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RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION HOORN

PROEFNEMINGEN OVER ENSILEEREN MET
MIERENZUUR II
DOOB

N. D. DIJKSTRA en J. C. DE RUYTER DE WILDT
(Ingezonden 10 Augustus 1943)
INLEIDING
In den herfst van 1941 werden de ensileeringen van gras onder toevoeging van miorenzuur voortgezet.
Daar bij de proefnemingen van het "vorige jaar l ) gebleken was, dat bij
liet ensileeren in.een gadraineerden silo zonder bodem een toevoeging van
4 | l verdund mierenzuur per 100 kg verseh materiaal, althans bij ons'
herfstgras, te weinig was, hebben wij dit jaar een drietal ensileeringen
uitgevoerd met grootere hoeveelheden mieremuur, n.1. 4§, 5J en 7 l per
100 kg gras.
Tevens hebben wij weer de werking van mierenzuur met die van A.I.V.zuur vergeleken door naast de mierenzuur-süage, welke verkregen was
door toevoeging van 5§ l mierenzuur, een silage te maken van hetzelfde
uitgangsmateriaal, doch waarbij evenveel zuuraequivalenten per 100 kg
gras werden toegevoegd in den vorm van A.I.V.-zuur.
Ten slotte werd nogmaals de werking van mierenzuur met die van
A.I.V.-zuur vergeleken en wel op basis van de hoeveelheid zuur, die bij
de ensileering met A.I.V.-zuur gebruikelijk is. Voor deze laatste proefneming werd gras met ongeveer 13 zuuraequivalenten per 100 kg vergeh
materiaal geënsileerd in 2 kleine gesloten betonnen silo's.
Al deze proeven vonden plaats op de Proefzuivelboerderij. Steeds
werden de in en uit de silo's gereden hoeveelheden gras zorgvuldig gewogen
en geanalyseerd, terwijl bovendien de verteerbaarheid van alle silages met
behulp van hamels werd bepaald. Aldus verkregen wij niet alleen gegevens
omtrent de mate van slagen der ensileeringen, maar konden wij bovendien
de verliezen aan droge stof, droge-stof-bestanddeelen, zetmeelwaarde en
verteerbare bestanddeelen berekenen.
In aansluiting aan de verteringsproeven werd een onderzoek ingesteld
naar den invloed van beide soorten ensilages op de kalk- en phosphorstofwisseling. Bij het onderzoek van het zuur-base-evenwicht werd behalve
van hamels ook gebruik gemaakt van een viertal melkkoeien.
J ) E ENSILEERINGEN
Voor de ensileeringen met 5 | en 7 l mierenzuur en 5 | l extra verdund
A.I.V.-zuur werd gebruik gemaakt van 3 gedraineerde houten silo's zonder
bodem van 3,50 m middellijn en 2 m hoogte, n.1. de Silo's I, I I en I I I ,
waarvan twee ook bij de proefneming van het vorige jaar zijn gebruikt.
') D E R U Y T E K PE WiLDT, D H K S T R A , Versl. v. landbk. Ondert, 49 (1043) 285; Jaarverging Proefsuivelboerderij over 1942, bldz. 143.
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Daar wij niet over 4 van dergelijke silo's beschikten, hebben wij voor do
proefneming met 4 i l mierenzuur gebruik moeten maken van de gesloten
betonnen silo, die dezelfde afmetingen heeft als de 3 hiervoor genoemde
silo's; voor deze gelegenheid werd hij echter als gedraineerde silo gebruikt
door de kraan er uit te verwijderen en op den bodem een drain aan te
brengen met behulp van brokken dakpan.
Voor de vergelijkende proefneming, met 13"aequivalenten mierenzuur
en A.I.V.-zuur per 100 kg gras, gebruikten' wij 2 kleine gesloten betonnen
silo's van 2,00 m middellijn en 1,70 m hoogte, welke reeds voor vroegere
proefnemingen zijn gebruikt en toen uitvoerig zijn beschreven ' ) . De opzetetukken, welke bij de vulling van deze kleine silo's werden gebruikt,
hadden een hoogte van 1,00 m.

A. Silo I (5| l mierenzuur)
,

Vulling. De vulling van dezen silo vond plaats op 10-en 11 September
1941. Op den eersten dag werd 6969 kg gras geënsileerd; het materiaal
(mooi, fijn herfstgras) was daags te voren gemaaid. Op 11 September
werd 7197 l<g gras in den silo gebracht; liet gebruikte gras was wat grover
en'vochtiger dan het vorige; liet was op 10 September gemaaid.
In het totaal is dus 14 166 kg gras in dezen silo gegaan. Het weer
was'gedurende deze dagen niet mooi; het was nogal winderig en er viel
zoo nu en dan wat regen. Op 10 September om 8 uur v.m. werd 1,1 mm
neerslag gemeten; op 11 September 8 uur v.m. 4,4 mm, om 2 uur n.m.
,1,3 mm en om 7 uur n.m. 1,3 mm.
Benproeung. Tijdens de vulling werd het gras in lagen van ongeveer
100 kg bespoten met een verdunde mierenzuur-oplossing (1 deel Formasil
4- 20 deelen water). Het Formasil was 23,58 n. Gemiddeld werd per
100 kg gras 5,56 l verdunde oplossing gespoten, wat overeenkomt met.
6,24 zuuraequivalenten per 100 kg gras.
Afdekking. Nadat de vulling van den silo beëindigd was, werd het
grasoppervlak afgedekt met zakken, die in de verdunde mierenzuuroplossing waren gedrenkt, en hierop werd een grondlaag van 50 cm dikte
aangebracht. Op 15 September stak de grondlaag nog slechts een paar cm
boven den bovenrand van den silo uit. Op 27 September was de grond
reeds/vrij ver beneden den rand van den silo gezakt (11—24 c m ) ; uit deze
•laatste cijfers ziet men, dat de inhoud eenigszins scheef was gezakt.
Drainage. De silo bezat geen bodem en was voorzien van een drainage,
die van het begin der ensileering af in werking kon treden. Op 13 September
was de pH van het wegloopende drainsap 4,35, welke waarde ook bij latere
metingen op 15 en 19 September werd gevonden.
Opening en lediging. Op 27 Februari, dus na 5 i maand, werd de silo
geopend. Het ledigen duurde tot 31 Maart. De afdekkende zakken waren
grootendeels vergaan. Mede omdat het zuiver verwijderen van den grond
door het vergaan der zakken wat moeilijk ging, werd het bovenlaagje tot
een gewicht van 85 kg als afval weggedaan, d.i. 0,53 % van de geheele
massa.
M VAN BEYNITM en PKTTK, Verst. v. landbk: Onderz. 45 (1939) 158; Jaarverslmj Prot fzuwelboerderij over 1938, bldz. 216.
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Op de gebruikelijke wijze werden over drie lagen, met een gewicht van
3266 kg, 4035 kg en 3060 kg, boormonsters en dagmonster» genomen,
welke naast elkaar afzonderlijk werden geanalyseerd. In totaal is er dus
10 361 kg bruikbaar materiaal uit dezen silo gehaald.
Hoedanigheid van de silage. Reeds de reuk van de silage toonde, dat
er boterzuurvorming had plaats gehad. Zooals gebruikelijk, werden in de
boormonsters weer de p H en de percentages azijnzuur, boterzuur en
melkzuur bepaald, alsmede het percentage van de in water oplosbare
(stikstof, dat als ammoniak aanwezig is.

pH

Azijnzuur

Boterzuur

Melkzuur

(%)

(%)

(%)

Ammoniak-stikstof in
procenten van oplosbare totaal-stikstof

Ie boor (bovenste niloinh.)
2e boor (middelste siloinh.)
3e boor (onderste siloinh.)

5,10
4,70
4,25

0,50
0,57
0,56

1,17
0,79
0,20

0,14
0,56
0,90

60,7
43,2
22,9

Gemiddeld . . .

4,88

0,54

0,74

0,55

48,7

Deze cijfers toonen aan, dat het boterzuurgehalte boven in den silo
hoog was en naar beneden toe afnam; omgekeerd steeg, naar mate men
dieper in den silo kwam, het gehalte aan melkzuur, hetgeen samenging
met een daling van den pH, dus stijging van den zuurgraad. Het
ammoniakbeeld was hiermede in volkomen overeenstemming. Bovenin is
do eiwitafbraak sterk geweest; verder naar beneden werd ze, met stijgenden
zuurgraad, geringer.
Bij het ledigen van den silo werd in alle dagmonsters de pH bepaald.

Ie d a g m o n s t e r .
2e
3e
4e

Ie boor

2e boor

3e boor

4,90
5,00
4,90

4,75
4,70
4,75
4,75

4,25
'4,25

Zooals men ziet, zijn deze cijfers in goede overeenstemming met hetgeen bij de boormonsters is gevonden :des te dieper men in den silo kwam,
des te lager was de pH.
In het geheel genomen, kan men dus zeggen, dat ondank* het feit,
dat ruim 5 | l mieremsuur per 100 kg gras was toegevoegd, de silage niet
goed was geslaagd; alleen onderin den silo werd een bevredigend, resultaat
verkregen.

B. Silo II (§| l ext»TOKiondA.I.V.-xmtr)
Tegenover de hiervoor vermelde ensileering met mierenzuur werd een
ensileering met dezelfde hoeveelheden verdund A.I.V.-zuur geplaatst met
gras van dezelfde perceelen als voor Silo I was gebruikt. H e t A.I.V.-zuur
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werd voor deze gelegenheid op dezelfde sterkte gebracht als het mierenzuur en bijgevolg sterker verdund dan bij de ensileering met A.I.V.-zuur
gebruikelijk is.
Vulling. Daar de wagens met gras afwisselend in de.Silo's I en TI
werden' geledigd, heeft niet alleen de vulling van dezen silo op dezelfde
dagen plaats gevonden als den mierenzuur-silo, doch was bovendien het
gras, dat voor de ensileeringen werd gebruikt, precies hetzelfde. De
boeveelheid gras, die op 10 September in den silo werd gebracht, bedroeg
7075 kg en op 11 September 6960 kg-, zoodat in totaal 14 035 kg gras in
dezen silo werd geënsileerd.
Besproeiing. Tijdens de vulling werd het gras in lagen van + 100 kg
besproeid met de verdunde A.I.V.-zuur-oplossing. Daar de sterkte van
het onverdunde zuur 14,60 n bedroeg, werd een verdunning gekozen' van
1 deel zuur + 12 deelen water; de sterkte van de sproeivloeistof werd
bijgevolg 1,12 n, wat precies even sterk was als de gespoten mierenzuuroplossing bij de biervoor beschreven, ensilage. Gemiddeld werd per 100 kg
gras 5,56 l van deze oplossing gespoten, wat overeenkomt met 6,24 zuuraequivalenten per 100 kg gras; deze hoeveelheden zijn dus precies gelijk
aan die, welke bij de mierenzuur-silage (I) werden gebruikt.
Afdekking. Zooals gebruikelijk, werd ook nu na de beëindiging der
vulling het grasoppervlak afgedekt met oude jutezakken, diè vooraf in
het verdunde zuur waren gedompeld; hierop werd een grondlaag van
50 cm aangebracht. De inhoud is regelmatig gezakt; op 27 September
stond de bovenkant van den grondlaag 19—23 cm onder den rand van
den silo.
Drainage. Evenals Silo I bezat deze silo geen bodem en was voorzien
van een drainage, die van het begin af in werking kon treden. Op
13 September was de pH van het wegvloeiende drainsap 4,25, op
15 September 4,15 en op 19 September 4,05.
Opening en lediging. Met het oog op de' voedering werd deze silo op
23 Maart, dua ongeveer een maand na de mierenzuur-silage, geopend.
Het bovenste laagje werd tot een gewicht van 62 kg als afval verwijderd;
dit is 0,60 % van de totaal uitgereden versehe massa.
De bemonstering had weer plaats door boor- en dagmonsters over drie
lagen, die van boven naar beneden 3999 kg, 4306 kg en 1896 kg leverden,
zoodat in totaal 10 201 kg bruikbare silage uit dezen silo werd gehaald.
Hoedanigheid van de silage. De pH- en zuurbepalingen, berekend op
de versehe massa, en de eiwitafbraak onder ammoniakvorming gaven voor
de drie boormonsters de volgende cijfers:

Gemiddeld
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pH

Azijnzuur
(%)

Boterzuur
(%)

Melkzuur
(%)

4,90
4,90
4,30

0,45
0,44
0,36

1,13
1,18
0,71

0,27
0,45 ,
0,62

54,9
50,4
37,9

4,79

0,43

1,07

0,41

49,8

Ammoniak-stikstof in
procenten van oplosbare totaal-stikstof
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Zooals uit de cijfers blijkt, was de silage niet geslaagd. De bovenlaag
was iets minder slecht dan die van de mierenzuur-silage. De mierenzuursilage werd echter naar beneden toe duidelijk beter; bij deze mineraalzuur-silage was dit veel minder duidelijk. Het gevolg is geweest, dat de
2e en 3e boor van de A.I.V.-silage minder goed waren dan de overeenkomstige boorlagen van de mierenzuur-silage.
De pH-waarden van alle dagmonsters waren de volgende:

Ie dagny>nster .
2e
3e
4e

Ie boor

2e boor

3e boor

4,75
4,95
4,90
4,95

5,05
5,05
5,00
5,00

4,90
4,70

Zooals uit deze cijfers blijkt, is de pH van de dagmonsters niet beneden
4,70 gedaald; volgens deze cijfers was deze silage dus onderin slechts
weinig beter dan in het overige gedeelte. Hieruit te concludeeren, dat dus
het mierenzuur wat beter gewerkt heeft, achten wij echter niet voldoende
gefundeerd.

