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Inleiding
De internationale toestand oefende nog meer dan in het vorige
verslagjaar invloed uit op het aantal en den aard van de ten onderzoek
ingezonden monsters.
Van voederstoffen werd weliswaar een grooter aantal monsters ontvangen dan in het vorige verslagjaar, doch deze vooruitgang van het
aantal moet toegeschreven worden aan de ongeveer vier duizend monsters, ingezonden vanwege het Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Dit groote aantal wijst op een intensieve controle, door genoemd
Bureau uitgeoefend op de fabricage van en den handel in voederstoffen,
hetgeen vooral in dezen abnormalen tijd van zeer veel belang is.
Het aantal monsters meststoffen ging aanmerkelijk achteruit, hetgeen niet te verwonderen is indien men bedenkt, dat Chilisalpeter niet
en Thomasfosfaatmeel nagenoeg niet ingevoerd werd. De productie van
superfosfaat kon door gebrek aan grondstoffen op den duur geen voortgang hebben. Beendermeel en bloedmeel waren voor gebruik als meststof nagenoeg geheel uitgeschakeld en mochten slechts als voederstof
worden aangewend.
Behalve de gewone controle-onderzoekingen werden in deze verslagperiode nog tweehonderd gewasmonsters onderzocht voor het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en werd nagegaan of en in hoeverre
wijzigingen in de gebruikelijke methoden tot verbetering ervan konden
leiden en of invoering van andere, in de literatuur beschreven, nieuwe
werkwijzen aanbeveling kon verdienen.
Bij 5,5 % van het totale aantal monsters meststoffen werd tot
vergoeding of korting geadviseerd, terwijl bij 6,5 % van het totale aantal
monsters voedermiddelen de zuiverheid onvoldoende werd verklaard.

MESTSTOFFEN
Overzicht der controle-onderzoekingen

Naam

Ammonsalpeter
Ammonsulfaatsalpeter
Beendermeel (normaal)
Beendermeel (ontlijmd)
Bloedmeel
Chilisalpeter
Chloorkali
Dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden
(fosforzure landbouwkalk)
Dubbelsuperfosfaat
Kainiet
Kalisalpeter
Kalizout 20 %
Kalizout 40 %
Kalizout 5 0 %
Kalk (gebluschte, landbouw-, poeder-) . . .
Kalk (ongebluschte, kluit-)
Kalk (gemalen ongebluschte)
Kalkammonsalpeter
Kalkmagnesiamergel (dolomietmergel) . . .
Kalkmergel
Kalksalpeter
Kalkstikstof
Natronsalpeter
Natuurlijk fosfaat
Patentkali
Superfosfaat
Thomasfosfaatmeel
Ureum
Zwavelzure ammoniak
Zwavelzure kali
Nietgecodificeerde,bijzondere en samengestelde
meststoffen
In appèl onderzochte monsters
Totaal

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

2
1

4
2

74
1

166
1

57
11
8
14
225
706
150
64

66
15
8
32
226
717
155
135

651
24
43
251
69
37
18
219
534
414

1319

332
8

333
17

539
1

1946

4453 !)

7845

109
95
502
138
37
23
443
536
819

1

i) Hieronder zijn begrepen 16 monsters, genomen door den Opsporingsdienst, in welke monsters
52 bepalingen werden veracht.

Bovengenoemd aantal van 7845 bepalingen geeft aan de bepalingen,
welke den inzenders werden in rekening gebracht, benevens die, welke
gratis zijn verricht ten behoeve van den Opsporingsdienst en van den
dienst der Bijkslandbouwconsulenten e.a.
Daar elke bepaling meestal minstens in tweevoud wordt uitgevoerd,
is het aantal verrichte analyses aanmerkelijk hooger.

Uitgewerkt overzicht der onderzoekingen
Gecodificeerde

meststoffen

Beendermeel
Ontvangen en onderzocht 3 monsters, van welke 1 ontlijmd beendermeel en 2 normaal beendermeel.
Het monster ontlijmd beendermeel, hetwelk gehalten had van 1,20 %
stikstof totaal en 29,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, voldeed,
de verrekening en toelaatbare speling in aanmerking genomen, aan de
opgegeven garantie.
Van de twee monsters normaal beendermeel, ingezonden zonder
garantieopgave, voldeed het eene met 4,45 % stikstof totaal en 23,5 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, ruimschoots aan de codexeischen, terwijl het tweede met 3,85 % stikstof totaal en 24,9 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, daaraan met betrekking tot het stikstofgehalte niet voldeed.
Chilisalpeter
Ontvangen en onderzocht 30 + 44 monsters. 1)
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
Het gehalte aan nitraatstikstof was :
16,0 % en hooger
lager dan 16,0 %, doch niet beneden 15,5 %
„
„ 15,5 %, „
,,
„
15,0%
,, „ 1 5 , 0 %

70

bij 37 monsters
. . ,, 32
,,
. . „ 2
, , 3
„
.

De 3 monsters met een gehalte aan nitraatstikstof beneden de
15,0 % — de gehalten waren 11,85 %, 11,60 % en 10,90 % — waren
afkomstig van door oorlogshandelingen beschadigde partijen. De 2 moni) Het eerste getal geeft aan het aantal monsters, bij welke een in cijfers uitgedrukte garantie
was vermeld; het tweede getal duidt aan het aantal monsters, ingezonden zonder garantievermelding.
Voor deze is de codex-eHch als garaQtie beschouwd. De monsters voor appèlonderzoek zyn in deze
getallen niet begrepen.
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sters met een gehalte tusschen 15,5 % en 15,0 % nitraatstikstof waren
afkomstig van door brand beschadigd Chilisalpeter.
In diverse monsters van beschadigde partijen werd het vochtgehalte
bepaald; het laagste gehalte was 0,4 %, het hoogste 3,3 %.
Een drietal onder de benaming Chilisalpeter of Amerikaansch Chilisalpeter ingezonden monsters bleek niet te bestaan uit het in Chili
gewonnen natuurlijke, gezuiverde product, doch uit technisch bereid
natriumnitraat. Dit drietal is niet begrepen onder het hiervoor vermelde
aantal monsters Chilisalpeter, doch opgenomen onder de rubriek natronsalpeter.
Bén monster bevatte carbonaat.
De in de monsters bepaalde gehalten aan perchloraat en borium
gaven geen aanleiding tot opmerkingen.
Chloorkali
Van deze meststof werd slechts één monster ingezonden en onderzocht. Het gehalte aan kali ( K 2 0 ) , oplosbaar in water, was 61,6 %,
aequivalent met 97,5 % KCl.
Dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden ; fosforzare landbouwkalk
Ontvangen, onder de benaming fertiphos, 57 monsters, van welke
één bleek te bestaan uit z.g. sulkaphos. H e t onderzochte aantal monsters
dicalciumfosfaat was echter toch 39 + 18, omdat een als dubbelsuper
ingezonden monster fosforzure landbouwTkalk bleek te zijn.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
35
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
12
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
10
Het gehalte aan fosforzuur ( P 2 0 5 ) , oplosbaar in mineraalzuur, was
41,0 % en hooger
bij 3 monsters
lager dan 41,0 %, doch niet beneden 40,0 % . . , , 1 1
,,
,, ,, 40,0 %, ,,
,,
,,
39,0% • • , , 2 3
„
„ 39,0%, „
„
„
38,0 % . . , , 1 9
,, ,, 38,0 %
, , 1 monster.
Het monster in de laatste rubriek had een gehalte van slechts 34,2 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur.
Voor het monster, hetwelk in gehalten overeenkwam met z.g. sulkaphos B , doch onder de benaming fertiphos was ingezonden, wordt verwezen naar de rubriek Sulkaphos.
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Naast het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, werd
in 3 monsters bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in 2 %
citroenzuur, welk gehalte bedroeg 33,8 %, 35,9 % en 36,1 % en in
4 monsters het gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, met
als resultaat 32,9 %, 34,2 %, 34,3 % en 34,9 %.
Het monster met 34,9 % kalk en met een gehalte van 38,9 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, voldeed niet aan den voor dicalciurnfosfaat voor bemestingsdoeleiuden in den codex-meststoffen gestelden
eisch met betrekking tot de verhouding van het gehalte aan calciumoxyde tot dat aan fosforzuur; deze verhouding mag hoogstens 0,87
bedragen.
In één monster werd de fijnheid bepaald; resultaat 85 % (maaswijdte 0,17 m m ) .
Een monster, afkomstig van een partij, welke drijfnat was geweest
en daarna gedroogd, had een normale samenstelling.
Een monster werd onder den naam fertiphos ingezonden met een
garantie-opgave van 40 % iu-water-oplosbaar fosforzuur; inzender werd
er op gewezen dat fosforzure landbouwkalk — fertiphos wordt als zoodanig beschouwd — geen 40 % in-water-oplosbaar fosforzuur kan
bevatten.
Dolomietmer gel, zie kalkmagnesiamergel
Dubbelsuper fosfaat
Onder deze benaming of onder de benaming super 40 % werden
12 monsters ingezonden en onderzocht, van welke echter één niet
bestond uit super 40 %, zooals inzender het noemde, maar in samenstelling overeenkwam met fosforzure landbouwkalk; dit monster had
een gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, van 40,3 %, in
welk gehalte begrepen was 1,0 % fosforzuur, oplosbaar in water (zie
fertiphos).
Onderzochte monsters dubbelsuperfosfaat 4 + 7.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
7
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
1
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
• 3
Het gehalte aan in-water-oplosbaar fosforzuur van deze monsters
was :
42,0 % en hooger
bij 5 monsters;
lager dan 42,0 %, doch niet beneden 40,0 % . . ,, —
,,
;
,, ,, 4 0 , 0 % , ,,
,,
,,
39,0%
. . ,, 1 monster;
,, 3 9 , 0 % , ,,
,,
,,
38,0%
. . ,, 2 monsters;
„
,, 38,0 %
„ 3

I n 3 monsters werd naast het gehalte aan in-water-oplosbaar fosforzuur ook bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur; gevonden werd 40,9 %, 42,2 % en 43,0 %. In een dezer monsters
werd bovendien bepaald het gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in
mineraalzuur ; het resultaat was 19,5 %.
Twee van de 3 monsters met een gehalte beneden 38,0 % waren
erg afwijkend; zij bevatten slechts 18,5 % en 19,5 % fosforzuur, oplosbaar in water. Het eene was afkomstig van een beschadigde partij,
over het andere werden ons door den inzender geen nadere inlichtingen
gegeven.
Fertiphos; zie dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden
Kainiet
Ontvangen en onderzocht 4 + 4 monsters.
Alle monsters hadden een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde.
Het gehalte aan in-water-oplosbare kali was :
16,0 % en hooger
bij 3 monsters;
lager dan 16,0 %, doch niet beneden 15,0 % . . ,, 2
,,
;
., „ 1 5 , 0 % , ,,
,,
,,
14,0% . . „ 2
,,
;
„
„ 1 4 , 0 % , ,,
,,
,,
1 3 , 0 % . . ,, 1 monster;
,,

,, l o , 0 /o

,,

,,

Op vermoeden dat een partijtje kainiet vermengd was met kalkstikstof werd in een uit dat partijtje ingezonden monster het gehalte aan
totaal stikstof bepaald; uit het gevonden gehalte van 0,50 % kon afgeleid worden dat, indien voor de menging kalkstikstof van normale
samenstelling gebruikt was, ongeveer 2,5 % kalkstikstof aanwezig was.
Dit monster bevatte 44,7 % chloor als chloride.
Kalisalpeter
Ontvangen en onderzocht 2 + 12 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling

11
2
1

Het gehalte aan nitraatstikstof was :
13,5 % en hooger
lager dan 13,5 %, doch niet beneden 13,0 %
,, „ 1 3 , 0 % , ,,
„
,,
12,5 %
„
,, 12,5 %, .,
,,
,.
12,0%
,, „ 1 2 , 0 % , „
,,
,,
11,5 %
,, „ 11,5 %

bij

monsters;
11
1 monster;
1
1
— monsters.
y >

7 -

'

en dat aan kali, oplosbaar in water:
45,0 % en hooger
lager dan 45,0 %, doch niet beneden 44,0 %
,, ,, 4 4 , 0 % , ,,
,,
,,
43,0%
„
„ 4 3 , 0 % , ,,
„
,,
42,0 %
,, „ 4 2 , 0 % , ,.
„
„
41,0%
„ „ 41,0 %

bij _

monsters;
,,
;
5
;
6
1 monster;
1
: .•»
»
1

In 4 monsters werd ook het gehalte aan ammoniakale stikstof
bepaald; in één monster was geen ammoniakale stikstof aanwezig, een
tweede bevatte hiervan sporen, terwijl bij de twee andere dat gehalte
was 0,10 % en 0,45 %.
Verder werd in 2 monsters een vochtbepaling verricht; een monster
had ecu vochtgehalte van 1,1 %, het andere, afkomstig' van een
beschadigde partij, van 8,9 %.
Kalizout 20 %
Van de onder deze benaming ingezonden 227 monsters behoorde er
een tot kalizout 40 % en een ander tot kalizout 50 % ; echter bleek een
als kalizout 50 % ingezonden monster slechts 21,3 % kali te bevatten;
voorts w7as bij een monster het gehalte slechts 15 % en het kwam in
samenstelling dus meer overeen met kainiet. Er zijn daarom eigenlijk
in totaal slechts 225 monsters kalizout 20 % ingekomen en onderzocht;
van deze monsters ontbrak bij 10 de' garantieopgave.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
214
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
9
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
2
Aantallen monsters kalizout 20 % met een gehalte aan in-wateroplosbare kali :

10
'23,0 % en hooger
lager dan 23,0 %, doch niet beneden 22,0 %
2 2 , 0 % , ,,
,,
,,
21,0%
2 1 , 0 % , ,,
„
„
20,0%
2 0 , 0 % , ,,
,,
,,
19,0%
1 9 , 0 % , ,,
,,
,,
18,0%
1 8 , 0 % , ,,
,,
,,
17,0%

oij 12 monsters
,, 26
,,
,,111
,,
„ 65
,,
,, 9
„ 1 monster;
,, 1

In één monster werd ook het chloorgehalte bepaald; liet resultaat
was 51,0 %. Van het monster, ingezonden met een garantieopgave van
2 0 % , doch bevattend 4 0 , 8 % kali, berustte de garantieopgave vermoedelijk op een vergissing, want de opgegeven prijs van f 4,45 per
100 kg wees op kalizout 40 %.
Het als kalizout 20 % ingezonden monster, dat 51,2 % kali bleek
te bevatten, behoorde tot dezelfde zending als het als kalizout 50 %
tegelijkertijd van denzelfden inzender ontvangene, hetwelk slechts
21,3 % bleek te bevatten, wat blijkbaar wees op een verwisseling der
monsters door den inzender, gevolg van het niet aanbrengen van een
opschrift op de monsters.
Van de 2 monsters kalizout 20 % met een gehalte lager dan de
garantie, met overschrijding der speling, had één een gehalte van
18,3 %, het andere een gehalte van 17,9 %. Bij herbemonstering der
partij, uit welke dit laatste monster genomen was, kwam het nieuwe
monster uit met 21,0' %.
Kalizout 40 %
Tot deze rubriek behooren, naast de als kalizout 40 % ingezonden
monsters, een onder de benaming zwavelzure ammoniak en een onder
de benaming kalizout 20 % ingezonden monster, welke bij onderzoek
uit kalizout 40 % bleken te bestaan. Twee, als kalizout 40 % ingezonden, bleken daarentegen te bestaan uit patentkali, daarom werden deze
bij patentkali ondergebracht.
E r werden dus 686 + 20 monsters kalizout 40 % ontvangen; één
van deze werd niet, de overige werden wel onderzocht.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
593
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
74
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
38
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Aantallen monsters kalizout 40 % met een gehalte aan in-wateroplosbare kali :
43,0 % en hooger
bij 17 monsters;
lager dan 43,0 %, doch niet beneden 42,0 % . . , , 7 8
42,0 %,
41,0%
. . ,,247
41,0%,
4 0 , 0 % . . ,,251
40,0%,
39,0 % . . „ 74
39,0 %,
24
38,0 % . .
38,0 %,
7
37,0 % . .
37,0 %
7
In 4 monsters werd bepaald het gehalte aan chloor als chloride; dit
gehalte was 41,3 %, 41,7 %, 43,5 % en 45,2 %. Het vochtgehalte, in
één monster bepaald, bedroeg' 3,3 %. Het gehalte aan magnesia (MgO),
oplosbaar in mineraalzuur, in 3 monsters bepaald, was 0,7 %, 2,0 %
en 2,8 %, terwijl het gehalte aan sulfaatrest (S0 4 ) in een dezer monsters 7,0 % was en het gehalte aan natron (Na 2 0) 13,1 %.
Een monster met een gehalte van 38,8 % in-water-oplosbare kali
was zeer vochtig, hetgeen wel de oorzaak zal zijn geweest van het te
lage gehalte.
Bij een monster met een gehalte van slechts 34,9 % zou de te
berekenen vergoeding wegens ondergehalte meer dan 25 % van den
koopprijs bedragen, waarom den inzender medegedeeld werd, dat de
onderzochte waar niet leverbaar was als kalizout 40 %.
Een monster, met een gehalte van 42,2 %, was ingezonden als kalizout 50 %, doch na ontvangst van het analyseverslag deelde de inzender
mede, dat de garantie niet 50 %, doch 40 % moest zijn.
Diverse partijen, van welke het ingezonden monster met een te laag
gehalte uitkwam, werden herbemonsterd. Het resultaat van de herbemonsteringen, van wTelke ons kennis gegeven wrerd of van welke
dezerzijds met zekerheid kon nagegaan worden dat het herbemonsteringen betrof, volgt hieronder.
Gehalte aan kali, oplosbaar in water:
Eerste bemonstering 38,4 %, 38,0 %, 37,7 %, 38,7 %, 37,8 %, 38,9 %,
38,2 %.
Herbemonstering 40,9 %, 38,2 %, 38,3 %, 42,4 %, 40,3 %, 39,6 %,
38,8 %.
Kalizout 50 %
Onder deze benaming werden 147 + 3 monsters ontvangen. Een
dezer monsters was blijkbaar kalizout 20 % (zie aldaar), terwijl een als
kalizout 20 % ingezonden monster uit kalizout 50 % bleek te bestaan.
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Bij onderzoek van de 147 + 3 monsters kalizout 50 % werden onderstaande resultaten verkregen.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
113
. Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
26
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
11
Aantallen monsters kalizout 50 % met een gehalte aan in-wateroplosbare kali :
53,0 % en hooger
bij 1 monster;
lager dan 53,0 %, doch niet beneden 52,0 % . . . , 1 1 monsters;
„
„ 52,0 %, „
,,
..
51,0 % • • „ 53
,,
;
„
„ 51,0 %, ,,
,,
,.
5 0 , 0 % . . „ 48
,,
;•
„
„ 50,0%, „
„
.,
49,0%
. . ., 26
„
;
,. ,, 4 9 , 0 % , ,,
,,
,,
48,0%
. . ,, 8
,,
;
., „ 48,0 %, ,,
,,
,,
47,0 % . . „ 3
,,
;
„
„ 47,0 %
„ —
,,
.
In 5 monsters werd naast het kaligehalte het vochtgehalte bepaald;
dit gehalte was 0,4 %, 0,5 %, 6,9 %, 9,0 % en 11,9 %. Het monster
met een vochtgehalte van 11,9 % had een kaligehalte van 48,2 % en
was afkomstig van een beschadigde partij.
Bij herbemonstering van een partij, van welke een monster uitkwam
met 48,9 %, bleek het nieuwe monster een gehalte te hebben van
50,3%.
Kalk (gebhtschte-, landbouw-,

poeder-)

Ontvangen en onderzocht 29 + 35 monsters, van welke onderzocht
op fijn calciumhydroxyde 29 + 33.
De 2 monsters, in welke een afwijkend onderzoek verricht werd,
hadden de volgende gehalten: het eene 70,6 % kalk (CaO), oplosbaar
in mineraalzuur bij een fijnheid van 96 % ; het andere 68,5 % kalk
(CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 7 5 , 1 % calciumhydroxyde, 4 , 9 %
kooldioxyde, aequivalent met 11,1 % koolzure kalk, 1,0 % magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, 84 % fijnheid (maaswijdte
0,22 mm) en 89 % fijnheid (maaswijdte 0,33 m m ) .
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
44
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
18
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Het gehalte aan fijn calciumhydroxyde was
95 % en hooger
lager dan 95 %, doch niet beneden 90 / 0
85 °'
,, 9 0 % , ,,
80
„ 85 %, ,,
„ 80 %, ,,
„ 75 %, ,,
„ 70%, „
„ 65 %, „
» 6 0 % , ,,
„ 55 % . . .

