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Het doel van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. (I.V.O.) is
het verrichten van onderzoek op het gebied van de dierlijke produktie, in samenwerking met en ter aanvulling van de overige instellingen, die in Nederland op
dit terrein werkzaam zijn.
BESTUUR

Het bestuur bestond op 1januari 1956uit:
Ir. Th.C. J. M.Rijssenbeek, voorziter,
Prof. Ir. W. de Jong,
Ir. C. van der Giessen, secretaris,
Ir. D. C. de Ridder,
Prof. Dr. E. Brouwer,
Ir. J. J. van Wijk,
Dr. J. Grashuis,
Ir. H. Verschuyl, adviserend lid.
Op het einde van het jaar was de door het overlijden van Prof. Dr. G. M.van
der Plank ontstane vacature nog niet vervuld.
PERSONEEL

Samenstelling op
directeur
adviseurs
stafleden
wetenschappelijke werkers op t roelage
studenten
administratieve krachten
analysten
laboranten
instrumentmakers
laboratoriumbedienden
technische krachten op toelage
bedrijfsleiders
arbeiders
werksters

31december1955
1
—
9
4
1
4
6
3
2
2
3
2
4
2

31december1956
1
2
10
5
—
5
4
6
2
1
3
2
4
2

Als gevolg van zijn benoeming tot hoogleraar aan de Diergeneeskundige
Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht trad Prof. Dr. P. Hoekstra per 1
september 1956af als directeur en werd opgevolgd door Ir. H. de Boer. Deouddirecteur bleef als adviseur aan het I.V.O. verbonden, terwijl tevens Dr. Th.

Stegenga als projectleider voor het k.i.-onderzoek bij de leiding van het onderzoek werd betrokken.
Door emigratie van Mevr. H . W. Kool-Mooy ontstond in oktober 1956 een
vacature voor een wetenschappelijk medewerker, welke eind 1956 nog niet was
vervuld.
GEBOUWEN EN TERREINEN

De uitwerking van de bouwplannen voor het op het landgoed „Schoonoord"
te Zeist te stichten laboratorium en proefboerderij werd voortgezet, zonder
dat deze evenwel in 1956 geheel kon worden afgesloten.
Nadat aan het einde van 1956 de moeilijkheden met betrekking tot het toe te
passen systeem van verwarming en ventilatie waren opgelost, kon de verdere
uitwerking van het laboratoriumgebouw ter hand worden genomen. Verwacht
mag worden, dat dit midden 1957 zal kunnen worden aanbesteed. De voorbereidingen voor de verbouwing van de proefboerderij „De Bunzing" vorderden
zover, dat de bouwvergunning werd aangevraagd; dit project kwam vrijwel gereed voor aanbesteding. Met de bouw van de bijbehorende arbeiderswoningen
werd een begin gemaakt. De verbouwing van de directeurswoning werd bijna
voltooid.
De percelen weiland, die bij de proefboerderij behoren, werden voor het overgrote deel nieuw ingezaaid en beter toegankelijk gemaakt door de aanleg van
een verharde landweg.
CENTRUM VOOR K.I.-ONDERZOEK

De oude wagenloods werd vervangen door een kapschuur, waardoor een goede
berging voor ruwvoer en werktuigen werd verkregen. Door plaatsing van een
noodwoning werd woonruimte verkregen voor een veeverzorger, die met het
toezicht op de stierenstapel is belast. Enkele andere voorzieningen, zoals het aanbrengen van een fietsenstalling en van uitlopen bij de stierenstallen, bleven nog
op uitvoering wachten.
VEESTAPEL

In de loop van 1956 werden drie paren mannelijke tweelingen verkocht
wegens ongeschiktheid voor proeven als gevolg van te grote verschillen tussen
de partners. Om dezelfde reden werden nog drie andere paren voor verkoop
bestemd.
De voor proefnemingen beschikbare stierenstapel bestond aan het einde van
het verslagjaar uit vijf paren - gelijk opgefokte - oudere eeneiige tweelingen;
op één paar M.R.IJ.-stieren na behoorden deze alle tot het F.H.-veeslag. Voor
aanvulling van deze groep waren beschikbaar een tweeling- en een drielingpaar,
geboren in 1955, en twee in 1956 geboren tweelingparen; de beide eerste paren

waren van het M.R.IJ.-veeslag, de beide laatste bestonden uit F.H.-stieren. Een
derde paar in 1956 geboren eeneiige tweelingen (M.R.IJ.) is bestemd voor een
oriënterend onderzoek over eventuele blijvende invloeden van een meer of minder intensief dekprogramma op jeugdige leeftijd.
Bij de zogenaamde opfokproef waren einde 1956 vijf eeneiige F.H.-tweelingparen betrokken. Voorts waren op de bedrijven nog enkele stieren aanwezig om
dienst te doen als onderstaande stier bij het dekken, respectievelijk als dekstier
voor het vrouwelijk jongvee.
Dit vrouwelijk jongvee, bestemd voor de opbouw van de melkveestapel van de
proefboerderij „De Bunzing", omvatte einde 1956 zeven tweelingparen en een
drieling (alle geboren in 1955). Deze dieren behoorden tot het Fries-Hollandse
veeslag. Uiteraard zal de melkveebezetting de komende jaren verder op peil
gebracht moeten worden.
HUISVESTING VAN ADMINISTRATIE EN LABORATORIUM

In de huisvesting van de administratie kon verbetering worden gebracht, doordat in het perceel Hoogt 10meer ruimte beschikbaar kwam.
Het laboratorium, dat nog steeds gastvrijheid geniet van het Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, bleef kampen met ruimtegebrek.
Einde 1956 werd bovendien de huur van de „chemische kamer" van het laboratorium opgezegd, omdat het eveneens met groot ruimtegebrek kampende
Zoölogisch Laboratorium deze voor eigen gebruik behoefde. Een bevredigende
oplossing voor de hierdoor ontstane huisvestingsmoeilijkheden kon in 1956 niet
meer worden gevonden.
SAMENWERKING EN CONTACTEN

De samenwerking met andere instellingen vond wederom voor een belangrijk
gedeelte plaats binnen het verband van commissies en werkgroepen. De directeur
nam als secretaris deel aan de werkzaamheden van de Commissie Stalklimaatsonderzoek T.N.O. en maakte voorts deel uit van de Commissie Erfelijke Gebreken bij Rundvee, alsmede van de Contactcommissie voor het Gedragsonderzoek bij Landbouwhuisdieren T.N.O. Als afgevaardigde van de Nederlandse
Zoötechnische Vereniging had Prof. Dr. P. Hoekstra zitting in de „Commission
de Coordination des Recherches Zootechniques" van de Europese Zoötechnische
Federatie.
De directeur, alsmede de stafleden Dr. P. C. Hart en Ir. D. Kroeske maakten
deel uit van deWerkgroep Zachtheid Bacon.
Aan het Vile Internationale Congres van de Europese Zoötechnische Federatie, dat in Madrid werd gehouden, werd deelgenomen door Prof. Dr. P.
Hoekstra. De onderzoekers B. de Groot en R. Rikmenspoel bezochten het Ille
Internationale Congres over Dierlijke Voortplanting, dat te Cambridge plaatsvond.

