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THE EFFECT OF LOW TEMPERATURE AROUND SHOOT, GROWING
POINT AND ROOT ON THE VERNALIZATION OF LOLIUM PERENNE
A. KLEINÈNDORST

INTRODUCTION

For many years two clones of perennial ryegrass with widely differing properties
have been used in the investigations at our institute (KLEINÈNDORST and SONNEVELD,
1965a, 1965b; KLEINÈNDORST and BROUWER, 1965, 1967 and 1969).
Perennial ryegrass requires a vernalization period for flower initiation. When this
cold requirement iscompletely or partly met,flowerinitiation will start sooner or later
after transferring the plants to higher temperature and long day. In the past vernalization was obtained by placing the entire plants at low temperature. There are, however, great interclonal differences in the period required at low temperature to realize
an adequate vernalizing effect. This was the cause of many difficulties in obtaining
otherwise comparable plants, when in certain experiments vernalized or non-vernalizedplants werecompared toeach other.
The question was raised whether it was necessary to subject the entire plant to low
temperature for vernalization and if not, which part would suffice. The present paper
isan attempt to answer this question.
MATERIALS AND METHODS

Shoots of an early shooting, prostrate clone of perennial ryegrass (clone 3)with a
comparatively slight vernalization requirement were grown on special plastic tubes
(fig. 1). Previously, the roots were removed from the shoots which were cut to a
length of about 10cm. Per tube 5shoots were planted. The planted tubes were placed
in a climate room at 20°C under TL-tubes (pre-treatment). After 24 days half of the
tubeswere transferred to agreenhouse at 6°Cand the remaining tubes to a greenhouse
atl6°C.
Bythen the average dry weights of shoots and roots per tube were 0.491 gand 0.077
g respectively, and each shoot planted had formed on an average two secondary
shoots. The tubes used were constructed in such a way that the shoots could be
planted in a part with a smaller diameter, which could be moved up or down the main
tube, as required. Fig. 1, (left) without A, reflects the situation before and after the
experimental period, in which the plants were subjected to a vernalization treatment.
In the climate room leaves, growing points and roots werekept at a temperature of
20°C. A third part of the tubes withshootstransferred to agreenhouseat 6°C was not
changed, thus all plant parts werekept at 6°C.The remaining tubes wereput in a tank
11

symptoms of a change to the reproductive stage were found in all those whose leaves
remained at 6°C. This observation was completely confirmed 60days after the vernalization period, asshown bytable2.
Ears were only formed by the plants in the treatments with a temperature of the leaf
medium of 6°C during the vernalization period (fig. 2a, b and c). With respect to this
it was irrelevant whether the growing points and roots were kept at 6°C or at 16°C
during thisperiod. Of the plants that dit not form earsthe growing points of a number
ofshoots wereprepared and examined. Without exception all ofthesewerefound to be
completely vegetative. This concerned all the treatments with a temperature of 16°C
in the leaf medium during the vernalization period. Here, it neither made any differencewhether the growing points and roots remained at 6°or 16°C.
No difference was found in the average number of days between transfer to20°C
and 18hours day length and ear emergence. This indicates that all the heading plants
were vernalized to the same extent at transference. The slight difference in the number
of ears formed indicates the same (KLEINENDORST and SONNEVELD. 1965b). However,
vernalization was not complete. The period between transfer to long day and 20°C
and the date of ear emergence was some 40 days. Earlier investigations with the same
clone (KLEINENDORST, not published) showed that this period at the same day length
and temperature, but with complete vernalization was only 20days.
In the treatments with ear formation the total number of shoots was considerably
smaller than in the vegetative treatments. This is caused by the considerable retardation in secondary shoot formation during elongation of the flower stalk.
DISCUSSION

The number of shoots formed during and shortly after the vernalization period was
unfavourably affected, especially when the growing points were kept at a temperature
of 6°C. The low temperature around this part of the plants probably affected the size
of the leaves adversely, which was visible, but at the same time also the number of
leaves and with it the number of shoots formed in the axils of these leaves.
It isimportant to consider this aspect inexperiments inwhich different temperatures
are applied to root and shoot medium. In grass species the growing points are so near
to where the roots are attached that theriskisgreat ofthe growingpoints beingat root
temperature and not at shoot temperature, as is usually assumed. It is therefore quite
likely that several effects on the leaves, which are considered to be due to the root
temperature, actually may not be put down to the influence on the activity of the root
system. They should be seen as direct effects of root temperature on the activity of the
growing points.
Subjecting the growing points or the roots to a temperature of 6°Cfor 7h weeks did
not result invernalization of theplants. Vernalization, though not complete, was only
effected when the leaves were kept at a temperature of 6°C during this period.
The same clone of perennial ryegrass was also used in other experiments. In these
experiments also evidence was found that a low root temperature does not stimulate
vernalization. Theroots ofplants,which weregrowninanunheated greenhouse during
the winter and were vernalized, were kept at a constant temperature of 5° or 20°C.
14

ff! ^
M N O

Ü *>

M ^ O VI ^"

1

VJ5 VO

-1 ï£
c
'o

u

D.
60
C

ff!VO

o

'I

oo oo a \

0

^o

J

^o

•* -e O
(N <N
>£> ^O

1
c«

o
o

XI

e

o
a

»! S
OS
S
o.
o

60

c

J ^

N

?

15
c

oo r^ MD
u-> Ö t~--

^

>
00
c

•o
U

u

ff! S
o

&

OS

60

c

a
6

'is

ff!^o
O

VO

J

vo

o \ a o
ri m
SO MD

ff!^O
Ü

\o

o\

5
T3
C

T3

e

hJ ' O

o

ff!S

ff! S

m

O *>

3
O
XI

N m' ö i - rJ
O

i-i * >

-O

a

ff!^o

ff! *>
O^

T3

CN r-_ •*
^o ei ö ^- c*i

c

0

VO

J

vo

U
*
^

i - N tfl
00 00 T t

o

— -5

x oo
Mc

5«
* >.
O

r.

c
oo
c
'S

*-H

o Ä
X 00
o

60

t—I

—c

<" i£ —

O

! CM

</i (- £

«- 'S P

60

* * os „
VÎ

O

£

< rt

- £ j (*H <*H

H

g

3 u u

ZQQ

O O

3 u td U u

1> tD <D

•g
»s
Ë >> >>

03

hJ

-

60

< c

•a
o
u
4>

<D V -

°S3 »? ä
2

O

<*- -^ ~ ~ a>
,<Ü

O

u

O OS o «
o o o~ S

w
CÖ

„ O
42 O

.S t:
p 'S

sho ts
ativ shoo
duc ve sh

•o »

_!
=5 -°
Ë -°
S
oS S S

S
60

3
C

CD
O

^<u CS
1)
3CS C>Ö

,c
'C

>>

4> X )
!/3

H

15

KLEINENDORST, A. and A. SONNEVELD - 1965b - Influence of the vernalization period and light intensity on shooting and composition of the inflorescence of perennial ryegrass (Lolium perenne L.).
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GROWTH RESPONSES OF TWO CLONES OF PERENNIAL RYEGRASS TO
EXCISION OF ROOTS OR SHOOTS
A. KLEINËNDORST and R. BROUWER