C. Betonsilo (4| lml&emznva)
Vulling. Op Donderdag 25 September 1941 werd met de vulling van
dezen silo begonnen; dien: dag werd er 6687 kg gras ingebracht. Den
volgenden dag werd de ensileering voortgezet en ten slotte op Zaterdagmorgen 27 September beëindigd. In deze beide dagen werd 7577 kg gras
geënsileerd, zoodat in totaal l i 264 kg gras in dezen silo werd gebracht.
Het gebruikte materiaal was middelmatig lang, mooi bladrijk gras. Al
het gras, dat den eersten dag in den silo werd gebracht, en ook nog het
graai van de eerste beide wagens, die den tweeden dag zijn gelost, werd
op 24 September, het overige gras op 25 September gemaaid. Tijdens de
ensileering was het prachtig, zonnig najaarsweer.
Besproeiing. Tijdens de vulling werd het gras in lagen van ± 100 kg
besproeid met een verdunde mierenzuur-oplossing. Zoowel het gebruikte
Formasil als de verdunning (1 deel Formasil + 20 doelen water) was
precies dezelfde als bij de ensileering in Silo I. Gemiddeld werd per
100 kg gras 4,55 l verdund mierenzuur gesproeid, wat overeenkomt met
5,11 zuuraequivalenten per 100 kg gras.
Afdekking. Nadat eerst weer de gebruikelijke, in zuur gedompelde
zakken op het gras waren gelegd, werd op Zaterdag 27 September nog
ruim de halve hoeveelheid aarde op het gras gebracht; op Maandagmorgen
29 September werd de afdekkende grondlaag weer op 50 em dikte gebracht.
Drainage. Zooals reeds werd vermeld, was deze silo bij deze ensileering
van den aanvang af gedraineerd. Tijdens de vulling op 27 September liep
de drain reeds; het wegloopende sap bezat een pH van 4,1. Op 29 September was de pH van het drainsap reeds tot 4,35 gestegen; op 20 October
was de pH nog 4,35.
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Opening en lediging. Op 16 Februari 1942 werd begonnen den grond te
verwijderen; het gras bad dus ruim 4 | maand in den silo gelegen. De
grond was stijf bevroren en daardoor zeer lastig van bet gras te scheiden.
Het bovenste 'graslaagje, tot een gewicht van 63 kg, werd als afval
beschouwd, d.i. 0,33 % van al het materiaal, dat uit den silo is gehaald.
Ook bij dezen silo was in do bovenlaag geen schimmel van eenige
beteekenis.
, •
.
Op do gebruikelijke wijze werden weer over 3 lagen met een gewicht
van 2993 kg, 3236 kg en 5474 kg boormonsters en dagmonsters genomen;
in totaal werd dus 11 703 kg bruikbaar materiaal uit dezen silo gehaald.
Hoedaniglicid van de silage. De kleur en de reuk bestempelden de
silage reeds dadelijk als niet geslaagd. In de boormonsters werden weelde gebruikelijke bepalingen verricht, die het volgende resultaat opleverden :

Ie boor
2e boor
3e boor
Gemiddeld

pH

Azijnzuur
(%)

Boterzuur
(%)

Melkzuur
(%)

Ammoniak-stikstof in
procenten van oplosbare totaal-stikstof

5,10
5,05
4,80

0,44
0,34
0,39

1,44
1,53
1,39

0,20
0,31
0,34

55,4
52,6
49,7

4,95

0,39

1,44

0,30

52,0

De cijfers toonen aan, dat zoowel het gehalte aan azijnzuur als dat
aan boterzuur en melkzuur in de geheele silage vrij constant is geweest.
Verder blijkt, dat er een geprononceerde boterzuur-ensilage was ontstaan;
het gehalte aan melkzuur was gering. Do eiwitafbraak onder ammoniakvorming is sterk geweest; ruim de helft van de in water oplosbare stikstof
was in den vorm van ammoniak aanwezig.
De pH-waarden van alle dagmonsters waren de volgende:

Ie d a g m o n s t o r . . .
2e
3e
„
. . .
4e
„
. . .
5e
„
. . .

Ie boor

2e boor

3e boor

5,10
5,10
5,10

4,95
4,95
4,95

—
—

—
—

5,05
5,00
4,70
4,50
4,30

De pH van deze silage is dus in het algemeen hoog geweest, n.1. ongeveer 5,0; pas bij de laatste lagen van de 3e boor daalde de pH (dus nam
de zuurgraad toe).
• Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat ook deze «ïlage, die bereid
was met ruim 4J l verdund mieremuur per 100 hg gras, niet geslaagd was;
ze bezat een hoogen pH, een sterke boterzuur- en een geringe melkzuurrorming en een sterke eiwitontleding.
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D. Silo HI (7 T mlerenzBur)
Deze silo werd op dezelfde dagen en met hetzelfde gros gevuld als de
hiervoor beschreven Betonsilo.
Vulling. De wagens met gras werden om en om in den Betonsilo en
dezen houten silo leeggevorkt. Op 25 September werd 6564 en op 26, en
den morgen van 27 September nog 7375 kg gras in den silo gebracht; in
totaal is dus 13 989 kg gras in dezen silo geënsileerd. Bijzonderheden over
het gras en het weer zijn reeds vermeld bij den Betonsilo.
Besproeiing. Ook het gras, dat in dezen silo werd gebracht, werd in
laagjes van ongeveer 100 kg bespoten met een verdunde mierenzuuroplossing (1 deel Formasil + 20 deelen water). Gemiddeld werd per
100 kg gras 7,06 l van deze oplossing gespoten; dit komt ovei*een met
7,93 zuuraequivalenten per 100 kg gras.
Afdekking. Nadat de vulling beëindigd was, werd het gras direct bedekt
met zakken, die in de sproeivloeistof waren gedrenkt, en hierop werd op
Zaterdag 27 September ruim de halve hoeveelheid grond aangebracht; op
Maandag 29 September werd deze grondlaag weder op 50 cm dikte
gebracht.
Drainage. Evenals de Silo's I en II bezat deze silo geen bodem en
was voorzien van een drainage, die van het begin der .ensileering af in
werking kon treden. Op 29 September bedroeg de pH van het wegloopende
drainsap 4,20, op 20 October 4,25.
Opening en lediging. De silo werd op 10 Maart geopend, dus bijna een
maand na den Betonsilo. De bovenlaag van 83 kg is als afval verwijderd;
dit is 0,74 % van de in totaal 'uitgereden versehe massa.
De bemonstering had weer plaats door boor- en dagmonsters over drie,
lagen. Deze lagen leverden 3772 kg, 3211 kg eir 4162 kg, zoodat in totaal
i l 1IS kg bruikbaar silovoeder uit den silo werd gehaald.
Hoedanigheid van de silage. Ook bij deze silage werd in de boorïnonsters weer de pH, de gehalten aan vluchtige vetzuren en melkzuur
bepaald en tevens het percentage van de in water oplosbare stikstof, dat
in den vorm van ammoniak aanwezig was. Het resultaat van dit onderzoek
is in de volgende tabel
weergegeven.
Azijnzuur

Boterzuur

Melkzuur

(%)

(%)

(%)

Ammoniak-stikstof in
procenten v a n oplosbare totaal-rtikgtof

4,90
4,70
4,25

0,39
0,38
0,32

1,13
1,30
0,59

0,27
0,65
0,99

35,9
50,7
34,2

4,60

0,44

0,88

0,62

48,3

pH

Gemiddeld .

. .

Zooals uit deze tabel is te zien, waren de bovenste en middelste laag
tiiet best. De pH was tamelijk hoog; hiermede in overeenstemming was
het gehalte aan boterzuur hoog en het melkzuurpercentage laag. Eveneens
was in deze beide lagen een sterke eiwitafbraak opgetreden; ruim de helft
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van de in water oplosbare stikstof was in den vorra van ammoniak
aanwezig.
De onderste laag was wat beter; de pH was lager, het gehalte aan
melkzuur was gestegen en dat aan boterzuur gedaald, hoewel van dit
laatste zuur nog ongeveer 0,6 % aanwezig was.
Ook nu werd weer van alle dagrnonsters de pH bepaald.

Ie dagmonster . . .
2e
„
. .>..
3e
4e
„
. . .
5e
„
. . .

Ie boor

2e boor

3e boor

5,80
4,95
4,90
4,95
4,90

4,55
4,65
4,75

4,70
4,30
4,10
4,10
4,75

—
—

Het eerste dagmonster van de eerste boor vertegenwoordigde maar
245 kg en had dus betrekking op het bovenste laagje van slechts
een paar cm dikte. Ook het onderste laagje, dat met den grond in aanraking is geweest (het 5e dagmonster 3e boor bevatte slechts 200 kg)
had een afwijkenden zuurgraad. Wanneer men deze beide laagjes buiten
beschouwing laat, ziet men, dat de pH van boven naar beneden geleidelijk
is afgenomen, dus de zuurgraad is gestegen.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat deze süage, die bereid was met
7 l mierenzuur per 100 kg gras, niet goed was geslaagd; alleen onder in den
silo werd, e.en bevredigende zuurgraad bereikt.

E. Kleine betonsilo I (ruim 6 l A.I.V.-zuur)
Vulling. De vulling van dezen kleinen gesloten betonnen silo vond
plaats op 7 November 1941. In totaal is er 2908 kg gras in dezen silo
gegaan. Het gebruikte materiaal was mooi, niet te lang, bladrijk gras.
Besproénng. Tijdens de vulling werd het gras in lagen van 50 kg
bespoten met verdund A.I.V.-zuur. Dit verdunde zuur was verkregen door
bij 1 deel A.I.V.-zuur 5 deelen water te voegen. Daar het oorspronkelijke
A.I.V.-zuur 12,74 n was, was de sterkte van de sproeivloeistof 2,12 n.
Gemiddeld werd per 100 kg gras 6,13 l verdunde oplossing gespoten, wat
overeenkomt met 13,00 zuuraequivalenten per 100 kg gras.
Afdekking. Nadat de vulling van den silo beëindigd was, werd het
grasoppervlak afgedekt met zakken, die in het verdunde A.I.V.-zuur waren
gedrenkt en hierop werd een grondlaag van 50 cm dikte aangebracht.
Drainage. Deze gesloten silo bezat bij den bodem een kraan, welke
door middel van een rubberslang in verbinding stond met een stijgbuis,
welke met het grondniveau medezakte en waarvan de overloop ingesteld
bleef op het scheidingsniveau gras-grond.
Uit de hoogte van de vloeistof in de stijgbuis kan men dus afleiden,
welk gedeelte van het gras op dat oogenblik in het sap staat. Bij deze
ensilage is al het gras geleidelijk in het sap gedompeld, zonder dat er
echter een noemenswaardige hoeveelheid sap is weggevloeid. Op25 Februari
(8) C 226

577
werd wat sap afgetapt. De lekker riekende, licht gekleurde vloeistof bezat
een p l i van 3,60. Op 3 Maart werd de stijgbuis verwijderd om het sap geheel te laten
wegvloeien, doch de kraan liep niet, daar ze blijkbaar bevroren was. Het
heeft n.1. in de maanden Januari, Februari en de eerste helft van Maart
bijna constant gevroren, met als minimum-temperatuur —19,2° C. Pas
nadat op 14 Maart de dooi definitief was ingetreden, is het sap weggevloeid.
De pH van dit sap bedroeg op 17 Maart 3,68.
Opening en. lediging. Op 27 April, dus na ruim 5 | maand, werd de
silo geopend. Het bovenlaagje zag wat groenig en bezat een inmaakachtigen
reuk. Dit bovenlaagje kon echter gewoon mede bemonsterd worden; bij
dezen silo behoefde dus geen afval te worden verwijderd.
De bemonstering had plaats door boor- en dagmonsters over twee lagen
met een gewicht van 1079 en 1078 kg; in totaal werd dus 21§7 kg
uitstekend bruikbaar materiaal uit dezen silo gehaald.
Hoedanigheid van de süage. De silage was, zoowel wat kleur als
reuk aangaat, van goede hoedanigheid. In de boormonsters werden weer
de gebruikelijke bepalingen verricht, die het volgende resultaat opleverden :
Azijnzuur

Boterzuur

Melkzuur

(%)

(%)

(%)

Ammoniak-stikstof in
procenten van oplosbare totaal-stikstof

3,45
3,10

0,15
0,10

0,03
0,01

0,37
0,22

16,4
8,2

3,28

0,12

0,02

0,30

12,3

pH

Giemiddeld . . . .

Zooals uit deze cijfers blijkt, is deze silagé practisch boterzuurvrij
geweest; de pH was laag en, de eiwitafbraak onder ammoniakvorming
gering.
Teneinde een beeld te krijgen van de gelijkmatigheid van den siloinhoud, werd in het perssap van alle dagmonsters de zuurgraad bepaald.
De verkregen pH-cijfers waren de volgende:

Ie d a g m o n s t e r .
2e '
3e
4e

Ie boor

2e boor

5,15
3,55
3,50
3,45

3,13
3^25

Het eerste dagmonster van de eerste boor vertegenwoordigde slechts
89 kg en had dus slechts betrekking op een uiterst dun bovenlaagje.
Wanneer wij dit laagje"buiten beschouwing laten, zien wij, dat de pH van
deze silage in de onderste helft van het voorgeschreven gebied van
pH = 3-4 heeft gelegen.
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F. Kleine betonsilo II (ruim 6 l minder-verdund mierenzuur)
Tegenover de hiervoor vermelde ensileering met A.I.V.-zuur werd een
ensileering geplaatst met dezelfde hoeveelheid verdund ' mierenzuur en
hetzelfde gras. Het mierenzuur werd voor deze proefneming op de sterkte
gebracht van het A.I.V.-zuur voor de ensileering in den kleinen betonsilo I ; het werd dus veel minder verdund dan voor mierenzuur wordt
voorgeschreven.
Vulling. Daar de wagens met gras om en om in de kleine betonsilo's
1 en I I werden gelost, werd voor beide ensileeringen precies hetzelfde gras
gebruikt. De vulling vond bijgevolg ook plaats op 7 November 1941. In
totaal is 2922 kjf gras in dezen silo geënsileerd.
Besproeiing. Het gras, dat in dezen silo werd gebracht, werd in lagen
van 50 kg besproeid met de mierenzuur-oplossing. Deze was verkregen
door 1 deel Formasil met 10 deelen water te verdunnen. De normaliteit
van het Formasil was 23,57; hèt verdunde zuur was bijgevolg 2,14 n.
Gemiddeld werd per 100 kg gras 6,13 l van deze oplossing gespoten; dit
komt overeen met 13,12 zuuraequivalenten per 100 kg gras (bij de A.I.V.zuur-silage was het 13,00 zuuraequivalenten).
Afdekking. Het gras werd weer afgedekt met zakken, die vooraf in de
mierenzuur-oplossing waren gedrenkt. Hierop werd weder een grondlaag
aangebracht van 50 cm dikte.
Drainage. De drainage van dezen silo was geheel gelijk aan die van
den kleinen betonsilo I. Ook deze silage is geleidelijk aan geheel in het
sap gedompeld. Op 25 Februari werd geconstateerd, dat de overloop van
de stijgbuis druppelde. Het sap, dat iets donkerder was dan dat uit den
A.I.V.-zuur-silo, had een heerlijken geur en bezat een pH van 4,25.
Toen op 3 Maart de stijgbuis werd verwijderd, is geen sap weggevloeid
(bevroren) ; ook bij dezen silo is de kraan pas gaan loopen, nadat op
14 Maart de dooi was ingevallen. Op 17 Maart was de pH van dit
drainsap 4,20.
Opening en lediging. Op 7 April werd deze silo geopend; dit was dus
20 dagen vroeger dan de A.I.V.-zuur-silage. Het bovenlaagje bezat een
wat groenige kleur en een inmaak-lucht. Ook bij dezen silo behoefde geen
afval te worden verwijderd. Het bovenste boor- en dagmonster hadden
betrekking op een laag van 1564 kg, het onderste op 759 kg; in totaal is
dus 2323 kg uitstekend bruikbaar materiaal uit dezen silo gehaald.
Hoedanigheid van de silage. De silage had een licht bruingele kleur
en was vrijwel reukeloos. Ook bij deze silage werden in de waterige
extracten van de boormonsters de gebruikelijke bepalingen verricht; op
de wijze, waarop uit de destillatiecijfers de vluchtige vetzuren zijn berekend,
zullen wij dadelijk - terug komen.
pH
Ie boor
2e boor
. . . .
Gemiddeld .
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4,20
3,80
4,07

Azijnzuur

Boterzuur

Mierenzuur

Melkzuur

(%)

(%)

(%)

(%)