1 monster;
7 monsters;
"1 7

10
6
3
2
5
4
7

;
,
,
•>
,
?

,

Kon in het vorige jaarverslag gewag gemaakt worden van een
gunstige wending in het percentage monsters gebluschte kalk, hetwelk
niet voldeed aan de garantie of den codex-eisch, thans moet weer
melding gemaakt worden van een toename van dit percentage tot
bijna 30 %.
Bij de 7 monsters met een gehalte aan fijn calciumhydroxyde
beneden de 55 %, was dit gehalte 7 %, 20 %, 23 %, 38 %, 42 %,
48 % en 54 %.
Het monster met 7 % fijn calciumhydroxyde in de oorspronkelijke
stof bestond voor meer dan een derde deel uit grove stukken van
minstens 2 cm; het overige deel bleef na herhaaldelijk mengen zeer
ongelijk van samenstelling' en bevatte ook slechts ongeveer 10 % fijn
calciumhydroxyde.
Het monster met 20 % fijn calciumhydroxyde bevatte 74 % fijne
koolzure kalk; in dat met een gehalte van 23 % fijn calciumhydroxyde
werd het gehalte aan kooldioxyde (C0 2 ) bepaald; indien het gevonden
kooldioxyde van 31,0 % alleen afkomstig was van koolzure kalk, kon
als gehalte aan koolzure kalk aangenomen worden 70,5 %.
Herbemonstering van een partij, van welke een monster uitkwam
met 56 % fijn calciumhydroxyde, gaf als resultaat een monster met
70 % fijn calciumhydroxyde, zoodat toen aan de opgegeven garantie
van 70 % voldaan was.
Kalkammonsalpeter
Ontvangen en onderzocht 110 + 541 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gagarandeerde gehalte
640
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
6
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
5

;
i

Ï

',
;
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De gevonden gehalten waren :
11,0 % en meer ammoniakale stikstof
bij — monsters
lager dan 11,0 %, doch niet ben. 10,5 % amm. stikstof ,, 33
„ M 10,5%, „
„ „ 10,0% „
„
,,607
„ ,, 1 0 , 0 % , „
„ „
9,5% „
,,
,, 11
11,0 % en meer nitraatstikstof
,, 8
lager dan 11,0 %, doch niet ben. 10,5 % nitraatstikstof ,,439
,, ,, 1 0 , 5 % , ,,
„ ,, 10,0%
„
,,202
„ „ 10,0%, „
,, ,,
9,5%
,,
„ 2
De som der beide stikstofgehalten was:
lager dan 22,0 %, doch niet beneden 21,0 % . . bij 130 monsters;
„
„ 21,0 %, ,,
,,
.,
20,0 % . . „ 516
,,
;
,, ., 2 0 , 0 % , ,,
,,
„
19,0 % . . ,,
5
In 18 monsters werd naast het stikstofgehalte ook het gehalte aan
koolzure kalk (CaCo3) bepaald, het laagste was 33,0 %, het hoogste
37,5 %.
In de rubriek kalkammonsalpeter zijn begrepen eenige monsters
z.g. ,,dolomietanimonsalpeter". Dit is in een betrekkelijk kleine hoeveelheid in ons land ingevoerd. Inplaats van calciumcarbonaat — zooals
bij kalkammonsalpeter — was als vulstof gebruikt een materiaal,
bestaande uit calcium- en magnesiumcarbonaat. Een dezer monsters
werd eenigszins uitvoeriger onderzocht; naast 10,85 % nitraatstikstof
en 10,50 % ammoniakale stikstof werd gevonden 15,2 % kooldioxyde,
10,7 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur en 6,7 %
magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur. Uit de laatste drie gehalten kan berekend worden 18,5 % calciumcarbonaat en 13,5 % magnesiumcarbonaat.
Ben monster kalkammonsalpeter met overigens normale stikstofgehalten was zoodanig samengebakken, dat het niet voldeed aan den
eersten algemeenen codex-eisch, luidende: ,,alle meststoffen moeten
in voor de practijk bruikbaren toestand afgeleverd worden".
Twee monsters met te lage stikstofgehalten waren nog al vochtig,
wat vermoedelijk de oorzaak geweest zal zijn van die te lage gehalten;
indien dit kalkammonsalpeter in origineele gesloten verpakking is
geleverd zal waarschijnlijk niet te weinig stikstof geleverd zijn, omdat
door de vochtopname wel het gehalte daalt, maar het totale gewicht
stijgt,
Eén monster rook naar ammoniak, waarom inzender er attent op
gemaakt werd, dat de toestand van de onderzochte waar bij bewaren
kans op stikstofverlies zou geven.
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Kalk maynesiamergel

(dolomiet-mergel)

Van de 5 + 19 onder deze benaming ontvangen en onderzochte
monsters werd in 5 + 17 monsters het gehalte aan fijne carbonaten
bepaald.
In één dei'2monsters, in welke een afwijkend onderzoek verricht werd,
werd gevonden 39,0 % calciumoxyde (GaO), oplosbaar in mineraalzuur,
4,3 % magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur en 35,3 %
kooldioxyde (C0 2 ), terwijl de fijnheid bedroeg 90 % (maaswijdte
0,22 nun) ; het andere bevatte 40,5 % calciumoxyde en 2,9 % magnesiumoxyde, beide oplosbaar in mineraalzuur.
Twee andere als dolomietmergel ingezonden monsters hadden niet
de gewone samenstelling en droegen de benaming dus ten onrechte.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
16
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling'
4
Het gehalte aan fijne carbonaten was:
75,0 % en hooger .
lager dan 75,0 %, doch niet beneden 70,0 %
„
„ 7 0 , 0 % , ,,
„
„
65,0%
,,
„ 6 5 , 0 % , ,,
,,
,,
60,0%
,, 60,0 %
en dat aan fijn magnesiumcarbonaat :
hooger dan 7,0 % . .
7,0%
lager dan 7,0 %

bij 1 monster;
. . ,, 13 monsters
. . „ 4
. . ,, 3
, , 1 monster

bij 17 monsters;
„ 5
„
;
,, geen der
monsters.

Tot de 4 monsters dolomietmergel, welke een te laag gehalte hadden,
behoorden, vooreerst de 3 monsters uit de groep lager dan 65 %, doch
niet beneden 60 %. Zij bevatten, naast 8 % fijn magnesiumcarbonaat,
respectievelijk 53 %, 53 % en 54 % fijn calciumcarbonaat en bleven
daardoor onder den codex-eisch van 63 %. Het andere monster bevatte
wel is waar meer dan 63 % fijne carbonaten, namelijk 60 % fijn calciumcarbonaat en 9 % fijn magnesiumcarbonaat, doch voldeed daarmee niet
aan de garantie van 70 % koolzure kalk, 8 % koolzure magnesia en
95 % fijnheid, welke garautie, aannemende een gelijke chemische samenstelling van grof en fijn, overeenkwam met 66,5 % fijn calciumcarbonaat
en 7,6 % fijn magnesiumcarbonaat; dus tezamen rond 74 % fijne
carbonaten.
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Van de 2 verkeerdelijk als dolomietmergel ingezonden monsters had
het eene een gehalte van 82 % fijne carbonaten, omvattende 47 % fijn
calciumcarbonaat en 35 % fijn magnesiumcarbonaat en beantwoordde
daardoor niet aan den voor dolomietmergel in den codex meststoffen
gestelden eisch van hoogstens 25 % fijn magnesiumcarbonaat, terwijl
van het andere met 28 % fijn calciumcarbonaat en 19 % fijn magnesiumcarbonaat het totale gehalte aan fijne carbonaten belangrijk bleef
beneden het in den codex meststoffen voorgeschreven minimum van
63 %.
Twee monsters werden op verzoek van den inzender aan een uitgebreider onderzoek onderworpen ; het resultaat was :
fijn calciumcarbonaat . . . .
65 %
fijn magnesiumcarbonaat . . .
8%
borium (B) . . . minder dan 0,001 %
mangaan (Mn)
0,03 %
aequivalent met 0,04 % mangaanoxyde (MnO)
lood (Pb)
0,002 %
koper (Cu)
afwezig
kiezelzuur (Si0 2 )
0,8 %
arseen
spoor
zuurbindende werking van het
fijnmeel, uitgedrukt als calciumcarbonaat in procenten
van de oorspronkelijke stof . 75,5 %

57 %
8%
omstreeks 0,001 %
0,03 %
aequivalent met 0,04 %
mangaanoxyde (MnO)
sporen
afwezig
0,9 %
spoor

67,2 %

Kalkmergel
Ontvangen en onderzocht 12 + 31 monsters, van welke in 12+ 26
monsters werd bepaald het gehalte aan fijne koolzure kalk.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
Aantallen monsters kalkmergel met een gehalte aan fijne koolzure kalk :

28
3
7

17
85,0 % en hooger
lager dan 85,0 % ,
,, „ 8 0 , 0 % ,
,, „ 7 5 , 0 % ,
-, „ 7 0 , 0 % ,
„
„ 65,0 %,
,, „ 6 0 , 0 % ,
„
„ 55,0%

doch niet beneden 80,0 %
75,0 %
>>
,,
,,
70,0 %
65,0 %
i>
i
60,0 %
,,
1
55,0 %
,,
,,
??

?

:

bij 4 monsters;
,, 1 monster;
.
.
.
.
.

•

„

i

„

;

,, 13 monsters;
.
•

,, H
„ 2

„
,,

;
:

•

„

3

„

;

•

„

3

„

De 3 monsters beneden 55,0 % fijne koolzure kalk hadden gehalten
van 54,0 %, 46,0 % en 34,0 %. Deze 3 monsters hadden wel een
behoorlijk gehalte aan koolzure kalk, doch de fijnheid was van dien
aard, dat het gehalte aan fijne koolzure kalk daardoor zeer ongunstig
beïnvloed werd.
Van de 5 monsters, van welke niet het gehalte aan fijne koolzure
kalk bepaald werd, werden 3 onderzocht op koolzure kalk en fijnheid;
i,0 % en 95,8 % en de
het gehalte aan koolzure kalk was 94,0
fijnheid respectievelijk 80,0 %, 79,0 % en 81,0 %. I n één monster
was het gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 52,1 %,
terwijl in een ander gevonden werd 40,6 % kalk (CaO), oplosbaar in
mineraalzuur, 74,2 % koolzure kalk, 0,7 % magnesiumoxyde (MgO),
oplosbaar in mineraalzuur, bij een fijnheid van slechts 45,0 %.
In de rubriek kalkmergel zijn begrepen 3 monsters Emkal.
Emkal is de benaming van een door een industrie hier te lande in
zakken afgeleverde kalkmergel met een zeer hoog gehalte aan fijne
koolzure kalk, terwijl de stof praetisch volkomen droog is. In 2 monsters
Emkal werd bepaald het gehalte aan fijne koolzure kalk; gevonden
werd 93,0 % en 92,0 %. Het vochtgehalte van het eerste monster
was 0,3 %. Het derde monster, dat uitgebreider werd onderzocht, bleek
te bevatten: 93 % fijne koolzure kalk, overeenkomend met 52 % fijn
calciumoxyde (CaO), oplosbaar in zwakke zuren, 0,7 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 0,5 % vocht, terwijl de fijnheid
(maaswijdte 0,22 mm) 100 % was.
Kalksalpeter
Ontvangen en onderzocht 20 + 231 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
243
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
2
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
6
2
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Van de laatste 6 monsters was bij 4 het gehalte aan nitraatstikstof
te laag; bij 2 van deze monsters en bovendien bij 2 andere bleef het
totale stikstofgehalte beneden de minimumgrens; één dezer monsters,
afkomstig van een nat geworden partij, had gehalten van slechts
11,80 % nitraatstikstof en 0,10 % ammoniakale stikstof.
Aantallen monsters kalksalpeter met een gehalte aan nitraatstikstof
15,0 % en hooger
bij 14 monsters
lager dan 15,0 %, doch niet beneden 14,5 % . . ,,139
,, ,, 14,5 %, ,,
,,
,,
14,0% • • . , 9 4
„
„ 14,0%, „
„
„
13,0%
. . ,, 3
,, ,, 13,0 %
, , 1 monster.
en met een gehalte aan ammoniakale stikstof :
1,5 % en hooger
lager dan 1,5 %, doch niet beneden 1,0 %
„
„ 1,0 %
De som der beide stikstofgehalten
16,0 % en hooger
lager dan 16,0 %, doch niet beneden
,, ,, 15,5 %, ,,
,,
,,
.. ., 1 5 , 0 % , ,,
,,
,,
„
„ 14,0 %

bij — monsters ;
„170
,, 81

,,

;

was :
15,5 %
15,0 % .
14,0% .

bij 1 monster;
,, 207 monsters
,, 39
„ 3
1 monster.

In een monster met overigens normale stikstofgehalten werden
stukjes hout aangetroffen.
Van twee gevallen van herbemonstering werd kennis gegeven.
In het eene geval waren de gehalten van het bij eerste monstername
genomen monster 14,05 % nitraatstikstof en 0,80 % ammoniakale stikstof, bij herbemonstering respectievelijk 14,75 % en 0,80 %, in het
tweede geval: eerste monstername 14,15 % en 0,70 %, tweede monstername 15,05 % en 0,75 %.
Kalkstikstof
Ontvangen en onderzocht 13 + 56 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
55
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
2
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
12

19
Het totale stikstofgehalte was :
21,0 % en hooger
lager dan 21,0 %, doch niet beneden 20,5 %
,, „ 20,5 %, „
,,
,,
20,0 %
„
„ 2 0 , 0 % , ,,
,,
,,
19,5 %
,, ,, u , o /o, ,,
,,
,,
iy,o /o
„ „ 19,0 %

bij
„
„
„
,,
„

15 monsters;
32
,,
;
10
,,
;
5
,,
3
4
??

'
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Van het totale stikstofgehalte was gebonden tot cyaanamide :
95,0 % en meer
bij 19 monsters;
1
minder dan 95,0 %, doch niet minder dan 90,0 % ,, 47
,,
;
,, 9 0 , 0 % , ,,
,,
,,
,, 85,0 %
„ 3
Van 2 monsters, welke uitkwamen met te laag gehalte, was opgegeven, dat zij afkomstig waren van door brand beschadigde partijen.
Landbouwkalk;

zie kalk (gebluschte-, landbouw-, poeder-)

Natronsalpeter
Ontvangen en onderzocht 18 + 19 monsters, van welke echter één
ingezonden onder den naam Chili, één onder den naam Chilisalpeter en
één als Amerikaanseh Chilisalpeter.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
35
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
2
Het gehalte aan nitraatstikstof was bij 30 monsters lager dan
16,50 %, doch niet beneden 16,25 % en bij 7 monsters lager dan
16,25 %, doch met beneden 16,0 %.
Bij een monster, van hetwelk het gehalte aan nitraatstikstof
16,25 % was, werd een garantie opgegeven van 15 %, waarom inzender
er attent op gemaakt werd, dat volgens den codex-meststoffen natronsalpeter minstens 16 % nitraatstikstof moet bevatten, terwijl een ander
monster ingezonden werd met een garantieopgave van 20' %, met welke
garantieopgave dezerzijds geen rekening gehouden werd. Op het desbetreffende analyseverslag, vermeldend een gevonden gehalte van 16,30 %,
werd medegedeeld, dat dit gehalte voor natronsalpeter volkomen normaal is.
Natuurlijk fosfaat
Ontvangen en onderzocht 9 + 9 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte

12
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Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling'

2
4

Het gehalte aan in-mineraalzuur-oplosbaar fosforznur was :
30,0 % en hooger
lager dan 30,0 %, doch niet beneden 29,0 %
28,0 %
29,0 % .
26,0 %
28,0 %,
26,0%,
25,0 %
25,0 %,
24,0 %
24,0 %

bij — monsters;
1 monster:
8 monsters;
6
,,
;
2
1 monster.

In 2 monsters werd de fijnheid bepaald; deze was 89 % en 99 %.
H e t gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, in één deimonsters bepaald, was 42,7 %; in een ander monster werd nog bepaald
het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur; dit gehalte
bedroeg 11,5 %. Een onder de benaming „mineralen fosfaat" ingezonden monster had gehalten van 18,6 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 44,7 % koolzure kalk, bij een fijnheid van 99 %. Inzender
werd medegedeeld, dat het fosforzuur van dit fosfaat, vanwege het
hooge gehalte aan koolzure kalk, slechts langzaam ter beschikking van
de planten zou komen en dat daarom deze meststof vermoedelijk slechts
op zeer zure gronden als fosfaatmeststof van nut zou zijn.

Patentkali
Ontvangen en onderzocht 144 + 76 monsters, van welke één bleek
te bestaan uit een kalizout met een gehalte van 41,9 % in-water-oplosbare kali.
Ontvangen en onderzochte monsters patentkali 143 + 76.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
206
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
3
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
10
Aantallen monsters patentkali met een gehalte aan in-water-oplosbare kali :

21
30,0 % en hooger
lager dan 30,0 %, doch niet beneden
.. 2 9 , 0 % , ,,
„
,,
,, 28,0 % .,
„
,,
,, 2 7 , 0 % , „
,.
,,
',, 2 6 , 0 % , .,
.,
,,
,, 25,0 %, ,,
,,
,,
,, 2 4 , 0 %

bij 18 monsters
'29,0 % . . . , 3 1
'28,0 % . . , , 7 4
27,0 % . . ,, 64
26,0 % . . ,, 15
25,0 % . . ., 7
24,0 % . . ,, 2
.,
;
8

Twee monsters met een kaligehalte van respectievelijk 22,4 % en
25,5 % waren afkomstig van door water beschadigde partijen; het vochtgehalte, in het eerste monster bepaald, was 12,7 %. Een monster,
afkomstig van een partij patentkali waar vermoedelijk andere kunstmest
doorheen gekomen was, had, naast een kaligehalte van 18,8 %, gehalten
van 2,05 % ammoniakale stikstof en 0,2 % fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur.
Een monster, hetwelk uitgebreider onderzocht werd, had de volgende
gehalten : 28,7 % kali, oplosbaar in water, 12,3 % rnagnesiumoxyde
(MgO), berekend uit het MgSO, gehalte, 59,1 % sulfaatrest (ÖOJ en
0,9 % chloor als chloride.
Poederkalk; zie kalk (gebluschte-, landbouw-, poeder-)
Superfosfaat
Ontvangen 534 monsters, van welke onderzocht 507 + 25.
Van deze monsters werd in één alleen het gehalte aan fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, bepaald; dit gehalte was 20,9 %. In een
ander monster werd op verzoek alleen het gehalte aan vrij zuur bepaald,
daar de zakken van een partij superfosfaat vlugger dan normaal verteerd
waren; gevonden werd 4,6 % vrij zuur, berekend als orthofosforzuur
(H3P04).
De 530 monsters superfosfaat, in welke bepaald werd het gehalte
aan in-water-oplosbaar fosforzuur, gaven onderstaand beeld.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
284
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
201
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling'
45
Van een daling van het aantal monsters superfosfaat, welke niet
voldeden aan de garantie of den codex-eisch, op welke daling in vorige
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jaarverslagen nog kon gewezen worden, is in dit verslagjaar geen sprake
meer; dit aantal bedraagt nu weer 8,5 % van het aantal onderzochte
monsters, terwijl dit percentage in het laatstverloopen verslagjaar ± 3%
bedroeg.
Aantallen monsters superfosfaat met een gehalte aan in-water-oplosbaar fosforzuur :
18,0 % en hooger
lager dan 18,0 %, doch niet beneden 17,0 %
17,0%, „
„
,,
16,0%
16,0%,
15,0 %
14,0 %
15,0%,
13,0 %
14,0%,
12,0 %
13,0%,
12,0 % .

bij
„
,,
,.
,,
„

162 monsters;
.,
;
202
,,
;
125
,,
;
11
18
,,
,
,,
;
8
1 monster;
3 monsters.