INTRODUCTION

The two clones, C3 and CI2, selected from a large number collected from natural
pastures in the Netherlands, responded differently to vernalisation and daylength
conditions (KLEINËNDORST and SONNEVELD, 1965a and 1965b)and to temperature and
aeration. The early flowering and prostrate growing C3 showed an optimum at a
temperature near 15°C and was insensitive to aeration of the nutrient solution. The
later flowering and erect growing CI2 showed optimum growth at 25°C and was
particularly sensitive to lack of aeration, especially in the early stages of root formation on separated tillers (KLEINËNDORST and BROUWER, 1965 and 1967). Many of the
differences can be explained by assuming that root growth of C3islimited by internal
factors. Even under rather poor external conditions the potential growth rate is
achieved, whereas the possibilities of C12 are much greater. HUMPHRIES (1958) observed after excision of parts of the roots of various species that absolute growth
remained the same up to 50%excision, indicating that relative growth rate increased
considerably. Our aim was to seewhether C3 could achieve the same reaction.
METHODS

Selected tillers were cut to 3 leaves and 7 cm length. All roots were removed and
5 tillers placed in 1200 ml-pots on halfstrength Hoagland solution. The pots were
placed in a greenhouse. Light conditions and temperatures varied with the season and
mean values will be given for each experiment separately. In all experiments undisturbed growth (treatment A) was compared to repeated leaf cutting (treatment C),
repeated root cutting (treatment D) and repeated cutting of roots and leaves (treatment B). See fig. 1.
RESULTS

a. Experiment 1 : C3, 4/10/'67-22/2/'68, cutting every fortnight. Table 1shows the
dry matter production of the various treatments after a growth period of 20 weeks.
Root cutting did not seriouslyreducegrowth.Incontrastleaf cuttingwasvery effective.
The effects concerned both weights and tiller numbers. Obviously the decrease in
photosynthesizing tissue induced considerable reduction in dry matter production,
whereas the decrease in absorptive tissue did not.
19

FIG. 1. Photographs of plants just before (a) and after (b) leaf or root cutting at the end of the trial.
A
undisturbed growth; B = repeated cutting of roots and leaves; C •= repeated leaf cutting;
D repeated root cutting.

20

TABLE 1. Harvest data at the end of experiment 1.
Treatment
A
Number of tillers

B

C

D

270

88

94

230

Shoot weight at last harvest
Shoot weight excised during expt.
Total shoot weight produced

15.76

2.40
0.93
3.33

2.62
1.05
3.67

12.50

Root weight at last harvest
Root weight excised during expt.
Total root weight produced

2.79

0.67

2.79

0.57
0.12
0.69

18.55

4.02

15.76

-

Total dry matter produced

set" 1

12.50

g set - 1
g set - 1
g set - 1

0.67

2.10
0.52
2.62

g set - 1
g set^ 1
g set - 1

4.34

15.12

g set - 1

-

-

b. Experiment 2: C3 and CI2; 27/6/'68-8/8/'68; cuttings weekly. Total dry weight
production (excised material included) is shown in fig. 2. All cutting treatments reduced the growth rate. Leaf cutting resulted in a 70%decrease in the ultimate weight
of both clones. Root cutting alone or combined with leaf cutting reduced total dry
matter production considerably in C12and less severelyin C3.The calculated average
relative growth rates are shown in table 2. C12 grew much faster than C3 in all treatments.
TABLE 2. Relative growth rates of the various treatments during the first period of the experiment,
based on total dry weight production.
C3

C12
gg~ May"

A
B
C
D

0.090
0.035
0.048
0.075

1

C3

C12
(in percentage)

0.160
0.071
0.091
0.095

100
38.9
53.3
83.3

100
44.4
57.0
59.4

Figures 3 and 4 show the details of the growth response of shoots and roots as
influenced by leaf cutting and root cutting respectively. As discussed C3 and C12
reacted principally the same. The only difference was the less pronounced response of
C3to root cutting.
The slopes of the curves in fig. 3 show that growth rate of the undisturbed plants
varied with time. This was due to the variable weather conditions. Growth rate of the
treatments was subject to the same variation. As may be expected (BROUWER, 1963)
shoots and roots may respond to changingconditionsin adifferent way. In comparing
growth rates of the different parts of the control plants to the growth rates of the
treated plants this should be realized. Fig. 4 shows this comparison for two growth
periods. Fig. 4a shows that theundisturbed plants of C3showed a higher growth rate
of the roots than of the shoots from 11/7 to 18/7. Leaf cutting resulted in decreased
growth rate of both shoots and roots (fig. 4a-C3C). Root growth was more reduced
21

FIG. 2. Total drymatter production
of shoots and roots, B, C and D
excisedmaterialincluded(seelegend
offig.1).

Tot. dry w e i g h t
g set"1
30

r

_i
11/7

u
25/8

11/7

8/8

25/7

dry weight
g set" 1
30

dry weight
g set"'
30 r

27/6

8/8

11/7

25/7

8/8

27/6

11/7

25/7

8/8

27/6

11/7

25/7

8/8

27/6

11/7

FIG. 3a and b.Dry weightsofshootsandrootsplottedagainsttime.
A = undisturbed growth; C = repeated leaf cutting; C c = repeated leaf cutting, excised leaves included;D = repeatedrootcutting;D c = repeatedrootcutting,excisedrootsincluded.
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25/7

FIG. 4. Comparison of relative growth
rates ofshoots androots of C3and C 12,
with repeated leaf cutting (a) and with
repeatedroot cutting(b).

., R.G.R

11/7-18/7

25/7-2/8
C12A

C12C

shoot
root

11/7-18/7

ij

25/7-2/8
C3A

C3D

C12A

C12D

than shoot growth. Inthesame period (fig. 4b-C3D) root cutting ledto decreased
shoot growth and increased root growth. Both treatments resulted in a relatively
greater growth rate ofthe cutpart ofthe plant. Intheperiod from 25/7 to2/8 the
shoots ofthe undisturbed plants ofC3 grew faster than the roots. After leaf cutting
overall growth rate wasreduced, but root growth more than shoot growth. Root
cutting resulted in increased relative growth rate of the roots and indecreased relative
growth rate ofthe shoots. C12 showed the same response but even more pronounced.
The general conclusion of these experiments is that after disturbing the shoot/root
ratio bycutting either ofthese organs, plant response was such that the artificially
changed ratio started to restore. Since cuttingwasrepeated every 7days,plants hardly
recovered the shoot/root ratio of undisturbed plants. With leaf cutting the shoot/root
ratio at last harvest wasbelow the normal value, with root cutting it washigher
throughout theexperiment. Table3shows(seealsofig.3)thetotaldrymatter produced
during the whole experiment and its distribution over shoots and roots.
We may summarize the differences between C3 and C12 as follows:
23

of C3 was ca. 11% and that of C12ca. 13% of the total dry weight. The soluble sugar
content in the stems of C3 and C12 amounted to 16% and 32% respectively. This
explains the greater reduction in root growth of C3 compared to C12 after leaf cutting
(see also RICHARDSON, 1953).
SUMMARY