0,37
0,02
0,26

0
0
0

0,11
0,56
0,26

0,44
0,15
0,35

Ammoniak-stikstof in
procenten van oplosbare totaal-stikstof
13,4'
6,9
11,3
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In de silage werd bij de door ons toegepaste berekeningswijze geen
boterzuur gevonden; de pH was behoorlijk en de eiwitafbraak onder ammoniakvorming gering.
Wanneer wij de hierverrnelde cijfers vergelijken met die, welke bij de
A.I.V.-zuur-silage (kleine betonsilo I) waren verkregen en wanneer wij
het gehalte aan mierenzuur buiten beschouwing laten, zien wij, dat het
eenige prineipieele verschil was, dat de mierenzuur-silage een aanmerkelijk
hoogeren pH bezat (4,1 tegen 3,3).
Ook nu werd weer van alle dagmonsters de pH bepaald.
Ie boor
Ie dagnionster .
2e
3e
4e

4,30
4,20
3,95
3,90

2e boor
3,90
3,70

De pH van de silage is van boven naar beneden regelmatig gedaald
van 4,30 tot 3,70.
BEPALING VAN VLUCHTIGE EN NIET-VLUCHTIGE VETZUEEN
Daar er in den laatsten tijd bij dit Station eenige malen vragen zijn
ingekomen over de.wijze, waarop wij de vluchtige vetzuren (azijnzuur en
boterzuur) bepalen, lijkt het ons wel wensehelijk deze methode, die aan
de Physiologische Afdeeling van dit Rijkslandbouwproefstation reeds sedert
jaren wordt toegepast, eens volledig te beschrijven.
In een vroegere verhandeling ') werd hierover reeds het een en ander
medegedeeld.
Voor de bepaling van de vetzuren moet een waterig extract worden
gemaakt. Hiervoor wordt 100 g gehakseid versch kuilgras met gedestilleerd
water aangevuld tot 1 l. Vervolgens wordt onder eenige malen omschudden
gedurende 24 uren bij niet te hooge temperatuur uitgetrokken (wegzetten
op een koele plaats). Daarna wordt gefiltreerd er» van het filtraat 190 c m '
in een destilleerkolf van 500 cm 3 inhoud, gebracht. Bij deze 190 cm"
filtraat wordt nog 10 cm 1 1 n zwavelzuur gevoegd, zoodat er bij het begin
der destillaties 200 cm 3 vloeistof aanwezig is. Daarna wordt 100 cm s
afgedestilleerd, het destillaat getitreerd, de achtergebleven rest weer met
100 cm 3 gedestilleerd water aangevuld en opnieuw 100 om5 afgedestilleerd,
enz., tot vier destillaten zijn verkregen, waarna niet weer wordt aangevuld.
Alle 4 destillaten worden afzonderlijk getitreerd met 0,1 n loog en uit
deze 4 titrafciecijfers wordt het gehalte aan azijnzuur e» boterzuur berekend.
Stel, dat in de 190 cm 3 extract, waarvan werd uitgegaan, x cm 3 0,1 n
azijnzuur en y cm 3 0,1 n boterzuur aanwezig is. Noemen wij nu de totale
hoeveelheid vluchtig zuur D, dan is:

D= x+y.
*) BROUWEB, Versl.v. landbk.Otxderz. 32 (1827) 107;Jaarverslag Proefsuivdbomïery
over 1926, bldz. 79.
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Wanneer wij dedestillatieconstante van'azijnzuur a endie van boterzuur jj noemen, krijgen wij voor den titer van het eerste destillaat:
; Dl = ax + ßy.
In dekolf blijft dan achter (1 — a) x azijnzuur en (1 —ß) y boterzuur.
Voor het tweede destillaat krijgen wij dan:
D2= a(l—v.)x+ß(\— ß)y.
Voor het derde envierde destillaat wordt op deze wijze verkregen:
£>3 = a ( l —a ) 2 z + 0 ( l — ß)*y en
D i S = « ( l _ « ) » * + /?(l_j8)«y.
Wanneer wijnua= a t ;a(1 — a) = a? ;a(1— a) 2= otg;a(1—a) 8 =a4
enß=ßr,ß(l-ß) =ßa;ß(l-ß)* =ßsiß(l-ß)> = ßt
noemen, dan hebben wij de volgende 4 vergelijkingen:
Dx = ocjx+ ßl y;
D2 = a.2x + ß2y;
D
i = «sx + As V>
Di=xix+ßi y.
Volgens Wiegner c.s. x ) isa (destillatieconstante azijnzuur) = 0,3659
en ß (destillatieconstante boterzuur) = 0,7277.
Hieruit volgt:
a ^ - 0 , 3 6 5 9 ; & = 0,7277;
a 2 = 0,2320; ß2 = 0,1982;
0 3 = 0 , 1 4 7 1 ; # , = 0,0540;
a4 = 0,0933; ßt = 0,0147.
Wij krijgen dus 4 vergelijkingen met 2 onbekenden, n.1. x eny.
Uit elk tweetal vergelijkingen kanmen dusde waarde vanx en y
oplossen; men zal dan zes stel uitkomsten voor x eny'vinden, die in het
algemeen niet precies dezelfde waarden opleveren.
Men kan echter ookvan alle 4 vergelijkingen tegelijkertijd gebruik
maken door de methode der kleinste quadraten ophet vraagstuk toe te
passen; men komt dan tot de z.g. normaalvergelijkingen voor x eny : •
[aa]x + [a.ß]y= [aD]en
[0Lß]x +[ßß]y = [ßD],
waarin :
[aa] = ocj2 + o, 2 + a^2+ a 4 2 ;
[ßß\ = ßi' +
ßti+ßi,+ßS',
[a/?] = ax ßl + a2ß2 + <hßa+ <*-4,ß*>
[aD] = Ä1 Dx + a 2D2 +^ D&'+ a 4 D 4 ;
.

ißD] = ßi A + ß, *>,+ &*>» + ß4 Dy

l

) W I E O N E R , MAGASANIK, Mitt. mis dem Gebiete der LebensmiUelunters. u. Hygiene,
Bd. 10,1919 (afdruk).
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Uit de „normaalvergelijkingen" kan rneu x en y oplossen:
r

[*D][ßßl-[ßDU*ß].
[**\[ßß]-l*ß]»
_[ / 3P][aa]-[aD3[q i 83

y

[*«][0fl-[afl»
In bovenstaande uitkomsten komen dus de titratiecijfers Dx, D a , D3 en
D4 voor, gecombineerd met coëfficiënten, die slechts uit a en ß opgebouwd
en dus voor alle bepalingen dezelfde zijn. Wij kunnen ze dus uitwerken
tot de volgende formules:
Voor azijnzuur:' x = — 1,160 D, + 3,23§ D a +• 3,133 D3 + 2,281 D,
en voor boterzuur: y = + 1,924 D, — 1,472 D 2 — 1,667 D3 — 1,287 Z)4.
Wanneer wij in deze beide vergelijkingen de vier gevonden titratiecijfers
invullen, vinden wij het aantal cm 3 0,1 n azijnzuur en boterzuur, dat in
190 cm 3 extract aanwezig is.
Deze cijfers kunnen tot gewichtsprocenten worden omgerekend. Wanneer
zich in 190 cm 3 x c m ' 0,1 n azijnzuur en y cm 3 0,1 n boterzuur bevindt,
1000
1000
dan komt dit overeen met
x x x 6,0 mg azijnzuur en
x «
190
190
x 8,8 mg boterzuur per 1000 cm 3 (de getallen 60 en 88 stellen resp. de
moleculairgewichten' van azijnzuur en boterzuur voor). Wanneer wij er
rekening mede houden, dat in deze 1000 cm 3 vloeistof ongeveer 20 g droge
x x
stof aanwezig is, dan komt men tot—— X
x ">" mS azijnzuur
980
1000
190
en — - x y x 8,8 mg boterzuur per 100 g versch materiaal, dus
0,0310 x % azijnzuur en 0,0554 y % boterzuur.
Het vluchtige zuur, dat na 4 destillaties in de rest achterblijft, bestaat
volgens WIEGNER en MAGASANIX l ) bijna geheel uit azijnzuur. Wanneer
meni aanneemt, dat geen ander vluchtig zuur meer aanwezig is, dart kan
men gemakkelijk berekenen, dat de hoeveelheid zuur, welke na de vierde
destillatie nog in de kolf achterblijft, 1,73 maal zoo groot is als de hoeveelheid zuur in dit laatste destillaat ' ) .
Wanneer wij behalve de vluchtige vetzuren ook de niet-vluchUge -miren
willen bepalen, gaan wij als volgt te w e r k 2 ) . Daar deze hoofdzakelijk uit
melkzuur bestaan, wordt de rest, die na 4 destillaties in de kolf achterblijft,
gedurende 24 uren met neutrale aether geperforeerd. Van.de aetherische
oplossing wordt de aether afgedestilleerd en de rest in een weinig neutrale
aleohol opgelost. Na verdunning met gedestilleerd water wordt met 0,1 n
loog getitreerd. Van dit titratiecijfer wordt 1,73 maal het titratiecijfer ,van
het 4e destillaat afgetrokken. Het aldus verkregen cijfer (z) is het aantal
cm 3 0,1 n melkzuur, dat in 190 cm 3 extract aanwezig was. Wanneer wij
i) W I K Q K B B , MAOASANIX, Mitl. aus dem Gebiete der LebensmittelunteTs. u. Hygiene,
Bd. 10, 1919 (afdruk).
*) BROUWER, Versl. v. landbk. Onderz. 32 (1927) 107; Jaarverslag Proefmivelèoerdertf
over 1926, bkiz. 79.
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dit cijfer op gewichtsprocenten omrekenen, lmjgen wij—— x

1000
x z x

9,0 mg melkzuur per 100 g versch materiaal, dus 0,0464 z % melkzuur.
In de meeste mierenzuur-silages zal echter zonder twijfel in de vluchtige vetzuren ook mierertzuur worden gevonden.
Wanneer er dan tevens boterzuur in aanwezig is, zouden naast elkaar
3 vluchtige vetzuren in de silage voorkomen, n.1. azijnzuur, boterzuur en
mierenzuur.
Hoewel het theoretisch mogelijk is, op de hiervóór beschreven wijze,
vergelijkingen op te stellen voor al deze 3 bestanddeelen, bleek bij de
berekening uit de grootte van de aldus bepaalde factoren, dat wij, om een
bevredigende uitkomst te kunnen krijgen, aan de titratiecijfers van de
4 destillaties dusdanige eischen van nauwkeurigheid moesten stellen, dat
dit practisch niet uitvoerbaar was.
In deze gevallen hebben wij dan ook, zooals bij de vorige proefnemingen ') is geschied, onze toevlucht moeten nemen tot de directe
bepaling van het mierenzuur door oxydatie met behulp van sublimaat.
Hiernaast werd dan in een ander gedeelte der oplossing, na oxydatie van
het mierenzuur met KMn0 4 , het boterzuur en het azijnzuur door destillatie bepaald.
Daar deze bepalingsmethode zeer bewerkelijk is, hebben wij echter bij
de laatstvermelde, uitstekend geslaagde mierenzuur-silage, welke bereid
was met 13 aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras, toch de destillatiemethode toegepast.
Toen wij n.1. bij deze mierenzuur-silage eerst een berekening opstelden,
waarbij geen rekening werd gehouden met mierenzuur, vonden wij negatieve
waarden voor boterzuur. Het leek dus wel waarschijnlijk, dat er zich in
deze silage geen boterzuur bevond; bijgevolg zouden er als vluchtige vetzuren slechts azijnzuur en mierenzuur in voorkomen.
Voor deze twee bestanddeelen hebben wij nu, op dezelfde wijze als
hiervóór voor azijnzuur en boterzuur is aangegeven, twee vergelijkingen
opgesteld, hoewel wij direct willen mededeelen, dat de nauwkeurigheid er
van minder groot is, daar de destillatieconstanten van azijnzuur
(o. = 0,3659) en mierenzuur (y = 0,2654) veel minder van elkaar verschillen) dan die van azijnzuur en boterzuur (ß = 0,7277). Wij vonden
voor de destillatieconstante van mierenzuur, als gemiddelde van 53 waarnemingen, y = 0,2654.
Ten slotte kwamen wij tot de volgende twee vergelijkingen :
voor azijnzuur: x = + 10,003 D1 — 2,455 D 2 — 8,011 D3 — 9,803 Dt en
voormierenzuur:«; = — 10,479 Dl + 4,429 D% + 10,914 D 3 + 12,878 Dt.
Het vluchtige zuur, dat nu na 4 destillaties in de rest achterblijft,
bestaat niet uitsluitend uit azijnzuur, maar uit een mengsel van azijnzuur
en mierenzuur, de hoeveelheid er van zal liggen tussehen 1,73 en 2,77 x
. het 4e destillaat en is afhankelijk van de hoeveelheid azijnzuur en mierenzuur, die na 3 destillaties nog in de kolf is achtergebleven».
>) DB R U Y T E R D E W I L D T , DIJKSTRA, Veral. v. landbk. Onderz. 49 (1943) 265.
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SAMENSTELLING VAN HET UITGANGSMATERIAAL
De samenstelling van het gras, zooals dit voor de verschillende ensileeringen is gebruikt, is weergegeven in tabel 1.
Samenstelling van het uitgangsmateriaal
TABEL 1
Samenstelling v»n d e droge stof (%)

Sm

I
Silo I (S| l 1,12 n mierenzuur) . .
Silo II ( 5 | l 1,12 n A.I.V.-zuur) .
Betonsilo (44 l 1,12 n mierenzuur).
Silo III (7 / 1,12 n mierenzuur) .
KleinebetowiiloI (81 2,12n A.I.V.asuur)
KleinebetonsiloII (612,14nmierenzuur)