In 5 monsters werd naast het gehalte aan in-water-oplosbaar fosforzuur ook bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur;
gevonden werd 18,9 %, 20,8 %, 20,9 %, 21,0 % en 21,1 %.
De 3 monsters met een gehalte beneden 12,0 % waren afkomstig
van beschadigd superfosfaat; zij hadden gehalten van 9,7 %, 10,0 %
en 10,1 % fosforzuur, oplosbaar in water.
Eén monster bestond niet uit superfosfaat, doch kwam, met betrekking tot het gehalte aan in-mmeraalzuur-oplosbaar fosforzuur, overeen
met fosforzure landbouwkalk ; dit gehalte voldeed evenwel niet aan den
voor laatstgenoemde meststof in den codex-meststoffen gestelden eisch
van minstens 38 %; het gehalte was n.1. 37,6 %.
Een onder de benaming „meststof" ingezonden monster had, naast
een gehalte van 16,7 % in-water-oplosbaar fosforzuur, een gehalte van
0,1 % kali, oplosbaar in water, terwijl stikstof niet aanwezig' was; het
kwam in samenstelling overeen met superfosfaat.
Van twee gevallen met te lage gehalten werd kennis gegeven van
herbemonstering der partij ; in het eene geval werd in het eerste monster
gevonden 1 6 , 3 % , bij herbemonstering' 1 6 , 0 % ; in het tweede geval
waren de gehalten respectievelijk 15,3 % en 15,6 %.
Thomasfosfaatmeel
Van de 414 ontvangen monsters werden er 407 onderzocht. Van
deze 407 werd in 2 alleen bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur; gevonden werd 16,8 % en 17,3 %.
Het gehalte aan in-2%-citroenzuur-oplosbaar fosforzuur werd bepaald
in 132 + 273 monsters.
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Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
393
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
4
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
8
Het gehalte aan in-2%-citroenzuur-oplosbaar fosforzuur was:
17,0 % en hooger
bij 56 monsters
lager dan 17,0 %, doch niet beneden 16,0 % . . ,,119
,195
„ 16,0 %, ,,
,,
„
15,0%
., 1 5 , 0 % , ,,
,,
,,
14,0%
, 29
,, 14.0 %, ,,
.,
,,
13,0 %
, 4
,, 1 3 , 0 % , ,,
„
,,
12,0%
„ 12,0%
Van de 2 monsters met een gehalte aan in-2%-citroenzuur-oplosbaar
fosforzuur beneden de 12,0 % was dit gehalte 0,1 % en 4,6 %.
Tn 4 monsters werd, naast het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
2 % citroenzuur, nog bepaald het gehalte aan in-mineraalzuur-oplosbaar
fosforzuur; gevonden werd 11,9 %, 17,2 %, 18,0 % en 19,2 %. In één
monster werd de fijnheid bepaald; deze was 85 %.
Bén monster was zeer vochtig en bevatte grove kluiten ; het vochtgehalte was 14,7 %. Verder werden nog een paar monsters onderzocht
uit nat geworden en gedeeltelijk verharde partijen, wTelke monsters
samengebalde kluiten bevatten ; geadviseerd werd deze kluiten vóór
het uitstrooien zooveel mogelijk fijn te maken, daar het fosforzuur
anders slechts zeer plaatselijk en mogelijk bovendien nog maar langzaam ter beschikking van de planten zou komen.
Een monster, afwijkend van de normale samenstelling, wekte het
vermoeden, dat het bestond uit een natuurlijk fosfaat, hetwelk een
bewerking had ondergaan. Later is gebleken, dat het afkomstig was van
een partij, verkregen door gezamenlijke vermaling van de lading van
een gezonken boot, wrelke naast 90 ton Thomasmeel nog 35 ton super
inhield, waardoor die afwijkende samenstelling verklaard kon worden.
Een monster, genomen uit een gedeelte van een partij, welke een
gehalte had van 17,7 %, kwam uit met een gehalte van 17,2 %. Herbemonstering van dat gedeelte gaf een monster met 17,5 %.
Zwavelzure ammoniak
Ontvangen en onderzocht 203 + 129 monsters; bovendien nog
1 monster, dat bij onderzoek uit kalizout 40 % bleek te bestaan met
40,7 % kali, oplosbaar in water.
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Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte
323
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
5
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling
,
4
Aantallen monsters zwavelzuren ammoniak met een gehalte aan
ammoniakale stikstof :
21,0 % en hooger
bij 141 monsters;
lager dan 21,0 %, doch niet beneden 20,5 % . . ,, 182
,.
:
., „ 20,5 %, ,,
,,
,,
20,0% . . . .
5
,,
;
,. ,, 2 0 , 0 % , „
„
„
19,5 % . . „
2
„
;
., ,. 19,5 %, .,
,,
,,
1 9 , 0 % . . ,, —
,.
;
,, ,, 19,0 %
, , 2
Een monster met een gehalte van 15,80 % ammoniakale stikstof was
afkomstig van een beschadigde partij.
Een monster was erg samengebakken en voldeed daardoor niet aan
den eersten algemeenen codex-eisch.
Een monster werd onder de foutieve benaming „zwavelzuur" ingezonden; het kwam in uiterlijk en in gehalte aan ammoniakale stikstof
overeen met zwavelzuren ammoniak.
Zwavelzure

kali

Ontvangen en onderzocht 3 + 5 monsters.
Bij 4 der monsters was het gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte en bij 4 was het gehalte lager dan de garantie, met
overschrijding der speling.
Aantallen monsters zwavelzure kali met een gehalte aan in-wateroplosbare kali :
lager dan 50,0 %, doch niet beneden 49,0 % . . . bij 1 monster;
,. 49,0 %, .,
,,
,,
47,0 % . . . ,. 3 monsters;
„
,, 4 7 , 0 %
,:. 4
Van twee der 4 monsters met een te laag kaligehalte, n.1. 45,2 %
en 46,0 %, was bovendien het gehalte aan chloor als chloride te hoog;
dit gehalte was bij beide 3,1 %. Het kaligehalte van de 2 andere
was 46,3 %.
In één monster werd ook het gehalte aan zwavelzuurrest (S0 4 )
bepaald; het resultaat was 53,4 %.

Niet gecodificeerde, bijzondere en samengestelde

meststoffen

Afval. Van de 7 ontvangen monsters werd een monster vlasafval
niet onderzocht. De gehalten der onderzochte monsters, voor zoover
bepaald, waren :

Aard van het afval

Afval van kalk en faekaliën
Afvalproduct van een pot-

Kalk
FosforStik- zuur,op- Kali, op- (CaO),opstof losbaar
losbaar
losbaar
totaal in mine- in water in mineraalzuur
raalzuur
%
/o
%
%
0,10

0,18

0,03

15,4

0,05

0,85
0,30
0,67

0,13
0,34
0,59

0,1
minder
dan 0,1
minder
dan 0,05
0,15
0,22

21,8

0,88

0,1
minder
dan 0,1

Afvalproduct van een zeemAfval uit leerlooierij, straatrioleering en W.C.'s . .
Beltvuil

Chloor
als
Vocht
chloride
%
0/

/o

64,2

12,8

0,15

59,1

2,6
2,4
3,1

0,1
—
—

79,1
31,6
—

Aluminiumstof.
Volgens verschillende methoden werd in een monster het gehalte aan stikstof, welke vermoedelijk als aluminium nitride
aanwezig was, bepaald; het resultaat was 7 %. In verband met een
mogelijke aanwending als meststof werd inzender erop gewezen, dat
het zeer de vraag zou zijn of niet slechts een betrekkelijk gering deel
van de gevonden stikstof door bodemvocht zou worden vrijgemaakt,
afgezien nog' van een mogelijk ongewenschte werking van het aluminium.
Ammoniak-superfosfaat.
Onder deze benaming werden 11 monsters
ingezonden; een ander, eveneens tot deze categorie behoorend, onder de
benaming mengmeststof 7 x 9. Onderzocht 12 monsters; alle van het
type 7 x 9 ; bij 10 was een garantie opgegeven.
Bij 3 monsters waren de gehalten gelijk aan of boven de garantie
of de samenstelling 7 x 9 ; bij 5 waren de gehalten lager, doch binnen
de speling, terwijl bij 4 de speling overschreden werd.
Het gevonden gehalte aan ammoniakale stikstof was bij 5 monsters
7,0 % en hooger, bij 7 was het lager dan 7,0 %, doch niet beneden
6,50 %. Het gehalte aan in-wTater-oplosbaar fosforzuur was:
lager dan 10,0 %, doch niet beneden 9,5 % . . . bij 3 monsters;
., ,. 9,5 %, .,
,.
,,
9,0 % . . . , , 5
,,
;
,, ,. 9 , 0 % , .,
,,
„
8,5 % . . . ,, 3
„
;
8,0%
8,5-%,
1 monster.
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A mnioniumnitraat.
In een monster werd gevonden 17,25 % nitraatstikstof en 17,20 % ammoniakale stikstof.
Asch. Een monster asch uit rookkanalen van den ketel van een
zuivelfabriek bevatte 0,3 % kali, oplosbaar in water, 0,6 % fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, en 1,6 % kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur. Als meststof had deze stof dus zeer weinig waarde.
Basiphos. Bij 4 van de 7 onderzochte monsters was een garantie
gegeven; van deze 4 was het gehalte gelijk aan of boven de garantie.
Het laagste gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, van de
7 monsters was 11,9 %, het hoogste 12,4 %. In 2 monsters werd
bovendien bepaald het gehalte aan kalk, oplosbaar in mineraalzuur;
dit gehalte was 54,8 % en 55,9 %. In een monster met 12,4 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, was het gehalte aan fosforzxmr, oplosbaar in 2 % citroenzuur, 5,0 %. terwijl van een ander monster de fijnheid (maaswijdte zeef 0,17 mm) 90 % was.
Beenzwart. Een monster had een gehalte van 30,6 % fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, terwijl bij een monster afgewerkt beenzwart
dit gehalte was 24,6 %, naast een gehalte van 1,40 % stikstof totaal.
Beer. Een monster had de volgende gehalten : stikstof totaal
0,515 %, in welk gehalte begrepen was 0,455 % ammoniakale stikstof;
verder 0,13 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 0,22 % kali,
oplosbaar in water; het gehalte aan droge stof was 2,3 %.
Bietenzaadkaf. Een monster bevatte 0,43 % stikstof totaal, 0,15 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 0,10 % kali, oplosbaar in
water; het vochtgehalte was 80,1 %.
Bitter zout. Een onderzocht monster, afkomstig van een partijtje,
bestemd voor eenige proefvelden, had een gehalte van 16,3 % magnesiumoxyde (MgO), gebonden tot een in water oplosbaren vorm.
Bloemenmest.
Alle monsters bloemenmest waren ingezonden door
de controleurs van den Opsporingsdienst. Verwezen wordt daarom naar
het achter volgende verslag van dien dienst.
Cacaovoedermcel. Een monster had gehalten van 3,40 % stikstof
totaal, 1,9 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 2,5 % kali, oplosbaar in water en 0,3 % kalk, oplosbaar in mineraalzuur.
Gastormeel. Hiervan werden 5 monsters ontvangen en onderzocht,
welke een gehalte hadden aan stikstof totaal van 5 , 1 5 % , 5 , 2 0 % ,
5,35 %, 5,35 % en 5,35 %. In 3 monsters werd bepaald het gehalte
aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, met als resultaat 2,0 %,
2,0 % en 2,1 %; in 2 monsters het gehalte aan kali, oplosbaar in water,
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met als resultaat 0,(5 % en 0,7 %, terwijl het in een monster bepaalde
gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 0,8 % was.
Cementstof. Onder deze benaming - , alsmede onder de benamingen
Kencica en vliegasch, werden 8 monsters ontvangen en onderzocht.
In alle monsters werd bepaald het gehalte aan calciumoxyde, oplosbaar
in mineraalzuur; het laagste was 31,1 %, het hoogste 48,5 %. Het
gehalte aan kali, oplosbaar in mineraalzuur, in 7 monsters bepaald, gaf
als laagste 2,1 % en als hoogste 8,1 %. In een monster was het gehalte
aan in-water-oplosbare kali 1,9 %, m een ander 0,2 %, welk laatste
gehalte begrepen wras in een gehalte van 2,3 % kali, oplosbaar in
mineraalzuur, terwijl de fijnheid van deze 2 monsters was resp. 93 %
en 94 % (maaswijdte zeef 0,22 m m ) .
Een monster vliegasch werd wat uitvoeriger onderzocht met als
resultaat : 48,1 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 25,7 %
koolzure kalk, 15,5 % calciumhydroxyde, 2,3 % kali, oplosbaar in mineraalzuur en — hierin begrepen — 0,2 % kali, oplosbaar in water. In het
vermelde gehalte aan calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, is
begrepen 14,4 % calciumoxyde van de 25,7 % koolzure kalk en 11,7 %
calciumoxyde van de 15,5 % calciumhydroxyde.
Compost. Van de 7 ingezonden en onderzochte monsters zijn de
gehalten, in percenten, voor zoover bepaald, opgenomen in onderstaande tabel.
°/

/o

/o

Stikstof totaal
Nitraatstikstof
Ammoniakale stikstof . . . .
Fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
Fosforzuur, oplosbaar in 2%
Kali (K20), oplosbaar in water
Kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur
Magnesia (MgO), oplosbaar in
mineraalzuur
Kooldioxyde
Koper
Mangaan
Vocht
Humusachtige stoffen . . . .
Zandachtige bestanddeelen . .

°/

/o

/o

0,51

0/

/o

!

j

!

0/

/o

/o

0,36

0,29
0,06
0,01

0,35

0,45

0,35

0,23

0,37

0,55

0,17

0,34

0,32

0,18
0,16

0,14

0,20

0,04

0,17

1,23

2,42

2,3

3,4

0,34

2,85

2,15

0,37
1,70

29,1

1,2
0,055
0,029
42,7
7,1
28,6

50,9

31,2
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Naar de mate van de nauwkeurigheid, met welke de bepalingen uitvoerbaar waren, zijn de gehalten op een of meer decimalen afgerond.
Diammoniumfosfaat. Een monster had gehalten van '20,40 % ainmoniakale stikstof en 52,3 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur, in welk
laatste gehalte begrepen was 51,5 % in-water-oplosbaar fosforzuur.
Dolomietkleimergel.
In 2 van de 8 ontvangen en onderzochte
monsters werd een uitgebreid onderzoek verricht, met onderstaand
resultaat :
magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur 9,6 % en 9,5 %
calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur
. 27,4 % en 27,0 %
in hoeveelheid respectievelijk overeenkomende
met een gehalte aan magnesiumcarbonaat
van
20,1 % en 19,9 %
en aan calciumcarbonaat van
48,9 % en 48,2 %
in welke bestanddeelen gebonden zou zijn kooldioxyde
32,0 % en 31,6
kooldioxyde
31,4 % en 30,6 %
fijnheid
96
% en 97
%
borium
omstreeks 0,001 % en 0,001 %
mangaan
0,04 % en 0,04 %
aequivalent met mangaanoxyde (MnO) . . 0,05 % en 0,05 %
lood
0,009 % en afwezig
koper
afwezig en afwezig'
kiezelzuur (Si0 2 ), oplosbaar in verdund mineraalzuur
1,2 % en 1,2 %
arseen (qualitatief)
spoor en spoor
In de 6 andere monsters werd onder meer bepaald het gehalte aan
magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur. met als laagste en hoogste
8.5 % en 9,8 %, calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur met als
laagste en hoogste 23,4 % en 26,2 %, kooldioxyde met als laagste en
hoogste 27,8 % en 30,8 %, terwijl de fijnheid, in 5 van deze monsters
bepaald, ongeveer 95 % was.
In een monster werd nog een onderzoek verricht op jodium. welk
bestanddeel niet aanwezig bleek te zijn, terwijl in een ander monster
nog gevonden werd '22,2 % totaal kiezelzuur, 6,2 % aluminiumoxyde,
3.6 % ferrioxyde, 0,3 % mangaan, aequivalent met 0,4 % mangaanoxyde, 1,0 %' vocht, tusschen 0,001 % en 0,002 % borium en 2,0 %
organische stof.
Emkal.
Fertiphos.

Zie onder kalkmergel.
Zie dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden.

O/

/o
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Fosfaat. Een monster Belgisch fosfaat had een gehalte van 8,6 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 28,9 % kooldioxyde, aequivalent met 65,7 % koolzure kalk, terwijl de fijnheid (maaswijdte zeef
0,17 mm) 74 % bedroeg'. Ren product, vermoedelijk alleen geschikt
voor zure gronden.
Een monster kalkfosfaat had de volgende gehalten : '2,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, in welk gehalte begrepen was 1,2 %
fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, 21,7 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 28,1 % zwavelzuuranhydride ( S 0 3 ) . Het gevonden gehalte aan zwavelzuuranhydride kwam overeen met 47,8 %
calciumsulfaat (CaSOJ of 6 0 , 4 ' % gips ( C a S 0 4 2 H 2 0 ) , in hetwelk
19,7 ,% calciumoxyde zou gebonden zijn. Gezien vorenstaande gehalten
was deze waar vermoedelijk superfosfaatgips en als meststof van weinig
belang, echter mogelijk bruikbaar ter ontzilting van grond.
I n een monster fosfaatmergel werd alleen bepaald het gehalte aan
magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur; het was 0,6 %.
Een monster krijtfosfaat had gehalten van 73,5 % koolzure kalk,
7,0 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, spoor fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, bij een fijnheid van 70 % (maaswijdte 0,17
mm).
Fosforietknollen.
In opdracht van het Ministerie van Landbouw
was een detachement van den Opbouwdienst begonnen met de exploratie van fosfaten in Twente. Uit verschillende putten of lagen werden
monsters toegezonden, van welke het onderzoek onderstaande resultaten gaf :
Gevonden gehalte in procenten
Fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
Fosforzuur, oplosbaar in 2%
citroenzuur
Kali, oplosbaar in water . . .
Kiezelzuur + zand
IJzer- en aluminiumoxyde
(Fe203 + AlaO„)

14,9

7,7

12,3

11,0

12,9

15,1

15,2

5,4
0,3
45,7

4,0
0,1
70,6

5,3
0,2
50,8

5,2
0,2
53,9

5,1
0,1
50,7

5,0
0,1
44,8

5,8
0,1
43,8

4,0

3,1

4,7

5,8

4,7

3,6

3,9

Fosforzuurmeststof.
Een onder deze benaming zonder meer ingezonden monster had een gehalte van 15,4 % fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur.
Geheimmest.
Deze geheimmest, van welke volgens mededeeling
van den inzender de prijs extra hoog was — maar daarvoor moest
deze mest dan ook niet dragende boomen vruchtbaar maken — had
gehalten van 3,80 % ammoniakale stikstof, 4,2 % in-water-oplosbaar
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fosforzuur en 13,1 % in-water-oplosbare k a l i ; nitraatstikstof was afwezig'.
Gier. G e d u r e n d e dit verslagjaar werden 101 g i e r m o n s t e r s o n t v a n g e n
en onderzocht. Dit groote aantal houdt verband niet een uitgebreid
onderzoek, zoowel v a n w e g e Ilijkslandbouwconsulenten als particulieren,
naar de doelmatigheid van in gebruik zijnde gierkelders.
I n 80 m o n s t e r s werd bepaald het gehalte aan stikstof totaal en aan
in-water-oplosbare kali. J)e gevonden gehalten gaven geen aanleiding
tot opmerkingen en k w a m e n in groote lijnen overeen m e t die, in vorige
jaarverslagen o p g e n o m e n .
D e overige m o n s t e r s werden uitvoeriger onderzocht, onder meer
w e r d e n in een 6-tal m o n s t e r s verschillende stikstofvonnen bepaald m e t
o n d e r s t a a n d resultaat :

Stikstof totaal . . .
Ammoniakale stikstof.
Amide-stikstof. . .
I n 8 m o n s t e r s werd
den gehalten w a r e n :

/o

%

/o

%

/o

0/
/o

0,42
0,37
0,02

0,47
0,42
0,03

0,43
0,39
0,01

0,38
0,34
0,01

0,41
0,38
0,01

0,36
0,32
0,01

een uitgebreid onderzoek ingesteld.