The growth response was investigated to leaf cutting and root cutting of two otherwise differently reacting clones of perennial ryegrass. Leaf cutting resulted in a reduction in relative growth rate of the root and an increase in relative growth rate of the
shoot. The reduction in relative growth rate of the root was less in plants of CI2 than
inplants of C3. Thiswasconsideredtobecaused bythehigher soluble sugar content in
the stubble of plants of C12. Root cutting resulted in reduced relative growth rate of
the shoot and increased relative growth rate of the roots. The reduced relative growth
rate of the shoot was less in plants of C3, because these plants were also at 3cm from
the root base but a smaller percentage was removed thanwith plants of CI2. This was
caused by the difference in structure of the root systems.
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EFFECT OF LIGHT ENERGY IN RELATION TO TEMPERATURE ON THE
RATES OF DEVELOPMENT AND GROWTH OF SOME
AGRICULTURAL CROPS
H. D. GMELIG MEYLING

INTRODUCTION

The production of annual crops under optimum conditions of water and mineral
supply is closely related to the growing period and the plant size a species may attain
under given conditions. The plant size is dependent on growth rate and dry-matter
distribution. Plant sizeand weight increase solong as the vegetative stage has not been
ended by flowering. It istherefore important to know what factors affect these production components and how thisprocessisbrought about.
The effect of temperature has already been investigated by several workers (i.a.
LYSENKO, 1928; LUNDEGARDH, 1954; WENT, 1957; BROUWER, 1959, and VAN DOB-

BEN, 1962). Numerous studies have been made of the effect of day length on the development rate (i.a. GARNER and ALLARD, 1920; DOROSHENKO, 1927; RASUMOV, 1930;
FEEKES, 1941; BORTHWICK and PARKER, 1952). This also applies to the influence of
light intensity on photosynthesis (i.a. BOYSEN JENSEN, 1932; LOOMIS, 1949; BÖHNING
and BURNSIDE, 1956; DE WIT, 1958; GAASTRA, 1959).
Much lessattention waspaid totheeffect oflight intensity inrelation to temperature
on growing period and growth rate. For a better understanding of this aspect an
introductory investigation with some agricultural crops was started in 1967.
DESIGN AND METHOD

To obtain as many data as possible 9 different crops were used (spring wheat,
spring rye, spring barley, oats, two pea varieties, two maize varieties and beans), at
3 light intensities, 4 temperatures and 2 sowing dates. The lowest temperature was
realized by growing one series outside in spring (10/4). The low night temperatures in
spring kept the average 24-hour temperatures at a reasonably low level. The other
temperature series were obtained in conditioned greenhouses.
The various light levelswere obtained byusingwirecageswhich reduced the normal
light energy to about 1/2 to 1/8 resp. The average daily radiation was calculated from
data of the Department of Physics and Meteorology of the Agricultural University.
The plants were grown in 6 litre pots filled with sandy soil, supplied with sufficient
nutrients and kept at near optimum moisture content. The stage of heading was
considered to be the end of development inthecereals and maize, while the beginning
of flowering was taken as the end in the peas and beans. At this moment fresh and dry
weight of the plants were determined.
27

Relative growth rate in g g~1day~1

FIG. 3. Relation between the relative
growth rate in g g_1day_1 and the
averagelightintensity incal cm~2day_1
at 16°C and 25°C in spring wheat and
maize.
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ultimate yields are highest at 16°C,except for that of maize of the 10/4-start.
All this goes to show that in addition to relative growth rate, development rate
(growing period) should not be underestimated in effecting the ultimate yield of an
annual crop.
DISCUSSION

With regard to the effect of temperature, the data confirm the findings of BROUWER
(1959) in peas and VAN DOBBEN (1962) in other crops.
Only the data of the ultimate yields of beans and maize in our experiments contradict with those of VAN DOBBEN. The relative growth rate in beans and maize is more
increased at a rise in temperature from 16°to 25°C than the development rate, which
isexactly the reverse in peas and wheat. VAN DOBBEN assumed that this could explain
the increased ultimate yields at higher temperatures of beans and maize compared to
peas and wheat, i.e. a rising temperature in beans and maize increases growth rate
more than development rate, whereas in peas and wheat development rate wil be
30

F I G . 4. Relation between the relative
growth rate in g g _ 1 day _ 1 and the
average light intensity in cal cm~ 2 day _1
at 16°Cand 25°Cin peas and beans.
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4/7
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40

80

120

160 200 240 280 320
Aver lightintensity in cat cm"2day"1

higher than growth rate. VAN DOBBEN assumed that the increased growth rate in
beans and maize at rising temperatures might induce overcompensation, so that,
despite the shorter growing period, the ultimate yields of both varieties could be
higherat25°Cthan at 16°C.
VAN DOBBEN considered these arguments to support his theory that this was specifically so for beans and maize by way of adjustment to a hot climate, contrary to
peas and wheat which do not show this overcompensation, so that their ultimate
yieldsarelower at25°Cthan at 16°C.
The data of our investigation qualitatively correspond with VAN DOBBEN'S findings.
This is shown in table 3.The effect of temperature on both RGR and DR is given as
the quotient of the rate at 25°C and that at 16°C. For peas and spring wheat this
quotient is higher for the development rate than for the growth rate, for beans and
maizeitisthereverse.
The discrepancy in VAN DOBBEN'S data and ours is that the differences in his
experiments aremuch greater. The overcompensation inhisexperiments leading to the
highest production of beans and maize at 25°C, was not found by us. It is therefore
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TABLE 3. Quotient ofthe relative growth rates (RGR) andthedevelopment rates (DR) at 25°and
16°C andthedifference between these two quotients. These data arecompared with those of VAN
DOBBEN (1962).

A: R G R 25°/RGR 16° 10/4
4/7
average
Data of VAN DOBBEN (1962)
B: D R 2 5 ° / D R 1 6 °

10/4
4/7
average
Data of VAN DOBBEN (1962)

A-B
A-B ofdata of VAN DOBBEN (1962)

Peas

Spring
wheat

Beans

Maize

1.24
1.32
1.28
(MO)

1.23
1.25
1.24
(1.00)

2.01
1.96
1.99
(2.20)

2.41
2.21
2.31
(2.10)

1.29
1.43
1.36
(1.40)
-0.08
(-0.30)

1.31
1.37
1.34
(1.30)
-0.10
(-0.30)

1.92
1.85
1.89
(1.90)
+0.10
(+0.30)