1

II

I

1

17,08
16,81
10,14
19.0S

87,74 21,89 20,10
87,80 20,37 19,85
88,23 16.B2 16,40
88,07 16,92 18,47

45

S

I

S

1M

24,23
24,25
25,28
26,18

12,26
12,20
11,77
11,83

3

•g

hS

"S

>g

H
15,81
15,6«
12,76
12,88

4,20 43,41
4,2» 43,60
3,64 46,57
3,8§ 45,42

17,3i§ 8'«,45 80,24 19,88 15,64 4,18 48,64

m,m 10,55

17,08 88,83 20,40 20,01 15,61 4,40 47,33 21,49 11,17

Naar aanleiding van deze cijfers valt op te merken, dat direct met
elkaar vergeleken kunnen worden Silo I en Silo II, verder de Betonsilo
en Silo III, terwijl ten slotte de kleine betonsiio's I en II eveneens onderling vergelijkbaar zijn. Zooals uit de cijfers blijkt, was de samenstelling
van het gras van de silages, die met elkaar overeen moesten komen, bij
deze proefnemingen ook inderdaad zeer goed aan elkaar gelijk.
Het gras, dat voor de vulling van de Silo's I en II heeft gediend, was
zeer eiwitrijk;de droge stof bevatte ruim 20% eiwitachtige stof. Hetzelfde
kan gezegd worden van het gras, dat in de beide kleine betonnen silo's
is gegaan. Het gras, dat als uitgangsmateriaal voor de ensilages in den
Betonsilo. en Silo III heeft gediend,, was minder eiwitrijk; het bezat
10 à 17% eiwitachtige stof in de droge stof, dus ongeveer evenveel als
bij de proef van het vorige jaar.
Ook wat de overige bestanddeelen betreft, vertoonde het gras, dat in
den Betonsilo en Silo III is gegaan, een behoorlijke overeenkomst met
het gras, dat bij de proefneming van het vorige jaar als uitgangsmateriaal
heeft gediend; alleen w^s toen het droge-stof-gehalte veel hooger, n.1.
gemiddeld 28,8% tegen thans ü , l %.
Zooals verder uit tabel 1 blijkt, was het gras, dat voor de overige
4 ensileeringen is gebruikt (Silo I en II en de kleine betonsiio's I enII),
tamelijk nat (+ 1*7% droge stof).
Ten slotte willen wij nog opmerken, dat het ruwe-celstof-gehalte van
het gras, dat indekleine betonnen silo's is gegaan, vrij ltag was (± 21 %
ruwe celstof in de droge stof).
(15) 0
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SAMENSTELLING VAN HET UIT DE SILO'S GEREDEN
MATERIAAL
De samenstelling van het uitgereden materiaal werd wederom vastgesteld met behulp van boormonsters en van, bij het ledigen gewonnen,
dagmonsters. In tabel 2 geven wij de samenstelling volgens de boormonsters en de dagmonsters, alsmede de gemiddelde cijfers.
Samenstelling van het uit de silo's gereden materiaal
TABEL 2
Samenstelling der droge stof (%)
Droge
stof

(%)

N

Eiwit
Orga Eiwit- acht. Wernisehe acht.
stof
kelijk
stof stof ») zonder eiwit
NH3

1,12 n mierenzuur)
4,83 45,20
10,03
10,23
4,97 44,68
10,13
4,90 44,94

28,63
29,03
28,83

11,31
11,09
11,20

I I (5i l
15,24
15,32
15,28

1,12 n A.I.V.-zuur)
10,72
4,52 43,95
11,06
4,26 43,99
10,89
4,39 43,96

28,79
29,04
28,92

12,02
11,65
11,84

C. Betonsilo (4J
13,65 12,01
13,79 12,36
19,68187,72 13,72 12,18

2 1,12 n mierenzuur)
8,06
3,95 45,90
7,91
4,45 46,21
7,98
4,20 46,06

29,66
29,30
29,48

12,43
12,13
12,28

I I I (7 / 1,12 n mierenzuur)
8,56
12,87
4,31 46,64
12,83
8,43
4,40 45,55
12,85
8,50
4,35 46,09

19,441 88,69
18,561 88,91
19,001 88,80

Boormonsters
Dagmonsters .Gemiddeld . .

19,111 87,98
18,761 88,35
18,941 88,16

/ Boormonsters
Dagmonsters .
Gemiddeld . .

Amiden

Minerale
meel- Ruwe
becelstof
acht.
standstof
deelen

I (5J l
14,86
15,20
15,03

Boormonsters
Dagmonsters .
Gemiddeld . .

A. Silo
16,33
16,40
16,36

Vet-

+ zet-

B. Silo
17,61
16,49
17,05

19,681 87,57
19,681 87,87

D . Silo
14,83
14,25
14,54

Boormonsters
Dagmonsters ,
Gemiddeld . .

19,881 88,10
19,901 88,07
19,891 88,08

28,59
29,69
29,14

11,90
11,93
11,92

Boormonsters
Dagmonsters ,
Gemiddeld . .

E. Kleine betonsilo I (6 l 2,12 n A.I.V.-zuur)
4,96 46,85 24,04
20,081 89,87 19,75 18,98 14,02
19,901 89,32 20,03 19,17 14,17
5,00 46,02 24,13
19,99f 89,60
19,89 19,08 14,10
4,98 TM)J%% 24,08

10,13
10,68
10,40

Boormonsters
Dagmonsters .
Gemiddeld , .

18,43
19,16
18,80

F . Kleine betonsilo I I (6 l 2,14 n mierenzuur)
87,83 18,80 18,04 10,87
7,17 46,47 23,32
88,20 18,73 18,25 11,16
7,09 46,15 23,80
88,02 18,76 18,14 11,02
7,12 46,32 23,56

12,17
11,8a
11,98

Wij zien uit tabel 2, dat de overeenstemming tusschen de cijfers der
boormonsters en die der dagmonsters in het algemeen vrij goed was.
Bij alle silages was het droge-stof-gehalte 19 à 20 %. Vergeleken bij
het uitgangsmateriaal was het dus bij alla ensilages toegenomen; bij het
') De gehalten in deze kolom zijn meer of minder te laag, al naar gelang bij het drogen
der monsters meer of minder ammoniakverlies heeft plaats gehad.
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gras van den Betonsilo en Silo III, dat met 1 9 , 1 % droge stof werd
geënsileerd, was de toename slechts gering (gemiddeld 0,7
'%),
Wanneer de samenstelling van de droge stof met die van het uitgangsmateriaal wordt vergeleken (tabel 1), dan blijkt het gedrag van de
organische stof eenigszins onregelmatig te zijn geweest. Zoo nam bij de
Silo's I en I I bij de mierenzuur-silage het percentage er van meer toe
dan bij de A.I.V.-zuur-silage, dus omgekeerd nam het gehalte aan minerale
bestanddeelen bij de A.I.V.-silag© minder af dan bij de mierenzuur-silage.
Bij de kleine betonnen silo's was bij de A.I.V.-zuur-silage het gehalte
aan mineralen weinig of niet afgenomen, bij de mierenzuur-silage toegenomen.
Het gehalte aan eiwitachtige stof (zonder ammonia) was bij alle ensileeringen afgenomen. De geringste daling was opgetreden bij de A.I.V.zuur-silage in den kleinen gesloten betonsilo I ; hier daalde het percentage
van 19,82 tot 19,08, dus een daling van nog geen 4 %. Bij de overeenkomstige mierenzuur-silage was het gehalte aan eiwitkehtige stof iets meer
gedaald, n.1. 9,3 %. Tusschen de overige 4 ensilages was weinig verschil;
hier varieerde de daling, die het gehalte aan eiwitachtige stof heeft ondergaan, van 22,0 tot 25,7 %.
Ook bij het werkelijk- eiwit zien wij bij alle ensileeringen een daling;
deze was wederom het gerinpt bij de A.I.V.-zuur-silage in den kleinen
betonsilo I, n.1. 9,8 %. Zeer opmerkelijk was de groote daling van het
werkelijk-eiwit-gehalte bij de mierenzuur-silage in den kleinen betonsilo I I .
Ondanks het feit, dat deze ensilage goed was geslaagd, was het gehalte
aan werkelijk eiwit bijna eivenveel teruggeloopen als in de overige nietgeslaagde ensilages. Deze daling bedroeg n.1. 29,4 %, terwijl ze bij de
overige 4 ensilages schommelde van 30,5 tot 37,5 %.
Het gehalte aan amiden was in alle ensilages iets hooger dan in het
uitgangsmateriaal; alleen bij de mierenzuur-silage in den kleinen betonsilo II was het veel hooger. Terwijl in het uitgangsmateriaal van laatstgenoemde silage 4,40 % amiden, werd gevonden, was bij de silage het
amidegehalte in de droge stof gestegen tot 7,12 %. Dit bewijst, dat bij
deze ensileering het eiwit wel is waar sterker is aangetast, doch dat de
afbraak grootendeels niet verder is gegaan dan tot amiden, waaraan
voedingswaarde moet worden toegekend.
Het ruMJC-ceWo/-pereenitage was bij alle silages gestegen. Terwijl deze
stijging bij de mierenzuur-silage in Silo I ongeveer even, sterk was als bij
de hiermede vergelijkbare A.I.V.-zuur-silage in Silo I I (beide n.1. ± 1 9 % ) ,
was er in dit opzicht bij de ensilages in de kleine betonnen, silo's wel eenig
verschil. Het gehalte aan ruwe celstof was bij de A.I.V.-silage met ongeveer 15 % gestegen en bij de mierenzuur-silage met ± "10 %.
.

VERLIEZEN AAN DBOGE STOF EN DBOGE-STOFBESTANDDEELEN

Een overzicht van de verliezen, in procenten, aan droge stof en drogestof-bestanddeelen is weergegeven in tabel 3.
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Verliezen aan droge stof en droge-stof-bestanddeelen in %
TABEL 3
Eiwit
acht.
Droge Orga- Eiwit
Werstof
kelijk
stof nische acht.
zonder
stof
eiwit
stof
NH3

Minerale
Ruwe
bemeelacht. celstof standdeelen
stof
Vet-

Amidon

+ zet

Volgen» boormonsters
Volgons dagmonsters
Gemiddeld

16,79
20,57
18,68

15,90
19,51
17,70

A. Silo
34,03
36,72
35,38

I (5\ l
38,48
39,90
89,19

1,12 n mierenzuur)
47,21
6,32 13,36
48,61
7,85 18,25
47,91
7,08 15,80

1,71
4,84
3,28

23,22
28,17
25,70

Volgens boormonsters
Volgens dagmonsters
Gemiddeld

17,38
18,91
18,14

17,21
18,40
17,80

B . Silo
28,58
34,35
31,46

II (5| l
36,89
37,73
87,31

1,12 n A.I.V.-zuur)
43,47 12,84 16,72
42,76 19,35 18,19
43,12 16,10 17,46

1,90
2,88
2,39

18,62
22,56
20,59

Volgens boormonsters
Volgons dagmonsters
Gemiddeld

15,63
15,62
15,62

C. Betonsilo (4 \ l 1.12 n mierenzuur)
8,41 16,84
16,26 31,93 38,24 46,75
15,96 31,23 36,42 47,72 (3,18 16,26
2,62 16,55
16,11 31,58 37,33 47,24

0,94
2,11
1,52

10,91
13,06
11,98

Volgens boormonsters
Volgens dagmonsters
Gemiddeld . . . . .

16,73
16,63
16,68

16,70
16,63
16,68

9,08
5,46
7,27

16,92
16,64
16,78

Volgens boormonsters
Volgens dagmonsters
Gemiddeld

14,09
14,81
14,45

E . Kleine betonsilo I
13,68 16,17 17,73
14,94 15,69 17,61
14,31 15,93 17,67

(6 l 2,12 n A.I.V.-zuur)
23,00 + 1,99 17,25
1,61
22,80 + 1,80 19,41
2,07
22,90 + 1,90 18,33
1,84

17,51
13,75
15,63

Volgens boormonsters
Volgens dagmonsters
Gemiddeld

14,20
10,82
12,51

F . K eine b« stonsilo
15,16 20,94 20,63
11,46 18,12 18,66
13,31 19,53 19,64

2,14 n miereiizuur)
I I (6
6,89
40,24 + 39,85 15,76
1,25
36,27 +43,81 13,04
4,07
38,26 + 41,83 14,40

6,55
5,76
6,16

+

D. Silo
26,99
29,79
28,39

I I I (7 l
34,93
35,06
85,00

1,12 n mierenzuur)
43,33
7,73 14,49
44,15
5,61 16,38
43,74
6,67 15,44

beteekent winst.

Over de verliezen bij deze ensileeringen, die ook nu weer alle hcrfstinkuilingen waren, kan het volgende worden opgemerkt.
De verliezen aan droge stof en organische stof waren het geringst bij
de kleine betonnen silo's en bedroegen bij de mierenzuur-silage 13 % en
bij de A.I.V.-zuur-silage ruim 14 %; aan heb kleine verschil tussehen
deze cijfers mag, gezien vooral de eenigszins van elkaar afwijkende verliescijfers tussehen boor- en dagmonsters, geen waarde worden toegekend. Bij
de andere ensileeringen waren de verliezen slechts weinig hooger en
varieerden ongeveer van 16 tot 18 %. Er was in het geheel geen verschil
tussehen de mierenzuur-silage in Silo I en de A.I.V.-zuur-silage in Silo I I .
Wat de eiwitachtige stof (zonder ammonia) betreft, hierbij waren de
verliezen bij de beide goed geslaagde ensilages belangrijk kleiner dan bij
de overige. Bij deze twee ensileeringen in de kleine gesloten betonnen
(18) C 236