DE WERKZAAMHEDEN
FYSIOLOGISCH SPERMA-ONDERZOEK

Het fysiologisch sperma-onderzoek is gericht op verlenging van de levensduur
van Spermien in vitro en op het vinden van een daarvoor geschikte verdunningsvloeistof, die geen agglutinatie veroorzaakt en als heldere, steriele oplossing gedurende lange tijd houdbaar is. De werkzaamheden, die in 1956 op dit gebied
werden verricht, hadden in hoofdzaak betrekking op de bestrijding van de
agglutinatie bij Spermien. De agglutinatie (samenklonteren) van Spermien treedt
soms op bij verdunnen van het sperma; volgens sommige onderzoekers geeft dit
verschijnsel aanleiding tot een vermindering van het bevruchtend vermogen van
de Spermien.
Ten einde enig inzicht in het agglutinatieprobleem te verwerven was het nodig
het verschijnsel kunstmatig op te wekken. Dit gelukte door de Spermien uit het
spermaplasma te centrifugeren en daarna in een andere vloeistof te suspenderen.
De aard van de suspensievloeistof bleek bepalend te zijn voor de graad van
agglutinatie.
Verschillende media werden als suspensievloeistof beproefd. De citraateidooier of fosfaat-eidooier verdunningsmiddelen, die gewoonlijk in de praktijk
van de k.i. worden gebruikt, gaven algehele agglutinatie van de Spermien. Deze
sterke agglutinerende werking vormt dus een opvallend nadeel van deze verdunningsmiddelen. Melk als suspensievloeistof gaf aanmerkelijk minder agglutinatie.
Zouten, van welke aard ook, die in het suspensiemiddel in de fysiologisch
noodzakelijke isotonische concentratie werden gebruikt, veroorzaakten hevige
agglutinatie. De elektrische lading van de in ionen uiteenvallende zouten neutraliseert waarschijnlijk de lading van de Spermien. Gelijknamig geladen Spermien - hetzij positief, hetzij negatief - stoten elkaar af, doch na het wegnemen
van de lading kunnen de Spermien elkaar benaderen; zodat er agglutinatie optreedt.
Suikermoleculen hebben geen lading en oefenen daardoor geen invloed uit op
de lading van de Spermien. Een suikeroplossing als suspensiemiddel voor de
Spermien veroorzaakt dan ook geen agglutinatie. Al is de levensduur van de
Spermien in een dergelijke oplossing zeer beperkt, toch geeft dit uitblijven van
agglutinatie een aanwijzing in welke richting het probleem benaderd kan worden.
Bepaalde eiwitten en enkele andere moleculen met lange ketens kunnen de
agglutinatie in een zoutoplossing versterken of verminderen. In dit laatste geval
kunnen de moleculen met lange ketens worden beschouwd als een beschermend
kolloïd. De lading van de Spermien wordt met een dergelijk kolloïd verhoogd,
zodat een hogere zoutconcentratie nodig is om ontlading te doen plaatsvinden.
Bij het zoeken naar een stof, die evenals het spermaplasma de agglutinatie
tegengaat en bovendien de levensduur van de Spermien niet bekort, wordt thans
in de eerste plaats gedacht aan deze beschermende kolloiden.

K.I.ONDERZOEK. ONDER LEIDING VAN PROF. DR. F. C. VAN DER KAAY

De gegevens, verkregen uit de in 1955 genomen grote bevruchtingsproef met
diepvriessperma, werden uitgewerkt. De uitkomsten werden medegedeeld in een
voordracht, gehouden op het l i l d e Internationale Congres over Dierlijke Voortplanting te Cambridge en in een publikatie in het Diergeneeskundig Memorandum. De belangrijkste gevolgtrekkingen uit dit onderzoek worden vermeld onder
het hoofd „Diepvries van sperma".
De onderzoekingen over het bacteriegehalte van stierensperma werden voortgezet. Tevens werd begonnen met een onderzoek over het bacteriegehalte van
sperma tijdens de bewaring bij -76°C. Bij dit laatste werd ook nagegaan of toevoeging van 1000 E penicilline per cm 3 verdund sperma invloed had op het
aantal bacteriën bij bewaren tot 6 maanden.
Er werd een vergelijkend onderzoek volgens het split-sample principe ingesteld
naar de bevruchtingsresultaten van sperma, verdund met respectievelijk afgeroomde melk + 5 % eidooier en citraat geheel-ei verdunner. De uitwerking van
de gegevens kon nog niet worden afgesloten. Wel bleek reeds, dat de houdbaarheid van de met ondermelk verdunde monsters iets beter was.
Ten slotte werd er een begin gemaakt met een onderzoek naar de techniek
van de kunstmatige inseminatie bij zeugen.

M E T I N G BEWEEGLIJKHEID VAN SPERMIEN

In het verslagjaar werd met de apparatuur voor de meting van de beweeglijkheid van Spermien een groot aantal metingen gedaan. Hierbij werd in de eerste
plaats nagegaan of de meetprocedure reproduceerbare resultaten oplevert. Aan
de hand van de metingen werd vastgesteld, dat de meetnauwkeurigheid voor het
totaal aantal Spermien en het aantal bewegende Spermien circa 10% bedraagt;
de gemiddelde snelheid van de Spermien wordt gemeten met een fout van ± 5 % .
De fouten, die een gevolg zijn van monsternemen, zijn bij deze percentages inbegrepen. Deze resultaten wijzen uit, dat de apparatuur bruikbaar is voor fysiologisch sperma-onderzoek.
Voorts werd nagegaan op welke wijze een variatie van uitwendige omstandigheden - zoals temperatuur en viscositeit van het medium - de bewegingskarakteristieken van normaal bewegende spermacellen beïnvloedt. De metingen betreffende de temperatuurinvloed werden nagenoeg beëindigd. Bij de gebruikte
ejaculaten werd gevonden, dat in het temperatuurgebied van 32-41°C de gemiddelde procentuele toename van de gemiddelde snelheid der Spermien per
graad temperatuurstijging varieert tussen 2 en 20%; het bewegingstype bleef in
het betreffende temperatuurgebied constant.
Ten slotte bleek nog uit een vergelijking van het verloop van het aantal
bewegende Spermien en hun gemiddelde snelheid met de bewaringstijd bij 4° C,
dat beide grootheden exponentieel afnemen.

De eerste resultaten van deze onderzoekingen werden meegedeeld op het l i l d e
Internationale Congres over Dierlijke Voortplanting te Cambridge.
Aangezien de filmopnamen nog te kort schoten wat betreft de waarneming
van verschillende details in de beweging van de Spermien, werd begonnen met de
bouw van een opstelling, waarmede de preparaten met een grotere opnamesnelheid (300 beeldjes/sec.) kunnen worden gefilmd. Eveneens met het doel de individuele beweging van de Spermien beter te benaderen werd begonnen met de
bouw van een opstelling voor de verdere bestudering van de morfologie van de
kop van bewegende Spermien.