2.07
2.07
2.07
(1.70)
+ 0.24
(+0.40)

doubtful, ifthis overcompensation may be considered anadjustment ofthese species
toahot climate, as argued by him. All our crops showed the highest ultimate yieldsat
16°C, exceptfor maize ofthe 10/4-start.Probably agrowth disturbance occurred inthe
latter species, considering the low fresh shoot weight of the plants which remained
small (table 1).
It isquite possible that, because ofthe higher growth rate athigher temperatures,
the overcompensation should be on such ahigh level that the development rate is by
far exceeded, as in VAN DOBBEN'S experiments. Since his temperature series probably
were not all started on the same date,possible day length and energetic effects may not
be excluded.
In addition our experiments brought outother specific differences with regard to
the effect oflight energy at different temperatures onthegrowth rates ofpeasand
wheat, beans and maize. In studying the relation between growth rate and light energy
(figs. 3and 4)itwas found that the effect oflight energy ishighest at high temperatures
which applies to all the crops under investigation.
In peas and wheat the values for relative growth rate inlow light energy (ca. 40 cal
cm - 2 day -1 ) at 25 °Care lower than thoseat16°C, whereas growth rate increases more
rapidly, exceeding that at 16°C, asthelight intensity increases. This effect maybe
caused bythe photosynthesis rate at 25°Cbeinglow inlow light intensity, whereas the
dissimilation rate isindependent ofthe light energy. However, when the light level
increases photosynthesis rate will also increase, viz. at25°C atalow light level temperature will be the limiting factor (increased dissimilation), whereas with higher light
energy the temperature effect (25°C) on gross photosynthesis in proportion to
respiration may enable alarger net surplus of assimilates to beformed. At 16°Cin low
light intensity temperature isnot alimiting factor for these crops (decreased dissimilation), whereas itobviously isathigher light levels.
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In beans and maize growth rate is on a higher level at high temperature (25°C) and
low light intensity than at 16°C. Despite increased dissimilation, these crops evidentlycan grow more rapidly also in lower light intensity and at higher temperatures.
At 16°Cthe effect of light energy is small, because here the chances are that temperature in high light intensity is again a limiting factor for photosynthesis.
Little is known about the interaction of light energy and temperature on the photosynthesis and respiration, because of the complicated processes involved. Therefore,
a fundamental study of this aspect is essential.
Regarding development rate, the effect of light energy increases with rising temperature. Presumably this proceeds as follows. Growth is primary and development
proceeds independently. At higher temperature growth is reduced by decreasing light
intensity, whereas the development rate is not yet affected. By a further decrease in
light intensity the sugar formation attains such a lowlevelthat the development rate is
reduced appreciably aswell.
For the moment it is difficult to explain why, in all light intensities the values of the
4/7-start are onahigher levelthan those ofthe 10/4-start.
Apart from a few temperatures somewhat higher than the mentioned average 24hour temperatures throughout the growing period of the 4/7-start, the day length of
the 10/4-start was about 13.4 hours increasing with time, whereas it was about 16.9
hours for the 4/7-start, decreasing with time. Presumably, formative effects are involved in this, the striking aspect being that the shoot fresh weights of peas and wheat
of the 4/7-start were on a lower level than those of the 10/4-start, which is exactly the
reverse for beans and maize (tables 1and 2). In view of these facts there might be an
interaction between day length and light energy, which brings up the necessity of
fundamental research onthis aspect.
This investigation shows that interpretation of the results isfar from easy. The main
drawback isthat too little isknown about the interactions between the various growth
factors, such as light energy, temperature and day length.
A fundamental study of these aspects will enable a better understanding of the
complicated growth and development processes leading to the yield of annual plant
species.
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BIOCHEMISCH ONDERZOEK OVER HET KOPER IN RUWVOEDERMIDDELEN EN DE BENUTTING DAARVAN DOOR HET DIER
With summary
MARIA S. M. BOSMAN en W. B. DEUS

INLEIDING

In 1968werd een onderzoekproject, dat de bestudering van de benutting van koper
door runderen beoogde, afgesloten. Teneinde een overzicht te geven van de stand van
dit onderzoek ultimo 1968worden indit artikel debelangrijkste resultaten samengevat.
Daarbij zal, waar nodig, ook teruggegrepen worden op de resultaten van vroegere
onderzoekingen.
SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET TOT 1969 VERRICHTE ONDERZOEK

Kopergebrek bij rundvee komt in Nederland voornamelijk voor gedurende de
weideperiode, wanneer de dieren zich met vers gras voeden. In de stalperiode treedt
doorgaans herstel van de koperstatus van zulke dieren op. Dit herstel blijft uit, of is
veel minder duidelijk, wanneer de dieren 's winters een grote hoeveelheid kuilgras in
het rantsoen krijgen. Het kopergehalte van versgras is onder Nederlandse omstandigheden doorgaans niet laag, meestal zelfs hoger dan van het stalrantsoen. Kennelijk
wordt het koper van weidegras door het dier slecht benut.
Bijeen statistisch onderzoek naar dekoperstatus van koeien inZuid-West Friesland
vonden DEUS, BOSCHen WIND (1956),dat bij eengegevenkopergehalte van het gras de
frequentie, waarmede kopergebrek bij de dieren optrad toenam, naarmate de waarde
van (Ca-S-P) in milliequivalenten (me) per kg droge stof van het gras afnam. In een
volgendjaar bleek evenwel, dat dezecorrelatie niet steeds opging. Zo werd op boerderijen in Zuid Limburg vaak ernstig kopergebrek bij koeien geconstateerd, hoewel het
kopergehalte van het gras en de waarde van (Ca-S-P) vrij hoog waren. Wel waren in
dezegevallen degehalten aan totaal Sinhetgrasmeestal hoog.
Het vermoeden dat de slechtebenutting vankoper door het dierzou worden veroorzaakt door het ontstaan van complexe verbindingen van koper met aminozuren - speciaal zwavelhoudende aminozuren - in de pens bleek evenmin houdbaar. In vitro vormenzwavelhoudende aminozuren inverdunde oplossingen metkoper wel gemakkelijk
complexe verbindingen (DEUS en BOSMAN, 1959),maar deze zijn niet zo bestand tegen
aantasting, dat mag worden aangenomen, dat zij het koper in het spijsverteringskanaal onopneembaar maken. Zo vonden SCHULZE e.a. (1936),dat het koperuitCu-cystine goed opneembaar was voor ratten.
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Van koper-porphyrinen was wèl bekend, dat zij zeer stabiel en onaantastbaar zijn.
Op grond van proeven van SCHULZE e.a. (1934) met ratten mag worden aangenomen,
dat deze complexe verbindingen het koper bevatten in een vorm, die niet, of althans
zeer moeilijk voor dieren beschikbaar is. Dit was voor ons de aanleiding om de koperporphyrinen nader tebestuderen (DEUS en BOSMAN, 1961).Injongversgraskomen hoge gehalten aan chlorophyl voor. Dit chlorophyl gaat reeds in de pens grotendeels
over in phaeophytine, dat zich in vitro zeer gemakkelijk bindt met koper. Dit koperphaeophytine bleek bestand te zijn o.a. tegen deinwerkingvan HCl 0,1 N, HCl 4,5 N,
NaOH 0,1 N en carbaminaat. Het Cu-phaeophytine isdus zeer bestendig en daardoor
waarschijnlijk een slechte koperbron voor het dier. Wij konden echter nimmer een
hoeveelheid Cu-porphyrine van enige betekenis in de pensinhoud en in de faeces van
runderen aantonen, zodat voor een verklaring van kopergebrek bij runderen ook de
Cu-porphyrine-theorie niet houdbaar was. Het is ons inmiddels gebleken, dat zwavelwaterstof de vorming van Cu-phaeophytine in vitro belemmert. Waarschijnlijk bevat de pens van een herkauwer altijd genoeg H2S om de vorming van Cu-porphyrinen
te beletten.
Na de hierboven gerapporteerde onderzoekingen werd nagegaan, in welke mate het
koper van vers gras in diverse oplosmiddelen oploste, vergeleken met het koper in
pensinhoud en faeces van runderen (BOSMAN, 1964). De monsters werden achtereenvolgens geëxtraheerd met aceton (90%), azijnzuur 0,1 N, HCl 0,001 N, HCl 0,01 N,
HCl 0,05 N, HCl 0,10 N. Uit vers gras werd met aceton slechts weinig (1,5 tot 2,5%)
van het koper geëxtraheerd. Het azijnzure extract bevatte 30,0tot 58,5%van de totale
hoeveelheid koper. Een aanzienlijke hoeveelheid koper kon met HCl 0,05 N worden
geëxtraheerd (32,0 tot 41,1%). Bij toepassing van de bovengenoemde extractievolgorde kon bijna al het in vers gras aanwezige koper worden geëxtraheerd (gem. 96,4%).
Geheel anders verliep de extractie van het koper uit monsters pensinhoud en faeces.
Volgens bovenstaand extractie-schema werd uit pensinhoud in totaal slechts 53%, uit
faeces 33% van de totale hoeveelheid koper geëxtraheerd. Verder bleek, dat de fracties, oplosbaar in aceton 90% en azijnzuur 0,1 N, vrijwel geheel ontbraken in pensinhoud en faeces. Hieruit werd geconcludeerd, dat reeds in de pens de gemakkelijk oplosbare koper-fracties grotendeels warenverdwenen endat eenaanzienlijk deelvan het
aanwezige koper zelfs in zoutzuur niet meer oploste. De hypothese werd ontwikkeld,
dat het onoplosbare koper in de pens voorkomt als kopersulfide, een voor het dier
waarschijnlijk niet opneembare koperverbinding. Waarnemingen van andere onderzoekers maken het eveneens waarschijnlijk, dat in de pens kopersulfide wordt gevormd, dat een slechte koperbron bleek te zijn voor ratten en schapen (SHERMAN e.a.
1934, DICK 1954).