587
silo's bedroeg het verlies bij de A.LV.-zuur-silage 17,7 % en bij de miefenzuur-silage 19,6 %; er was dus een gering verschil ten gunste van de
A.LV.-zuur-silage. Bij de overige 4 ensileeringe», die geen van alle volledig
waren geslaagd, schommelden de verliezen aan eiwitachtige stof (zonder
ammonia, dus werkelijk eiwit + amiden) tussehen 35 en '39 %.. Zooals uit
deze cijfers blijkt, was er weinig verschil tussehen de ensilages in Silo I
(mierenzuur) en Silo I I (A.I.V.-zuur) en tussehen de mierenzuur-silages,
'die bereid waren met 4 | , 5J of 7 l mierenzuur.
De verliezen aan werkelijk eiwit waren verreweg het geringst bij de
A.LV.-zuur-silage in den kleinen betonsilo I, n.1. 23 %. Bij de mierenzuur-silage in den kleinen betonsilo I I was ruim 88 % verloren gegaan; dit
was echter geen absoluut verlies, doch gedeeltelijk eenomzetting in amiden,
die een toename vertoonden van bijna 42 %. Bij de 4 niet-geslaagde silages
varieerden de verliezen aan werkelijk eiwit van ongeveer 43 tot 48 %. Bij
deze silages was het wel een verlies, daar de amiden hier niet waren
toegenomen en de afbraak tot ammoniak was doorgegaan.
Bij de vet- + zetmeelachtige stof waren de verliezen bij alle ensilages
practisch gelijk; ze schommelden tussehen 14 ea 18 %,
Ook bij ruwe cetetof was er weinig verschil in de verliezen, die bij de
verschillende ensileeringen waren opgetreden, wel waren daze verliezen veel
kleiner dan van de overige bestanddeelen; ze varieerden van ongeveer
2 tot 7 %.
Wat ten slotte de minerale bestanddeelen betreft, vertoonden alle silo's
een verlies. In de grootte van deze verliezen zat echter geen duidelijke
lijn. Wel was, geheel volgens de verwachting, het verlies bij de A.LV.zuur-silage in den kleinen betonsilo I. grooter dan bij de, hier tegenover
geplaatste, mierenzuur-silage in den kleinen betonsilo I I (15,6 tegen
6,2 % ) , doch bij de overige ensilages waren de mineraal-verliezen erg
onregelmatig. Zoo was het verlies bij de A.LV.-zuur-silage in Silo I I
kleiner dan bij de mierenauur-silage in Silo I en was het verlies bij de
ensileering met 7 l mierenzuur grooter dan bij die met 4f l. Verontreiniging
met grond kan hierbij wellicht een rol hebben gespeeld.
VERTEERBAARHEIDSBEPALINGEN EN ZETMEELWAARDE
Evenals bij de proefneming van het vorige jaar werd ook nu weer i e
verteerbaarheid van alle silages bepaald met behulp van hamels.
Bij de silages uit de Silo's I en I I werd gebruik gemaakt van de
hamels V, VI en VII, bij het materiaal uit de overige silo's van de
hamels I, I I en I I I . De gewichten van deze dierea bedroegen respectievelijk ongeveer 72, 77, 61, 71, 64 en 73 kg; gedurende deze proeven bleef,
op één uitzondering na, het gewicht van de verschillende hamels vrij
constant. Alleen toen hamel VII het kuilgras uit Silo I I (A.I.V.-zuur) zóó
slecht at, dat zijn gemiddelde dagelijksehe opname maar 0,53 kg droge
stof bedroeg, daalde zijn gewicht in 12 dagen van 6 0 | op 50 kg. Iedere
verterinpproef bestond uit een hoöfdperiode van 10 dagen, voorafgegaan
door een voorperiode van 9 à 14 dagen. Op deze wijze werd de verteerbaarheid van de verschillende silages dus dadelijk in drievoud bepaald.
(19) 0 287
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Ook nu weer werd de silage als uitsluitend voeder verstrekt; dit heeft
ook nu geen verteringsstoornissen veroorzaakt.
Bij het afwegen van de hoeveelheid silage, hebben wij rekening moeten
houden met den eetlust der dieren. Evenals vroeger hebben wij eerst alle
dieren zooveel gegeven, dat de toegediende hoeveelheid droge stof ongeveer
0,9 à 1,0 kg per dag en per dier bedroeg. Daar voor twee der dieren
(nos. I l l en VI) deze hoeveelheid te weinig bleek te zijn, werden voor
deze hamels de dagrantsoenen verhoogd. Verder at, zooals reeds werd
vermeld, hamel VII de silage in verteringsproef V 99 zóó slecht, dat hij
slechts 0,53 kg droge stof per dag ontving. Nu is de verteerbaarheid van
het voedsel meestal iets geringer, wanneer de hoeveelheid, die er van
toegediend wordt, grooter is. Duidelijke verschillen blijven echter meestal
uit, wanneer de hoeveelheden voeder niet aanmerkelijk uiteenloopen ' ) .
Wij hebben dit reeds bij een vroegere proefneming 2 ) gevonden en ook
thans bleek het weer het geval te zijn. Bij de proef met de silage uit
Silo I I (verteringsproef V 99) aten de hamels VII .en V respectievelijk
0,53 en 0,85 kg droge stof per dag. De verteringscoëfficienten van de
organische stof bedroegen in deze periode voor hamel VII 71,1 en voor
hamel V 71,6 eni waren dus practisch gelijk. Zoo namen in verteringsproef
V 97 (mierenzuur-silage uit Silo I ) de hamels V en V i l 0,87 en 0,86kg
droge stof op en verteerden de organische stof voor 67,3en 68,0%, terwijl
hamel VI, die in deze proef 1,07 kg droge stof verorberde, in staat bleek
de organische stof voor 68,1 % te verteren.
Van veel meer belang voor de betrouwbaarheid der uitkomsten
beschouwen wij de evenals vroeger genomeni maatregelen, die ten doel
hadden, de dagelijks verstrekte hoeveelheden droge stof gedurende • de
geheele verteringsproef dag aan dag zooveel mogelijk gelijk te houden. Dit
konden wij bereiken door de silage, die bestemd was om gedurende de
volgende 3 of 4 dagen te worden gevoederd, eerst zorgvuldig te hakselen,
dooreen te mengen en te bemonsteren en daarna in dit monster direct een
voorloopige droge-stof-bepaling te verrichten, om dan, aan de hand daarvan, de afgewogen hoeveelheden silage te variëeren.
Evenals bij de proef van het vorige jaar is bij de voedering van mieren,zuur-silage, zonder bijvoedering van bicarbonaat of andere basen om do
zuurwerking wegte nemen, geen zure urine opgetreden, zelfs niet toen do
mierenzuur-silage uit den kleinen' betonsilo I I met een pH beneden 4,0
werd gevoederd.
.Bij de verteringsproeven met A.I.V.-zuur-silage, ook bij die met de
niet-geslaagde uit Silo I I (pH = 4,95), oefende hét voeder een acidotische
werking uit. Omdit na te gaan hebben wijn.L in het begin der voorperiode
van de desbetreffende verteringsproeven geen natriumbicarbonaat bijgevoederd; dadelijk reageerde de urine van de proefdieren zuur. Wij hebben
daarom bij de verteringsproeven met A.I.V.-zuur-silage de theoretisch
berekende hoeveelheid natriumbicarbonaat bijgegeven, om zeker te zijn,
*) Zie o.a. ABMSBY, F R I E S , Journ. Agr. Res. 15 (1918) 269.

J
) D ERtTYTER D E W I L D T , BROUWER, DIJKSTRA, Versl. v. landbk. Onderz. 44 (1938)
477; Jaarverslag Proefzuivelboerderij over 1937,bldz. 259.
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dat de bij het ensileeren toegevoegde hoeveelheden mineraal zuur werfen
geneutraliseerd.
De uitkomsten van de verteringsproeven zijn weergegeven in de tabellen
4 t / m 9.
Mierenzuur-silage uit iStfo / (V 97). Samenstelling der droge stof

(%)

en, verteringscoëfficienten
TABEL 4

-

Opgenomen
droge Droge
stof
stof
(kgp.
dag)

Organische
stof

Eiwit- Vet- +
achtige zetmeel- Buwe
stof !) achtige eektof
stof

Minerale Werkebestandlijk
deelen
eiwit

\

Silage (No. 3402)

Samenstelling
v
— | 19,45 j 87,93 | 15,19 | 43,74 | 29,00

Hamel V . . . .
Hamel VI . . .
Hamel V I I . . .

0,872
1,066
0,856

63,0
64,2
63,5

67,3
68,1
68,0

Gemiddeld . . .

0,931

63,6

67,8

Verteringscoëfficienten
76,1
57,9
64,8
60,3
65,7
75,8
59,0
68,1
7S.7
65,5

59,1

75,9

12,07

10,21

31,7
35,5
30,8

39,0
42,6
41,9

32,7

•1,2

') Zonder ammonia.

A.I.V.'Ssuur-silage uit Silo II (V 99). Samenstelling der droge stof (%)
en

verteringscoëfficienten

TABEL 5
1-

Opgenomen
droge Droge
stof
stof
(kgp.
dag)

Silage (No. 3404)

— | 19,47

Organische
stof

j 87,30

Vet- +
Eiwit- aetmeelRuwe Mineral» Werkeachtlge aohtige col«tof baataadlijk
stof»)
deelen
eiwit
stof
Samenstelling
14,98 | 42,93 | 29,39

12,70

10,72

Hamel V . . . .
Hamel VI . . .
Hamel V I I . . .

0,849
1,049
0,533

68,0
65,2
67,3

71,6
68,8
71,1

Verteringscoëfficienten
62,7
69,2
79,6
61,3
65,4
77,4
61,2
68,9
79,3

43,6
40,4
41,3

48,0
46,9
4«,9

Gemiddeld . . .

0,810

66,8

70,5

61,7

mß

41,8

*7,6

78,8

*) Zonder ammonia.
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Mierenzuursilage uit Betonsilo (V 96). Samenstelling der droge stof (%)
en

verteringscoëfficienten

TABEL 6
Opgenomen
drogo Droge
stof
stof
(kgPdag)

x

Silage (No. 3401)

Organische
stof

— | 19,85 | 86,99

Hamel I . . . .
Hamel I I . . . .
Hamel I I I . . .

0,933
0,924
0,936

60,6
57,6
59,4

63,9
60,7
62,5

Gemiddeld . . .

0.931

59,2

62,4

Eiwitachtige
stof l )

Vet- +
zetmeel- Ruwe
aehtige celstof
»tof

Samenstelling
12,07 | 45,12 | 29,80
Verteringscoëfficienten
70,2
63,6
53,1
53,2
59,7
65,2
53,6
62,5
66,1
53,3

61,6

67,2

Minerale Werkelijk
bestanddoelen "eiwit

13,01

7,74

38,2
37,2
39,0

28,7
29,1
30,5

38,1

29,4 .

') Zonder ammonia.

Mierenzuursilage

uit Silo lil (V 98). Samenstelling der droge stof (%)
en verteringscoëfficienten

TABEL 7

-

Opgenomen
droge Droge
stof
stof
(kgPdag)

Organische
stof

Samenstelling
87,01 | -12,96 | 45,07 | 28,98

Silage (No. 3403)

—

| 20,16|

Hamel I . . . .
Hamel I I . . . .
Hamel I I I . . .

0,943
0,940
1,134

61,7
58,1
58,8

65,5
61,9
62,2

Gemiddeld . . .

1,006

59,5

63,2

') Zonder ammonia.
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Vet- +
Eiwit- zetmeel- Ruwe
achtige achtige celstof
stof »)
stof

Minerale Werkebestandlijk
doelen
eiwit

12,99

8,45

Verteringscoëfficienten
57,1
64,1
71,5
53,6
61,1
66,8
54,4
.61,2
67,2

36,1
32,8
35,6

36,0
31,7
31,6

68,5

34,8

33,1

55,0

62,1
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A.I.V.-zuur-silage

uit Meinen betonsilo I (V 102). Samenstelling der droge
stof (%) en verteringacoëffieienten.

TABEL 8
OpgeVet- +
nomen
Orga- Eiwit- zetmeel- Ruwe Minerale Werkedroge Droge
aehtigfi eelstof bestand- lijk
stof
stof nische achtige
stof
stof 1 )
deel«
eiwit
stof
( k gPdag)
»
#
Silage (No.3443)

— | 20,32

Samenstelling
89,05 | 19,29| 45,61| 24,15

10,95

13,77

34,3
36,0
37,7

68,2
67,3
68,7

36,0

87,4

Hamel I . . . .
Hamel I I . . . .
Hamel I I I . . .

0,966 71,2
0,951 71,2
0,962 72,9

Verteringacoëffieienten
75,7
74,5
74,0
79,9
75,5 -75,1
74,3
78,2
77,2
76,7
76,1
79,7

Gemiddeld . . .

0,960 71,8

76,1

l

78,4

74,8

7»»3

) Zonder ammonia.

Mierenzuur-silage uit Meinen betonsilo II (V 100). Samenstelling der droge
stof (%) en verteringscoëfficienten.
TABEL 9
Opgenomen
droge Droge Orgastof
stof nische
stof
(kgp.
dag)

Silage (No.3405)

Vet- +
Eiwit- zetmeel- Kuwe Minerale Werkeachtige achtige cebtof bestand- lijk
deel»
eiwit
stof 1 )
stof.
,!

Samenstelling
— |19,81 ! 88,77 | 17,88 | 47,31| 23,68

Hamel I . . . .
Hamel I I . . . .
Hamel I I I . . .

0,983 69,2
0,974 69,5
1,152 68,7

74,3
74,0
73,4

Gemiddeld . . .

1,036

73,9

69,1

Verteringseoèffioienten
69,9
74,5
77,2
70,8
73,7
77,2
70,9
73,0
76,1
70,5

73,7

78,8

11,23

9,82

28,9
34,0
31,7

48,1 '
49,1
50,0

31,6

Wjl.

•) Zonder ammonia.
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Zooais men ziet, bestond er een zeer goede overeenstemming tusschen
de drie stellen verteringscoè'fficienten van elke silage, zoodat wij ook hier
tot het berekenen van gemiddelden meenden te mogen overgaan. In
tabel 10 wordt een overzicht gegeven van deze gemiddelde verteringscoëfficienten.
Overzicht der verteringscoè'fficienten
T A B E L 10
O

-

0
+i

00

e
t»
o
u •

ö
Silage Silo I ( 5 | l 1,12 n mierenzuur) . . - .
Silage Silo I I ( 5 | l 1,12 n A.I.V.-zuur) . . .
Silage Betonsilo ( 4 | l 1,12 n mierenzuur) . .
Silage Silo I I I (7 l 1,12 n mierenzuur) . . .
Silage kleine betonsilo I (6 / 2,12n A.I.V.-zuur)
Silage kleine betonailo I I (6l 2,14 n mierenzuur)

63,6
66,8
59,2
59,5
71,8
69,1

00
O

o
ac

•a*

.° 2
1* 1
«M

-*>
.c

oS

è

I'S
o WIS >s

3
P3

67,8
70,5
62,4
63,2
76,1
73,9

75,9
78,8
67,2
68,5
79,3
76,8

ff

59,1
61,7
53,3
55,0
75,4
70,5

65,5
67,8
61,6
62,1
74,8
73,7

e
8
.2 3

1

gl

IJ
32,7
41,8
38,1
34,8
36,0
31,5

41,2
47,6
29,4
33,1
67,4
49,1

Proefneming 1940—1941:
A.I.V.-zuur-silage (4,1 l 1,16 n zuur)
Mierenzuur-silage (4,0 2 1,18 n zuur)

. . . .
. . . .

59,6 62,8 54,4 63,3 66,0 39,3 30,8
59,5 62,7 51,6 64,6 64,6 39,0 28,4

') Zonder ammonia.

Wanneer wij tabel 10 beschouwen, dan blijkt, dat de A.I.V.-zuursilage uit Silo I I iets beter verteerd is dande mierenzuur-silage uit Silo I.
Ditzelfde blijkt ook het geval te zijn bij de beide silages in de kleine
betonnen silo's; vooral het eiwit en wel speciaal het werkelijk eiwit is in
de A.I.V.-zuur-silage beter verteerd dan in de mierenzuur-silage.
Wanneer wij de silages in den Betonsilo en Silo I I I met elkaar vergelijken, dan blijkt het materiaal uit beide silo's precies gelijk verteerd te
zijn. De verteringscoëfficienten van deze beide silages komen verder zeer
goed overeen met die van de silages van het jaar tevoren, toen met 4 l
verdund zuur werd geënsileerd. Er wasdusgeen verschil in verteerbaarheid
tusschen de silages, die bereid waren met 4 l of met 4£ l of met 7 l
mierenzuur. Datdeverteerbaarheid vande silage, die met 5 | l mierenzuur
was bereid (Silo I) wel iets beter was, zal dus waarschijnlijk een gevolg
zijn van een betere verteerbaarheid van' het voor deze silage gebruikte
uitgangsmateriaal.
De verteerbaarheid van de goed geslaagde - mierenzuur-silage (kleine
betonsilo I I )was in zeer goede overeenstemming metde uitkomsten, welke
vroeger bij goed geslaagde A.I.V.-zuur-silages waren verkregen ' ) ; bijgevolg
lag de verteerbaarheid van de A.I.V.-zuur-silage uit den kleinen betonsilo I iets boven deze vroegere gemiddelden.
*) Zie o.a. D E R U V T E R D E W I L D T , B R O U W E R , D I J K S T R A , Versl. v. lantlbk. Onderz. 44

(1938) 477; Jaarverslag Proe/zuiveUioerderij over 1937, bldz. 259.
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Met behulp van deze gemiddelde verteringseoèfficienten uit tabel 10
werden de verteerbare bestanddeelen en de zetmeelwaarde van alle
6 silages berekend (tabel 11). De zetmeelwaardeberekening vond op de
door ons gebruikelijke wijze plaats; als factor van ruwe-ceïstof-aftrek werd.
evenals het vorige jaar, weer 0,29 genomen.
Alvorens deze gemiddelde verteringseoèfficienten toe te passen op al
het materiaal, dat uit de silo's is gehaald, hebben wij ons er ter dege van
overtuigd, dat er een goede overeenkomst bestond tussehen de droge-stotanalyses van al dit materiaal (tabel 2) en die van de veel kleinere porties,
welke bij de verteringsproeven waren gebruikt (tabellen 4 t / m 9).
Voedingseigenschappen-der

droge stof in de verschillende silages

TABEL 11
Verteer- Verteer- Verteerbaar
bare
baar
orgaeiwit- werke- Zetmeelnische aehtige
lijk
waarde
stof
stof *)
eiwit

(%)

(%)

Silage Silo I (5J l 1,12 n mierenzuur)
Silage Silo II (51 l 1,12 n A.I.V.-zuur)
Silage Betonsilo (4i l 1,12 n mierenzuur) . . . .
Silage Silo III (7 / 1,12 n mierenzuur)
Silage kleine betonsilo I (6 l 2,12 n A.I.V.-zuur)
Silage kleine betonsilo II (6 I 2,14 n mierenzuur)

60,2
62,2
54,7
55,7
68,2
65,0

8,88
9,43
6,49
7,07
14,39
12,79

4,17
5,18
2,35
2,819,50
5,41

51,3
53,1
45,7
46,8
60,4
57,4

Proefneming 1940—1941:
A.I.V.-zuur-silage (4,1 l 1,16 n zuur)
Mierenzuur-silage (4,0 I 1,18 n zuur)

54,5
53,7

6,91
6,35

2,80
2,44

45,7
45,2

l

) Zonder ammonia.