DIEPVRIES VAN SPERMA

De werkzaamheden betreffende dit onderwerp hadden betrekking op de uitvoering van twee praktijkproeven met diepvries-sperma, een onderzoek over de
stofwisseling van diepvrieszaad en een onderzoek over de genetische consequenties
van het diepvriezen.
De in 1955 in samenwerking met Prof. Dr. F. C. van der Kaay van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht en de heer K. F. Joling van de Utrechtse
Gezondheidsdienst voor Dieren genomen praktijkproef met diepvrieszaad werd
in 1956 voortgezet, terwijl de gegevens, verkregen met de in 1955 verrichte
inseminaties, werden uitgewerkt. De belangrijkste feiten, die hieruit naar voren
kwamen, waren:
1.De methode, waarbij het sperma werd afgekoeld tot -75°C door met de hand
vast koolzuur toe te voegen aan het alcoholbad met de buisjes, gaf een betere
overleving van de Spermien en gunstiger bevruchtingsresultaten te zien dan
een automatische afkoeling door middel van een zelfregulerende isolatie tussen
de buisjes en een bad van -75°C. Het afkoelen vanaf + 4 ° C geschiedde met
een snelheid van 1°C per minuut, na de kristallisatie werd met 5-10°C per
minuut gekoeld.
2. Ingevroren sperma bleek, ook als het een jaar oud is, met bevredigende resultaten te kunnen worden gebruikt.
3. De bevruchtingsresultaten met diepvriessperma waren 7 % lager dan die met
het gewone, met geheel-ei-citraat verdunde sperma. Dit laatste sperma was
hoogstens 4 dagen oud.
4. Per stier werd een positieve correlatie gevonden tussen de bevruchtingsresulresultaten die waren verkregen bij de toepassing van diepgevroren sperma en
de bevruchtingsresultaten, bereikt met normaal, met geheel-ei-citraat verdund
sperma.
5. Tevens bleek per stier een positieve correlatie te bestaan tussen de houdbaarheid van gewoon verdund sperma en het diepvriessperma; het criterium voor
de houdbaarheid werd hier gevormd door het percentage monsters, dat voor
insemineren was goedgekeurd.

AFB. 1. Diepvriezen van
stierenzaad biedt de mogelijkheid tot langdurige
bewaring met behoud van
het bevruchtend vermogen. Bovenstaande diepvrieskist dient voor bewaring in vloeibare lucht
(temperatuur -193° C),
waaromtrent in samenwerking met de K.I.-vereniging „De Kempen" en
de N.V. „Philips" proeven worden genomen.

AFB. 2. Van de zeer goed vcrervende stier „Succes" no. 24849 pref. 2e kl. werden
tot dusver 40.000 kalveren geboren, waarmee de betekenis van kunstmatige
inseminatie èn verervmgsonder/.oek van stieren voor de veeverbetering wordt
gedemonstreerd. De techniek van beide onderwerpen vormt een punt van
onderzoek bij het I.V.O.

AFB. 3. V.l.n.r. baconzijden met d u n , m i d d e l d i k en dik
rugspek. H o e
d u n n e r de speklaag hoe meer kans op zacht spek. N i e t t e m i n moet in de
fokkerij een vlezig varken met dun spek het doel blijven en dient het
gebrek „ z a c h t h e i d " te worden bestreden via de voedin
;, w a a r v o o r de
W e r k g r o e p „ Z a c h t h e i d B a c o n " richtlijnen u i t w e r k t e .

Bij de voortzetting van de praktijkproef in 1956 werd een lagere verdunningsgraad van het sperma toegepast dan het jaar tevoren, te weten 1 : 10 in plaats
van 1 : 1 5 . Het percentage voor inseminatie afgekeurde monsters lag aanzienlijk
lager dan in 1955. Het aantal inseminaties met diepvriessperma beperkte zich
in het verslagjaar tot 500.
De bevruchtingsproef, waarbij sperma dat in koolzuur werd bewaard, wordt
vergeleken met sperma, dat in vloeibare lucht werd bewaard, werd voortgezet;
deze proef wordt in onderlinge samenwerking uitgevoerd door het K.I.-station
„De Kempen" te Oerle (Nrd.-Br.), het Fysisch Laboratorium van „Philips" en
het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
N a het gebruikelijke invriesproces werd de helft van de monsters bewaard bij
-75°C in koolzuur en de andere helft bij -195°C in vloeibare lucht. In totaal
omvat de proef 2400 ampullen, waarmee in 1957 een inseminatieprogramma zal
worden uitgevoerd.
Bij monsters van één ejaculaat, die een jaar lang bewaard waren gebleven,
werden voor een eerste oriëntatie bepaald de afsterving onder het microscoop
gedurende 15 minuten, de verzwakking van de vooruitgaande beweging in dezelfde tijd en de methyleen-blauw-reductie. Deze drie beproevingsmethoden
leverden slechts kleine verschillen op voor de beide wijzen van bewaring; de
verschillen waren echter alle ten gunste van de bewaring in vloeibare lucht.
Het onderzoek betreffende de invloed van de glycerine - welke stof nodig is
om het sperma bij het invriezen te beschermen - op de stofwisseling van de
Spermien, werd afgesloten. Uit dit onderzoek bleek, dat de glycerine een ongunstige invloed uitoefent op de stofwisseling van de Spermien. Uit de onderzoekingen over de stofwisseling van Spermien gedurende één uur bij 37°C bleek
namelijk in de eerste plaats, dat 9°/o glycerine in sperma-verdunningen het zuurstofverbruik, de fructolyse en de melkzuurproduktie van de Spermien onderdrukt. Voorts werd gevonden, dat deze ongunstige werking van de glycerine des
te sterker is naarmate de equilibratietijd, waarin de glycerine zich vóór het invriezen met de sperma-verdunning kan vermengen, langer is geweest. Het diepvriezen zelf oefende geen invloed uit op de stofwisselingsintensiteit van de
beweeglijke spermacellen. Aangezien langere equilibratietijden de ongunstige
invloed van de glycerine op de spermastofwisseling versterken, terwijl anderzijds
de overlevingskansen van de Spermien bij diepvriezen stijgen met langere equilibratietijden, is het voor de praktijk van belang deze tijd zodanig te kiezen, dat
zowel de stofwisselingsactiviteit als de overlevingskansen bij het invriezen redelijk zijn. Een equilibratietijd van vier uur leek daartoe het gunstigst, zodat deze
tijdsduur bij de bovengenoemde praktijkproeven werd toegepast.
Het onderzoek naar de ontstaansmogelijkheid van ongewenste mutanten onder
invloed van het diepvriesproces werd voortgezet, zulks weer in samenwerking
met het Rijksveeteeltconsulentschap voor Utrecht en de Kliniek voor Veterinaire
Verloskunde en Gynaecologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De uit de
diepvriesinseminaties geboren kalveren werden wederom geïnspecteerd, waarbij

tot dusver geen verschijnselen werden waargenomen die wijzen op het ontstaan
van mutaties door het diepvriezen. Voorts werd een begin gemaakt met de uitvoering van vader-dochterparingen, waarbij diepvrieszaad van de vader werd
gebruikt om een uit diepvrieszaad geboren dochter te bevruchten.
Doordat het aantal met diepvrieszaad geïnsemineerde dieren in 1955 vrij groot
was, bestaat de mogelijkheid deze vader-dochter-paringen op wat grotere schaal
voort te zetten en daarnaast een controlegroep te formeren, waarbij niet-diepgevroren sperma wordt toegepast. In 1956 evenwel bleef het aantal verrichte
diepvriesinseminaties beperkt.