Dit was de stand van het onderzoek bij de opening van het project nr. 388 biochemisch onderzoek over het koper in ruwvoedermiddelen en de benutting daarvan door
het dier'. In het kader van dit project werden, gezien de mogelijke vorming van CuS in
de pens en op grond van publikaties van MEIJER (1958), HALVERSON e.a. (1960) en
MILLS (1960) de omstandigheden bestudeerd, waaronder een sterkere H2S-vorming in
de pens van runderen optreedt. Aan het I.B.S. werd een methode ontwikkeld, volgens
welke het sulfide-gehalte van pensvloeistof nauwkeurig kan worden bepaald. Deze
methode is uitvoerig gepubliceerd (BOSMAN, 1965). Gevonden werd, dat bij hooi38

voeding de laagste S~"concentratieswerden aangetoond; hogereconcentraties traden
ca. 2uren na de voedering op bij kuilvoer; de hoogste gehalten aan sulfide werden gevonden in het pensvocht van grazende koeien en wanneer aan de dieren anorganisch
sulfaat als(NH 4 ) 2 S0 4was toegediend.
In vitro bleek pensvloeistof bij 38°C in staat te zijn heel gemakkelijk H2S af te
splitsen uit de zwavelbevattende aminozuren cysteine, cystine en glutathion, dus uit
stoffen, die -S-H of -S-S-bevatten, veel moeilijker uit methionine (-S-CH3). Bij proeven in vivo met een koe, voorzien van een pensfistel bleek, dat uit anorganisch sulfaat
alleen dan H2Swerd gevormd, wanneer de pensfiora zich aan hoge sulfaatgehalten had
aangepast (zie ook MILLS, 1960). Zo vond LEWIS (1954) dat na een gewenning van 15
dagen het S0 4 — indepens veel snellerwordtgereduceerd tot H2Sdanwanneer voor de
eerste maal S0 4 ~~ werd verstrekt.
Uit onze onderzoekingen in vitro volgt, dat in pensvloeistof van een met hooi gevoederde koe de begrensde microbiologische activiteit de H2S-afsplitsing uit cysteine
beperkt. Onder dezelfde omstandigheden bleek de pensvloeistof van een met vers gras
gevoederd dier in dit opzicht duidelijk actiever te zijn.
Samengevat toonden onze proeven het volgende aan:
1. Door micro-biologische omzettingen onstaat in de pens van een koe H2S. Dit H2S
kan worden afgesplitst uit -S-H of -S-S- bevattende aminozuren. Het kan ook
ontstaandoorreductievanS0 4"~~,maarditgebeurt naeenzekeretijdvangewenning.
2. De capaciteit van de pensflora om H2S af te splitsen uit S-bevattende aminozuren
is afhankelijk van de voeding (gras of hooi).
3. De concentratie van sulfide in de pens is afhankelijk van de snelheid, waarmede
het voedsel wordt verwerkt. Daardoor zal het ene voer nl. méér en in een sneller
tempo vrije, zwavelhoudende aminozuren in de pens kunnen leveren dan het andere.
Door de zeer gewaardeerde medewerking van de afdeling Fysiologie der Dieren van
de Landbouwhogeschool werden wij in staat gesteld gedurende het weideseizoen
(1965) verder na te gaan, hoe de chemische samenstelling van het gras de concentratie
aan sulfide in de pens beïnvloedt. Er bleek een zeer goed verband te bestaan tussen de
verhouding ZW/vre in het gras en de S -concentratie in depensvloeistof. Bij hoge
waarden van ZW/vre traden lage, bij lage waarden voor ZW/vre daarentegen hoge
S~"-concentraties op (BOSMAN, 1966).
Het als criterium voor de chemische samenstelling van het gras werken met de verhouding ZW/vre gebeurde in navolging van VAN ADRICHEM (1962),die aantoonde, dat
bij een nauwe ZW/vre-verhouding in het gras hoge NH3-concentraties in de pens optreden. In de pens ontstaat bij de fermentatieve splitsing van het ruwe eiwit veel NH 3 ,
dat deelsgebruikt kan worden voor de synthese van bacterie-eiwit en dan door de koe
kan worden benut, deels komt het via de penswand in het poortader-bloed, waarna de
lever het NH 3 omvormt tot ureum. Deze laatste stof kan via de urine het lichaam verlaten.
Voor de synthese van bacterie-eiwit in de pens moeten voldoende, gemakkelijk toegankelijke koolhydraten met het voer aangevoerd worden. Zijn er niet voldoende van
deze koolhydraten in het voer beschikbaar, dan kan een overschot aan NH 3 ontstaan
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Door ons onderzoek is een duidelijker beeld verkregen over de oorzaken van het
kopergebrek bij runderen, dat in Nederland vooral gedurende de weideperiode optreedt. Op grond van dit onderzoek wordt de vorming van H2S in de pens als rechtstreekse oorzaak van de slechte benutting van het koper door runderen beschouwd.
Dit H2Skan in depens ontstaan uit organische S-verbindingen door de inwerking van
depensflora op het voer, vooral wanneer het eiwitgehalte van het voer hoog en de verhouding ZW/vre klein is ( < 4). De snelheid, waarmede het ruwe eiwit van het voer
wordt verteerd, zal tevens bepalend zijn voor demate,waarin H2Suit zwavelhoudende
aminozuren door de pensflora wordt afgesplitst.
Ook uit sulfaat wordt H2Sin de pens gevormd, vooral wanneer de pensflora daarop
is ingesteld. Dit volgt uit eigen onderzoek en uit de literatuur (LEWIS, 1954, MILLS,
1960).
Uit ons onderzoek verricht in 1968,isgebleken, dat na extra toevoeging van molybdeen aan het voer het sulfide-gehalte inhet pensvocht dagen lang verhoogd was. Het is
dus niet uitgesloten, dat ook bij de algemeen aangenomen slechtere benutting van het
koper door het dier door molybdeen de vorming van sulfide in de pens een rol speelt.
Gezien de lange nawerking van toegediend molybdeen op de H2S-vormingin de pens
iseen invloed van dit element op de specifieke activiteit van de pensflora niet ondenkbaar. In 1956 toonde DICK aan, dat bij schapen molybdeen plus sulfaat in het voer
toegediend, de accumulatie van koper in de lever kan blokkeren. Bij hoge sulfaatgehalten van het voer wordt dit effect reeds bij minder molybdeen bereikt dan bij lage
sulfaatgehalten. Algemeen wordt aangenomen, dat de combinatie Mo + S0 4 in het
voer invloed heeft op de koperhuishouding van herkauwers. Hoewel de molybdeengehalten van het weidegras in Nederland over het algemeen niet hoog zijn was het, gezien dehoge sulfaatgehalten, die soms voorkomen, gewenst het molybdeen nog verder
in het onderzoek te betrekken.
Daar gehalten hoger dan 5ppm molybdeen in het voer in ons land zelden voorkomen, werd door deze hoeveelheid Mo toe te dienen aan een hooirantsoen van een koe