%

°/

D e gevon-

%

/o

%

/o

%

o/
/o

la

Stikstof totaal (Methode
Kjeldahl)
Ammoniakale stikstof
Fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur . . . .
Fosforzuur, oplosbaar in
water
Kali, oplosbaar in mineraalzuur (2de decimaal
afgerond)
Kali, oplosbaar in water
(2de decimaal afgerond)
Calciumoxyde, oplosbaar
in mineraalzuur . .
Calciumoxyde, oplosbaar
in water
Magnesiumoxyde, oplos
baar in mineraalzuur
Humusachtige stoffen
(oxydatiemet permanga
naat)
Chloor als chloride . .
Vocht

0,50
0,39

0,44
0,38

0,62
0,54

0,52
0,44

0,59
0,55

0,34
0,32

0,27
0,23

0,44
0,38

0,06

0,02

0,02

0,02

0,01 | 0,01

0,01

0,01

U

0,01 spoor,spoor spoor spoor

JUJ-

1,20

0,90

1,10

1,15

1,15

0,80

0,60

1,20

1,20

0,90

1,10

1,15

1,15

0,80

0,60

1,20

0,09

0,03

0,06

0,13

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,03

0,05

0,02

0,02

0,02

0,01

0,04

0,01

0,02

0,05

spoor spoor

0,03

0,02

1,4
0,4
»5,8

0,9
0,3
97,5

1,5
0,6
96,3

1,4
0,7
96,1

1,3
0,5
96,4

0,9
0,3
97,8

0,9
0,4
98,0

1,2
0,8
96,3
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In 7 andere monsters waren de gevonden gehaltet
/o

Ammoniakale stikstof . . . .
In-water-oplosbare stikstof . .
Fosforzuur, oplosbaar in mineKali, oplosbaar in water . . .

%

%

0/

/o

°/

/o

%

/o

0,210
0,182
0,195

0,16
0,14
0,15

0,71
0,57

0,27
0,24

0,22
0,21
0,21

0,21
0,19
0,20

0,21
0,20
0,21

0,01
0,57

0,01
0,40

0,03
1,20

0,02
0,50

0,01
0,55

0,01
0,60

0,01
0,55

Hu-Ka-kalk meststof. Een ontvangen en onderzocht monster had
een gehalte aan fijne carbonaten van 93 %, omvattende 91 % fijn
calciumcarbonaat en 2 % fijn magnesiumcarbonaat. De fijnheid (maaswijdte zeef 0,22 nun) was 100 %, terwijl de stof practisch volkomen
droog was.
Kali-Ghilisalpeter. Een onderzocht monster met gehalten van
15,25 % nitraatstikstof en 14,8 % in-water-oplosbare kali, voldeed, de
toelaatbare speling in aanmerking genomen, aan de garantie.
Kalium sulfaut. Een monster had gehalten van 53,7 % kali, oplosbaar in water en 55,0 % sulfaatrest (SO.,).
Kalkhydraatmergel.
Het onderzochte monster was volgens inzender afkomstig van een mengsel van poedeikalk met mergel. Het bevatte 18 % fijn calciumhydroxyde en 36 % fijne koolzure kalk en had
een vochtgehalte van 2,4 %.
Kalkmeststoffen.
Onder diverse benamingen werden eenige monsters ingezonden van verschillende samenstelling, zooals:
kalk: 0 , 2 % fijn calciumhydroxyde en 2 8 % fijne koolzure kalk;
kalk: 34,1 % calciumhydroxyde en 4 0 , 8 % koolzure kalk;
kalk, gebruikt voor de ontijzering van water: 37,8 % kooldioxyde,
aequivalent met 86,0 % koolzure kalk en 0,6 % calciumhydroxyde;
gezeefde schelpkalk: 62,1 % calciumhydroxyde en 89 % fijnmeel;
schelpkalkbloem : 4 1 , 2 % calciumhydroxyde en 7 0 % fijnmeel;
hydraulische kalk: 20 % fijn calciumhydroxyde;
twee monsters kalk uit een gemeente-wasscherij : 19,5 % en 20,7 %
calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 16,0 % en 17,0 % kooldioxyde en een vochtgehalte van 58,4 % en 55,9 %;
mergelkalk : 38,7 % fijn calciumcarbonaat, 0,4 % fijn magnesiumcarbonaat en 0,3 % in-water-oplosbai'e kali;
mergelkalk: 73,7 % koolzure kalk;
krijt :van de 7 ontvangen en onderzochte monsters werd in 3 bepaald
het gehalte aan koolzure kalk, welk gehalte was 95,8 %, 97,4 % en
97,6"%. Het in 1 monster bepaalde gehalte aan fijne koolzure kalk
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was 95 %. I n 2 m o n s t e r s werd gevonden r e s p . 53,2 % en 52,7 %
calciumoxyde, oplosbaar in m i n e r a a l z u u r en 0,9 % en 0,7 % m a g n e s i u m o x y d e , oplosbaar in m i n e r a a l z u u r , t e r w i j l ' d e fijnheid v a n beide
^m o n s t e r s 100 % was.
E e n m o n s t e r had gehalten van 95,3 % koolzure kalk, 0,2 % m a g n e s i u m o x y d e , oplosbaar in m i n e r a a l z u u r en 41,9 % kooldioxyde, terwijl de fijnheid 51 % w a s .
Kencica;

zie cementstof.

Kieseriet.
I n het eene ontvangen m o n s t e r werd alleen bepaald het
g e h a l t e aan m a g n e s i u m o x y d e , oplosbaar in m i n e r a a l z u u r , welk gehalte
18,2 % bedroeg.
Koperslakkenmeel.
H i e r v a n w e r d e n 12 m o n s t e r s o n t v a n g e n en
onderzocht.
I n 6 m o n s t e r s werd alleen het gehalte aan koper b e p a a l d ; bij 2 w a s
dit gehalte 0,6 % en bij 4 was het 1,0 %.
I n 2 a n d e r e m o n s t e r s werd gevonden 1,3 % koper, 1,6 % lood en
2,9 % zink en 1,0 % koper, 1,7 % lood, terwijl de fijnheid van het
laatste m o n s t e r 92 % was bij een gebezigde maaswijdte v a n 0,17 m m .
I n 4 m o n s t e r s werd een uitgebreid onderzoek verricht m e t onders t a a n d resultaat :
o/
/o

Ferroo^ryde
Ferrioxyde
Calciumoxyde
Magnesiumoxyde
Aluminiumoxyde
Koper
Lood
Mangaan
Kiezelzuur
Totaal zwavel
Fluorium
Arseen
Fosforzuur
Kooldioxyde
Vocht
Kali
IJzer
Natron (Na,0)
Zink
Tin en anlimoon, indien aanwezig, minder dan

40,2

3,4

%

%

15,3
1,1
9,3
2,6
1,4
0,4
32,1
0,2

19,2
1,4
10,9
0,9
0,36
0,3
30,6
0,4

38,4

6,0

11,9

11,9

1,7
3,6

1,8
2,4

0,34

0,41

0,9

0,9

0,19
31,7

0,19
31,5

0,6

0,8

afw.
spoor
spoor
afw.
spoor

afw.
spoor
spoor
afw.
spoor

0,8

spoor
0,7

spoor
0,9

0,6
15,2
0,5
11,5

0,9
15,2
0,4
9,2

0,05

0,05
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Kopersulfaat. Van de 6 ontvangen en onderzochte monsters was
bij 5 het gehalte aan koper, gebonden tot in-water-oplosbare verbindingen resp. 25,0 %, 25,2 %, 25,2 %, 25,2 % en 25,3 %, terwijl in
één monster geen koper gevonden werd; dit laatste bevatte 19,0 %
ijzer in ferrovorm, aequivalent met 94,6 % ferrosulfaat ( F e S 0 4 7 aq.).
Kroos. In 1 ontvangen monster werd gevonden 2,95 % stikstof
totaal, 1,9 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 2,3 % kali,
oplosbaar in water. Het monster bestond uit gedroogd kroos; kroos,
dat slechts van aanhangend water door uitdruipen is bevrijd, bevat
omstreeks 95 % water en belangrijk minder van de drie vermelde
bestanddeelen, b.v. 0,2 % stikstof totaal, 0,03 % fosforzuur, oplosbaar
in mineraalzuur en 0,2 % kali, oplosbaar in water.
Krijt; zie kalkmeststoffen
Kunsthoommeel.
stof totaal.

Een monster had een gehalte van 11,45 % stik-

Kunstmest.
Onder deze benaming werden 7 monsters ingezonden.
Een monster kwam met een gehalte van 40,2 % in-water-oplosbare
kali in samenstelling overeen met kalizout 40 %. Een monster had
een gehalte aan stikstof totaal van 5,40 %. Een monster, volgens inzender bestaande uit restant vruchtwater van aardappels, gebonden aan
turfmolm, had de volgende gehalten : 3,85 % stikstof totaal, 1,7 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 9,6 % kali, oplosbaar in water
en 0,3 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.
Een uitvoerig onderzocht monster van een volgens inzender onbekende meststof vertoonde de volgende samenstelling : 0,02 % stikstof
totaal, 39,0 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 1,5 % fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, 0,1 % kali, oplosbaar in water,
51,3 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 0,4 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 0,3 % vocht en 1,9 % in zoutzuur
onoplosbaar. Het onderzochte was vermoedelijk een of ander calciumfosfaat.
Een monster had gehalten van 8,1 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 31,9 % kooldioxyde, aequivalent met 72,6 % koolzure kalk
en kwam dus in samenstelling overeen met Belgisch kalkfosfaat.
Verder was er nog een monster met 15,65 % ammoniakale stikstof
en 9,9 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur, in welk laatste gehalte
begrepen was 2,0 % in-water-oplosbaar fosforzuur en een monster met
5,05 % nitraatstikstof, 5,25 % ammoniakale stikstof, 10,2 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur, in welk gehalte begrepen wTas 1,0 %
in-water-oplosbaar fosforzuur, 12,5 % in-water-oplosbare kali en 0,7 %
chloor als chloride.
3
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Landbouwmengkalk.
De 4 onderzochte monsters hadden gehalten
van 17 % fijn calciumhydroxyde niet 77,3 % koolzure kalk, 20 % fijn
calciumhydroxyde met 74 % fijne koolzure kalk en 62,1 % calciumhydroxyde met 33 % fijne koolzure kalk, terwijl van één monster het
gehalte aan fijn calciumhydroxyde 22 % was.
Leder. Ben monster niet geëxtraheerd zoolleder had een gehalte
van 5,45 % stikstof totaal, een monster niet geëxtraheerd overleder
10,65 %, terwijl in een monster geëxtraheerd zoollederafval alleen het
vochtgehalte bepaald werd, welk gehalte 37,5 % was.
De 3 onderzochte monsters verkeerden overigens niet in een voor
de practijk bruikbaren toestand.
Ledermeel. Van de 13 ontvangen en onderzochte monsters Iedermeel en lederpreparaat was van 7 het gemiddelde gehalte aan stikstof
totaal 12,70 % met als laagste 12,40 % en als hoogste 12,90 %; van
de zes overige was het stikstofgehalte respectievelijk 7,55 %, 7,85 %,
7,85 %, 10,35 %, 11,15 % en 11,25 %. In het gehalte van 7,55 %
stikstof totaal was inbegrepen 0,05 % ammoniakale stikstof en sporen
nitraatstikstof, waaruit afgeleid kan worden dat het gehalte aan organische stikstof 7,50 % bedroeg, zoodat dit monster aan de opgegeven
garantie van 7,50 % organische stikstof voldeed.
In een monster gestoomd ledermeel met 12,60 % stikstof totaal werd
nog bepaald het gehalte aan in-water-oplosbare stikstof, welk gehalte
1,15 % was, terwijl het gehalte aan in-water-onoplosbare organische stikstof, oplosbaar in een 2 %-ige kaliumpermanganaatoplossing (methode
Street) 11,05 % was.
Magnesiakalkmeststof.
De 3 hiervan ontvangen en onderzochte
monsters hadden gehalten van 40,6 %, 35,9 % en 34,0 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 4,1 %, 27,7 % en 24,5 % niagnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, terwijl bij 2 monsters de fijnheid (maaswijdte 0,32 mm) was 49 % en 51 %. Een monster had
een gehalte aan kooldioxyde van 35,9 %.
Magnesiamergel.
Van de 5 ontvangen en onderzochte monsters
werd in 4 bepaald het gehalte aan fijne carbonaten ; dit gehalte was
55%, 58 %, 59 % en 69 %, omvattende resp. aan fijn calciumcarbonaat en fijn magnesiumcarbonaat : 52 % + 3 %, 55 % + 3 %,
55 % + 4 % en 59 % + 10 %.
Een monster niagnesiumhoudende koolzure kalk had gehalten van
48,2 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 4,1 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 38,4 % kooldioxyde, terwijl de
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fijnheid (maaswijdte 0,22 mm) 99 % was. Aannemende, dat het kooldioxide evenredig gehouden was aan het calciumoxyde en liet magnesiumoxyde, kon uit die gehalten bij benadering berekend worden een
gehalte aan fijne carbonaten (van magnesia en kalk) van 85 % en
aan fijne magnesia en kalk (fijn MgO en CaO) van 52 %.
Magnesium. Onder deze onjuiste benaming' werd een monster ingezonden. De bij onderzoek gevonden gehalten waren 27,7 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 18,5 % magnesiumoxyde, oplosbaar
in mineraalzuur, in hoeveelheid overeenkomende met respectievelijk
49,4 % koolzure kalk en 38,7 % koolzure magnesia, waarin 41,9 %
kooldioxyde zou gebonden zijn. Het gevonden gehalte aan kooldioxyde
was 42,5 % en dat aan fijnmeel (maaswijdte 0,22 mm) 71 %.
Magnesiumsulfaat.
De 2 ontvangen en onderzochte monsters hadden een gehalte van 16,2 % en 16,4 % magnesiumoxyde, in den vorm
van wateroplosbare verbindingen.
Mangaansulfaat.
Ben hiervan onderzocht monster had een gehalte
aan mangaan van 32,3 %, aequivalent met 99,4 % MnSO.,H 2 0.
Mestwater. Hieronder is te verstaan het perssap, verkregen door
het extra aantrappen van gestapelden stalmest. De 2 ingezonden en
onderzochte monsters hadden gehalten van 0,06 % en 0,06 % ammoniakale stikstof, 0,02 % en 0,01 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,35 % en 0,20 % kali, oplosbaar in water, 0,8 % en 0,5 %
aschbestanddeelen en 98,4 % en 99,0 % vocht.
Mineralen-fosfaat.
Behalve het onder natuurlijk fosfaat reeds behandelde monster werd onder deze benaming' nog een monster ingezonden. Het had gehalten van 19,8 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 46,5 % calciuinoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.
Monoammoniumfosfaat.
Het eene hiervan ontvangen monster had
gehalten van 11,70 % ammoniakale stikstof en 58,6 % in-mineraalzuuroplosbaar fosforzuur, in welk laatste gehalte begrepen was 57,7 %
in-water-oplosbaar fosforzuur.
Nitra. Een ontvangen monster had een gehalte van 16,20 %
nitraatstikstof.
Organische meststoffen.
Onder verschillende benamingen werden
hiervan eenige monsters ingezonden. Onderzoek gaf' het volgend resultaat.
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Drie monsters „organo" bevatten :
%
Stikstof totaal
Ammoniakale stikstof ,
Fosforzuur, oplosbaar in m i n e r a a l z u u r . . . .
Fosforzuur, oplosbaar in 2% citroenzuur . . .
Kali, oplosbaar in water
Borium
Calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur . . . .
Vocht

1,46
0,06
0,86
0,26
0,37
0,02
! 9,4 9,4

:
!

—

%

%

1,35

1,00

—

—

1,0

0,7

—

—

0,2

0,4

—

—

11,8

8,6

—
j

! 48,6
!

Een monster „orgamin" bevatte 12,55 % stikstof totaal; 2 monsters
„organische stikstofmest" bevatten resp. 11,00 % en 10,55 % stikstof totaal; een van deze, hetwelk onder de benaming „Marc de Colle
de L a p i n " was ingezonden, bestond uit veldeeltjes en korte haren van
konijnen of hazen. Een monster „Hazenlijmmest" bevatte 10,30 %
stikstof totaal.
Resikali. Een ontvangen en onderzocht monster had gehalten van
4,75 % stikstof totaal, 0,2 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en
18,7 % kali, oplosbaar in water; het vochtgehalte tot luchtdroog
was 19,6 %.
Roet. Het ééne ontvangen en onderzochte monster had een gehalte
aan ammoniakale stikstof van 2,90 %.
Schuimaarde.
Een monster had gehalten van 0,30 % stikstof totaal,
1,1 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 32,7 % kooldioxyde,
aequivalent met 74,4 % koolzure kalk en 45,7 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, terwijl het vochtgehalte 5,6 % wTas. Aannemende,
dat alle kooldioxyde gebonden was tot koolzure kalk, kon worden berekend, dat in de 45,7 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur,
begrepen waren 41,7 %, gebonden tot koolzure kalk.
Een monster afkomstig van een beetwortelsuikerfabriek had de
volgende gehalten : 0,22 % stikstof totaal, 1,0 % fosforzuur, oplosbaar
in mineraalzuur, geen kali, oplosbaar in water, 0,4 % chloor als chloride, 32,4 % calciumoxyde, gebonden aan zwakke zuren en 0,6 %
calciumhydroxyde.
Van een monster gedroogde schuimaarde waren de gehalten 0,28 %
stikstof totaal, 1,0 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 43,4 %
calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 0,6 % calciumhydroxyde en
32,0 % kooldioxyde, aequivalent met 72,8 % koolzure kalk.
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Scik. H i e r v a n werden 5 m o n s t e r s ontvangen en onderzocht. E e n
m o n s t e r h a d een gehalte v a n 8,1 % calciumoxyde, oplosbaar in m i n e r a a l z u u r ; v a n 3 m o n s t e r s was het g e h a l t e aan stikstof totaal 2,10 % ,
2,15 % en '2,30 %, terwijl één m o n s t e r de volgende gehalten h a d :
1,35 % stikstof' t o t a a l , sporen a m m o n i a k a l e stikstof, 0,85 % fosforz u u r , oplosbaar in m i n e r a a l z u u r , 0,30 % fosforzuur, oplosbaar in 2 %
c i t r o e n z u u r , 0,72 % kali, oplosbaar in w a t e r , 11,1 % calciumoxyde,
oplosbaar in m i n e r a a l z u u r en 0,003 % b o r i u m .
Silicakalk.
Y a n deze meststof werden 20 m o n s t e r s ontvangen en
onderzocht. Y a n de 1 1 , bij welke een g a r a n t i e opgegeven was, waren
bij 3 de gevonden gehalten gelijk aan of boven die g a r a n t i e , bij 4 ben e d e n de g a r a n t i e , doch b i n n e n de speling, terwijl bij 4 de speling
overschreden werd.
H e t gehalte aan calciiunoxyde, oplosbaar in m i n e r a a l z u u r was :
40 % en hooger

bij 16 m o n s t e r s ;

lager dan 40 % , doch niet beneden 39 %
.,

,. 39 %,
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„ 37 %

,. 38 % ,
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38 %
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en het gehalte aan m a g n e s i u m o x y d e , oplosbaar in m i n e r a a l z u u r :
5 % en hooger

bij 10 m o n s t e r s ;

lager dan 5 %, doch niet beneden 4 %

. . . .
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I n 2 m o n s t e r s werd het gehalte aan m a g n e s i u m o x y d e niet bepaald,
wel het gehalte aan vocht, welk gehalte was 2,1 % en 2,2 % .
Slib,
halten :

bugger.