GENETISCHE ASPECTEN VAN SPERMAKENMERKEN

Ten einde de efficiëntie vast te stellen van eeneiige tweelingstieren voor het
nemen van proeven over de invloed van uitwendige omstandigheden (o.a.
voeding) op de spermaproduktie, wordt nagegaan in hoeverre volgens het bloedgroepenonderzoek identieke tweelingstieren in sperma-eigenschappen overeenkomen. Als vergelijkingsmaatstaf hiervoor wordt gebezigd het verschil tussen
willekeurige stieren. Er werd een methodiek uitgewerkt, waardoor het mogelijk
is deze maatstaf uit de variantie-analyse af te splitsen. Deze maatstaf is V2
(Mß+Mw). waarin Mß de gemiddelde variantie tussen de paren en M ^ de
gemiddelde variantie binnen de paren voorstelt. In het geval E = —groot is, is een groot deel van de waargenomen variantie aan erfelijke bepaaldheid toe te schrijven, dat wil zeggen de „heritability" is hoog. De factor E is
hier het „efficiëntiegetal" ofwel de „tweelingwaarde", die aangeeft hoeveel
willekeurige stieren voor één eeneiige tweelingstier in de proef zouden moeten
worden ingeschakeld om een even betrouwbaar proefresultaat te verkrijgen.
De volgende spermakenmerken werden onderzocht: volume, spermiënconcentratie, aantal Spermien, wolkvorming, percentage levende cellen (microscopisch
en volgens de vitaalkleuring), p H van het sperma, fructolyse en pH-verandering
bij 37°C, de methyleenblauw-reductie, alsmede het gehalte aan flavinen.
Voor een aantal kenmerken werden inmiddels E-waarden bij eeneiige tweelingparen berekend, namelijk voor het volume van het ejaculaat (E = 3), het aantal
Spermien (E = 5), het fructosegehalte (E = 3) en het percentage levende Spermien (E = 2). Voor twee-eiige tweelingen werden voor het volume van het ejaculaat en het aantal Spermien E-waarden van respectievelijk 1 en 3 gevonden.
Het onderzoek, dat in totaal 12 paar tweelingen en een drieling omvat, kon
nog niet geheel worden afgesloten.
VOEDING EN VERZORGING VAN K.I.-STIEREN

Het in vroeger jaren onder dit project vallende genetisch onderzoek, dat
hierboven is behandeld, werd eruit gelicht omdat het beter als een afzonderlijk
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onderzoek gezien kon worden. Het project bleef daardoor alleen het onderzoek
omvatten, dat gericht is op de uitwendige omstandigheden, die verband houden
met de spermaproduktie en de bruikbaarheidsduur van k.i.-stieren. Het vertoonde drie aspecten, namelijk de intensiteit van de jeugdvoeding, de voorbereiding
vóór het dekken en de invloed van dekschema, ziekte en voeding.
De opfokproef werd voortgezet met dezelfde vijf paren tweelingen, waarvan
het merendeel in 1954 is geboren. Tot de leeftijd van 2 jaar ontving steeds de
ene partner een royaal en de andere een middelmatig hoog rantsoen; op tweejarige leeftijd werden de rantsoenen gelijk.
Tijdens het laatste deel van de periode met verschillend rantsoen, toen regelmatig sperma werd opgevangen, bleek het geproduceerde aantal Spermien bij de
beide partners beduidend te verschillen. Deze verschillen kwamen het duidelijkste tot uiting na een goede voorbereiding voor het dekken; nadat de rantsoenen gelijk waren geworden, werden de verschillen geringer. De verschillen in
afmeting en gewicht van de dieren hadden reeds enige maanden tevoren hun
maximale waarde bereikt.
Gemiddeld gewichtsverschil tussen de partners van de 4 oudste
paren stieren van de opfokproef
Leeftijd in maanden
Gemiddeld gewichtsverschil in kg

7-9
51

11-13
100

18-20
101

24-26
98

31-33
72

De proeven betreffende de beste wijze van voorbereiding voor het dekken
werden voortgezet. Deze werkzaamheden geschieden in samenwerking met de
onderzoekers van het project „gedragsonderzoek bij landbouwhuisdieren". Dit
project wordt onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. onderzocht
vanuit het Zoölogisch Laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Bij vorige proevenseries met eeneiige tweelingstieren was aangetoond,
dat een juiste wijze van voorbereiding van grote invloed is op de hoeveelheid
verkregen levende Spermien in het eerste en tweede ejaculaat en ook dat de
hoedanigheid ervan (de „wolkvorming") erdoor wordt verbeterd. In het afgelopen jaar werd nagegaan of deze verbeteringen op langere duur niet verloren
gaan door gewenning van de stier. Na een oriënterende proef met een paar tweelingstieren werd - over een periode van 4 maanden - een grotere proevenserie
uitgevoerd met 5 paren. De proefstieren kregen een voorbereiding bestaande uit
5 minuten tegenhouden en een vergeefse sprong, zowel voor het eerste als het
tweede ejaculaat; de controlestieren dekten tweemaal na uitschachten. Gemiddeld produceerden de proefstieren 1,8 maal zoveel beweeglijke Spermien als de
controlestieren. Bovendien was de gemiddelde waardering voor de wolkvorming
(schaal 0-5) bij de proefstieren hoger (3,5) dan bij de controlestieren (2,6). Een
statistische bewerking van de verkregen gegevens wees uit, dat ook op de lange
duur bij geen van de proefparen een significante nivellering van de resultaten
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optrad bij de goed voorbereide stieren ten opzichte van de controledieren.
Omtrent het onderzoek werd gerapporteerd op het l i l d e Internationale Congres over Dierlijke Voortplanting te Cambridge.
In het verslagjaar werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar enkele
factoren, die van invloed zijn op de spermiënproduktie van stieren.
Zeer opvallend bleek de invloed van wisselingen in het dekschema te zijn. N a
een periode van rust of minder intensief gebruik bevatten de eerste ejaculaten
weliswaar veel Spermien, maar enkele dagen later lag de spermiënproduktie
beneden normaal. Bij toepassing van een regelmatig dekschema liep deze geleidelijk weer op tot het normale niveau.
Ziektegevallen gaven een soortgelijk beeld te zien, ook indien het niet een
aandoening van de Spermien producerende organen betrof, maar bijvoorbeeld
stofwisselingsstoornissen. Bij een regelmatig dekschema was tijdens de ziekte de
spermiënproduktie verlaagd, tijdens het genezingsproces trad een langzaam herstel ervan op.
De overgang van wintervoeding naar weidegang en omgekeerd manifesteerde
zich in allerlei spermakenmerken. De winterperiode bleek zich over het algemeen
te kenmerken door een stabielere spermaproduktie dan de zomerperiode.

PAARDENPOKKERIJ; DEKRESULTATEN

Het onderzoek met betrekking tot de factoren, die verantwoordelijk zijn voor
de minder goede voortplantingsresultaten in de paardenfokkerij werd afgesloten.
Het eerste gedeelte van dit door de heer G. Grootenhuis, onder-directeur van
de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland, verrichte onderzoek, dat betrekking had op de sectie-resultaten van kadavers van veulens, werd gepubliceerd
in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde onder de titel „De perinatale letaliteit
bij het paard". De resultaten van het statistische deel van het onderzoek werden
gepubliceerd in de vorm van een proefschrift, getiteld „Een statistisch onderzoek
betreffende de voortplantingsstoornissen bij het paard". Aan het onderzoek was
door het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. steun verleend door
de mechanische verwerking der gegevens mogelijk te maken.
Blijkens de uitkomsten van de verwerking van de enquêtecijfers, die in totaal
192 hengsten en 10545 merries betroffen, komt onvruchtbaarheid in het algemeen
meer voor bij het koudbloedras dan bij de warmbloedpaarden.
Drachtig van 1ste dekking

Aantal gedekte
merries

Aantal

Percentage

Trekpaard

3931

1384

35,2

Warmbloed
(Gron. + Geld.)