voorzien van een pensfistel, de invloed daarvan op het sulfidegehalte van het pensvocht nagegaan. Er werd slechtseengeringeverhoging gevonden. De hoogste gehalten
werden geconstateerd 3dagen na het toedienen vanMo.Eenverhogingvan hetS0 4 zwavelgehalte van dit rantsoen met 0,10% Sin de droge stof gaf een flinke verhoging
van sulfide in het pensvocht te zien (hoogste waarde 3,8 mg/l). De toediening van
5ppm Mo + 0,10%SalsS0 4 ~ ~ gafgeenhogereconcentratie aansulfidedan S0 4 alleen. Dit resultaat steunt demening, dat onder normale omstandigheden in Nederland
de invloed van molybdeen op de koperhuishouding van het rund waarschijnlijk gering
is, althans van minder betekenis dan een hoogS0 4 ~ "-gehaltevan hetvoerendereeds
genoemde lage ZW/vre-verhouding in het voer in combinatie met een hoge verteerbaarheid.
Biochemical research on copperin roughagesand its availability to ruminants
Areview isgiven of research carried out on the subject mentioned in the title during
recent years. Special attention has been paid to the capacity of the cattle rumen to
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form H2Sand subsequently sulphides. Themost important conclusions, drawn from in
vitro experiments with rumen liquor and from experiments with rumen fistulated and
other cows,are:
1. By micro-biological activity H2S is splitt off very easily from -S-H or -S-S- containingamino-acids,moredifficultly from-S-CH3. Reduction ofS0 4 ~~ onlytakesplace
after a period of adaptation. Molybdenum requires a short period of adaptation to
promote the reduction of sulphur compounds to sulphide, but itsinfluence under normal Dutch conditions is of minor importance.
2. The capacity of the rumen flora to form H2S from these sulphur containing
compounds also depends on the type of basic ration; rumen liquor from cows fed on
fresh herbage ismuch more active in this respect than liquor from animals fed on hay.
3. The concentration of H2S and sulphides inthe rumen is increased by a relative
protein excess in the ration, expressed as a low Starch Equivalent/digestible crude
protein ratio (SE/dcp), and by a high digestibility of the ration, causing a high rate of
decomposition inthe rumen.
4. In grazing experiments apositive correlation isfound between the urea content of
the blood plasma and the calculated excess organic sulphur in the ration, and a
negative correlation between the SE/dcp ratio and both blood urea content and excess
organic sulphur in the ration. Severely decreased blood plasma Cu contents (<0.30
mg/1) were only obtained on herbage with a SE/dcp ratio below 4.
Possible explanations for the depressing effect of H2S and sulphides on the copper
status of ruminants are:
a. Copper is bound in the rumen by S ions to coppersulphide,unavailableto the
animal.
b. After absorption of H2S by the rumen wall into the portal system it combines
with biochemically active copper (e.g. ceruloplasmin) of the blood; the inactivated
copper may beeliminated intheliver.
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LANDBOUWKUNDIG GERICHT ONDERZOEK NAAR FACTOREN DIE
VAN INVLOED ZIJN OP DE KOPERHUISHOUDING VAN HET RUND
With summary
J. HARTMANS

INLEIDING

Deze publikatie geeft een overzicht van het onderzoek dat gedurende een aantal
jaren is uitgevoerd in het kader van een onderzoekproject met bovenvermelde titel.
Gedeelten van dit onderzoek zijn reeds afzonderlijk gepubliceerd; andere gedeelten
leenden zich nauwelijks voor een afzonderlijke publikatie. Door vermelding in de onderhavige publikatie komt de samenhang van de verschillende proeven wellicht iets
beter tot zijn recht.
HET VASTSTELLEN VAN KOPERTEKORT AAN HET DIER

Om kopertekort vast te stellen gebruikt men reeds geruime tijd het chemisch onderzoek van lever en/of bloedplasma (VAN DER GRIFT, 1955; HARTMANS, 1960). Vooral
voor de praktijk zou het evenwel aantrekkelijk zijn, indien een tekort bij het dier ook
klinisch eenvoudig kon worden vastgesteld.
Een statistisch onderzoek naar de relatie van verschillende - met kopertekort in verband gebrachte - klinische verschijnselen met de door chemisch onderzoek vastgestelde koperstatus op 40 bedrijven, leerde dat als enig ,typisch' verschijnsel van een
tekort mag worden beschouwd het pigmentverlies van het gekleurde haar. Genoemd
verschijnsel komt als regel het eerst voor rond de ogen en wordt dan ,koperbril' genoemd. Het verschijnsel treedt evenwel lang niet in alle gevallen van lage of zeer lage
bloedkopergehalten op;het ontbreken van pigmentverlies is dus beslist geen garantie
dat dekoperverzorgingstoestand nietreedsverontrustend is.
Tot de niet-typische verschijnselen - die dus wel een zekere relatie met kopertekort
bij het dier vertonen, maar die minder frequent ook kunnen voorkomen bij een voldoende koperstatus - behoren:chronische diarree, ruig en open haar opde schouders,
verdikte epiphyse (rondgaande kraakbeenring bovenaan het kootgewricht) en bij kalveren: witte diarree. Naarmate meer vandegenoemde verschijnselen samengaan is het
bestaan van een tekort aankoper bijdedierenwaarschijnlijker. Erwerdenevenwel ook
vrij veelvuldig lage bloedkopergehalten aangetroffen zonder dat de vermelde verschijnselen zichtbaar waren. Daarbij werd de stellige indruk verkregen dat klinische
verschijnselen pasgaan optreden, wanneer andere voorhetdier ongunstige omstandigheden dan een kopertekort, mede in het spel zijn. Hierbij moet worden gedacht aan
zeer uiteenlopende factoren zoals weersinvloeden, suboptimale voeding, infecties, e.d.
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Op grond van bovenstaande bevindingen moet worden geconcludeerd dat ook voor
praktijkomstandigheden het chemisch (bloed-)onderzoek een meer aangewezen
methode is voor het peilen van de kopervoorziening van het rund dan het klinisch
beeld. Daarbij wordt er aan herinnerd dat bloedonderzoek in de herfst het meest
geëigend is, omdat de kans op informatie omtrent tekorten dan het grootst is. (HARTMANS, 1960, 1962).