De onderzochte m o n s t e r s hadden o n d e r s t a a n d e ge-

Fosforzuur,
Kali, Oalc.oxyde,
Stikstof oplosbaar
a a
opîosbâar!
J Vocht
totaal
in mine- in water Äin mineraalzuur
raalzuur
/o
/o
%
%
Slib, afkomstig van een j
vloeiveld voor afvalwater of rioolwater
van een stad . . . .
1,50
Slib, afkomstig uit het !
afvalwater van een
papierfabriek . . . . I 0,58

1,4

sporen I

0,28

0,06 |

1,6
8,6

54,6

Humusachtige
stoffen
%
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Fosforzuur,! K ,. Calc.oxyde.
Stikstof oplosbaar L J r i ' J oplosbaar
totaal in mine- !°P 10Sö f al inin
™inA.
mineraalzuur i i n w a t e r
raalzuur
/o

Slib, afkomstig uit een
•'nric ting voor r oolwate'.'zui eiint* . . .
Delftsrti slib
Bagger ui: vijver --n
gr c ten
SI .afkems igvandroo veld-n van r oohvatorzui erirgsinstallatie .
Cartonslib
Slib, afkomst : g van een.
aardappelme Ifabriek .
Slibkalk. .
Bagger

1,37

/o

1,07
2,6

0,09

—
0,30

0,09

0,02

1,25
0,51

—

1,13

0,23

0,58

0,07

1,06

%

/o

0,12

0,23
36,9
1,02

%

25,6

16,1
22,3

2,4
0,10

HumusVocht achtige
stoffen

54,2
34,7
71,3
67,0

Spocliiiij.
T w e e m o n s t e r s , afkomstig van spoeling', verkregen bij
de fabricage van spiritus uit melasse, hadden g e h a l t e n van 0,055 % en
0,070 % stikstof l e t a a l , 0,04 % en 0,03 % fosforzuur, oplosbaar in
n i m e r a a i z u u r , 0,5 % en 0,5 % caleiumoxyde, oplosbaar in m i n e r a a l zuur en 0,02 % en 0,01 % m a g n e s i u m o x y d e , oplosbaar in m i n e r a a l zuur.
Stalmest.
Aoor v a n w e g e Rijkslandbouwconsulenten a a n g e z e t t e
proeven m verband m e t doelmatige b e w a r i n g van stalmest en a a n w e n ding ervan op grasland werden 61 m o n s t e r s uitvoerig onderzocht.
D a a r verwacht k a n w o r d e n , dat de Rijkslandbouwconsulenten m e t t e r tijd in h u n r a p p o r t e n de in deze m o n s t e r s gevonden gehalten zullen
v e r w e r k e n , wordt afgezien van een o p s o m m i n g v a n die h o n d e r d e n gehalten te dezer p l a a t s e .
Stroo.
Bij het onderzoek van b o v e n g e n o e m d e m o n s t e r s stalmest
was gebleken, dat s o m m i g e m o n s t e r s , speciaal van v a r k e n s m e s t , vergeleken m e t vele andere soorten „ n a t u u r l i j k e m e s t " , opvallend veel
stroo b e v a t t e n . E e n van h e t gebezigde stroo g e m a a k t e analyse gaf als
resultaat : 0,35 % stikstof t o t a a l , 0,04 % a m m o m a k a l e stikstof, 0,21 %
fosforzuur, oplosbaar in m i n e r a a l z u u r , 1,10 % kali, oplosbaar in w a t e r ,
organische stof (gloeiverlies e x - v o c h t ) , 43,3
humusachtige
87,6
stoffen (oxydatie met p e r m a n g a n a a t ) , 0,3
in m i n e r a a l z u u r onoplosb a a r (ballast) en 9,9 % vocht.
Sullcaphos.
Onder deze b e n a m i n g werden 37 m o n s t e r s i n g e z o n d e n ,
van welke één, m e t b e t r e k k i n g tot het gehalte aan fosforzuur, oplos-
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baar in mineraalzuur, overeenkwam met fertiplios : dit gehalte was
40,4 %. Van de 36 onderzochte monsters sulkaphos waren 3 van het
type A, 31 van het type B en 2 van het type 0 ; de garanties van deze
3 typen werden in vorige jaarverslagen meermalen vermeld.
Bij 26 monsters was een garantie opgegeven; voor de overige 10
aannemende als garantie de voor elk type bekende samenstelling, waren
bij 6 monsters de gehalten gelijk aan of boven de garantie, bij 23 bleven
de afwijkingen binnen de speling, terwijl bij 7 de speling werd overschreden.
Voor sulkaphos A waren de gevonden gehalten aan :
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, bij 2 monsters hooger dan
22,0 % en bij één lager dan 22,0 %, doch niet beneden 21,0 %;
kali, oplosbaar in water, bij 2 monsters hooger dan 22,0 % en bij
één lager dan 21,0 %, doch niet beneden 20,0 %.
Sulkaphos B gaf onderstaande resultaten.
Gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur :
2 0 , 0 % en hooger
bij 15 monsters;
lager dan 20,0 %, doch niet beneden 19,0 % . .
13
,,
3
,, ... 1 9 , 0 % , „
,,
„
18,0% . .
"
en aan kali, oplosbaar in water :
25,0 % en hooger
lager dan 25,0 %, doch niet beneden 24,0 % . .
„
„ 2 4 , 0 % , ,,
„
,,
23,0%
. .
„
„ 23,0 %

13
17

"
1)

1 monster

Van sulkaphos G was bij 2 monsters het gehalte aan fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, hooger dan 15,0 % en het gehalte aan kali,
oplosbaar in water, bij 2 monsters lager dan 30,0 %, doch niet beneden
29,0 %.
In 1 monster werd naast vorengenoemde gehalten het chloorgehalte
bepaald; dit was 1,7 %.
In twee gevallen van te lage gehalten werd kennis gegeven van
herbemonstering en nieuw onderzoek aangevraagd. In het eene geval
bleven de gevonden gehalten te laag, in het andere kwamen zij binnen
de toelaatbare speling.
Uitzeefsel. Een monster uitzeefsel van verbrand graan en verbrande
koffie had de volgende gehalten: 2,00 % stikstof totaal, 1,0 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 0,6 % kali, oplosbaar in water.
Varkenshuid (gedroogde). Een ontvangen en onderzocht monster
bevatte 13,90 % stikstof totaal en 0,2 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur.
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Vliegasch; zie cementstof
Water. Om te kunnen nagaan of liet water, afkomstig uit eenige
brandbronnen eventueel schadelijk zou kunnen zijn voor land- en tuinbouw, werd voor een gemeente een 9-tal monsters van dat water op
chloor onderzocht. De gehalten aan tot chloride gebonden chloor waren,
uitgedrukt in grammen per liter: 0,10, 3,36, 0,27, 0,05, 3,11, 5,39,
3,42, 4,81 en 4,96. Deze gehalten zijn respectievelijk aequivalent met
de volgende gehalten aan natriumchloride, eveneens uitgedrukt in grammen per liter: 0,16, 5,54, 0,45, 0,0«, 5,13, 8,89, 5,64, 7,93 en 8,18.
IJzerwater.
Van een waterleidingbedrijf werd een monster ingedampt ijzerwater, hetwelk bij verstuiving van het ruwe water vrij
kwam, ten onderzoek ontvangen met de vraag of dit water misschien
voor bemesting' te gebruiken was. Het onderzochte water was nog al
rijk aan ijzer en daardoor zelfs geheel ongeschikt voor bevloeiïng van
terreinen, omdat het ijzer nadeelig zou kunnen werken op de fosforzuuropname van de planten. Ben verder onderzoek werd daarom niet
verricht.
Zand. Ten behoeve van een stalmestbewaringsproef, bij welke zand
gebezigd werd, werd van dit zand een monster onderzocht. De gevonden gehalten waren: stikstof totaal 0,09 %, ammoniakale stikstof
0,01 %, fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,06 %, kali, oplosbaar
in water, 0,09 %, humusachtige stoffen 0,9 %, organische stof (gloeiverlies, vocht niet medegerekend) 1,8 % en vocht 10,3 %.
Zeewier. In één ontvangen monster werden de volgende gehalten
gevonden : 0,43 % stikstof' totaal, 0,06 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,6 % kali, oplosbaar in water, 0,3 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 0,8 % chloor als chloride, terwijl het vochtgehalte 79,3 % was.
Samengestelde meststoffen.
Van de 82 ontvangen en onderzochte
monsters bestond ei1 één uit een mengsel van fertiphos en super, met
een gehalte van 33,9 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, in welk
gehalte begrepen was 6,7 % in-water-oplosbaar fosforzuur. Ben ander
monster, hetwelk volgens inzender een nabootsing van de A.S.F, korrels 10 x 18 x 30 moest zijn, bevatte practisch geen stikstof en kali,
wel 17,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, in welk gehalte begrepen was 15,8 % in-water-oplosbaar fosforzuur.
Van de 80 overige monsters waren 65 van een stikstof-fosforzuurkali-mest, 6 van een stikstof-fosforzuurmest, 7 van een fosforzuur-kalimest en 2 van een stikstof-kali-mest. Bij 63 monsters was een garantie
vermeld; slechts 6 monsters hadden gehalten gelijk aan of boven de
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g a r a n t i e , bij 30 waren de gehalten lager dan de g a r a n t i e , doch b i n n e n
de speling, terwijl bij 27 de speling werd overschreden. Bij bijna de
helft van de met garantieopgave ingezonden m o n s t e r s — en het ligt
vrijwel voor de h a n d , dat de toestand van de zonder garant ieopgave
ingezonden m o n s t e r s niet gunstiger geweest zal zijn — moest tot een
vergoeding wegens ondergehalte geadviseerd worden.
D r i e m o n s t e r s werden ingezonden onder de b e n a m i n g fosfaatammonsalpeter; de gehalten aan nitraatstikstof, a m m o n i a k a l e stikstof en fosforzuur, oplosbaar in mineraalziiur, waren van deze m o n s t e r s respectievelijk 10,00 % , 10,05 % en 10,10 % ; 10,30 % , 10,40 % en 10,30 %
en 17,6 %, '20,2 % en 20,0 %.

Yoedermiddelen
Overzicht

der

controle-onderzoekingen

Naam

Producten van plantaardigen oorsprong
Aardappelproducten
Boekweitproducten
Bostel, gedroogde en natte
Broodmeel
Cacaokoek en -meel
Cocoskoek en -meel
Gerstemeel, gerstepelmeel en andere gerstproducten
Gras, grasmeel en kuilgras
Grondnotenkoek en -meel
Havermeel en andere haverproducten . . . .
Katoenzaadkoek, -meel en -schilfers
Koolzaadkoek en -meel
Lucerne- en klavermeel
Lijnkoek, -meel en lijnzaadschilfers
Maïsglutenvoer en maïsglutenmeel
Maïskiemkoek en maïskiemmeel
Maïsmeel, -bloem, -zemelen en andere maïsproducten
Melasse en melassevoeders
Paardenboonenmeel, erwtenmeel en meel van
andere leguminosen
Palmpittenkoek eri -meel
Pulp (gedroogde en natte) en andere, van bieten
afkomstige producten
Raapkoek en -meel

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

72
4
6
06
40
11

315
13
43
164
108
151

71
44
9
79
11
1
89
19
44
7

189
162
26
189
34
1
338
48
124
24

21
8

61
11

31
5

64
14

45
2

116
6
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Naam

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

Koggemeel en andere roggeproducten . . . .
Rijstvoedermeel en rijstemeel
Sesamkoek en -meel
Sojakoek en -meel
Spoeling
Tarwemeel, -grint, -gries, -zemelen, -bloem en
andere tarweproducten
Zaden en vruchten
Niet genoemd

18
98
4
55
2

40
213
14
158
3

64
144
7

124
201
16

Producten van dierlijken oorsprong
Beendermeel
Bloedmeel
Diermeel
Garnalen en garnalenproducten
Levertraan
Vischmeel
Vleeschbeendermeel
Vleeschmeel en walvischvleeschmeel . . . .
Andere producten van dierlijken oorsprong . .

241
80
414
251
20
562
147
11
339

578
216
1223
416
36
1675
443
33
993

Andere voedermiddelen
Gemengde voedermiddelen
Mineralen
Diversen

3652
219
281

6015
894
571

Totaal

7434 l)

16063

Uitgewerkt overzicht der onderzoekingen
P r o d u c t e n van plan t a a r d i g e n o o r s p r o n g
Aardappelproducten.
Onder verschillende b e n a m i n g e n werden 72
m o n s t e r s ontvangen en o n d e r z o c h t , van welke 10 m o n s t e r s uitsluitend
chemisch werden onderzocht en in 4 m o n s t e r s slechts een microscopisch
onderzoek werd verricht.
23 m o n s t e r s bestonden uit gemalen gedroogde a a r d a p p e l e n , van
welke 1 m o n s t e r vooraf een verhittingsproces h a d o n d e r g a a n , tengevolge waarvan het zetmeel verstijfseld was. D r i e dezer m o n s t e r s bevatten gemalen schelpen en z a n d ; in 1 m o n s t e r werd wat schimmel
en in 1 m o n s t e r wat vliegasch aangetroffen ;
i) Hieronder z(jn begrepen 307 monsters, genomen door den dienst ter opsporing van vervalschingen.
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12 monsters, van welke 1 monster wat eiwithoudende brokjes bevatte, bestonden uit gedroogde aardappelvezels;
10 monsters bestonden uit aardappelvlokkeu;
5 monsters bestonden uit gemalen gedroogde aardappelschillen; in
1 dezer monsters werden veel gemalen schelpen en zand aangetroffen;
1 monster bevatte afvallen van peren, appelen, groenten en beenderen
en veel zand en 1 monster bevatte wat groenteafval en vrij veel zand;
4 monsters bestonden uit gedroogde aardappelschijven ;
3 monsters bestonden uit aardappelmeel;
2 monsters bestonden uit gedroogde aardappelsnijdsels;
1 monster bestond uit gedroogde aardappelbrokjes;
1 monster bestond uit gedeeltelijk verkoolde, gemalen aardappelen,
welke wat vliegasch bevatten en
1 monster bestond uit gedroogd aardappeleiwit, hetwelk gedenatureerd zetmeel bevatte.
In 21 van de monsters, welke uit gemalen gedroogde aardappelen
bestonden, werden onderstaande gehalten gevonden:
Eiwitachtige
stoffen

Verteerbare
eiwitachtige
Stoffen

Vetachtige
stoffen

Zetmeel

%

%

%

%

8,2
7,8
8,2
10,2
9,9
5,9
7,2
6,8
7,7
—
8,8
—
—

7,7
7,3
7,5
9,9
8,2
5,7
6,4
6,3
7,6
—
—
—
—

0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
—
—
—
—

7,9
7,6
7,1
8,5
3,6
6,8
8,1

—

0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
—
0,3

—
—
—
—

In verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen

Vocht

Aschbestanddeelen

%

%

%

%

%

52,9
54,4
54,9
61,6
56,4
63,3
61,8
57,7
61,0
—
51,9
—
—

3,5
3,2
3,2
2,4
4,2
2,5
2,6
2,7
2,4
—
—
—
3,7

11,3
11,4
11,8
11,9
11,3
13,7
12,5
11,3
13,8
10,5
—
12,5
—

7,8
7,5
7,1
3,9
8,8
4.8
6,0
11,9
4,0
—
7,1
5,3
7,5

3,0
3,0
2,6
0,1
4,2
0,1
1,6
7,7
0,5
—
—
—
2,8
8,0

68,8
69,8
69,3
71,3
65,4
73,2
71,4
67,0
71,9
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

2,7
2,8
3,4
2,7
3,0
—
4,2

10,4
5,9
12,3
14,3
13,0
9,5
8,3

4,3
4,4
8,0
4,3
38,5
20,3
5,5

Ruwe
celstof

—
—
—
10,9
6,7

Zetmeelachtige
stoffen

74,3
79,0
68,9
69,9
41,7
—
73,6
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In 1 monster werden de »ehalten aan koolzure kalk, aan aschbestanddeelen en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen bepaald, welke gehalten bedroegen respectievelijk: 12,5 %,
37,5 % en 18,4 %.
De monsters gedroogde aardappelvezels hadden de volgende gehalten :
In verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen

Eiwitachtige
stoffen

Verteerbare
eiwitachtige
stoffen

Vetachtige
stoffen

Zetmeel

Kuwe
celstof

Vocht

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5,9
6,9
5,6
7,9
5,4
5,1
8,5

4,8
5,6

0,2
• 0,4
0,2
0,3

51,2
48,0
54,1
54,5
50,5
52,6
25,4

14,7
18,8
13,5
12,5
12,7
11,7
29,7
18,9
17,6
15,5

12,8
11,8
11,6
11,3
14,3
14,8

1,8
1,3
1,8
2,1
1,7
1,8

0,8
0,3

64,6
60,0

—

—
—

—
—
—
—
—
—

1,4
2,3

10,9
0,5

—
—
—
—
—
.__
—
—

—
6,7
8,4

—
_
—
—
—

—
51,3

—

12,5
11,2
13,5

Aschbestanddeelen

Zetmeelachtige
stoffen

—
—
—
—
—
—
—
60,3 ')

Twee monsters, welke uit gedroogde aardappelvezels bestonden,
werden alleen microscopisch onderzocht.
I n 10 van de monsters, welke uit aardappelvlokken bestonden, werden onderstaande gehalten gevonden :
1
Eiwitachtige
stoffen

%
7,1
8,6
5.3
8,7
6,7

—
—
8,0
7,0

i

Verteerbare
eiwitachtige
stoffen

Vetachtige
stoffen

0/

%

Totaal koolhydraten, gelijkwaardig met
on berekend
als zetmeel

Ruwe
celstof

Vocht

Aschbestanddeelen

Zetmeelachtige
stoffen

%

%

%

%

%

3,3
2,3
2,8

13,1
10,6

3,5
4,0

72,4
74,3

—

—

—

—

11,4

4,0

73,11)

—

13,4
11,7
10,7
6,3
12,1

—

—
—
—

6,5
8,0

0,3
0,2

58,9
65,3

—
—

—

—
—

—
—
—
—
_

—
—

2,7

0,3

—
—

—

63,7

—
2,8
2,6

4,3
4,1

~~

!) In dit gehalte aan zetmeelachtige stoffen is begrepen het gehalte aan vetachtige stoffen.