4629

2201

47,5

Ras
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Daarnaast bleek het percentage doodgeboren veulens (gem. 6,58%) en in de
eerste 100 dagen na de partus gestorven veulens (gem. 9,23%) bij het koudbloedras verreweg het grootst te zijn. Deze percentages lagen bij het Gronings type
warmbloedpaard weer hoger dan bij het Gelders type.
Behalve de zwaarte van het type paard vertoonden ook nog andere factoren
een samenhang met de mate van voorkomen van voortplantingsstoornissen.
Uit het onderzoek mag als algemene gevolgtrekking worden afgeleid dat het
optreden van voortplantingsstoornissen bij het paard ten dele een probleem van
foktechnische aard is.
RUNDVEEFQKKERIJ; ENQUÊTE BRUIKBAARHEIDSDUUR RUNDVEESTAPEL

De statistische verwerking van de verwerking van de gegevens, die de op dit
onderwerp betrekking hebbende enquête had opgeleverd, kon in 1956 worden afgesloten. Door bijzondere omstandigheden was het evenwel niet mogelijk de
ordening en interpretatie van de uitkomsten geheel te beëindigen, doch verwacht
mag worden dat dit in begin 1957 zal kunnen geschieden.

HORMONALE CASTRATIE VAN ZEUGEN

De proeven, gericht op het onderdrukken van de bronstverschijnselen bij
mestvarkens door toediening van hormoonpreparaten, worden uitgevoerd onder
auspiciën van de „Commissie Hormonale Castratie", waarin samenwerken de
Afdeling Diergeneeskunde T.N.O., de Gezondheidscommissie voor Dieren van
het Landbouwschap, het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij, het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
T.N.O.
De eerste groep van 24 proefdieren werd aan het Rijkslandbouwproefstation
te Hoorn afgemest en omvatte 4 proefgroepen, te weten manuaal gecastreerde
beertjes, manuaal gecastreerde zeugjes, zeugjes te castreren door orale toediening
van het preparaat „Lynoral" (aethinyl-oestradiol) en een controlegroep nietgecastreerde zeugjes.
De lynoral-toediening (1/20 mg per dier per dag gedurende 11 weken) bleek
niet te leiden tot onderdrukking van de bronst, terwijl qua slachtkwaliteit de
dieren uit deze groep niet verschilden van de niet-gecastreerde zeugjes. De
manuaal gecastreerde dieren waren minder van slachtkwaliteit door de grotere
vetafzetting. Onderzoek van organen wees uit, dat de Lynoraltoediening geen
invloed had uitgeoefend op de bouw van Ovaria, oviducten, schildklieren en
hypophysen.
Evenmin als ten aanzien van het witte bloedbeeld kwamen ten tijde van het
slachten uit de bepaling van het gehalte aan calcium, anorganisch fosfaat,
cholesterol, lipoidfosfor en totaal-lipoid in het bloedserum verschillen tussen de
drie groepen vrouwelijke dieren tot uiting. Ook bij het water-, vet- en ruweiwitgehalte van het vlees konden geen verschillen worden geconstateerd.
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Aangezien wellicht de toegediende dosis Lynoral bij de eerste proef te gering
was geweest, werd midden 1956 een tweede mestproef met 28 zeugjes ingezet.
Ook deze dieren werden gemest aan het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn.
Naast een controlegroep zeugjes omvatte de proef drie groepen zeugjes, die
- na het bereiken van de gewichtsgrens van 70 kg - verschillende hoeveelheden
Lynoral ontvingen.
De doseringen waren aanzienlijk hoger dan bij de eerste proef (respectievelijk
0,2 en 0,5 mg per dier per dag en 6 mg per dier eens per 14 dagen), doch ook
dit leidde niet tot onderdrukking van de bronstverschijnselen. Het onderzoek
van de dieren na het slachten is nog gaande.
Omdat bij de eerste proefneming - behalve ten aanzien van de slachtkwaliteit
- geen duidelijke verschillen in mestresultaten waren gebleken tussen chirurgisch
gecastreerde en niet-gecastreerde zeugjes, werd besloten enkele verdere vergelijkende mestproeven hierover op te zetten. Een kleine proef met twee groepen
van 7 dieren, genomen te Giessen Nieuwkerk, was aan het einde van het verslagjaar bijna afgesloten. In 1957 zal naast een dergelijke tweede proef nog een
proefneming van grotere omvang te Wageningen worden uitgevoerd.
SPORENELEMENTENBEPALING MET BEHULP VAN ISOTOPEN

De uitvoering van dit onderzoek, waarmee de ontwikkeling van een snelle,
goedkope en eenvoudige bepalingstechniek voor sporenelementen wordt beoogd,
had in 1956 te lijden onder personeelsmoeilijkheden.
Begin 1956 werd een extractiemethode gevonden met acetylaceton, die de
sporenelementen direct in twee groepen scheidt. Bij p H 2 worden hiermee ijzer,
koper en molybdeen geëxtraheerd, bij p H 6,5 zink, mangaan en lood. Kobalt
kan slechts na toevoeging van ester of peroxyde bij p H 6,5 worden geëxtraheerd.
De bedoeling was om het acetylaceton tevens als radio-actief reagens te gebruiken, waartoe het werd gesynthetiseerd in de C 1 4 -vorm. Papierchromatografische experimenten met metaal-acetylacetonaten mislukten echter, doordat het
papier het reagens hardnekkig vasthoudt, ook als uitgespoeld papier wordt
gebruikt.
Meer succesvol verliep het onderzoek ten aanzien van enkele andere punten.
Er werd een vlot werkend apparaat voor continue extractie ontwikkeld,
terwijl de voorbehandeling en ook de na extractie benodigde werkzaamheden
tot een minimum konden worden beperkt. Daardoor is het thans mogelijk om,
afgezien van de voor elk materiaal verschillende destructietijd, een dozijn monsters in enkele werkuren „analyse-rijp" te maken.
In de ijzer - koper - molybdeen bevattende oplossing werden de beide eerste
elementen bepaald door enige druppels van de oplossing op papier te brengen
en de vlekken met bepaalde kleurreagentia te spuiten en vervolgens te meten. De
beide elementen storen elkaar daarbij in het geheel niet. Voor het molybdeen
wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van een colorimetrische bepalingsmethode.
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Voor een analyse van de zink, mangaan en lood bevattende loodoplossing
worden drie methoden vergeleken, namelijk de densitometrische methode (zoals
boven voor ijzer en koper genoemd, eventueel na papierchromatografie), de
reactie met fosfaat 32 na papierchromatografie, en een combinatie van toepassing
van colorimetrie en van radio-actief reagens.
Zoals reeds vermeld kan het kobalt apart worden afgescheiden; de keuze
tussen een kleurbepaling dan wel een bepaling met radio-actief reagens zal hierbij voornamelijk van de hoeveelheid kobalt afhangen.
In de ten slotte resulterende eindoplossing blijven over de alkali- en de aardalkalimetalen, benevens naar alle waarschijnlijkheid nikkel, thallium en kwik.
Zo nodig kunnen een of meer van deze metalen zonder bezwaar worden bepaald;
bij enkele metalen, die zich over de extracten met p H 2 en p H 6,5 verdelen,
moet de methode worden aangepast.
O E S T R O G È N E