HET VERSCHIL IN KOPERHUISHOUDING TUSSEN STAL EN WEIDE

Zowel in de eigen proeven als ook uit gegevens van anderen komt steeds weer naar
voren dat de koperstatus van weidende dieren belangrijk slechter wordt dan die van
dieren op stal; vooral op hooi treedt als regel een duidelijk herstel van in de weide
ontstaan kopergebrek op. In een aantal voederproeven met jonge runderen zijn de
verschillen tussen stal en weidegang in devolgende factoren ontleed:
a. de milieufactor stal tegenover de milieufactor weidegang;
b. de invloed van het hooiproces (bij hetzelfde uitgangsmateriaal);
c. de invloed van het verschil in groeistadium van het gras dat als regel tussen weidegras en hooi bestaat.
De invloed vanhet stalmilieu
2 groepen van elk 6pinken met aan het begin van de proef een gemiddelde leeftijd
van 1 jaar en4maanden ontvingen gedurende 3maanden de volgende behandelingen:
groep 1werd omgeweid op een aantal percelen weiland;de beweidingsduur per perceel bedroeg ca. 1week; groep 2werd op stal gehouden en gevoerd met gras, afkomstig van een afgerasterd gedeelte van het perceel, waarop groep 1weidde; het gras
werd - behoudens 's zondags - eenmaal daags gemaaid. Er werd ad libitum gevoerd.
Beide groepen werd om de 4weken gewogen en gemeten, terwijl dan tevens bloed- en
levermonsters werden genomen voor onderzoek op koper. De uitkomsten van de
waarnemingen zijn samengevat in fig. la.
Tussen de groepen bestaan geen verschillen van betekenis. Met name het verloop
van de Cu-gehalten van de levers- het meest nauwkeurige criterium voor de beoordelingvan de kopervoorziening van het dier - isvoor beide groepen praktisch gelijk. Geconcludeerd mag worden dat het verschil in milieu tussen stal en weide geen invloed
heeft op de koperhuishouding van het rund.
De invloed vanhet hooiproces
Bijdehiervoor genoemde proef werd tevens een ander afgerasterd gedeelte van ieder
perceel in het zelfde ontwikkelingsstadium gemaaid en gehooid. Voor vrijwel alle
partijtjes was het nodig na te drogen met koude of warme lucht.
Dit hooi werd (op stal)gevoerd aan eenderde groeppinken enwelsteeds4weken later dan het overeenkomstige perceel werd beweid. Deze proef duurde 16 weken. Als
vergelijkingsgroep isgenomen groep 1 (weidegang) van devorigeproef, aangevuld met
2representatieve dieren uit groep 2, die na het beëindigen van de hiervoor beschreven
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FJG. 1. De invloed van verschillende behandelingen op de koperstatus en de ontwikkeling van pinken.
a. Vergelijking van weiden ( •
•) en stalvoeren van gras ( O
O), b. Vergelijking van vers gras
(•
• ) en hooi, gemaakt van het zelfde uitgangsmateriaal (A — A).
The influence of different treatments on the copper status and growth of yearlings, a. Comparison of
grazing ( •
•) and stallfeeding offresh herbage ( O
O). b. Comparison offresh herbage ( •
•)
andhay madefrom the same material ( A — A).

proef samen met groep 1 zijn geweid. Deuitkomstenvandezeproef zijnsamengevat in
fig. lb.
Hieruit blijkt dat voor elk van de 4perioden het Cu-verlies van de lever bij de grasgroep hoger was dan bij de hooigroep. Over de gehele proef is het verschil zeer
significant. Geconcludeerd moet worden dat het hooiproces op zich zelf een zeer gunstige invloed heeft op de koperhuishouding van het rund.
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DE BRUIKBAARHEID VAN DE SULFIDETHEORIE IN PRAKTIJKGEVALLEN

Het is interessant na te gaan in hoeverre de door BOSMAN en DEUS (1969) beschreven theorie over het sulfidevormend vermogen van de pensinhoud in verband met de
koperhuishouding van deherkauwer aansluit bij de hier beschrevenproeven. Voor een
verhoogd sulfidevormend vermogen van de pensinhoud is noodzakelijk:
a. eenrelatieve eiwitovermaat in het rantsoen; in navolging van VAN ADRICHEM (1962)
wordt als maat hiervoor de verhouding zetmeelwaarde/voedernorm ruw eiwit
(ZW/vre) in het rantsoen gehanteerd;
b. een snelle afbraak van het rantsoen; dit betekent een hoge verteerbaarheid. Aan
beide voorwaarden moet zijn voldaan.
Nu is het achteraf niet meer mogelijk de verteerbaarheid van de gebruikte rantsoenen te bepalen. Wel kan worden gesteld dat gras praktisch altijd snel in depens wordt
afgebroken, zodat aan de tweede voorwaarde is voldaan; de ZW/vre-verhouding bepaalt dan de sulfidevorming in de pens. Hooi daarentegen wordt in de pens als regel
veel minder snel afgebroken dan gras,zodat ook bij een nauwe ZW/vre-verhouding de
sulfidevorming meestal gering is;daarmee gepaard gaat dus een goede benutting van
het koper uit het voer. Silageneemtinveleopzichten een tussenpositie intussen gras en
hooi.
Bij de in fig. la weergegeven proef was op grond van de sulfidetheorie geen verschil
te verwachten; dit werd ook niet gevonden. Bij de proef van fig. lb was op hooi de
snelheid van afbraak in de pens minder groot dan op gras en daarom - ondanks een
zelfde ZW/vre-verhouding in beide van 5,7 - het sulfidevormend vermogen geringer.
In overeenstemming hiermee daalt de koperstatus bij de dieren van de hooigroep minder snel. In de proef van fig. 2a is de ZW/vre-verhouding op het lange gras ruimer
(gem. 7,2) dan op het korte gras (gem. 5,6). Hoewel de verhouding met name op het
object ,kort' gras ruimer was dan bij de opzet van de proef was beoogd, resulteren de
verschillen in ZW/vre-verhouding toch in een significant geringer koperverlies bij de
dieren oplanggras.
Bij een snelle eiwitafbraak is behalve sulfide ook de ontwikkeling van ammoniak te
verwachten; na opname in het poortaderstelsel en omzetting in delever tot ureum kan
het gehalte aan laatstgenoemde stof in de bloedbaan worden gemeten. Op het korte
gras werd bij incidentele metingen inderdaad een significant hoger ureumgehalte in
het bloedplasma gevonden dan bij de dieren op lang gras. De verschillen waren evenwel minder duidelijk dan was gehoopt met het oog op de mogelijke bruikbaarheid van
het ureumgehalte van het bloed voor de beoordeling van het ontkoperend vermogen
van het ruwvoeder.
De verschillen in koperverlies tussen de subperioden van een zelfde behandeling
waren niet duidelijk genoeg om een relatie te vertonen met de kleine verschillen in
ZW/vre-verhouding in het voer over diezelfde subperioden.
Bij deproeven over deinvloed van dewaterhuishouding vielhet op dat bij eenzelfde
gemiddelde graslengte over bepaalde perioden het ene object een duidelijk hoger
ZW/vre-vertoonde, over andere perioden het andere object. Deze verschillen, die uitsluitend door het eiwitgehalte werden veroorzaakt, bleken te corresponderen met een
sterker koperverlies op het object met het hoogste re-gehalte. De verschillen in koper50