78,5

—
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Een monster werd uitsluitend microscopisch onderzocht.
Van de 5 monsters, welke uit gemalen gedroogde aardappelschillen
bleken te bestaan, werd 1 monster alleen microscopisch onderzocht.
In 2 monsters werden bepaald de gehalten aan eiwitachtige stoffen,
verteerbare eiwitachtige stoffen, vetachtige stoffen en vocht, welke
gehalten bedroegen respectievelijk 11,2 % en 9,5 %, 8,4 % en 7,9 %,
1,5 % en 1,2 % en 7,0 % en 9,5 %.
Het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
van 3 monsters was: 2,9 %, 4,G % en 7,5 % en dat aan aschbestanddeelen van 2 monsters 8,2 % en 16,6 %. In 1 monster werden bepaald
de gehalten aan zetmeel en aan ruwe celstof; gevonden werd respectievelijk 31,9 % en 9,8 %.
In 4 monsters, bestaande uit gedroogde aardappelschijven, waren
de gevonden gehalten: 6,7 %, 6,9 %, 8,3 % en 8,9 % eiwitachtige
stoffen, 0,5 %, 0,4 %, 0,5 % en 0,4 % vetachtige stoffen, 11,5 %,
10,0 %, 8,6 % en 10,5 % vocht, 2,6 %, 3,9 %, 4,4 % en 3,8 %
aschbestanddeelen, 1,8 %, 2,2 %, 2,9 % en 3,1 % ruwe celstof en
76,9 %, 76,6 %, 75,3 % en 73,3 % zetmeelachtige stoffen.
Uit aardappelmeel bestonden 3 monsters, bevattende 16,0 %, 16,1 %
en 17,0 % vocht en 0,3 %, 0,3 % en 0,2 % aschbestanddeelen.
Twee monsters bestonden uit gedroogde aardappelsnijdsels. De gevonden gehalten waren: 7,3 % en 7,9 % eiwitachtige stoffen; 0,4 %
en 0,3 % vetachtige stoffen; 5,9 % en 11,0 % vocht; 3,9 % en 4,6 %
aschbestanddeelen; 3,6 % en 3,0 % ruwe celstof en 78,9 % en 73,2 %
zetmeelachtige stoffen.
Het monster, hetwelk uit gedroogde aardappelbrokjes bestond, had
een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 7,8 %, aan vetachtige stoffen
van 0,4 %, aan vocht van 8,2 %, aan aschbestanddeelen van 5,9 %,
aan ruwe celstof van 2,8 % en aan zetmeelachtige stoffen van 74,9 %.
Een monster bestond uit gedeeltelijk verkoolde, gemalen aardappelen en bevatte 8,2 % eiwitachtige stoffen, 0,3 % vetachtige stoffen,
8,0 % vocht, 8,5 % aschbestanddeelen, 12,9 % ruwe celstof (kooldeeltjes inbegrepen), 2,8 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 52,9 % zetmeel.
In een monster, bestaande uit gedroogd aardappeleiwit, waren de
gehalten aan eiwitachtige stoffen 56,4 %, aan verteerbare eiwitachtige
stoffen 54,0 %, aan werkelijk eiwit 50,7 %, aan verteerbaar werkelijk
eiwit 48,3 %, aan vetachtige stoffen 0,4 %, aan vocht 10,2 %, aan
aschbestanddeelen 7,5 % en aan ruwe celstof 0,4 %.
Van de 10 monsters, welke alleen chemisch werden onderzocht, bedroegen de gehalten in :

•
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2 monsters „aardappelpulp'

1,1 % en 0,6 % eiwitachtige stoffen, sporen vetachtige stoffen, 86,5
% en 92,5 % vocht, 0,2 % en
0,2 % aschbestanddeelen, 6,4 % en
3,0 % zetmeel, 2,8 % en 1,7 %
ruwe celstof en 9,4 % en 5,0 %
zetmeelachtige stoffen.

1 monster „aardappelschillen"

76,6 % vocht.

1 monster
pels"

„geperste kleiaardap-

1 monster „gestoomde
aardappelen"

I-M,5 % zetmeel eu 51,6 % droge
stof.
gekuilde
2,9 % eiwitachtige stoffen, 0,1 %
vetachtige stoffen, 14,1 % koolhydraten, gelijkwaardig met en berekend als zetmeel en 28,6 % droge
stof.

1 monster „afgewerkte vezels".

1,6 % eiwitachtige stoffen, 4,4 %
ruwe celstof, 0,3 % aschbestanddeelen en 87,9 % vocht.

1 monster „aardappelgries"

7.5 % eiwitachtige stoffen, 64,3 %
zetmeel, 2,4 % celstof, 4,3 % aschbestanddeelen en 8,1 % vocht.

1 monster „aardappelwalsmeel'

5.6 % eiwitachtige stoffen, 65,7 %
koolhydraten, gelijkwaardig met en
berekend als zetmeel, 1,7 % ruwe
celstof, 4,3 % aschbestanddeelen en
9,1 % vocht.

1 monster „niet genoemd", doch
naar het uiterlijk te oordeelen,
bestaande uit een aardappelproduct
monster ,,aardappelafval' '

60,3 % eiwitachtige stoffen, 55,6 %
verteerbare eiwitachtige stoffen.
werd op solanine onderzocht, welke
stof echter niet aanwezig was.

Boekweitproducten.
Ontvangen en onderzocht werden 4 monsters,
van welke in 2 monsters uitsluitend de microscopische zuiverheid werd
nagegaan.
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Van de 3 als ,,boekweitvoermeel" ingezonden monsters, werd 1 monster als niet frisch en gezond aangemerkt, daar liet levende mijten bevatte. 13e beide andere monsters bestonden uit boekweitvoermeel; in
1 van deze monsters vond een chemisch onderzoek plaats, met onderstaand resultaat :
Eiwitachtige stoffen
19,4 %
Vetachtige stoffen
4,5 %
Ruwe celstof
28,9 %
Vocht
10,7 %
Aschbestanddeelen
3,6 %
Zetnieelachtige stoffen
32,9 %
Het als ,,boekweitengrofnieel" ontvangen monster bestond uit boekweitgrofmeel en bevatte onderstaande gehalten :
Eiwitachtige stoffen
31,8 %
A'erteerbare eiwitachtige stoffen
29,0 %
Vetachtige stoffen
8,2 %
Ruwe celstof
4,7 %
Vocht
13,3 %
Aschbestanddeelen
4,6 %
Zetnieelachtige stoffen
37,4 %
Het dopgehalte van dit monster bedroeg ca. 5 %.
Bostel, gedroogde en natte. Onder de benamingen ,,ingekuilde bierbostel", ,,natte bostel" en „gedroogde bostel" werden 0 monsters ontvangen en onderzocht.
De 3 monsters „ingekuilde bierbostel"
stelling :
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen . . .
Werkelijk eiwit
Verteerbaar werkelijk eiwit
Vetachtige stoffen . .
Vocht
Vrij en gebonden azijnzuur
. . . .
Vrij en gebonden boterzuur . . . .
Vrij en gebonden nielkzuur
. . . .
pH

hadden de volgende samen7,6 %, 8,8 % en 8,7 %
6,4 %, 7,5 % en 7,4 %
7,2 %, 8,2 % en 7,8 %
6,0 %, 6,9 % en 6,5 %
2,9 % 3,2 % en 3,0 %
71,2 %, 70,2 % en 72,8 %
0,1 %, 0,1 % en 0,8 %
0,1 %, gering' en 1,6 %
0,5 %, 1,3 % en 0,1 %
5,1,
3,9
en 4,45
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In de 2 monsters ,,natte bostel" werden onderstaande gehalten gevonden :
Eiwitachtige stoffen
3,6 % en 4,0 %
Vetachtige stoffen
1,7/i
1,7 % en 1,8 %
Euwe celstof
3,6 % en 4,1 %
Vocht
82,4 % en 81,5 %
Aschbestanddeelen
0,8 % en 0,8 %
Het monster „gedroogde bostel" bevatte:
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

20,7 %
17,4 %
9,5 %
17,8 %
7,7 %
4,3 %
40,0 %

Brood-meel. Ontvangen en onderzocht werden 106 monsters, van
welke 53 monsters uitsluitend microscopisch werden onderzocht, terwijl
van 1 monster alleen de chemische samenstelling werd nagegaan.
64 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten;
37 monsters gaven geen aanleiding tot opmerkingen;
1 monster bestond uit gemalen brood, gebakken van tarwevoerbloem,
rijstvoedermeel, een dierlijk product en wat krijt en fosforzure voederkalk;
1 monster bestond uit gemalen brood, gebakken van tarwebloem
en dierlijke producten;
1 monster bestond uit gemalen beschuit en bevatte wat schimmel en
1 monster bestond uit gemalen brood, gebakken van tarwebloem, een
dierlijk product, een product afkomstig van aardappelen, rijstvoedermeel,
krabbenmeel en zeesterrenmeel.
Het vochtgehalte werd bepaald in 44 monsters en bedroeg :
leden
• bij 1 monster;
minder dan 16 %, doch niet beneden
15 %15 % .
• • ,, 2 monsters
14 % .
15 %. ,,
,,
13 % • ,, 10
14%, „
„
71
12 % .
• ,, 18
1 3 % , ,,
,,
• ,, 8
H % •
J
12%, „
„
10 % .
• ,, 3
11%, „
.,
9% .
• ,, 1 monster ;
1 0 % , ,,
,,
7
%
.
• ,, 1
9%, „
„
??

?

?*

?7
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Gacaokoek en -meel. Onder verschillende benamingen werden 40
monsters ontvangen, van welke 39 werden onderzocht. Van deze
monsters werden er 9 alleen microscopisch onderzocht, terwijl in 14
monsters uitsluitend een chemisch onderzoek werd verricht.
14 monsters bestonden uit cacaomeel, hetwelk wat cacaodoppen
bevatte. I n 2 dezer monsters werden tamelijk veel en 4 % cacaodoppen
gevonden. Van 1 monster waren de geur en de smaak afwijkend aromatisch en prikkelend, hetgeen vermoedelijk veroorzaakt werd door nog
aanwezige sporen van het gebruikte extractiemiddel;
3 monsters bestonden uit koekjes van cacaomeel;
2 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van schimmel en levende mijten;
2 monsters bestonden uit gemalen cacaodoppen, van welke 1 monster
wat schimmel bevatte;
1 monster bestond uit cacaoafval, hetwelk veel calciumcarbonaat
bevatte; als veevoeder werd dit product niet bruikbaar geacht;
1 monster bestond uit chocolademeelafval van bonbons en cacaomeel;
1 monster bestond uit afval van chocolade en bonbons en verder
cacaodoppen; in dit monster werd wat schimmel aangetroffen;
1 monster bestond uit cacaovoermeel, lijnzaadkaf en melasse.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 8 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
21,8 %
als hoogste waarde
23,0 %
als gemiddelde waarde
22,3 %
In 1 monster „chocolademeelafval van bonbons en cacaomeel" en
in 1 monster „cacaomeel, hetwelk een bewerking had ondergaan",
bedroegen de gehalten aan eitwitachtige stoffen respectievelijk 12,6 %
en 17,2 %.
Voor het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen, bepaald in
8 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

11,4 %
13,5 %
12,6 %

Het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen in vorengenoemd
>nst< „chocolademeelafval van bonbons en cacaomeel" bedroeg
monster
6,8%.
4
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Voor liet gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 9 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
7,6 %
als hoogste waarde
11,7 %
als gemiddelde waarde
9,3 %
In 8 monsters, welke bestonden uit cacaomeel, hetwelk cacaodoppen
bevatte, liepen de gehalten aan vetachtige stoffen uiteen van 0,4 %
tot 1,0 %.
Voor het gehalte aan ruwe celstof, bepaald in 8 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
8,5 %
als hoogste waarde
10,4 %
als gemiddelde waarde
9,0 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 11 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
3,4 %
als hoogste waarde
10,3 %
als gemiddelde waarde
7,1 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 8 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
6,8 %
als hoogste waarde
7,7 %
als gemiddelde waarde
7,0 %
Van 1 monster, bestaande uit cacaoafval, hetwelk veel calciumcarbonaat bevatte, bedroeg het gehalte aan aschbestanddeelen 43,8 %.
Voor het gehalte aan theobromine, bepaald in 18 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
0,2 %
als hoogste waarde
1,9 %
als gemiddelde waarde
0,5 %
Het gehalte aan suiker, in 1 monster bepaald, was 3,2 %.
Gocoskoek en -meel. Ontvangen werden 111 monsters, van welke
109 monsters werden onderzocht.
In 90 monsters werd uitsluitend een onderzoek ingesteld naar de
aanwezigheid van ricinus, welke giftige stof in 63 monsters werd aangetroffen. In 1 monster werd alleen een chemisch onderzoek verricht.
Van de overige gaven 14 monsters geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen; werden
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3 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt wegens aanwezigheid van schimmel (2 dezer monsters werden als „afval cocosmeel"
ingezonden en bestonden uit cocosmeel, van hetwelk de gehalten aan
vocht en aan aschbestanddeelen hooger waren dan in den codex voedermiddelen is toegestaan; bovendien was de geur dezer monsters ranzig)
en bevatte
1 monster gemalen schelpen en had een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk de in den codex voedermiddelen vastgestelde grens
overschreed.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 10 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
. 18,4 %
als hoogste waarde
20,2 %
als gemiddelde waarde
19,5 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 14 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
8,9 %
als hoogste waarde
16,0 %
als gemiddelde waarde
12,1 %
Het gehalte aan vetachtige stoffen van 4 monsters was: 4,4 %,
6,1 %, 6,5 % en 8,9 % en dat aan aschbestanddeelen van 2 monsters:
6,1 % en 13,7 %.
Van 1 monster werd het gehalte aan koolzure kalk bepaald; gevonden werd 9,1 %.
Drie, onder de benaming „copra" ingezonden monsters, hadden
onderstaande gehalten :
Eiwitachtige stoffen
7,4 %, 7,4 % en 8,1 %
Vetachtige stoffen
59,9 .%, 60,7 % en 58,7 %
Vocht
7,7 % 6,9 % en 5,4 %
Aschbestanddeelen
2,2 %, 2,0 % en 2,6 %
Twee monsters „gemalen copra" bevatten 7,6 % en 9,5 % eiwitachtige stoffen, 64,8 % en 61,8 % vetachtige stoffen, 4,1 % en 5,0 %
vocht en 2,0 % en 2,3 % aschbestanddeelen.
Erwtenmeel ; zie bij paardenboonenmeel.
Gerstemeel, gerstepelmeel en andere gerstproducten.
Ontvangen
werden 71 monsters, van welke 70 monsters werden onderzocht.
Onder de codexbenamingen „gerstemeel" en „gerstepelmeel" werden
39 monsters ontvangen, van welke 6 monsters uit gerstevoermeel bleken
te bestaan.
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Hiervan werd 1 monster niet onderzocht, terwijl in 4 monsters uitsluitend een chemisch onderzoek werd verricht.
Gerstemeel. 12 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen;
2 monsters hadden een vochtgehalte, hetwelk boven de in den codex
vastgestelde grens was gelegen;
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van levende mijten en schimmel;
1 monster bestond uit beschadigd gerstemeel, van hetwelk de geur
zuur was;
1 monster bevatte wat havermeel en
1 monster bestond uit fijne gerstdoppen, fijne haverdoppen en weinig
gemalen onkruidzaden. Bovendien bevatte het monster levende mijten,
doch niet in die mate, dat de zuiverheid onvoldoende geacht werd.

:r

Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 8 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
' 9,5 %
als hoogste waarde
16,4 %
als gemiddelde waarde
12,8 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 20 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
10,5 %
als hoogste waarde
15,2 %
als gemiddelde waarde
12,3 o/
/o
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 14 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
1,8 %
als hoogste waarde
4,6 %
als gemiddelde waarde
2,6 %
I n 1 monster bedroeg het gehalte aan vetachtige stoffen 2,0 % en
aan ruwe celstof 5,0 %.
In het monster, hetwelk bestond uit fijne gerstdoppen, fijne haverdoppen en weinig gemalen onkruidzaden, bedroegen de gehalten aan
vocht en aan aschbestanddeelen respectievelijk 11,7 % en 9,3 %.
Gerstepehneel. Ontvangen en onderzocht werden 10 monsters.
7 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen,
terwijl in 3 monsters het gehalte aan aschbestanddeelen de in den
codex voedermiddelen gestelde grens overschreed. Een dezer monsters
bevatte meer gerstdoppen dan is toegestaan.
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Voor het gehalte aan eitwitachtige stoffen, bepaald in 5 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde

13,4 %
14,7 %

als gemiddelde waarde

14,1 °/, Ö

A^oor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 6 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde

3,4 %

als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

7,8 %
4,9 %

Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 10 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

9,3 %
13,2 %
11,6 %

In 2 monsters werden bepaald de gehalten aan vetachtige stoffen,
aan ruwe celstof en aan zetmeel; gevonden werd respectievelijk 3,6 %
en 4,9 %, 3,0 % en 4,8 % en 43,2 % en 37,0 %.
Gerstevoermeel.
Tot deze rubriek behooren 32 monsters, welke
onder deze benaming, alsmede 5, welke als gerstepelmeel en 1, hetwelk
als gerstemeel werd ingezonden. Van deze 38 monsters werden 18 uitsluitend microscopisch onderzocht.
20 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
18 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mijten en/of schimmel bevatten.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 12 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
9,0 %
als hoogste waarde
13,6 %
als gemiddelde waarde
11,9 %
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 10 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
2,1 %
als hoogste waarde
4,7 %
als gemiddelde waarde
4,0 %
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Voor het gehalte aan zetmeel, bepaald in 14 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde

-.

8,1 %

als hoogste waarde

31,6 %

als gemiddelde waarde

17,6 %

Voor het gehalte aan ruwe celstof, bepaald in 15 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde

10,6 %
23,9 %

als gemiddelde waarde

17,7 %

Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 19 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
:
10,0 %
als hoogste waarde
12,9 %
als gemiddelde waarde

11,5 %

Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 17 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde

4,8 %

als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

10,0 %
.