S T O F F E N

I N

G R A S

E N

K L A V E R

Met dit onderzoek wordt beoogd na te gaan of oestrogène stoffen in zodanige
hoeveelheden in voedergewassen, met name in groenvoer, kunnen voorkomen
dat zij invloed hebben op de voortplanting, speciaal bij runderen.
Gewerkt werd aan de ontwikkeling van een methode om genisteïne en biochanine-A, twee stoffen met oestrogène werking, uit de voedergewassen af te scheiden. Door combinatie van extracties en zuilchromatografie gelukte het om bij
rode klaver - waar in hoofdzaak biochanine voorkomt - een bevredigend percentage van de aanwezige hoeveelheden behoorlijk zuiver te winnen; andere, in
de literatuur vermelde methoden gaven minder goede resultaten. Gemiddeld
werd 2 5 % van het aanwezige biochanine in de eindoplossing gevonden, tezamen
met 0,1-1,0% van het chlorofyl en 0,2-0,5% van de totaal aanwezige droge stof.
Smeltpunt, ultraviolet- en infraroodspectrum van de gewonnen biochanine
stemden overeen met de literatuuropgaven. Ook bij gras leek de methode goede
resultaten te kunnen geven.
Op hooi van rode klaver toegepast, gaf de genoemde winningsmethode moeilijkheden, omdat de biochanine hier waarschijnlijk in andere vorm (glucoside?)
aanwezig is. Door zuurhydrolyse bleek de efficiëntie van de winningsmethode
te worden vergroot; deze werd gebracht op 15-20% van de totaal aanwezige
hoeveelheid. In vergelijking tot andere gebruikte methoden is dit een zeer behoorlijk resultaat. Bij deze proeven bleek inmiddels dat het hooi van rode klaver
slechts 4 5 % van het gehalte aan biochanine bevat, dat in de verse klaver voorkomt.
Ten einde de werkzaamheid van de oestrogène stoffen in gras en klaver te
toetsen, werden muizenproeven toegepast.
Uitgevoerd werden injectieproeven met de volgens bovenstaande methode verkregen gezuiverde preparaten, en voederproeven, waarbij een alcoholextract van
het betreffende gewas op het muizenvoer was ingedampt. Het effect werd
gemeten, zowel met behulp van de „uitstrijkmethode" als door weging van de
uteri.
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Het Week, dat verse klaver en klaverhooi een positief effect gaven; de tweede
snede was minder actief dan de eerste.
De voederproeven met extracten van talrijke grassoorten van verschillende
grondsoorten - verkregen met medewerking van een aantal landbouwkundige
instituten en enige graszaadleveranciers - hadden een negatief resultaat. Ook het
spectrofotometrisch onderzoek wees op afwezigheid van oestrogène stoffen, althans van biochanine en genisteïne.
Ten slotte werden de experimenten van de Duitse onderzoekers Schoop en
Klette, die in praktisch alle grassoorten aanwezigheid van oestrogène stoffen
vaststelden, getoetst. Duplicatie van deze experimenten gaf geen enkele bevestiging van deze uitkomsten.
Samenvattend lijkt de conclusie gewettigd, dat in Nederland de rode klaver
stoffen met oestrogène werking bevat, echter niet de grassen.
K.IEMSTERFTE BIJ BROEDEN

Dit onderzoek, gericht op verbetering van de broedresultaten, wordt verricht
in samenwerking met het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen.
Met de het voorgaande jaar in gebruik genomen nieuwe broedmachines werden
de proevenseries voortgezet, waarbij tevens de temperatuur- en vochtigheidscondities in deze machines werden nagegaan.
De proevenserie, waarin 24 maal per etmaal keren om de lange as werd vergeleken met even zo vaak keren om de korte as (op de punt staande), werd
voltooid. Bij alle proeven werden meer kuikens verkregen uit de om hun lange
as gekeerde eieren; het gunstig verschil beliep gemiddeld 2,6°/o. De statistische
verwerking der gegevens kon nog niet worden afgesloten.
In vorige jaren werd met andere machines geconstateerd, dat de frequentie
van het keren van invloed is op de verkregen broeduitkomsten; bij 24 maal keren
per etmaal werden circa 6% meer kuikens verkregen dan bij 3 maal daags keren.
In hoeverre dit resultaat toegeschreven moet worden aan de directe invloed van
het keren zelf, of dat het indirect hieruit voortvloeit door bijvoorbeeld nivellering van plaatselijke temperatuurafwijkingen binnen de machines, is niet met
zekerheid bekend. In verband daarmee zal met de nieuwe machines een vergelijkende proevenserie worden uitgevoerd, waarbij 24 maal per etmaal keren om
de lange as wordt vergeleken met 3 maal keren om de korte as; het keren zal
bij stilstaande trommel worden uitgevoerd door de gehele machine te kantelen.
Nauw verband met het bovenstaande houdt de voortzetting van een aantal
elektrische temperatuur- en vochtmetingen tussen de eieren op de laden. Tezamen
met de eerder verkregen gegevens werden de uitkomsten van deze waarnemingen
nader uitgewerkt. Het grootst waargenomen temperatuurverschil tussen verschillende plaatsen op de eierladen beliep bij de beide machines respectievelijk
± 0,35° C en ± 0,25° C; bij de eerder gebruikte machines beliep dit meer dan
0,80° C. De veranderingen in de plaatselijke temperatuurafwijkingen onder invloed van het keren van de trommel met eieren bleven onder 0,2° C; bij stil16

staande trommel traden door het kantelen van de gehele machines nauwelijks
veranderingen op (meestal kleiner dan 0,05° C). De relatieve vochtigheid vertoonde bij beide machines op de verschillende plaatsen in de trommel een grote
mate van gelijkheid.
Bij broederijproeven is het van belang onbevruchte eieren, die bij het schouwen
worden verwijderd, goed te kunnen onderscheiden van de uitgeschouwde bevruchte, waarvan de kiemen zijn afgestorven. Steeds komt bij de eerste schouw
een aantal eieren voor, waarvan moeilijk uit te maken is of ze onbevrucht waren
of dat de kiem in een zeer jong stadium is afgestorven. Een deel van het onderzoek is thans op dit probleem gericht.
EENEIIGE TWEELINGEN

