektegevallen
sterktoeneemt.Hoenauwer dezeverhouding en dus
hoelagerhet quotiëntK/Ca+Mgis,hoeminder kopziektegevallenoptreden.
Uitdegegevensvanveld-enpotproeven,welke
laatste doorDijkshoornwerdengenomen,isnugebleken,datgras,gedurendelangere,tijdgegroeidbij
hogere temperaturen (zomer),eengunstiger K/Ca+Mg
verhoudingheeft dangrasdatbijlage temperaturen
(voorjaar enherfst)groeide.Verderbleek,datenige
dagenna eensnelle stijgingvandegemiddeldeetmaaltemperatuurvanuit eenlaagniveau,bv.van8tot14G,
dezeverhoudingveelruimer endusongunstigerwasdan
enkele dagennaeendalingvanbv.I4-8C.

-15Hot toenemenvanhetaantalkopziektegevallenn
eenstijgendetemperatuurwordtdusvoorafgegaan
door eenveranderingvandeminerale samenstelling
vanhetgras,nl. eenongunstigerwordendeverhouding
K/Ca+Mg.Naeendalende temperatuurwordt dezeverhoudinggunstiger,terwijlditgevolgdwordtdooree
afnamevanhetaantalkopziektegevallen.Hieruit
volgt,datdeinvloedvandetemperatuur ophétoptr
denvankopziekte opaannemelijkewijze (mede)
verklaard kanwordenuit eenveranderingvande
minerale samenstellingvanhetgras.Hetbelangvan
deverhoudingK/Ca+Mg inhetgrasinverbandmethet
optredenvankopziektewerdhiermeebevestigd.
Hetveranderenvandezeverhoudinginhetgras
onderinvloedvandetemperatuurwordtvooral
veroorzaakt doordegroteveranderingenvanhet
kaliumgehalte.InédnweektijdskanhetKO-percent
geonderinvloedvaneenvoorafgaande temperatuurstijgingmet Vfostijgen.Opeengemiddeld*gehalte
aanK„0van3«50à i%indedroge stofisditeen
groteverandering.Bijhetoogstenvangraslandbemestingaproefvelden,waarbijookdeminerale
samenstellingwordtbetrokken,moethierwelaan
wordengedacht.
Eenvoordehandliggendeopmerkingisthans,
datdemelkkoeienopdenietkopziektebedrijven
onderdezelfdeomstandighedenverkerenwatbetreft
detemperatuuralsdieopdekopziektebedrijven,terwijlopdeeerstgenoemde geen,enopdelaatstgenoemdebedrijvenwelkopziekte optreedt.Ditis
inderdaadhetgevalenalisdeindirecte invloed
Vandetemperatuurnietonbelangrijk,menmoetdeze
niet overschatten.Hetisonderonze omstandigheden
indeeersteplaatsdefoutievebemestingmetkali
inkunstmest ofstalmest engier,die deverhoudingenvandemineralen'inongunstigerichting
verschuift.Ookdebemestingnet stikstofkan
hierbij-eenbelangrijke rol spelen.Afgezienvan
het temperatuureffectzijndezeverhoudingen inhet
grasvankopziektebedrijvendanookgeheelanders
danvanniet kopziektebedrijven.Eensnelle tempera—

-16tuurstijgingbv.inhetvroegevoorjaarkanechter
vooralopdekopziektebedrijven (kalirijke
percelen)deoorzaakzijn,datde samenstelling
vanhetgrasdermateinongunstigerichting
wordtverschoven,datdegrensvanhet toelaat-,
bare (nogmeer)wordtoverschreden enhetaantal
kopziektegevallenhierdoor toeneemt.
Behalve datdehogere temperaturen inde
zomerdesamenstellingvanhetgrasingunstige
zinbeïnvloeden,isookenmisschienvooralhet
hogere klaverpercentage indeze tijdvanhet jaareen
belangrijkefactorindeze.Klaverbevataanzienlijk
meer calcium dangras,metalsgevolg,datdeverhoudenK/Ca+Mginhet totalerantsoen,datdekoe
opneemt,gunstigerisnaarmatemeerklaverinhet
rantsoenvoorkomt.EenonderzoekinEngeland
(Bartlette.a.)wijst erop,datdekansvoorhet
optredenvankopziekteineenklavcrrijkgewasveel
mindergrootisdanineenklaverloosbestand.
Over deinvloedvanderegenval ophetoptredenvankopziektekanopgemerktwordendat
nalangdurigeregenrijke periodeninzomerof
nazomer,welkemeestalgepaard gaanmetlagere
temperaturen,hetaantalkopziektegevallenin
nazomerenherfstgroteris.In1954en1956kwam
ditduidelijknaarvoren.Ookuit onderzoekingenvan
Allcroft enG-reeninEngeland isditgebleken.
Enkelebelangrijkepuntenterverminderingvan
hetgevaarvoorhetoptredenvankopziektezijns
1.Bemestingvanhetgrasland opbasisvangrondonderzoek engebruik.Bijweidenwordtveelminder
kalionttrokkendanbijmaaien,hiermeemoetin
depraktijkmeerrekeningwordengehouden.Vooral
oppercelendichtbijdeboerderijgelegen,welke
dikwijlswordengegierd,moet dekalitoestand
doormaaienvanhetperceelinordewordengemaakt.
Deachterstepercelenverkerennogaleensineen
mindergoedebemestingstoestand, zodateropvele
bedrijven eenverschuivingvanvoornaarachter
moetplaatshebben.

-17Volgensdehier"beschrevenresultatenverhoog
het stikstofverbruikhetgevaarvoorhet optreden
vankopziekte niet,indiendekalitoestandnormaalwordtgehouden.
2.Gedurende devoorkopziektegevaarlijke perioden
hetveeindeweidebijvoerenmet 2kgdrogepulp
perdierperdagofaandroge stofgelijkehoeveel
hedenaardappelvezels.Ookhetregelmatigtoedienenvanmagnesiumhoudende.koekjesin.deze
periodenheeft eengunstigeffect.
Hetbijvoerenvanhooi enstroisonvoldoende
3.Opkopziektegevaarlijkepercelendientmenhet
bijvoerenmetpulp,aardappelvezels ofmagnesiumkoekjes zolangvoltehoudentotdatdegemiddelde
etmaaltemperatuurper5dagenisgestegentot
ongeveer14C.Eénweekbijvoerennadatdedieren
indeweidegegaan zijn,isonvoldoende.Ervallen
indepraktijkveelslachtoffersnadatmente
vroegmethetverstrekkenvanbijvoeder.isopgehouden.
Enkele dagennaeensnelletemperatuurstijging tijdensdekopziekteperiode tredende
meestegevallenop.Weesdanvooral opUwhoede.
Wanneerbij één.vandemelkkoeieniets
abnormaalswordtwaargenomen,bv.eenverminderde
melkgift,observeerhetdierdannauwlettend en
waarschuwtijdigdedierenarts.
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