Zooals uit tabel 11 blijkt, was de voederwaarde van de A.I.V.-zuursilage uit Silo II iets grooter dan die van de mierenzuur-silage uit Silo I ;
alleen bij het verteerbaar werkelijk eiwit was het verschil nog al belangrijk
(0,18 tegen 4,17 % ) .
Bij de goed-geslaagde silages in de kleine betonsilo'» was het verschil
tussehen de A.I.V.-zuur-silage en de mierenzuur-silage grooter, vooral bij
het eiwit. Het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stof lag bij de toierenzuur-silage ruim 11 % (van 14,39) em bij het verteerbaar werkelijk eiwit
zelfs 43 % beneden dat van de A.I.V.-zuur-silage.
Tussehen de voederwaarde van de silages uit den Betonsilo en Silo I I I
was slechts een klein verschil ten gunste van de silage, welke met het
meeste mierenzuur was bereid.
Zooals verder uit de tabel blijkt, was de voederwaarde van de beide
laatstgenoemde silages practisch gelijk aan die van de twee silages van
het vorige jaar.
(25) C 243
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VERLIEZEN AAN ZETMEELWAARDE EN 'VERTEERBARE
BESÏANDDEELEN
Evenals het vorige jaar ') werd de verteerbaarheid van het versehe
gras, dat als uitgangsmateriaal heeft gediend, niet bepaald. De voederwaarde hiervan moest dus zoo goed mogelijk worden geschat. Dit
geschiedde op dezelfde wijze als bij de proefneming van het vorige jaar
is beschreven : eerst werd uit de analysecijfers met behulp van de formules
van versch gras 2 ) de theoretische cijfers voor voorjaarsgras berekend en
hierop werden, omdat wij bij al het materiaal te maken hadden met herfstgras, bepaalde correcties aangebracht.
Voor het uit de silo's gehaalde materiaal konden wij gebruik maken
van de experimenteel bepaalde waarden uit tabel 11.
Verliezen (%) aan verteerbare bestanddeelen en zetmeelwaarde
T A B E L 12

,

•

Silage Silo I I ( 5 | l 1,12 n A.I.V.-zuur)
Silage Betonsilo (4J I 1,12 n mierenzuur) . . . .
Silage kleine betonsilo I (6 / 2,12 n A.I.V.-zuur)
Silage kleine betonsilo I I (6 l 2,14 n mierenzuur)

Verteer- Verteer- Verteerbare
bare
baar
eiwitorgawerke- Zetmeelnische achtige
lijk
waarde
stof
stof ')
eiwit

(%)

(%)

(%)

22,9
20,0
26,9
25,4
13,0
14,1

52,6
48,8
53,9
50,7
17,5
26,0

69,7
61,7
76,3
71,5
26,0
56,9

25,0
22,0
29,9
27,6
13,7
14,8

30,3
31,8

53,6
55,2

72,8
74,0

33,0
33,8

Proefneming 1940—1941:

l

) Zonder amonia.

Zooals uit tabel 12 blijkt, zijn de verliezen het geringst geweest bij de
beide goed-geslaagde silages in de gesloten kleine betonnen silo's.. Bij
deze twee silages waren de verliezen aan zetmeelwaarde (en verteerbare
organische stof) practisch aan elkaar gelijk en bedroegen ongeveer 14 %.
De eiwitverliezen waren echter bij de mierenzuur-silage belangrijk grooter;
zoo ging van de oorspronkelijk aanwezige verteerbare eiwitachtige stof bij
deze silage 26 % verloren tegen bij de A.I.V.-zuur-silage nog geen 18 %,
terwijl voor het verteerbaar werkelijk eiwit deze cijfers respectievelijk
bedroegen 57 en 26 %.
. x) D E RITYTEB DB WrLDT, DIJKSTRA, Versl. v. landbk. Onderz. 49 (1943) 265.
') DIJKSTRA, BROUWER, Versl. v. landbk. Onderz. 45 (1939) 1; Jaarverslag Proefzuivelboerderij over 1938, bldz. 107.
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Wat de overige (niet-geslaagde) silages betreft, waren de verliezen aan
zetmeelwaarde geringer dan bij de ensileeringen van het vorige jaar; zij
varieerden nu van 22 tot 30 %, terwijl zij toen ruim 38 % bedroegen. De
eiwitverliezen waren bijna even groot als in 1940—1941; ook nu weer ging
van de verteerbare eiwitachtige stof ongeveer de helft verloren.
Wanneer men de silages in Silo I en Silo I I met elkaar vergelijkt,
waren de verliescijfers bij de ensileering met A.I.V.-zuur ook nu weer iets
kleiner dan bij die met mierenzuur; de verschillen waren nu duidelijker
dan het jaar te voren.
STOFWISSELINGSONDEBZOEK
Evenals bij de proefnemingen van het vorige jaar hebben wij ook nu
weer getracht verdere gegevens te verkrijgen over den invloed, dien de
voedering van mierenzuur-silage op het zuur-base-evenwieht uitoefent.
Voor dit onderzoek konden wij in de eerste plaats gebruik maken van
de hamels, met behulp waarvan de verteerbaarheid van de verschillende
ensilages werd bepaald.
Evenals bij vorige onderzoekingen waren ook nu weer de silages het
eenige voedsel, dat de hamels tijdens deze proefnemingen ontvingen.
Bij het onderzoek van de silages uit de Silo's I en I I werd gebruik
gemaakt van de hamels V, VI en VII, bij de overige silages van de
hamels I, I I en I I I .
Op 4 Maart ontvingen de hamels V, VI en VII voor de eerste maal
mierenzuur-silage (voorperiode verteringsproef 97) en wel uit Silo I (6,24
aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras) ; de dieren V en VII ontvingen
5,00 kg en VI 6,00 kg per dag. Op 11 Maart waren de p H ' s der urine
van V, VI en VII'resp.. 6,60, 7,55 en 7,45; bij geen der dieren was de
urine dus zuur (slechts bij één der dieren zou men de reactie misschien
zwak zuur kunnen noemen).
Van 25 Maart af kregen deze 3 hamels in plaats van mierenzuur-silage
dezelfde hoeveelheid A.I.V.-zuur-silage (voorperiode V 99) ; deze silage
was afkomstig uit Silo I I en eveneens bereid met 6,24 aequivalenten zuur
per 100 kg gras, doch thans met A.I.V.-zuur. Op 28 Maart bedroegen de
pH's der urine van de hamels V, VI en VII resp. 5,00, 5,20 en 5,25.
Deze silage heeft dus wel een acidotische werking uitgeoefend, waarom met
ingang van 28 Maart n.m. elk der dieren per keer 10 g natriumbiearbonaat
over zijn silage-rantsoen ontving, dus 20 g per dag. Op 31 Maart waren
de p ï ï ' s der urine hierdoor reeds weer tot resp. 5,90, 7,10 en 6,75 gestegen.
Omdat wij eerstgenoemden pH nc<j; iets te laag vonden, hebben wij de
hoeveelheid NaIICO a tot de theoretl sh te berekenen hoeveelheid verhoogd.
De hamels I, I I en I I I ontvingen van 21 Februari al mierenzuur-silage
en wel 5,00 kg per dier en per dag. De mierenzuur-silage, die ze in de
eerste periode (V 96) ontvingen, was afkomstig uit den Betonsilo en was
bereid met 5,11 aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras.
Op 24 Februari vonden wij voor de pH's der urine resp. 6,35, 7,40 en
7,30 en op 27 Februari resp. 6,75, 7,40 en 7,40.
Op 14 Maart was de verteringsproef V 96 beëindigd en werd begonnen
met de voedering van de mierenzuur-silage uit Silo I I I (V 98) ; deze sikge
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was gemaakt met 7,93 aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras. ()p
19 Maart bedroegen de pH's der urine van de hamels I, II en III resp.
7,05, 7,20 en 7,45. De voedering van deze silage werd tot 9 April
voortgezet.
Van 9 April af ontvingen de hamels mierenzuur-silage uit den kleinen
betonsilo'II (V 100). Deze silage was bereid met niet minder dan 13,1*2
aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras; de gemiddelde pH der silage
bedroeg 4,07. Hoewel, zooals reeds werd vermeld, er naast de mierenzuursilage geen basen werden gevoederd, bleef de urine der hamels alkalisch.
Op 13 April vonden.' wij voor de pll's der urine van de hamels I, I I en I I I
resp. 7,00, 7,30 en 7,60 en op 16 April 7,45, 7,25 en 7,40.
De voedering van deze silage werd tot 29 April voortgezet.
Deze 3 hamels zijn dus gedurende 67 dagen uitsluitend met mierenzuursilage gevoederd zonder dat de hamels er oogenschijnlijk ook maar den
minsten last van hebben ondervonden en zonder dat de urine der dieren
zuur is geworden.
Van 29 April af ontvingen deze hamels A.I.V.-zuur-silage uit den
kleinen betonsilo I (V 102). Deze silage was gemaakt onder toevoeging
van 13,00 aequivalenten A.I.V.-zuur per 100 kg gras; de gemiddelde pFI
der silage bedroeg 3,28. Bij het begin ontvingen n°. I per dag 50 g, n°. II
30 g en n°. I l l in het geheel geen bicarbonaat over hun silage-rantsoenen.
Op 1 Mei werd van de hamels I I en I I I urine opgevangen; de pH's er van
bedroegen resp 6,90 en 5,25. De urine van hamel I I I was dus reeds na
2 dagen flink zuur. De eetlust van n°. I I I verminderde zóó sterk, dat wij
op 4 Mei reeds genoodzaakt waren dit dier ook bicarbonaat te verstrekken;
het ontving 50 g NaIIC0 3 per dag. Oogenblikkelijk is hamel I I I toen weer
begonnen te eten en hij heeft verder in deze periode (V 102) de A.I.V.zuur-silage steeds zeer goed opgenomen. De urine der beide andere hamels
is ten gevolge van de bicarbonaat-bijvoedering niet duidelijk zuur geworden;
op 5 Mei vonden wij voor den p i l der urine van n°. I 7,00 en voor dien
van hamel I I 6,85.
Bij deze verteringsproeven met de silages uit de kleine betonsilo's I
en I I werd niet alleen de mest der hamels volledig opgevangen, doch wij
waren tevens in staat, met behulp van specjaal daarvoor geconstrueerde
apparaten, de urine quantitatief op te vangen (fig. 1). De urine werd
gedurende iedere hoofdperiode voor elk dier afzonderlijk door middel van
een gummitrechter met daaraan verbonden gummislang in een droge,
gewogen flesch opgevangen en aan het einde van elk proefetmaal (precies
9 uur tot 9 uur) gewogen.
Hierdoor werd het mogelijk tijdens de voedering der mierenzuur-silage
uit den kleinen betonsilo I I (V 100) en tijdens die der A.I.V.-zuur-silage
uit den kleinen betonsilo I (V 102) exacte eiwit-, kalk- en phosphorbalansen op te stellen. Wij willen er echter op wijzen, dat niet deze
balansen, maar de verteringsproeven het hoofddoel van het onderzoek
vormden. Aan dit doel waren dan ook de lengten der voorperioden en
eigenlijke proefperioden aangepast; voor balansproeven waren langere
perioden wenschelijk geweest.
Bij de voedering van de mierenzuur-silage was het kalkgehalte van de
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urine niet hoog; wij vonden"voor de hnmels I, II en I I I in de verteringsproef V 100 resp. 0,54, 2,96 en 7,26 mg CaO per 100 cm 3 urine. Deze
gehalten waren duidelijk lager dan tijdens de voedering van de A.I.V.zuur-silage (V 102), ondanks het feit, dat de hamels hiernaast natriumbicarbonaat ontvingen om de zuurwerking weg te nemen. In V 102 vonden
wij voor de hamels I, II en III resp. 5,59, 38,55 en 17,45 mg CaO per
100 cm' urine; de hoeveelheid NaHCO,, die de dieren per dag naast hun
A.I.V.-zuur-silnge ontvingen, bedroeg resp. 50, 30 en 50 g. H e t phoephorzuurgehalte (P a 0 5 ) was steeds laag en bedroeg minde» dan 1 mg per
100 cm».
De mierenzuur-silage bevatte 0,65 % CaO en 0,78 % P 2 0 5 en de A.I.V.zuur-silage 0,69 % CaO en 0,83 % P 2 0 5 , alles in de droge 'stof. De
gevonden balansen zijn opgenomen in tabel 13.
Eiwit-, kalk- en phosphorbalanseii (g per dag)
T A B E L 13
V 102. A.I.V.-zuursilage (met bioarbonaatbijvoedering)
Harnel
Levend gewicht (kg)
kg droge stof per 1000 kg levend
gewicht
kg zetmeelwaarde per 1000 kg
levend gewicht
'Uit silage opgenomen .
I n mest uitgescheiden .
I n urine uitgescheiden.
Totaal uitgescheiden .
Balans (g)

I

II

70

64

14,0
8,1
181,9
52,9
116,4
169,3
+ 12,6

15,2

III
73

II
63

I
71,5

III
74

15,8

15,1
13,5

13,0

9,1

8,7
8,2
Eiwitachtige stof (6,25
180,3
213,3
191,8
50,9
59,9
47,4
116,1
141,7
126,8
167,0
201,6
174,2
+ 18,8
+ 11,7
+17,6

9,1
X N)
188,9
45,7
128,5
174,2
+ 14,7

7,9
191,1
43,2
128,6
171,8
+ 19,8

Kalk (CaO)
Uit silage opgenomen .
I n mest uitgescheiden .
I n urine uitgescheiden
Totaal uitgescheiden .
Balans (g)
U i t silage opgenomen .
In mest uitgescheiden .
I n urine uitgescheiden.
Totaal uitgescheiden .
Balans (g)