Aangezien de aankoopbehoefte voor eigen proefnemingen in 1956 beperkt
bleef tot 6 paar mannelijke tweelingparen en er aanvankelijk weinig aanvragen
van derden binnenkwamen, werd niet, zoals gebruikelijk, rond de jaarwisseling,
de opsporingscampagne ingeleid met publikaties in de landbouwpers. Daardoor
bleef het aantal aanmeldingen van tweelingen door veehouders laag, zelfs onvoorzien laag. Wel resulteerden enkele latere publikaties in enige bladen in een
belangrijke toename van het aantal opgaven, doch het bleek niet mogelijk te zijn
het voor eigen proeven en voor derden benodigde aantal te verkrijgen.
In het kader van de opsporing werd wederom bloedgroepenonderzoek toegepast; dit onderzoek werd ditmaal uitgevoerd door het Laboratorium voor Bloedgroepenonderzoek te Wageningen. Aanvankelijk werd het toegepast als definitieve controle op eeneiigheid bij de op grond van exterieurkenmerken uitgezochte
paren, naderhand werd het ook uitgevoerd bij aangemelde tweelingparen, waarvan de bezichtiging praktische bezwaren opleverde, in welk geval door de
plaatselijke dierenarts bloedmonsters werden opgezonden.
In totaal werden geïnspecteerd en/of aan bloedgroepenonderzoek onderworpen 129 tweelingparen, die binnen drie maanden na de geboorte waren aangemeld. Hiervan bleken er 11 eeneiig, dat wil zeggen 8,5%. Voor het eigen
instituut konden drie paren eeneiige stierkalveren worden aangekocht. Aan het
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen werden
zes paren eeneiige vaarskalveren geleverd, waarvan één paar echter spoedig na de
levering verloren ging. Aan de Stichting Proefboerderij „Noord Holland" te
Wogmeer en aan de Friesche Maatschappij van Landbouw konden de door deze
organisaties gevraagde vrouwelijke tweelingparen - afkomstig uit de respectievelijke provincies - niet worden geleverd, omdat hiervoor geen passende eeneiige
paren werden aangemeld.
Ten behoeve van de aankoop van oudere eeneiige tweelingparen van het
M.R.IJ.-veeslag werd bemiddeling verleend aan de Société Gauvérit te Schoten
bij Antwerpen; het effect hiervan was echter zeer gering.
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LOOPSTAL VOOR RUNDEREN

De proefnemingen op dit gebied hadden betrekking op de „cafetaria-stal" te
Weidum.
In het begin van het verslagjaar was een proef met gebruik van turfstrooisel
in de ligruimte gaande. De resultaten waren slecht; het strooisel vormde geen
vaste laag en het liet de urine niet door, maar absorbeerde deze. Op den duur
ontstond daardoor een weke brij, waarop uitsluitend de laagste in rangorde
soms nog een ligplaats zochten en dan sterk verontreinigd werden. Ook de zindelijkheid van de melk liet in deze periode veel te wensen over.
Eind februari werd de stal in twee afdelingen gesplitst, in één daarvan werd
de ligplaats afgescheiden van de voederruimte door een hekwerk. Dit bestond uit
tuimelhekken, die de dieren alleen doorlieten als ze van de ligplaats naar de
voederruimte gingen. De opzet hiervan was, dat de dieren de ligplaats wel
gemakkelijk konden verlaten, maar deze alleen via een flinke omweg over de
uitloop weer konden bereiken. Het beoogde doel, strooiselbesparing, werd in
zekere mate bereikt; de besparing bedroeg 0,4 kg per dier per dag. Bij 24-uurwaarnemingen werd geconstateerd, dat in de afgegrensde ligruimte 2 0 % minder
werd gemest en geürineerd.
Deze laatste waarnemingen toonden echter tevens aan, dat er nog teveel onrust
in de kudde heerste. Dit had ten gevolge, dat de koeien gemiddeld per etmaal
slechts 6 uur en 39 minuten lagen tegen 12 uur en 43 minuten in een naburige
Hollandse stal. Behalve de aanwezigheid van enkele onruststokers onder de
dieren, moet hiervoor ook verantwoordelijk worden gesteld de te kleine ligruimte en het feit, dat alle dieren van een afdeling door één betrekkelijk smalle
deur naar binnen of naar buiten moeten.
De strenge vorstperiode van februari 1956 had slechts een geringe invloed. Bij
strenge vorst werden de deuren gesloten om de drinkwaterleiding niet te doen
bevriezen. Een uitgesproken invloed van de vorst op de produktie kon niet
worden vastgesteld.

NAKOMELINGENONDBRZOEK VAN STIEREN

Aan de toetsing en de verdere ontwikkeling van de zogenaamde „100-kalverenproef", waarmee een nuttige aanvulling van het gebruikelijke verervingsonderzoek van k.i.-stieren wordt beoogd, werd voortgewerkt. Daarbij werd weer
samengewerkt met de Inspecteur van de Veeteelt Dr. Th. Stegenga.
Bij de k.i.-verenigingen, die in het onderzoek zijn betrokken, werden de inspecties van de nakomelingen van de betreffende stieren voortgezet. Door tijdgebrek was het contact met de inspecteurs niet zo intensief als wel gewenst was.
De verkregen gegevens werden wederom centraal geregistreerd met het oog op
de latere uitwerking ervan.
Aangezien een overzichtelijke en uniforme indeling van de inspectieverslagen
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in verschillende opzichten van belang is, werd gewerkt aan het ontwerpen en
het toetsen van een doeltreffend indelingsschema.
Inmiddels nam de belangstelling van de k.i.-verenigingen voor deze 100kalverentest steeds verder toe. De praktische uitvoerbaarheid van het systeem
is namelijk reeds duidelijk bewezen en vele verenigingen zijn dan ook overgegaan
tot het toetsen van stieren volgens het nieuwe principe.
ZACHTE BACON

Dit onderzoek, dat onder leiding van de Werkgroep „Zachtheid Bacon" werd
uitgevoerd, werd afgesloten. Het had ten doel de oorzaken van het optreden
van de onvoldoende hardheid van bacon op te sporen en middelen aan te geven
ter voorkoming van het verschijnsel. De uitkomsten van het onderzoek, dat
enkele jaren heeft geduurd, werden samengevat in een eindrapport, dat aan de
directeur van het Veeteeltwezen werd uitgebracht. Dit rapport leverde de volgende conclusies op:
1. Het percentage varkens met zacht spek, dat door de industrie voor de baconbereiding wordt uitgeselecteerd, houdt sterk verband met het seizoen, de
fabriek (streek van herkomst van de varkens, scherpte der selectie), de klasse
volgens spekdikte en het slachtgewicht.
2. De zachtheid van spekvet wordt in chemisch opzicht gekarakteriseerd door
de hoeveelheid linolzuurverbindingen in het vet; het oliezuurgehalte is in dit
opzicht van weinig betekenis.
3. De bepaling van de brekingsindex is een geschikte methodiek voor de beoordeling van de „chemische consistentie" van het spekvet; de methode is
ook zeer bruikbaar voor uitvoering in de praktijk. Brekingsindices van 1,4598
en hoger geven aan, dat het spek te zacht is.
4. De uitwendige speklaag is chemisch enigszins „zachter" dan de inwendige;
de eerste heeft echter een aanmerkelijk hoger bindweefselgehalte en voelt
daardoor toch harder aan.
5. Het bindweefselgehalte van het rugspek is bij gelijke voeding bij varkens
met hard spek kleiner dan bij die met zacht spek.
6. Zijden, die de mediaanlijn bevatten, voelen harder aan dan die waarin deze
ontbreekt, daar de in het spek aanwezige bindweefselvezels in de mediaanlijn ter hoogte van de Processus spinosi meer geconcentreerd voorkomen en
op een bindweefselplaat zijn vastgehecht.
7. Varkens met dik rugspek hebben over het algemeen harder spek; in samenhang hiermee is het spek van gecastreerde mannelijke of vrouwelijke dieren
gemiddeld harder dan van niet gecastreerde zeugjes. Onder de „zachte"
varkens komen in de praktijk 6-7 maal zoveel vrouwelijke dieren als borgen
voor.
19