verlies waren evenwel nergens van betekenis. Uit gegevens, ons welwillend ter beschikking gesteld door het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie, blijkt dit veel duidelijker. Op deproefboerderij ,De Olde Weije' vertonen
de melkkoeien op het gras, dat bij nagenoeg gelijke graslengte het hoogste re-gehalte
heeft, de sterkste teruggang in hun lever-Cu-gehalten; het verschil is significant. De
verschillen in re-gehalten zijn in laatstgenoemd geval veroorzaakt door verschil in
stikstofbemesting.
Op grond van onze gegevens ishet niet mogelijk een ,veilige' ZW/vre-verhouding in
gras aan tegeven. Dit hangt mede af van deuitgangs-koperverzorgingstoestand van de
dieren en vermoedelijk van de verdere samenstelling van het gras (Cu- en wellicht
S- en Mo-gehalte). Wel lijkt het er op dat gras met een verhouding beneden 4 à 5een
duidelijk sterker koperverlies bij de dieren tot gevolg heeft. Waarden boven 5 komen
uit een oogpunt van verliezen aan ZW (te hoogre) envertrapping (telang gras) niet in
aanmerking. Zo mogelijk zal men in de praktijk moeten streven naar een ZW/vreverhouding van4à5.
EFFECT VAN KOPERBEMESTING OP GROND MET EEN VOLDOENDE CU-TOESTAND

Algemeen wordt aangenomen dat door een verhoging van het Cu-gehalte van het
weidegras een betere koperstatus van het weidende vee wordt verkregen. Verschil van
mening bestond evenwel over het effect bij het dier van een bemesting met kopermeststoffen bij een kopertoestand van de grond, waarbij door deze bemesting geen verhoging van het Cu-gehalte van het gras meer is teverwachten, dus bij Cu-HN0 3 -getallen
van 5en hoger. In een speciaal hiervoor aangelegde beweidingsproef met pinken kon
worden aangetoond dat een dergelijke bemesting in geen enkel opzicht (bloed- en lever-Cu-gehalte, klinisch beeld, groei) een gunstige invloed op het dier uitoefent
(HARTMANS, 1965).

VERBETERING VAN DE KOPERVOORZIENING VAN HET WEIDENDE RUND

Het zal duidelijk zijn dat vooral gedurende de weideperiode de kopervoorziening
van het vee aandacht vraagt. Dit geldt wel zeer in het bijzonder voor het jongvee: a.
omdat van alle leeftijdsgroepen deze groep in de herfst de laagste Cu-gehalten in het
bloedplasma en de duidelijkste klinische verschijnselen laat zien, b. omdat het voor de
veehouders moeilijk blijkt juist deze groep dieren regelmatig extra koper bij te voeren
tijdens de weidegang. Enkele mogelijkheden om hierin verbetering te brengen zijn onderzocht.
Het verstrekken van extra koperzouten op stal blijkt wat dit betreft onvoldoende
perspectief tebieden.Door eendoseringgedurendede stalperiode van \ gCuS0 4 .5H 2 0
per dag ontstaat geen gevaar voor vergiftiging, ook niet bij dieren van \ à 1 jaar. Door
een dergelijke gift wordt het optreden van verlaagde Cu-gehalten van het bloedplasma
in de daarop volgende weideperiode evenwel slechts met 1 à 2 maanden uitgesteld.
Juist op bedrijven met koperproblemen is dit beslist onvoldoende (HARTMANS en
HEMKES, 1963).
Dieren met een kopertekort, die daarvoor dein de veterinaire praktijk gebruikelijke
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injectie met een koperverbinding ontvangen, vertonen klinisch voor een korte tijd
(1 à 2 maanden) een verbetering. De toegediende hoeveelheid koper is evenwel zo
gering, dat aldus behandelde dieren na 3maanden zowel in Cu-gehalte van het bloedplasma als in groei en klinisch beeld geen verschil vertonen met onbehandelde dieren.
Het gunstige effect van koperverstrekking aan jonge dieren op konditie, groei en
koperstatus werd niet alleen bijdedieren vanfig.2aangetoond. Ook indeproeven van
het P.O.C. Frieland van 1958t/m 1961komt een dergelijke invloed duidelijk tot uiting.
Dit iszelfs het geval op bedrijven waar verlaagde Cu-gehalten in het bloedplasma niet
voorkomen. Het is daarom gewenst te blijven uitzien naar andere methoden om de
kopervoorziening van weidende dieren bij de in Nederland gebruikelijke bedrijfsvoeringbeter veiligte stellen.
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Fieldinvestigations intofactors influencingthe copperstatus of dairy cattle
Areview isgiven of research carried out on the subject mentioned in the title during
recent years. The following conclusions are drawn:
1. In diagnosing copper deficiency in cattle under field conditions blood copper
determination is more indicative than the clinical picture.
2. In spite ofitslower copper content, grass in an older growth stageresults in a better
copper status of grazing cattle than young grass, as measured by liver biopsies.
3. In the same way the process of haying results in a better availability of the copper
ingested compared to fresh herbage in the same growth stage.
4. Differences in copper status at pasture between farms are statistically related to the
sulphur content of the herbage. In feeding experiments the depressing effect of
sulphur (as sulphate) on the copper status of cattlecould beconfirmed. An effect of
the calcium content ofthe ration could not be proved.
5. The statistical correlation found between a low copper status of grazing cattle and
the occurrence ofexcessof water inthe top soil could not be confirmed in a grazing
experiment on a ground water table experimental field.
6. Copper fertilization of soils with a Cu-HN0 3 number of 5and over does not result
in a positive effect on performance or copper status of grazing cattle.
7. The above mentioned experiments and other observations all fit the theory that
copper availability to the animal is decreased by the capacity of the rumen to
produce sulfides (BOSMAN and DEUS, 1969).
8. Copper administration (£ g CuS0 4 .5H 2 0/head/day) during winter or a copper
injection once during pasturing does not prevent a decreased copper status on
farms with copper problems inthe next fall.
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