6,42
6,59
0,02
6,61
— 0,18 —

+

7,68
7,12
0,01
7,12
0,56

6,36
6,89
0,08
6,97
0,61 +

7,52
7,26
0,24
7,49

t»,08

6,63
6,52
5,93
5,68
0,15
0,90
6,08
8,67
+ 0,55 —
— 0,18 +

Phosphoreuur (PjO,)
8,04
7,62
9,01
7,48
8,48
6,59
0,01
0,01
0,01
7,49
8,49
6,60
+ 0 , 1 8 + 0,52 + 1,44 +

7,91
7,25
0,01
7,26
0,65

+

6,60
5,40
0,48
5,88
0,72
8,01
6,98
0,02
6,98
1,0S

" Allereerst zien wij, dat bij de voedering van beide soorten silages de
eiwitbalansen van alle hamels steeds flink positief zijn geweest; bij de
voedering van de A.I.V.-zuur-silage waren ze nog iets sterker positief
dan tijdens de mierenzuur-silage-voedering.
De kalkbalansen waren tijdens de voedering van de A.I.V.-zuur-silage
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ten gevolge van do bijvoedering van 50 g natriümbicarbonaat zwak positief,
bij hamel II, die dagelijks 30 g NalICO, ontving, was zij heel zwak
negatief.
Ook bij de voedering van mierenzuur-silage zonder bicarbonaatbijvoedering vonden wij bij 2 hamels zwak negatieve kalkbalansen'; bij den
derden hamel waren de opname en uitscheiding van kalk praetisch aan
elkaar gelijk.
De phosphorbalansen van alle hamels zijn in beide perioden zwak
positief geweest,,tijdens de voedering van do A.I.V.-zuur-silage waren zij
iets hooger dan bij die van de mierenzuur-silage.
Behalve aan de hamels hebben wij de verschillende ensilages ook nan
een groepje melkkoeien gevoederd.
Het groepje bestond uit 4 dieren (de nos. 30, 37, 51 en 57), waarvan
het gewicht bij den aanvang der proef varieerde van 619 tot 661 kg en
de melkgift schommelde tussehen 14,8 tot 23,1 kg.
Alle dieren kregen naast 24 kg van één der silages steeds 6 kg hooi en
zooveel krachtvoeder, als ze volgens de normen van FKEDERIKSEN voor
onderhoud en productie noodig hadden.
Aan do hand van de gevoederde silages kunnen wij de volgende perioden
onderscheiden :
Periode I: 26 Februari—6 Maart 1942. Mierenzuur-silage uit den Beton,
silo; 5,11 aequivalenten mierenzuur; gemiddelde pH 4,95.
Periode II: 6 Maart—18 Maart 1942. Mierenzuur-silage uit Silo I;
6,24 aequivalenten mierenzuur; gemiddelde pH 4,69.
Periode III: 18 Maart—2 April 1942. Mierenzuur-silage uit Silo I I I ;
7,93 aequivalenten mierenzuur; gemiddelde pH 4,60.
Periode IV: 2 April—10 April 1942. A.I.V.-zuur-silage uit Silo I I ;
6,24 aequivalenten A.I.V.-zuur; gemiddelde p i l 4,79.
Periode V: 10 April—28 April 1942. Mierenzuur-silage uit den kleinen
betonsilo I I ; 13,12 aequivalenten mierenzuur; gemiddelde pH 4,07.
Periode VI: 28 April—6 Mei 1942. A.I.V.-zuur-silage uit den kleinen
betonsilo I ; 13,00 aequivalenten A.I.V.-zuur; gemiddelde p i l 3,28.
Gedurende de eerste twee perioden bestond het gebruikte krachtvoeder
uit het officieele Lj-mengsel (23 % gedroogde pulp, 25 % sojameel,
45 % lijnmeel, 4,5 % grintzemelen en 2,5 % mineralen). Daar het mineralen-mengsel ongeveer 38 % geslibd krijt bevatte, ontvingen de melkkoeien toen gemiddeld ruim 50 g krijt per dag.
Omdat dit krijt de proefuitkomsten zou kunnen beïnvloeden, hebben
wij met ingang van periode I I I het L,-mengsel vervangen door een ander
meelmengsel, waarin, behalve 1 % keukenzout, geen andere zouten voorkwamen; in de laatste 4 perioden ontvingen de koeien dus geen krijt of
andere basen.
Door gebrek aan tijd hebben wij ons bij deze proef tot het urine-onderzoek moeten beperken. In het laatste gedeelte van elk der perioden werd
van alle 4 koeien 'a morgens tussehen 9 en 12 uur urine opgevangen,
waarvan dan dadelijk de pH werd bepaald. Het resultaat van dit onderzoek is in tabel 14 opgenomen.
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I

pH derurine

TABEL 14Koe
No.

30
37
51
57

Periode I

Periode Periode Periode
II
IV
in

Period« V

Psriod« V I

3 Mrt.

6 Mrt.

17 Mrt.

1 Apr.

10 Apr.

21Apr.

24Apr.

2 Stoi

5 M»i

8,15
8,10
8,20
8,30

7,85
8,25
8,30
8,30

8,50
8,25
8,35
8,45

7,45
7,90
8,00
8,15

7,50
7,75
5,8§
8,10

8,15
8,20
8,25
8,35

8,20
8,05
8,40
8,20

"" 8,70
S,4S "
5»§ê
5,70

6,00
S.80
5,60
5,95

. Uit deze tabel blijkt, dat er een duidelijk verschil bestaat tussehen
mierenzuur- en A.I.V.-zuur-silage in den invloed, dien de voedering er
van op den zuurgraad van de urine uitoefent. Terwijl bij dó voedering
van de A.I.V.-zuur-silage in periode VI de urine van alle koeien zuur
werd en zelfs in periode IV, bij de voedering van een A.I.V.-zuur-silage
met een pH = 4,8,één der koeien reeds zure urine produceerde, bleef de
urine van alle koeien tijder» de voedering van mierenzuur-silage steeds
alkalisch, zelfs toen in periode V ee» mierenzuur-silage werd gevoederd,
die bereid wasmet ruim 18aequivalenten mierenauur per 100kg gras.
Deze proeven bevestigen bijgevolg de, in DuitseMand naar vore» gebrachte, meening, dat het mierenzuur in de stofwisseling geen acidotische
verschijnselenteweeg brengt (althans watdeurine betreft) entevens toont
deze proefneming aan, dat dit bij de voedering van A.I.V.-zuur-silage
wel het geval is, ook al is de pH der silage veel te hoog.
OVEBZICHT
In den herfst van 1941 werden de ensileeringe» van gras onder toevoeging van mierenzuur voortgezet. Gevuld werden 4 gedraineerde silo's van 8,5 m middellijn e» 2,0 m
hoogte en 2 kleinere waterdichte betonnen silo's van 2,0 ra middeïlijn en
1,7 m hoogte.
De eerstgenoemde 4 silo's werden als volgt gevuld.
In Silo I (5J l mierenzuur) werd 14166 kg gras opgetast, dat per
100 kg werd bespoten met gemiddeld 5,56 l verdund mierenzuui* (1 deel
Formasil + 20 deelen water); dit kwam overeen met 0,24 «equivalenten
mierenzuur per 100kg gras. Het droge-stof-gehaitö van het'gebraute gras
bedroeg 17,09%; het gehalte aan eiwitaehtige stof in de"droge stof was
20,59%.
Silo II (5§ l extra-verdund A.I.V.-zuur) werd gevuld met 14085 kg
gras, dat per 100kg werd besproeid met5,58 l extra-verdund A.I.V.-zuur
(1 deel zuur + 12deelen water), watovereerfcwam met6,24 aequivalenten
A.I.V.-zuur per 100kg gras. Dit gras bevatte 16,81 % droge stof. waarin
20,37 % eiwitachtige stof.
Deze 2 ensileeringen waren zuiver vergelijkbaar; zij werden gelijktijdig
uitgevoerd met gras van dezelfde pereeelen, onder toevoeging van gelijke
hoöveelheden zuur, n.1. 6,24zuuraequivalenten per 100kggras; het eenige
(Ml)C24S
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verschilpunt was, dat bij de eerste silage gebruik werd gemaakt vanî
mierenzuur en bij de tweede silage van A.I.V.-zuur.
In den Betonsilo (4£ l mierenzuur) brachten wij 14264 kg gras;
gemiddeld werd gespoten 4,55 l verdund mierenzuur (1 -f 20), wat overeenkwam met 5,11 aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras. Het
gebruikte gras bevatte 19,14% droge stof, waarin 16,92 % eiwitachtige stof.
Silo lil (7 l mierenzuur) werd gevuld met 13939 kg gras, waarop per
100 kg gemiddeld 7,06 1. verdund mierenzuur (1 + 20) werd gespoten; dit
kwam overeen met 7,93 aequivalenten mierenzuur per 100 kg gras. Het
hierbij benutte gras bevatte 19,09% droge stof met 16,92 % eiwitachtige
stof in de droge stof.
Ook deze 2 silo's waren direct met elkaar te vergelijken, daar ze op
dezelfde dagen en met hetzelfde gras werden gevuld.
Van de 2 kleinere waterdichte silo's werd de kleine betonsilo I (6 l
A.I.V.-zuur) gevuld met 2905 kg gras. Het gras werd in lagen van 50 kg
besproeid met A.I.V.-zuur (1 deel zuur + 5 deelen water). De toegevoegde
hoeveelheid zuur bedroeg per 100 kg gras 6,13 l, wat overeenkwam met
13,00 zuuraequivalenten. Het droge-stof-gehalte van het gebruikte gras
bedroeg 17,35%, liet gehalte aan eiwitachtige stof in de droge stof was
hoog, n.1. 20,24 %.
In den Meinen- betonsilo II (6 l minder-verdund mierenzuur) brachten
wij 2922 kg gras. Gespoten werden 13,12 aequivalenten mierenzuur per
100 kg gras, wat bereikt werd door per 100 kg gras 6,13 l te spuiten van
een oplossing, die bestond uit 1 deel Formasil + 10 deelen water.
Het gebruikte gras bevatte 17,08% droge stof, waarin 20,40 % eiwitachtige stof.
~ Ook deze 2 ensileeringen waren vergelijkbaar, daar ze op denzelfden
dng met hetzelfde gras werden gevuld; beide ontvingen per 100kg ongeveer
13 zuuraequivalenten, bij de eerste in den vorm van A.I.V.-zuur bij de
tweede als mierenzuur.
Het bereikte resultaat is weergegeven in tabel 15.
TABEL 15

pH

Silo I . . . . . . . .
Silo I I I
Kleine betonsilo I . . .
Kleine betonsilo 11 . . .

.

4,69
4,79
4,95
4,60
3,28
4,07

Azijnzuur

Boterzuur

Melkzuur

(%)

(%)

(%)

Ammoniak-stikstof in
procenten v a n oplosbare totaal-stikstof

0,54
0,43
0,39
0,44
0,12
0,26 »)

0,74
1,07
1,44
0,98
0,02
0

0,55
0,41
0,30
0,62
0,30
0,35

42,7
49,8
52,0
46,3
12,3
11,3

*
') Bovendien 0,26 % mierenzuur.