„ rr ,
, . , , , . .
, , (% vet X J.G.)
,
. .
8. Hoe hoger het joodadditieprodukt
^
van het voer is, des te
zachter zal het spek zijn. Bij gebruik van voedermiddelen (Z.W. ca. 70) met
een joodadditieprodukt van minder dan 27,5 heeft men zeer weinig kans op
zachte varkens. Onafhankelijk van de zetmeelwaarde van het voedermiddel
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39 nodig om varkens met hard spek te produceren. Met voedermiddelen
met een dergelijk laag joodadditieprodukt kan een goede groei woren verkregen. Bij de voederproeven werd de groeisnelheid namelijk niet nadelig beïnvloed door gebruik van varkensmeel met een laag joodadditieprodukt.
9. In verband met het in het algemeen hoge joodadditieprodukt van biggenmeel
moet het gebruik van dit voedermiddel boven een lichaamsgewicht van 50 kg
ten sterkste worden afgeraden.
10. Bij de in de zomermaanden geslachte selectiemesterijvarkens was de gemiddelde spekhardheid aanmerkelijk groter dan bij de in de voorjaarsmaanden
geslachte. In de maanden juli, augustus en september van 1955 was het
percentage dieren met zacht spek 3V2 maal minder dan bij de in april en mei
geslachte. Dit houdt mogelijk verband met een langzamer groei bij suboptimale
temperaturen in de winter. Nader onderzoek omtrent dit punt is gewenst.
11. Het fabricageproces (methode van koelen) is niet van invloed op de „chemische" hardheid, zoals deze wordt aangegeven door refractie en joodadditiegetal van het spek.
12. Door snel koelen wordt spek verkregen met een grotere hardheid - beoordeeld
door aftasten met de duim - dan bij langzaam koelen.
13. Tijdens het vervoer naar de afnemer dient de temperatuur van de bacon zo
laag en constant mogelijk gehouden te worden, in het bijzonder om eventuele
door snel koelen veroorzaakte verbetering in hardheid zolang mogelijk te
behouden.
In genoemd eindrapport werd nog niet opgenomen het deel van het onderzoek, dat betrekking heeft op de erfelijke aspecten van het vraagstuk. Dit wordt
uitgevoerd aan de hand van de gegevens betreffende de baconvarkens, die bij
selectiemesterijen zijn afgemest. Bij alle, in de periode van 16 september 1954 tot
8 december 1955 geslachte landvarkens en bovendien bij de varkens, die in de
periode van midden december 1955 tot midden augustus 1956 door twee
selectiemesterijen werden geleverd, werd daartoe de refractiewaarde van het
rugspekvet bepaald. Daarbij kwam ook dit jaar naar voren, dat onder de in de
winter afgemeste selectievarkens het hoogste percentage dieren met zacht spek
wordt aangetroffen. De gegevens, die over de selectievarkens werden verzameld,
moeten nog statistisch worden verwerkt.
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In het kader van de hieronder genoemde proefnemingen omtrent de behandelingswijze van de varkens voor het slachten, werd ook aan de factor spekhardheid aandacht geschonken.
KWALITEIT (HOUDBAARHEID) VAN VLEES

Met dit nieuw ter hand genomen onderzoek wordt beoogd na te gaan of
bepaalde invloeden vlak voor het slachten - zoals wijze van vervoer, rust,
voedingspraktijken, toediening van bepaalde hormonen - van betekenis zijn voor
de kwaliteit (houdbaarheid) van het vlees en daaruit bereide artikelen. Het heeft
met name betrekking op varkens. In het afgelopen jaar werden praktijkproeven
met mestvarkens genomen, terwijl tevens kwaliteitsonderzoek bij vlees werd
verricht.
De praktijkproeven omvatten twee groepen mestvarkens, die achtereenvolgend
werden afgemest aan de proefselectiemesterij te Wageningen. Nagegaan werd de
invloed van al dan niet rusten van de varkens na het transport naar de slachterij
alvorens tot slachten werd overgegaan. Bij de tweede proef werd tevens het al of
niet verstrekken van glucose gedurende het laatste etmaal voor het slachten in
het onderzoek betrokken, terwijl eveneens werd ingelast de factor al of niet
vasten voor het slachten. Deze laatste proef werd in het verslagjaaar nog niet
geheel afgesloten.
Behalve aan de kwaliteit na het slachten en de hoedanigheid van de ingeblikte
Produkten na een zekere bewaarperiode, werd aandacht geschonken aan het
witte bloedbeeld vóór en na transport en aan de chemische samenstelling van
het bloed, omdat bepaalde veranderingen zich hierin kunnen weerspiegelen.
De eerste proefresultaten gaven een sterk significant verschil in de p H van
het vlees (haasspier) te zien.
Voorts duidden de uitkomsten bij de eerste proefneming op wat gunstiger
smaakkwaliteiten van de ingeblikte produkten, die afkomstig waren van de
uitgeruste varkens (Proefgroep). Enigerlei effect ten aanzien van de spekhardheid
kon niét worden vastgesteld.
Proefgroep

Controlegroep

pH van de haasspier

5.60 ± 0.02

5.76 ± 0.02

Smaakcijfer (schaal 0-10)
voor de ingeblikte ham
Smaakcijfer voor de
ingeblikte schouder

7.20 ± 0.11

6.70 ± 0.22

6.85 ± 0.19

5.74 ± 0.49

Rubriek

Het witte bloedbeeld bleek bij de proefvarkens door het transport sterk te
worden beïnvloed; na een etmaal rust zijn deze veranderingen weer opgeheven.
Al dan niet vasten voor het slachten leverde in dit opzicht geen veranderingen
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op. Bepalingen in het bloedserum van het calcium-, desorganisch fosfaat-, cholesterol-, lipoïdfosfor- en totaal lipoïdgehalte gaven geen verschil te zien tussen al
of niet rusten voor het slachten; wel bleek de verstrekking van een suikerrijk
voer, gepaard met rust voor het slachten, enkele veranderingen te geven, onder
meer een verhoging van het totaal lipoïdgehalte van het bloedserum.
In het kader van bovengenoemd project werd een belangrijk kwaliteitsbepalend element bij vlees, namelijk het bindweefselgehalte, nader onderzocht.
Voor de kwantitatieve bepaling ervan werd een methodiek uitgewerkt, berustend
op extractie van het fijngemalen vleesmonster met een NaOH-oplossing (0,2%)
en bepaling van het stikstofgehalte in het residu (bindweefsel).
Deze methode werd toegepast bij vlees, dat van verschillende onderdelen van
het varken afkomstig was. Varkensvlees van goede kwaliteit bleek te worden
gekenmerkt door een laag vetgehalte en een hoog ruw-eiwitgehalte, waarbij
slechts een gering percentage van dit ruw-eiwit uit bindweefsel bestaat. Dit
gold zowel voor de voor winkelverkoop bestemde stukken vlees, als voor het
eigenlijke spierweefsel nadat het aanhangendevetweefsel hiervan was verwijderd.
In verband met de eerder geconstateerde samenhang tussen bindweefselgehalte
van het rugspek en de hardheidsgraad van het rugspek, werd nagegaan of het
bindweefselgehalte van het vlees hiermee eveneens gecorreleerd was. Enig verband tussen de refractiewaarde van het spekvet en het bindweefselgehalte van
het vlees kon echter niet worden aangetoond; wel bleek het vetgehalte van de
onderzochte spieren in het algemeen hoger te zijn bij de dieren met hard rugspek
dan bij die met zacht spek. Blijkbaar gaat de grotere afzet van vet in het rugspek,
hetgeen leidt tot harder spek, samen met een eveneens grotere afzet van vet in
het vlees.
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