Uit deze tabel blijkt, dat de eerste 4 silages niet goed waren geslaagd;
de pH's en de gehalten aan boterzuur waren te hoog, terwijl een sterke
eiwitontleding was opgetreden. Van de in water oplosbare stikstof was
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bijna de helft in aminoniakvorm aanwezig. Hieruit volgt, dat bij deze proefnemingen toevoegingen van 5 | l en 7 l mierenzuur (1 + 20) per 100 kg
gras nog te gering waren om een goed-geslaagde silage te krijgen; alleen
onder in den silo werd in deze beide gevallen een bevredigend"resultaat
verkregen.
Bij de silages in de kleine waterdichte betonnen silo's was zoowel met
18 aequivalenten A.I.V.-zuur als met 13 aequivalënten mierenzuur een
zeer goede silage verkregen; beide silages bezaten praetisch geen boterzuur
en in beide gevallen was de eiwitafbraak onder ammoniakvorming gering.
Het eenige verschil tusschen deze 2 silages was, dat bij de mierenzuursilage de pH aanmerkelijk hooger was (4,07 tegen 3,28).
De verliezen aan droge stof eredroge-stof-bestanddeelen zijn opgenomen
in tabel 3.
De verliezen aan droge stof en aan organische stof bedroegen bij de
2 kleine waterdichte silo's ongeveer 13 à 14 %; bij de overige 4 ensileeringen varieerden zij ongeveer van 16 tot 18 %.
De verliezen 'aan eiwitachtige stof bedroegen bij de A.I.V.-zuur-silage
in den kleinen betonsilo I 17,7 % en bij de hiermede vergelijkbare
mierenzuur-silage 19,6 %. Bij de overige 4 niet-geslaagde silages schommelden de varliezen aan eiwitaehtige stof tusschen 85 en 89 %.
De verliezen aan werkelijk eiwit waren het geringst bij d© A.I.V.-zuursilage in den kleinen betonsilo I, n.1. 22,9 %. Bij de mierenzuur-silage
in den kleinen betonsilo I I is 38,3 % verloren gegaan; dit was echter geen
absoluut verlies, doch gedeeltelijk- een omzetting in amiden, die een
toename vertoonden van 41,8 %. Bij de 4 niet-geslaagde silage* varieerden
de verliezen aan werkelijk eiwit van ongeveer 43 tot 48 %.
Het materiaal uit alle 6 silo's werd met behulp van hamels op verteerbaarheid onderzocht. Een overzicht over de resultaten van deze verteringsproevea is opgenomen in tabel 10.
Het bleek, dat de A.I.V.-silage uit Silo I I iets beter verteerd werd
dan de mierenzuur-silage uit Silo I. Ditzelfde was ook het geval bij de
beide silages in de kleine betonnen silo's; vooral het eiwit, en wel speciaal
het werkelijk eiwit, werd in de A.I.V.-zuur-silage beter verteerd dan in
de mierenzuur-silage.
De met behulp van de verteringscoëfficienten berekende zetmeelwaarden
en gehalten aan verteerbaar eiwit zijn vermeld in tabel 11. De voederwaarde van de A.I.V.-zuur-silage uit Silo I I was iets groofei? dan die
van de mierenzuur-silage uit Silo I ; alleen bij het verteerbaar werkelijk
eiwit was het verschil nog al belangrijk. Bij de goed-geslaagde silages in
de kleine betonsilo's was het verschil tusschen de A.I.V.-zuur- en mierenzuur-silage grooter, vooral bij de verteerbare eiwitaehtige stof (reap. 14,39
en 12,79 %) en bij het verteerbaar werkelijk eiwit (resp. 9,50 en 5,41 % ) .
De verliezen aan verteerbare bestanddeelen en zetmeelwaarde zijn
opgenomen in tabel 12. De verliezen waren het gerinpfc in de beide silages
in de kleine betonsilo's. Hierbij waren de verliezen aan zetoneelwaarde
praetisch aan elkaar gelijk en bedroegen ongeveer 14 %. De eiwitverliezen
waren bij de mierenzuur-silage belangrijk grooter; van de verteerbare
eiwitaehtige stof ging bij deze silage 26 % verloren tegen bij de A.I.V.(33) C 281
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zuur-silage nog geen 18 %. Bij het verteerbaar werkelijk eiwit bedroegen
deze cijfers resp. 57 en 26 %.
Bij de overige niet-geslaagde silages varieerden de verliezen aan zetmeelwaarde van 22 tot 30 %, terwijl van de verteerbare eiwitachtige stof
ongeveer de helft verloren, ging. Bij vergelijking van de cijfers voor Silo I
en Silo I I blijkt, dat de verliescijfers bij de ensileering met A.I.V.-zuur
iets kleiner waren dan bij die met mierenzuur.
In aansluiting met de verteringsproeven werd getracht verdere gegevens
te verkrijgen over den invloed van mierenzuur-silage op het zuur-baseevenwicht en op de kalk- en phosphorstofwisseling.
Terwijl de urine der hamels bij de voedering van A.I.V.-zuur-silages
(ook bij de niet-geslaagde uit Silo II) dadelijk zuur reageerde, konden
3 hamels gedurende meer dan twee maanden met uitsluitend mierenzuursilage worden gevoederd, zonder dat de dieren er oogenschijnlijk ook maar
de minste last van hebben ondervonden en zonder dat de urine duidelijk
zuur is geworden.
Tijdens de voedering der mierenzuur-silage uit den kleinen betonsilo II
en der A.I.V.-zuur-silage uit den kleinen betonsilo I werden bij de proefhamels eiwit-, kalk- en phosphorbalansen opgesteld.
Bij de voedering van de mierenzuur-silage was het kalkgehalte der
urine niet hoog en duidelijk lager dan tijdens de voedering van de A.I.V.zuur-silage, hoewel de dieren naast deze laatste silage nog natriumbicarbonaat ontvingen om de zuurwerking weg te nemen.
De kalkbalansen waren tijdens de voedering der mierenzuur-silage bij
2 der hamels zwak negatief, bij het 3e dier practisch in evenwicht; bij
de hamels, welke A.I.V.-silage ontvingen, waren bij 2 dieren de balansen
positief, bij één dier zwak negatief. De phosphorbalansen van alle dieren
waren zwak positief.
Behalve aan de hamels werden de verschillende silages ook aan 4 melkkoeien gevoederd. Alle dieren ontvingen naast 24 kg van één der silages
6 kg hooi en kraehtvoeder naar behoefte. Uit dit onderzoek bleek nogmaals,
dat het mierenzuur in de stofwisseling geen acidotische verschijnselen
teweegbrengt (althans wat de urine betreft) en dat dit bij de voedering
van A.I.V.-zuur-silage wel het geval is, ook al is de pH der silage veel
te hoog.
Wanneer wij ten slotte de proeven nog eens in hun geheel beschouwen,
dan blijkt ons, dat, van physiologisch standpunt bezien, het gebruik van
mierenzuur ongetwijfeld de voorkeur verdient boven dat van A.I.V.-zuur.
Wat verder echter het gebruik van mierenzuur voor ensileeringsdoeleinden betreft, is ons bij onze proefnemingen niets gebleken van een
specifieke werking van het mierenzuur, waardoor men van dit zuur minder
noodig*zou hebben dan van minerale zuren. Bijgevolg zal men bij het
ensileeren van gras waarschijnlijk ook van mierenzuur ongeveer 10—12
aequivalenten zuur per 100 kg versch materiaal moeten gebruiken; dit
komt dus ongeveer overeen met 9—11 l verdund mierenzuur (1 deel
Formasil + 20 deelen water) per 100 kg gras.
Dit brengt met zich mede, dat de onkosten bij het gebruik van dergelijke
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groote hoeveelheden mierenzuur belangrijk hooger zullen zijn. Volgens
VAN RIEMSDIJK ') zouden de kosten bij het gebruik van mierenzuur dan
ongeveer 3J maal zoo hoog worden als bij het gebruik van A.I.V.-zuur.
ZUSAMMENFASSUNG
Untersuchungen über Einsilierung mit Ameisensäure II
Im Herbst 1941 wurden die Versuche über Ensilierung von Gras mit
Zusatz von"Ameisensäure fortgesetzt.
Bei diesen Versuchen benutzten wir 4 kreisrunde drainierte Silos von
3,5 m Durchmesser und 2,0 m Höhe und 2 kleinere Silos, von Eisenbeton
angefertigt und mit wasserdichtem Boden versehen, je von 2,0 m Durchmesser und 1,7 m Höhe.
Die erstgenannten 4 Silos wurden wie folgt gefüllt.
Im Silo I wurden 14 166 kg Gras ensiliert, das pro 100 kg mit 5,56 l
Ameisensäurelösung benetzt wurde (1 Tl Formasil + 20 Tl Wasser); dies
stimmt überein mit 6,24 Äqu. pro 100 kg Gras."Der Trockensubstanzgehalt
des benutzten Grases war 17,09%, der Rohproteingehalt der Trockensubstanz 20,59 %.
Zum Vergleich wurde Silo II mit 14085 kg Gras gefüllt, das pro
100 kg benetzt wurde mit 5,56 l sehr verdünnter Â.I.V.-Säure (1 Tl Säure
+ 12 Tl Wasser), übereinstimmend mit 6,24 Äq«. pro 100 kg Gras. Der
Trockensubstanz- und der Rohproteingehalt (in der Trockensubstanz) des
Materials waren der Reihe nach 16,81 und 20,37 %.
Diese 2 Silos sind an denselben Tagen mit Gras gleicher Herkunft
gefüllt worden.
Im Betonsäo wurden 14 264 kg Gras ensiliert, das pro 100 kg benetzt
wurde mit 4,55 l Ameisensäure (1 + 20); diese Menge stimmt überein
mit 5,11 Äqu. pro 100 kg Gras. Das benutzte Gras enthielt 19,14 %
Trockensubstanz mit 16,92 % Rohprotein.
Süo III wurde mit 13 939 kg Gras gefüllt, das pro 100 kg benetzt
wurde mit durchschnittlich 7,06 l Ameisensäurelösung (1 + 20), übereinstimmend mit 7,93 Äqu. pro 100 kg Gras. Das Gras enthielt 19,00 %
Trockensubstanz, während der Rohproteingehalt (in der Trockensubstanz)
16,92 % war.
Auch die Resultate in, diesen zwei Silos waren vergleichbar, da die
Silos an denselben Tagen mit demselben Gras gefüllt worden sind.
Von den zwei kleineren wasserdichten Silos wurde der kleine Betonsilo 1 gefüllt mit 2905 kg Gras, das pro 100 kg mit 6,13 l A.I.V.-SiweLösung (1 Tl Säure +• 5 Tl Wasser) benetzt wurde; dies stimmt überein
mit 13,00 Äqu. pro 100 kg Gras. Der TrockensubsfcanzgehA des benutzten
Grases war 17,35 %, der Rohproteingehalt der Trockensubstanz 20,24 %.
Für den. direkten Vergleich wurden im kleinen Betomilo II 2922 kg
Gras ensiliert, das pro 100 kg mit 6,13 l einer Ameisensäurelösung benetzt
wurde. Die Stärke dieser Losung (1 Tl Formasil + 10 Tl Wasser) war
derartig, dass die Menge der pro 100 kg gegebenen Spritzflüssigkeit mit
13,12 Äqu. übereinstimmte. Das benutzte Gras enthielt 17,08 % Trockensubstanz mit 20,40 % Rohprotein.
') VAN R I E M S D I J K , Versl. v. landbk. Onderz. 48 (1942) 515.
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Diese zwei kleinen Silos wurden an demselben Tag mit Gras gleicher
Herkunft gefüllt und sind deshalb unter einander vergleichbar.
Die erreichten Resultate sind in der Tabelle 15 mitgeteilt worden.
Die ersten 4 Silagen waren von schlechter Beschaffenheit; der pH war
unbefriedigend und der Buttersäuregehalt zu hoch, während der Gesamtstiekstoff im Presssaft für 42,7 bis 52,0 % aus Ammoniakstickstoff bestand.
Wir sehen deshalb, dass bei diesen Versuchen mit Herbstgras Zusätze
von 5.J l und 7 l Ameisensäure pro 100 kg Gras zu niedrig waren um gute
Iïrgebnisse zu erzielen.
,
Bei den Silagen in den kleinen wasserdichten Silos mit 13 SäureÄquivalenten habben wir. sowohl mit A.I.V.-Säure wie mit Ameisensäure
eine Silage von sehr guter Beschaffenheit bekommen; beide Silagen waren
fast buttersiiurefrei und der Eiweissabbau unter Ammoniakbildung niedrig.
Der einzige Unterschied zwischen diesen 2 Silagen war, dass in der
Ameisensäure-Silage der pH bedeutend höher war (4,07 gegen 3,28).
Die Verluste an Trockensubstanz und Trockensubstanzbestandteilen
eind in der Tabelle 3 angegeben worden.
Die Verluste an Trockcnsubiitanz und organixchcr Suhntanz betrugen
bei den 2 kleinen wasserdichten Silos etwa 13 bis 14 %; bei den übrigen
4 Silagen variierten sie ungefähr von 16 bis 18 %.
Die Verluste an Rohprofein waren bei der A.I.V.-Silagen im kleinen
Betonsilo I 17,7 % und bei der Ameisensäure-Silage im kleinen Betonsilo I I 19,6 %. Bei den übrigen 4 Silagen schwankten die Rohproteinverluste zwischen 35 und 39 %.
Die Verluste' an Reineiweiss waren am niedrigsten bei der A.I.V.Silage im kleinen Betonsilo I, nämlich 22,9 %. Bei der AmeisensäureSilage waren die Reineiweissverluste viel grösser, n.1. 38,3 %; dies
bedeutet jedoch keinen absoluten Verlust, da das Reineiweiss zum Teil
nur zu Amiden abgebaut worden war, welche eine Zunahme zeigten von
41,8 %. Bei den 4 misslungenen Silagen schwankten die Reineiweissverluste von etwa 43 bis 48 %.
Alle Silagen wurden mit Hilfe von jungen Hammeln auf Verdaulichkeit
geprüft. Die Resultate dieser Verdaulichkeitsbestimmungen sind in der
Tabelle 10 mitgeteilt worden.
Es zeigte sich, dass die Verdauungskoeffizienten der A.I.V.-Silage aus
Silo I I etwas höher waren als die der Ameisensäure-Silage aus Silo I.
Dies war auch der Fall bei den zwei Silagen in den kleinen Betonsilos;
besonders das Rohprotein und das Reineiweiss wurden in der A.I.V.Silage besser verdaut als in der Ameisensäure-Silage..
Die mit Hilfe der Verdauungskoeffizienten berechneten Werte für verdauliche Bestandteile und Stärkewert sind in der Tabelle 11 mitgeteilt
worden. Der Futterwert der A.I.V.-Silage aus Silo I I war etwas höher
als der Futterwert der Ameisensäure-Silage aus Silo I; nur bei dem verdaulichen Reineiweiss war der Unterschied ziemlich wichtig. Bei den sehr
guten Silagen in den kleinen Betonsilos war der Unterschied zwischen der
A.I.V.- und Ameisensäure-Silage grösser, vor allem bei dem verdaulichen
Rohprotein (der Reihe, nach 14,39 und 12,79 %) und dem verdaulichen
Reineiweiss (der Reihe nach 9,50 und 5,41 % ) .
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Die Verluste an verdaulichen Bestandteilen und Stärkewert sind in
der Tabelle 12 angegeben worden. Die Verluste waren am niedrigsten bei
den beiden Silagen in den kleinen Betonsilos.
Bei den beiden letztgenannten Ensilierungen gab es nur ein geringer
Unterschied zwischen den Verlusten an Stärkewert, doch die Eiweissverluste waren bei der Ameisensäure-Silage deutlich höher. Für den
Stärkewert, das verdauliche Rohprotein und das verdauliche Beineiweiss
waren die Verlustzahlen bei dieser Silage der Beihe nach 14,8, 26,0 und
•56,9 % und bei der A.I.V.-Silage betrugen sie der Beihe nach 13,7, 17,5
und 26,0 %.
>
Bei den übrigen Silagen sehwankten die Verluste an Stärkewert von
22 bis SO% und an verdaulichem Rohprotein von 49 bis 54 %. Was die
beiden Silagen aus Silo I und Silo II anbetrifft, hierbei waren die Nährstoffverluste In der A.I.V.-Silage etwas niedriger als in der AmeisenslureSilage.
- .
Anschliessend an den Verdauungsversuchen wurde eine Untersuchung
angestellt über den Einfluss der Ameisensäure-Silage auf das Säure-BasenOleichgewicht und den Kalk- und Phosphorsäure-Stoffweehsel.
Indem durch die A.Î.V.-Säure-Silage die Alkalitit dés Harns verringert
wurde, konnten drei Hammel während zwei Monate ausschliesslich mit
Ameisensäure-Silage gefuttert werden, ohne dass der Harn der Tiere
deutlich sauer wurde!
Der Kalkgehalt des Harns war während der Fütterung mit Ameisensäure-Silage nicht hoch und deutlich niedriger als während der Fütterung
mit A.T.V.-Silage, wiewohl neben dieser letzten Silage Extra-Basen-Znsatz
verabreicht worden war.
Die Knlkbilanzen waren während der Fütterung der Ameisensäure-Silage
bei zwei Hammeln schwach negativ, bei dem dritten Tier ungefähr im
Gleichgewicht; bei der Fütterung der A.I.V.-Silage waren bei zwei Tieren
die Bilanzen positiv, bei einem Tiere sehwach negativ. Die Phosphorsäurebilanzen waren immer schwach positiv.
Weiter wurden die verschiedenen Silagen auch an Milchkühen verfüttert. Alle Tiere erhielten neben 24 kg Silage 6 kg Heu Und Kraftfutter
nach den Normen von FREDERIKSEN. Bei diesen Versuchen zeigte es sich
von neuem, dass die Ameisensäure keine azidotische Symptome im Stoffwechsel verursacht (wenigstens was den Harn anbetrifft) und dass dies
bei der Fütterung von A.I.V.-Säure-Silage wohl der Fall war, auch wenn
der pH der Silage viel zu hoch war.
Es hat sieh bei diesen Untersuchungen also gezeigt, dass, tterphvsiologiseh gesehen, die Anwendung der Ameisensäure ohne Zweifel einen
Fortschritt bedeutet gegenüber den Mineralsäuren.
Silierteehniseh aber hat. es sieh bei unseren Versuchen nicht gezeigt,
dass die Ameisensäure die spezifische Eigensehalt besitzt, dass sie schon
in niederen Konzentrationen Sicherungswirkung hat. Deshalb soll man
beim Ensilieren von Gras mit Formasil wahrscheinlich auch etwa 10—12
Äqu. Ameisensäure anwenden, dies stimmt überein mit 9—11 l Ameisensäure (1 Tl Formasil + 20 Tl Wasser) pro 100 kg Gras.
Das bringt mit, dass die Kosten bei der Anwendung von Formasil viel
höher werden als beim Gebrauch von A.I.V.-Säure.
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