6,7 %

Gras, grasmeel en kuilgras. Onder verschillende benamingen werden
47 monsters ingezonden, van welke 46 monsters werden onderzocht. I n
16 monsters werd slechts de chemische samenstelling nagegaan, terwijl
van 1 monster alleen een microscopisch onderzoek werd verricht. Drie
dezer monsters behoorden tot de rubriek lucernemeel.
In totaal werden 27 monsters van deze rubriek microscopisch onderzocht. Daarbij bleek, dat
26 monsters bestonden uit gemalen, gedroogd gras. Drie dezer monsters bevatten zand; 1 monster wat schimmel en van 1 monster was de
geur zuurachtig;
1 monster bestond uit gemalen gedroogd ingekuild gras, hetwelk
zand bevatte.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 36 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
7,7 %
als hoogste waarde
20,7 %
als gemiddelde waarde
14,7 %
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Voor het gehalte aan ruwe celstof, bepaald in 29 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
16,2 %
als hoogste waarde
38,9 %
als gemiddelde waarde
23,3 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 32 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
5,6 %
als hoogste waarde
14,9 %
als gemiddelde waarde
10,6 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 18 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
2,7 %
als hoogste waarde
7,0 %
als gemiddelde waarde
5,1 %
In 1 monster bedroeg' het gehalte aan vetachtige stoffen 3,9 %.
Een monster nat gras bevatte 79,9 % vocht.
Het gehalte aan aschbestanddeelen van 6 monsters was 8,8 %, 9,6 %,
11,1 % 11,5 %, 11,8 % en 11,9%.
Van 4 monsters ,,gras", in welke geen microscopisch onderzoek werd
verricht, doch te oordeelen naar de gevonden gehalten, bestaande uit
kuilgras, gaven 2 monsters onderstaande gehalten :
Eiwitachtige stoffen
2,5 % en 2,8 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
2,0 % en 2,2 %
Werkelijk eiwit
1,8 % en 2,1 %
Verteerbaar werkelijk eiwit
1,3 % en 1,5 %
Vetachtige stoffen
0,5 % en 0,7 %
Vocht
87,0 % en 84,2 %
Aschbestanddeelen
1,6 % en 1,7 %
Euwe celstof
3,6 % en 4,0 %
Zetmeelachtige stoffen
4,8 % en 6,6 %
pH . .
6,7
en 5,85
terwijl in de 2 andere monsters de volgende resultaten gevonden
werden :
Eiwitachtige stoffen
1,7 % en 2,8 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
~ 0,6 % en 2,3 %
Vocht
85,4 % en 84,5 %
Vrij en gebonden azijnzuur
0,6 % en 0,7 %
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Vrij en gebonden boterzuur
Vrij en gebonden melkzuur
pH

0,9 % en 0,9 %
0,3 % en 0,4 %
4,9
en 5,1

Grondnotenkoek en -meel. Ontvangen en onderzocht werden 9
monsters. In 2 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek
verricht, terwijl van 1 monster alleen de microscopische zuiverheid
werd nagegaan. Van de microscopisch onderzochte monsters gaven
4 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen; werd
1 monster als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het schimmel
bevatte; bestond
1 monster uit door brand beschadigde grondnoten, sojaboonen, raapzaad en copra en bevatte veel zand; en bestond
1 monster uit afvallen, o.m. van grondnotenmeel, verder van lijnmeel, geplet lijnzaad, onkruidzaden en palmpittenmeel.
Voor het gehalte aan eitwitachtige stoffen, bepaald in 4 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
46,2 %
als hoogste waarde
53,1 %
als gemiddelde waarde
49,2 %
Van 3 monsters, van welke in 2 monsters een microscopisch onderzoek plaats vond en welke uit beschadigde grondnoten bestonden, en
van 1 monster, hetwelk uit afvallen bestond, waren de gehalten aan
eiwitachtige stoffen 24,3 %, 38,9 %, 39,7 % en 39,9 %. Het gehalte
aan vetachtige stoffen, in 2 dezer monsters bepaald, bedroeg 23,2 %
en 24,4 %.
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 6 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,2 %
als hoogste waarde
12,2 %
als gemiddelde waarde
9,4 %
Het gehalte aan aschbestanddeelen van een drietal monsters was :
5,0 %, 5,0 % en 8,7 % en dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen van 1 monster 19,7 %.
Twee monsters bevatten 6,2 % en 6,8 % vetachtige stoffen en
1 monster had een gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen van
16,2 %.
Havermeel en andere haverproducten. Ontvangen en onderzocht
werden 79 monsters, van welke in 6 monsters uitsluitend de microscopische zuiverheid werd nagegaan.
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Havermeel.
Onder deze codexbenaming werden 15 monsters ontvangen. Tot deze rubriek behooren bovendien 1 monster „gemalen
haver" en „gemalen lichte haver". A7an deze 17 monsters gaven:
9 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen; bevatte
1 monster wat roggemeel en maïsmeel; had
1 monster een onfrissche geur; bevatte
1 monster wat onkruidzaden en roggemeel; bestond
1 monster uit gemalen haverdoppen en bevatte weinig brokjes haver
en verder gemalen onkruidzaden; bovendien wat schimmel en zand; had
1 monster een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk de in den
codex voedermiddelen gestelde grens overschreed; bevatte
1 monster wat roggemeel en schimmel; bestond
1 monster uit havermeel, haverdopmeel, verder gemalen onkruidzaden, graankaf en weinig gerstemeel, maïsmeel, rijstvoedermeel en
erwtenmeel en bevatte
1 monster meer vocht dan in den codex voedermiddelen is toegestaan.
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 17 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
9,5 %
als hoogste waarde
16,2 %
als gemiddelde waarde
12,2 %
In 4 monsters werd het gehalte aan aschbestanddeelen bepaald, hetwelk bedroeg 3,3 %, 4,5 %, 7,3 % en 9,4 %.
De laatste 2 gehalten hebben betrekking op resp. havermeel, hetwelk
haverdopmeel, gemalen onkruidzaden, graankaf, weinig gerstemeel,
maïsmeel, rijstvoedermeel en erwtenmeel bevatte en op een monster
in hetwelk gemalen schelpen werden aangetroffen.
Het gehalte aan ruwe celstof van 2 monsters was 13,9 % en 14,2 %
en dat aan zetmeel van 1 monster 29,7 %
In 1 monster werd een gehalte aan koolzure kalk gevonden van
7,7 %.
Havermoutafvalmecl.
Onder deze benaming werden 20 monsters
ingezonden, welke alle werden onderzocht. Daarbij bleek, dat 2 monsters
uit haverdopmeel bestonden (zie onder haverdopmeel). Tot deze rubriek
behoorden verder 4 als „havervoermeel" en 1 als „haverdopmeel" ingezonden monsters.
17 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
4 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mijten bevatten;
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1 monster bevatte wat levende mijten, doch niet in die mate, dat
de zuiverheid onvoldoende moest worden verklaard en
I monster had een vochtgehalte, hetwelk hooger was dan voor dit
product is toegestaan.
Voor het gehalte aan zetmeel, bepaald in 23 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
4,9 %
als hoogste waarde . . .
13,4 %
als gemiddelde waarde
8,3 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 23 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,5 %
als hoogste waarde
13,7 %
als gemiddelde waarde
9,7 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 14 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
3,6 %
als hoogste waarde
8,4 %
als gemiddelde waarde
5,2 %
In 1 monster werden de gehalten aan eitwitachtige stoffen, vetachtige stoffen en aan ruwe celstof bepaald, welke gehalten bedroegen
respectievelijk 5,0 %. 2,7 % en 31,8 %.
Onder de buiten gebruik gestelde benaming ,,havervoermeel" werden
nog 16 monsters ingezonden, welke alle werden onderzocht. Hiervan
bestonden :
I I monsters uit haverdopmeel, van welke 3 monsters als niet frisch
en gezond werden aangemerkt, daar zij levende mijten bevatten (zie
onder „haverdopmeel");
4 monsters uit havermoutafval ; 2 dezer monsters waren van onvoldoende zuiverheid (zie onder havermoutafvalmeel) ;
1 monster bestond vermoedelijk uit gemalen lichte haver (zie
aldaar).
Voerhavermout. Ontvangen en onderzocht werden 15 monsters, van
welke 12 monsters alleen microscopisch werden onderzocht.
10 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van levende mijten en/of schimmel ;
4 monsters bevatten wat haverdoppen ; 1 van deze bevatte bovendien enkele levende mijten; en
1 monster bevatte geplette tarwe en haverdoppen.
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In 2 monsters werd het vochtgehalte bepaald; gevonden werd 11,1 %
en 12,6 %, terwijl het gehalte aan eiwitachtige stoffen van 1 monster
14,5 % bedroeg.
Haverdopmeel. Onder de benaming „haverdopmeel" werden 2 monsters ontvangen, van welke 1 monster uit havermoutafvalmeel bleek te
bestaan. In het andere monster werd alleen een chemisch onderzoek
verricht. Tot deze rubriek behooren echter nog 11 monsters, welke als
„havervoermeel" en 2 monsters, welke als ,,havermoutafvalmeel" waren
ingezonden.
9 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
4 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van levende mijten.
Voor het gehalte aan zetmeel, bepaald in 13 monsters, werd
vonden :
• „ • .
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

ge. •
gering
4,9 %
2,1 %

Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 13 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,2 %
als hoogste waarde
12,0 %
als gemiddelde waarde
10,3 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 10 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
5,7 %
als hoogste waarde
.'
17,6 %
als gemiddelde waarde
7,7 %
Het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
van 1 monster was 12,4 %, terwijl dat aan ruwe celstof, in 1 monster
bepaald, 34,6 % bedroeg.
Gemalen lichte haver. Van de 2 als „gemalen lichte haver" ingezonden monsters, bestond 1 monster uit havermeel (zie aldaar) en
het andere werd als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het veel
levende mijten bevatte; dit monster bestond uit afval van haver, nl.
haverdoppen, gemalen onkruidzaden, havermeel, verder roggemeel,
gerstemeel en zand. Een als ,,havervoermeel" ingezonden monster
bestond vermoedelijk uit gemalen lichte haver.
In het monster, hetwelk uit afvallen bestond, bedroeg het gehalte
aan vocht 12,0 % en dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 5,7 %. Het monster, bestaande vermoedelijk uit gemalen
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lichte haver, had een vochtgehalte van 10,3 %, een gehalte aan aschbestanddeelen van 4,1 %, aan zetmeel van 27,3 % en aan ruwe celstof
van 16,9 %.
Havermout. Van de vier onderzochte monsters, welke alleen microscopisch werden onderzocht, werden 3 monsters als niet frisch en
gezond
aangemerkt, daar zij levende mijten bevatten, terwijl het andere
b
monster wat haverdoppen en wat levende mijten bevatte.
Haverpuntmeel.
Onder deze benaming werd 1 monster ten onderzoek ontvangen, van hetwelk alleen het gehalte aan ruwe celstof
bepaald werd; gevonden werd 29,6 %.
Gemalen haverschoons el. Het onder dezen naam ingezonden monster bestond uit havermeel en z.g. baardmeel, nl. haren van haver.
Fijngemalen haverhaksel. Wegens aanwezigheid van veel levende
mijten en schimmel werd het monster ,,fijngemalen haverhaksel" als
niet frisch en gezond aangemerkt.
Het monster bestond uit graankaf, hetwelk veel zand en wat onkruidzaden bevatte. Dit product werd niet geschikt geacht als veevoeder.
De gevonden gehalten waren :
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Kuwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . .
Zetmeelachtige stoffen

10,6 %
2,2 %
21,1 %
11,9 %
19,3 %
14,9 %
34,9 %

Een monster „uitgezochte schoone dop van inlandsche haver" was
voor eigen oriënteering bestemd.
Katoenzaadkoek, -meel en -schilfers. Ontvangen en onderzocht
werden 11 monsters, van welke in 1 monster uitsluitend de chemische
samenstelling werd nagegaan. Van de overige gaven
7 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen; had
1 monster een vochtgehalte, boven de in den codex voedermiddelen
gestelde grens gelegen; bevatte
1 monster veel katoenzaadharen en bestond
1 monster uit katoenzaadschilfers, welke 59 % zaadschillen bevatten.
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Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 7 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
32,2 %
als hoogste waarde
42,8 %
als gemiddelde waarde
38,5 %
Van 2 monsters katoenzaadschilfers, welke respectievelijk veel
katoenzaadharen en 59 % zaadschillen bevatten, bedroeg het gehalte
aan eiwitachtige stoffen slechts 22,3 % en 23,6 %.
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 4 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
6,9 %
als hoogste waarde
9,1 %
als gemiddelde waarde
8,2 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 9 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
8,8 %
als hoogste waarde
11,1 %
als gemiddelde waarde
9,6 %
In 2 monsters werd het gehalte aan aschbestanddeelen bepaald,
hetwelk bedroeg 6,6 % en 6,9 %; het gehalte aan ruwe celstof van
1 monster was 10,1 %.
Koolzaadkoek en -meel. Van dit product werd slechts één monster
ontvangen, in hetwelk uitsluitend een chemisch onderzoek werd verricht. Het gevonden gehalte aan vetachtige stoffen was 7,0 %.
Lucernemeel, klavermeel e.d. Ontvangen werden 89 monsters, van
welke 88 monsters werden onderzocht.
Drie monsters werden alleen chemisch onderzocht.
83 monsters bestonden uit lucernemeel, van welke 23 monsters zand
of veel zand, 1 monster wat schimmel en 1 monster, naast zeer veel
zand, wat schimmel bevatte;
1 monster bestond uit meel van een klaversoort en bevatte zand en
1 monster bestond uit zeer fijn gemalen klaversoorten.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 87 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
7,8 %
als hoogste waarde
22,5 %
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Voor het gehalte aan ruwe celstof, bepaald in 82 monsters, werd
gevonden
:
b
als laagste waarde
18,5 %
als hoogste waarde
43,4 %
A7oor het gehalte aan vocht, bepaald in 85 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,7 %
als hoogste waarde
16,8 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 82 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,2 %
als hoogste waarde
23,0 %
In 2 monsters werd het gehalte aan aschbestauddeelen bepaald,
hetwelk bedroeg 15,7 % en 20,2 %, terwijl in 1 monster een gehalte aan
Carotine, in de droge stof, gevonden werd van 14 mgr. per 1000 gr.
Lijnkoek, -meel en lijnzaadscliilfers.
Ontvangen en onderzocht
werden 19 monsters, van welke 4 monsters alleen microscopisch werden
onderzocht, terwijl in 1 monster uitsluitend een chemisch onderzoek
werd verricht.
9 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
2 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van levende mijten;
2 monsters bestonden uit lijnzaadschilfers, van welke bij 1 monster
het gehalte aan van lijnzaad afkomstig materiaal lager was dan de
codex voorschrijft ;
1 monster had een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk boven de
in den codex voedermiddelen gestelde grens is gelegen;
1 monster bestond uit door brand beschadigde lijnkoek;
1 monster bestond uit lijnmeel, hetwelk wat maïsmeel, palmpittenmeel, cocosmeel, roggemeel en sojameel bevatte; bovendien bevatte dit
monster enkele mijten en was het gehalte aan van lijnzaad afkomstig
materiaal lager dan de codex voorschrijft;
1 monster bestond uit door brand beschadigde lijnkoek en
1 monster bestond uit lijnmeel, hetwelk wat maïs-, tarwe-, haveren roggemeel bevatte.
Het gehalte aan eiwitachtige stoffen werd in 10 monsters bepaald;
gevonden werd :
als laagste waarde
28,6 %
als hoogste waarde
. 34,3 %
als gemiddelde waarde
31,5 %
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Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 14 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

7,7%
13,0 %
10,7 %

In 5 monsters werd het .gehalte aan vetachtige stoffen bepaald;
gevonden werd: 6,1 %, 7,7 %, 7,8 %, 7,8 % en 9,1 %, terwijl het
gehalte aan aschbestanddeelen in 1 monster 6,0 % was.
In het monster, hetwelk uit door brand beschadigde lijnkoek bestond,
bedroeg het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen 17,8 %, naast
een gehalte aan eitwitachtige stoffen van 28,6 %.
De gehalten aan van lijnzaad afkomstig materiaal waren :
99 %—97 %

bij 8 monsters

96 %—95 %
94 %—93 %
9-2 %—91 %
90 %—89 %

„ 5
„ 2
, , 1 monster
„ 1

Maisglutenvoer en maisglutenmeel. Ontvangen en onderzocht
werden 44 monsters, van welke 2 monsters alleen chemisch werden
onderzocht, terwijl in 1 monster slechts de microscopische zuiverheid
werd nagegaan.
26 monsters gaveii geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
11 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van schimmel en/of bacteriën en mijten;
3 monsters bestonden niet uit maïsglutenmeel, doch uit maisglutenvoer;
1 monster had een gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen, hooger dan in den codex voedermiddelen is toegestaan; bovendien bevatte dit monster wat verkoolde deeltjes;
1 monster bevatte vrij veel schimmel. In een normalen tijd zou dit
product van onvoldoende zuiverheid verklaard zijn, doch met het oog
op de omstandigheden, werd geadviseerd te probeeren het met kleine
hoeveelheden aan het vee te verstrekken.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 28 monsters
maisglutenvoer, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

18,7 %
34,7 %
27,8 %
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In 4 monsters maïsglutenmeel met glucose was het gehalte aan eiwitachtige stoffen 18,5 %, 20,2 %, 20,4 % en 20,9 %, terwijl dit gehalte
bedroeg' in 5 monsters maïsglutenmeel 33,6 %, 38,3 % 39,1 %, 39,2 %
en 39,4 %.
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 38 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

7,5 %
14,3 %
11,9 %

I n 1 monster maïsglutenvoer werd een gehalte aan vocht gevonden
van 35,5 %, terwijl in een extra gedroogd product slechts 3,3 % vocht
werd gevonden.
In 4 monsters werd het gehalte aan vetachtige stoffen bepaald;
gevonden werd in het monsters maïsglutenmeel met glucose 2,8 %, voor
2 monsters maïsglutenvoer 3,4 % en 5,1 % en voor het monster maïsglutenmeel 5,3 %.
Het gehalte aan aschbestanddeelen in 1 monster maïsglutenmeel met
glucose was 1,0 % en in 1 monster maïsglutenvoer 4,1 %.
Ben monster maïsglutenvoer bevatte 1,5 % in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen en in 1 monster maïsglutenmeel met
glucose werd een gehalte aan ruwe celstof en aan glucose na inversie
van de dextrine met zoutzuur gevonden van respectievelijk 1,4 % en
37,7%.
Maïskiemkoek en maïskiemmeel.
Van de onder deze benamingen
ingezonden 9 monsters behoorden er 3 niet tot deze rubriek; nl. 1 monster „maïsglutenvoer", 1 monster ,,maïsbloem" en 1 monster „maïskiemmeel met maïsglutenvoer". Ben als „maïsglutenvoer" ingezonden
monster bestond echter uit maïskiemmeel.
Van de 7 monsters maïskiemkoek en maïskiemmeel gaven
5 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
werden
2 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 6 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

16,3 %
24,7 %
19,9 %
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Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 7 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

9,2 %
11,2 %
10,2 %

Het gehalte aan vetachtige stoffen werd bepaald in 3 monsters en
bedroeg 11,0 %, 11,1 % en 13,4 % en dat aan in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen in 1 monster was 0,1 %.
Andere maïsproducten.
Ontvangen en onderzocht werden 21 tot
deze rubriek behoorende monsters.
I n 2 van deze werd uitsluitend de microscopische zuiverheid nagegaan.
Onder de codexbenaming „maïsmeel" werden 13 monsters ingezonden. Van deze gaven
9 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
werden
4 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 7 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
8,7 %
als hoogste waarde
11,3 %
als gemiddelde waarde
9,5 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 12 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
10,3 %
als hoogste waarde
13,7 %
als gemiddelde waarde
12,8 %
Voor het gehalte aan aschbestandeelen, bepaald in 8 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
1,1 %
als hoogste waarde
3,3 %
als gemiddelde waarde
] . . 2,0 %
Een als ,,gemalen maïskolven" ingezonden monster bestond uit
gemalen maïskolven, welke maïsmeel bevatten en had onderstaande
gehalten :
Eiwitachtige stoffen
6,9 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
6,2 %
Vetachtige stoffen
2,2 %
5
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Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen

17,2 %
11,7 %
2,7 %

Het monster „maïsafval" bestond uit maïsvoermeel, nl. deelen van
het meellichaam, maïskiemen, maïszemelen, maïsbliezen en maïskaf
en bevatte 11,8 % eiwitachtige stoffen en 40,5 % zetmeel.
Wegens aanwezigheid van schimmel werd het ontvangen monster
„gemalen maïs" als niet frisch en gezond aangemerkt. Het vochtgehalte
van dit monster was 20,6 %.
Onder de benaming ,,maïszetmeel" werd 1 monster ontvangen,
hetwelk inderdaad uit maïszetmeel bestond.
In 1 monster „maïsbliezen", hetwelk wat maïsmeel bevatte, werd
een volledige analyse verricht, waarbij onderstaande gehalten werdengevonden :
Eiwitachtige stoffen
7,8 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen .
5,9 %
Werkelijk eiwit
6,9 %
Verteerbaar werkelijk eiwit
5,0 %
Vetachtige stoffen
1,7 %
Euwe celstof
18,2 %
Vocht
13,2 %
Aschbestanddeelen
2,7 %
Het als ,,maïsglutenvoer" ingezonden monster, van hetwelk de
zuiverheid onvoldoende was wegens aanwezigheid van schimmel, bestond
uit maïsmeel, maïszemelen, gemalen maïskolven en wat beschadigd
maïsmeel, bevatte 10,8 % eiwitachtige stoffen en 12,8 % vocht.
Onder de benaming ,,maïskiemmeel" werden 2 monsters ingezonden, welke bestonden uit ,,maïsbloem" en ,,maïskiemmeel en verder
maïsglutenvoer". Het monster, hetwelk uit maïsbloem bestond, bevatte
0,3 % eiwitachtige stoffen, 0,8 % vetachtige stoffen, 0,3 % ruwe celstof, 12,6 % vocht, 0,1 % aschbestanddeelen en 85,9 % zetmeelachtige
stoffen.
In het monster, bestaande uit maïskiemmeel en verder maïsglutenvoer, was het gehalte aan vocht 9,9 %.
Melasse en melassevoeders. Onder verschillende benamingen werden
8 monsters ingezonden en onderzocht. I n 7 dezer monsters werd alleen
de chemische samenstelling nagegaan, terwijl het andere monster uitsluitend microscopisch werd onderzocht. Dit laatste monster, hetwelk
uit lijnzaadkaf met melasse bestond, werd als niet frisch en gezond
aangemerkt, daar het schimmel en mijten bevatte.
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In 3 monsters melasse werden de gehalten aan suiker en aan vocht
bepaald; gevonden werd resp. 49,0 %, 50,0 % en 52,6 % suiker en
20,6 %, 21,9 % en 20,1 % vocht.
I n 1 monster „versneden melasse" en in 1 monster „onversneden
melasse" bedroeg' het suikergehalte resp. 47,2 % en 50,5 %. 2 monsters
melasse werden alleen op vocht onderzocht, welk gehalte bedroeg 23,3 %
en 43,4 %.
Paardenboonenmeel, erwtenmeel en meel van andere leguminosen.
H e t aantal ontvangen en onderzochte monsters, welke tot deze rubriek
behoorden, bedroeg 31.
I n 9 ervan werd uitsluitend een microscopisch onderzoek verricht.
Paardenboonenmeel.
Van de 4 ontvangen en onderzochte monsters
was slechts 1 paardenboonenmeel genoemd; de 3 overige boonenmeel.
3 monsters hadden een gehalte aan vocht, hetwelk boven de in den
codex voedermiddelen gestelde grens was gelegen;
1 monster gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
De 3 monsters „boonenmeel" bevatten 26,6 %, 24,5 % en 25,3 %
eiwitachtige stoffen en respectievelijk 16,2 %, 17,8 % en 17,1 % vocht.
I n 2 monsters bedroeg het gehalte aan vetachtige stoffen 1,2 % en
1,3%.
In het monster „paardenboonenmeel" werd slechts het vochtgehalte
bepaald, hetwelk 15,5 % bedroeg.
Erwtenmeel.
Onder deze codexbenaming werden 16 monsters ontvangen. Tot deze rubriek behoorde echter nog een als „gemalen erwtenpiksel" ingezonden monster en 1 onder de benaming' „mengvoeder"
ingezonden monster.
7 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
schimmel en/of levende mijten bevatten ; in 1 dezer monsters was het
gehalte aan aschbestanddeelen hooger dan in den codex voedermiddelen
is toegestaan;
5 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
1 monster bevatte meer aschbestanddeelen dan in den codex voedermiddelen is toegelaten; dit monster bevatte wat zand;
1 monster had een gehalte aan vocht, hetwelk de in den codex
voedermiddelen gestelde grens overschreed;
1 monster bevatte een weinig roggemeel, tarwemeel, gemalen
onkruidzaden en zand en had een gehalte aan aschbestanddeelen, hooger
dan in den codex is toegestaan;
1 monster bestond uit door brand verkoold erwtenmeel en werd
niet bruikbaar geacht als veevoeder;
1 monster bevatte havermoutafvalmeel en
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1 monster bestond uit door brand beschadigd erwtenmeel, hetwelk
schimmel bevatte.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 8 monsters
erwtenmeel, werd gevonden :
als laagste waarde
19,5 %
als hoogste waarde
24,1 %
als gemiddelde waarde
21,2 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 15 monsters erwtenmeel,
werd gevonden :
als laagste waarde . .
12,5 %
als hoogste waarde
17,0 %
als gemiddelde waarde
14,8 %
Het gehalte aan aschbestanddeelen in 2 monsters was 5,8 % en
6,9 %, terwijl in 1 monster het gehalte aan vetachtige stoffen en in
1 monster dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
respectievelijk bedroeg 1,3 % en 6,0 %.
Erwtenvoermeel.
Slechts 1 monster erwtenvoermeel werd ingezonden en onderzocht, hetwelk geen aanleiding gaf tot opmerkingen.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen bedroeg 21,0 %.
Van 1 monster „gemalen erwtenpiksel" werd de zuiverheid onvoldoende verklaard, wegens aanwezigheid van levende mijten en wat
schimmel en zand.
Ben monster „gemalen verbrande erwten" bestond uit meel van
door brand beschadigde erwten, welke schimmel bevatten. H e t gehalte
aan lood in dit monster bedroeg 0,22 %, waardoor dit product niet
geschikt geacht kan worden als veevoeder.
Onder de benamingen „Pastinac groen (erwtenmeel)", ,,Pastinac
bruin (bruine-boonenmeel) " , ,,Pastinac gemengd wit (witteboonenm e e l ' ) ) , Pastinac grijs", ,,Pastinac wit (witteboonenmeel) " en Pastinac
groen gemengd" werden 6 monsters ingezonden.
Pastinac groen (erwtenmeel) bestond uit gemalen spliterwten;
Pastinac bruin (bruineboonenmeel) bestond uit fijn gemalen gedroogde aardappelen;
Pastinac gemengd wit (witteboonenmeel) bestond uit boonenmeel,
van hetwelk een gedeelte van de zaadschillen verwijderd was;
Pastinac grijs bestond uit boonenmeel, van hetwelk een gedeelte
van de zaadschillen verwijderd was en verder gemalen gedroogde aardappelen, welke een verhittingsproces hadden ondergaan;
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Pastinac wit (witteboonenmeel) bestond uit boonenmeel, van het
welk een gedeelte van de zaadschillen verwijderd was en
Pastinac groen gemengd bestond uit gemalen spliterwten en gemalen
gedroogde aardappelen.
Kennelijk hadden bovenstaande monsters betrekking op producten,
bestemd voor menschelijke voeding.
Palmpittenkoek en -meel. Ontvangen en onderzocht werden onder
een dezer benamingen 4 monsters; bovendien werd nog een tot deze
rubriek behoorend monster ingezonden als sesamkoek.
4 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
1 monster bevatte wat maïsmeel en rijstvoedermeel.
In 4 monsters wrerd het gehalte aan eiwitachtige stoffen bepaald,
welk gehalte bedroeg 16,7 %, 18,6 %, 20,4 % en '20,6 %.
Het gehalte aan vocht in 5 monsters was 11,0 %, 11,4 %, 11,9 %,
12,3 % en 12,8 %.
Een monster had een gehalte aan vetachtige stoffen van 2,7 %,
terwijl het gehalte aan aschbestanddeelen van 1 monster 4,2 % bedroeg.
Pulp, gedroogde en natte. Onder verschillende benamingen werden
45 monsters ontvangen en onderzocht; van deze werd in 5 monsters
slechts de chemische samenstelling en in 1 monster alleen de microscopische zuiverheid nagegaan.
19 monsters bestonden uit gedroogde pulp; in 5 van deze monsters
was het gehalte aan aschbestanddeelen hooger dan in den codex voedermiddelen is toegestaan. In 1 dezer monsters werd kristalsuiker gevonden;
14 monsters bestonden uit suikerpulp;
3 monsters bestonden uit melassepulp;
2 monsters bestonden vermoedelijk uit melassepulp;
1 monster bestond uit gedroogde pulp met melasse, welke veel gist
en verder schimmel bevatte. Daar liet monster door een hoog vochtgehalte en de aanwezigheid van veel nhcro-organismen bij ontvangst
in gistenden toestand verkeerde, is de bepaling van het waardevolle
bestanddeel, nl. suiker, achterwege gelaten;
1 monster bestond uit gemalen gedroogde bietensnijdsels.
Gedroogde pulp. Voor het gehalte aan suiker, bepaald in 7 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
2,8 %
als hoogste waarde
12,4 %
als gemiddelde waarde
5,2 %
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Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 18 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,7 %
als hoogste waarde
12,6 %
als gemiddelde waarde
10,1 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 7 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
5,4 %
als hoogste waarde
9,0 %
als gemiddelde waarde
7,3 %
In 1 monster, bestaande uit gedroogde pulp met kristalsuiker,
bedroeg het gehalte aan suiker 58,0 %. In 2 monsters werd het gehalte
aan eiwitachtige stoffen bepaald; gevonden werd 6,6 % en 8,4 %.
Suikerpulp. Voor het gehalte aan suiker, bepaald in 14 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
27,0 %
als hoogste waarde
39,5 %
als gemiddelde waarde
33,4 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 16 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
5,2 %
als hoogste waarde
11,8 %
als gemiddelde waarde
7,6 %
I n 4 monsters bedroeg het gehalte aan aschbestanddeelen 3,2 %,
3,3 %, 3,5 % en 5,3 % en dat aan eiwitachtige stoffen in 1 monster
6,9 %.
Drie monsters, welke uit melassepulp bestonden, bevatten 16,8 %,
17,8 % en 18,4 % suiker, naast 11,1 %, 6,5 % en 10,9 % vocht. Het
gevonden gehalte aan aschbestanddeelen in 1 monster was 8,8 %. Van
1 als ,,melassepulp" ingezonden monster werd alleen een chemisch
onderzoek verricht. Gevonden werd : 22,4 % suiker en 9,8 % vocht.
Twee monsters, vermoedelijk bestaande uit melassepulp, bevatten
respectievelijk 11,4 % vocht en 6,0 % aschbestanddeelen en 16,2 %
suiker en 11,5 % vocht.
Het monster, bestaande uit gemalen gedroogde bietensnijdsels,
bevatte 5,2 % eiwitachtige stoffen, 60,4 % suiker, 3,9 % vocht en
6,6 % aschbestanddeelen.
Raapkoek en -meel. Onder de benamingen ,,raapkoekbrokjes" en
,,raapkoekmeel'' werden 2 monsters ingezonden en onderzocht.
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1 monster gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
1 monster bestond uit door brand beschadigd raapkoekenmeel.
De gehalten aan eiwitachtige stoffen en aan vocht bedroegen respectievelijk 33,0 %, 33,9 % en 11,8 %, 10,5 %. I n 1 monster werd
een gehalte aan aschbestanddeelen gevonden van 10,3 %, hetwelk
hooger is dan de codex toelaat.
Roggemeel en andere roggeproducten. Ontvangen werden 18 monsters, van welke 17 werden onderzocht.
Onder de codexbenaming „roggemeel" werden 8 monsters ingezonden.
7 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 5 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
7,7 %
als hoogste waarde
9,0 %
als gemiddelde waarde
8,6 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 8 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
13,3 %
als hoogste waarde
15,7 %
als gemiddelde waarde
14.8 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 5 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
1,5 %
als hoogste waarde
1,9 %
als gemiddelde waarde
1,7 %
Roggegries. Ontvangen en onderzocht werden 9 monsters.
5 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mijten bevatten; 2 dezer monsters bestonden uit roggegrint en
roggegries, 1 monster uit roggegries, roggegrint, roggezemelen en wat
tarwegries;
1 monster gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
1 monster bestond uit roggegries en roggegrint;
1 monster bestond uit roggegries, roggegrint, roggezemelen, roggemeel en roggekiemen en
1 monster uit roggemeel, roggegrint en roggegries.
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De gevonden gehalten aan vocht in bovengenoemde monsters liepen
uiteen van 12,4 % tot 16,0 %.
I n 1 monster roggegries werd het gehalte aan eitwitachtige stoffen
en in 1 monster, bestaande uit roggegries, roggegrint, roggezemelen,
roggemeel en roggekiemen, dat aan aschbestanddeelen bepaald, welke
gehalten waren respectievelijk 14,0 % en 4,7 %.
Rijstvoedermeel, rijstemeel en aanverwante producten. Ontvangen
eu onderzocht werden 98 monsters, van welke 3 monsters alleen maar
microscopisch werden onderzocht, terwijl van 1 ander monster uitsluitend de chemische samenstelling werd nagegaan.
54 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
23 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten; 7 dezer monsters
bestonden uit beschadigd rijstvoedermeel en beschadigde producten en
afvallen ;
12 monsters hadden een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk de
in den codex voedermiddelen gestelde grens overschreed; van 3 dezer
monsters was bovendien het gehalte aan rijstdoppen hooger dan in
den codex voedermiddelen is toegestaan;
4 monsters bevatten enkele levende klanders; in 3 van deze monsters werd wat schimmel aangetroffen;
1 monster bevatte wat schimmel;
1 monster bestond niet uit rijstvoedermeel, als hoedanig het werd
ingezonden;
1 monster bestond uit rijstegrant ;
1 monster bestond niet uit wit rijstvoedermeel, doch uit meel van
rijststijfselkoek.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 20 monsters
rijstvoedermeel, werd gevonden :
als laagste waarde
12,1 %
als hoogste waarde
15,6 %
als gemiddelde waarde
13,8 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 87 monsters rijstvoedermeel,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

6,8 %
15,3 %
10,1 %
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Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 34 monsters
rijstvoedermeel, werd gevonden :
als laagste waarde
8,0 %
als hoogste waarde
12,2 %
als gemiddelde waarde
'
9,8 %
Het monster, hetwelk uit meel van rijststijfselkoek bestond, bevatte
1,3 % eiwitachtige stoffen en 15,2 % vocht.
Sesamkoek en -meel. Ontvangen onder deze benamingen en onderzocht werden 5 monsters, van welke echter 1 uit palmpittenkoek van
voldoende zuiverheid bestond.
3 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
1 monster bevatte raapkoekenmeel.
Het gehalte aan ewitachtige stoffen van 3 monsters was: 45,9 %,
46,6 % en 48,4 %.
In 4 monsters werd het gehalte aan vocht bepaald, welk gehalte
bedroeg 7,5 %, 7,8 % 8,1 % en 8,5 %.
Het gehalte aan vetachtige stoffen van 2 monsters was 2,3 % en
3,1 %.
Sojakoek en -meel. Ontvangen en onderzocht werden 55 monsters,
van welke in 2 monsters alleen de microscopische zuiverheid werd nagegaan en in 2 monsters uitsluitend een chemisch onderzoek wrerd verricht.
23 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen ;
13 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van levende mijten en/of schimmel ;
6 monsters werden van voldoende zuiverheid verklaard, ofschoon
1 monster enkele levende mijten, 1 monster wat roggemeel en erwtenmeel, 1 monster wat roggemeel en 1 monster zeer weinig levende mijten
bevatte. Een monster was bereid van zwart zaad en van 1 monster was
de kleur een weinig afwijkend;
5 monsters bestonden uit door brand beschadigde gemalen sojaboonen;
2 monsters, in welke een onderzoek naar de aanwezigheid van ricinus
werd ingesteld, bleken hiervan vrij te zijn;
1 monster bestond uit sojavoermeel, nl. veel sojaschillen en verder
deelen van de kern;
1 monster bestond uit sojameel, hetwelk diermeel, vischmeel, havermeel en wat keukenzout bevatte;
1 monster bestond uit, vermoedelijk beschadigd, sojameel en
1 monster werd onvoldoende verklaard, daar het gerstemeel bevatte.
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Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 31 monsters,
welke uit sojameel bestonden, werd gevonden :
als laagste waarde
41,4 %
als hoogste waarde
47,6 %
als gemiddelde waarde
44,4 %

'o

Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 8 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
0,7 %
als hoogste waarde
5,9 %
als gemiddelde waarde
2,6 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 43 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
8,6 %
als hoogste waarde
15,9 %
als gemiddelde waarde
12,2 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 7 monsters
werd gevonden :
als laagste waarde
5,4 %
als hoogste waarde
6,7 %
als gemiddelde waarde
5,8 %
Twee monsters, bestaande uit door brand beschadigde gemalen
sojaboonen, hadden een gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen van
37.1 % en 37,7 %, naast een gehalte aan eiwitachtige stoffen van resp.
39.2 % en 40,1 % en aan vocht van 9,7 % en 10,1 %, terwijl het
gehalte aan vetachtige stoffen in 1 dezer monsters 18,7 % was. In
1 monster, hetwelk uit sojavoermeel bestond, werd een gehalte aan
eiwitachtige stoffen gevonden van 17,4 %, aan vocht van 12,8 % en
aan aschbestanddeelen van 4,1 %.
Spoeling. In de 2 ingezonden en onderzochte monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht.
Het gevonden gehalte aan droge stof bedroeg 3,0 % en 3,6 %, terwijl
het gehalte aan vetachtige stoffen van 1 dezer monsters 0,2 % was.
Tarwemeel, -grint, -gries, -zemelen, -bloem en andere tarweproducten. Ontvangen en onderzocht werden 64 monsters, welke onder
de volgende benamingen werden ingezonden :
21 monsters als tarwezemelgrint of tarwegrint/zemelen;
13 monsters als tarwegries;
13 monsters als tarwevoermeel;

'o

'o
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6 monsters als tarwebloem;
4 monsters als tarwemeel ;
2 monsters als tarwegrint;
1 monster als tarwezemelen;
1 monster als tarwekiemen ;
1 monster als bloem;
1 monster als gedenatureerd tarwemeel en
1 monster als voertarwemeel.
Bij het onderzoek bleek echter, dat in enkele gevallen de gebezigde
benamingen ten onrechte waren gegeven. De juiste aantallen van de
rubriek volgen hieronder.
Tarwegries. Ontvangen en onderzocht werden 16 monsters, van
welke 2 monsters alleen microscopisch werden onderzocht.
8 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
8 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van veel of zeer veel levende mijten.
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 14 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
9,0 %
als hoogste waarde
16,6 %
als gemiddelde waarde
13,2 %
Het gehalte aan eiwitachtige stoffen in 3 monsters was 17,3 %,
20,0 % en 20,3 %, terwijl in dit laatste monster nog bepaald werden
de gehalten aan vetachtige stoffen, ruwe celstof en aschbestanddeelen,
welke gehalten bedroegen respectievelijk 4,0 %, 2,0 % en 2,7 %. Het
vochtgehalte van dit monster wTas 9,0 %.
Tarwezemelen en tarwegrint. Ontvangen en onderzocht werden
11 monsters.
7 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten ;
2 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
2 monsters bevatten wat roggezemelen en roggegrint.
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 11 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
11,9 %
als hoogste waarde
13,4 %
als gemiddelde waarde
12,6 %
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Het gehalte aan eiwitachtige stoffen, in 4 monsters bepaald, was
14,5 % 14,8 %, 14,9 % en 15,3 %.
Tarwebloem. Van de 8 onderzochte monsters, van welke in 7 monsters alleen een microscopisch onderzoek werd verricht, gaven
7 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
bevatte
1 monster wat roggebloem.
Het gehalte aan vocht in 1 monster was 12,9 %.
Tarwegrint, -zemelen, roggegrint en roggezernelen. Ontvangen en
onderzocht werden 8 monsters.
4 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
4 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van veel en zeer veel levende mijten.
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 8 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
12,4 %
als hoogste waarde
14,6 %
als gemiddelde waarde
13,4 %
In 2 monsters werden bepaald de gehalten aan eiwitachtige stoffen,
ruwe celstof en aschbestanddeelen, welke gehalten waren respectievelijk
14,0 % en 14,8 %, 9,0 % en 9,8 % en 4,9 % en 5,4 %
Tarwemeel.
Van de 4 onderzochte monsters werden er 2 alleen
microscopisch onderzocht. Deze monsters gaven geen aanleiding tot
opmerkingen.
Het gehalte aan vocht in 2 monsters was 12,7 % en 15,1 %.
Tarwegrint, -zemelen en roggegrint. Twee van de 3 onderzochte
monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens aanwezigheid van levende mijten; het andere monster gaf geen aanleiding
tot opmerkingen.
Het vochtgehalte in de monsters was 12,9 %, 12,9 % en 13,9 %.
Tarwevoermeel. Hieruit bestonden 2 monsters, welke alleen microscopisch werden onderzocht; 1 hiervan werd van onvoldoende zuiverheid
verklaard, daar het levende mijten bevatte. Het andere gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
Afvallen van tarwebloem, roggebloem en weinig aardappelmeel. In
de 2 onderzochte monsters werd een gehalte aan vocht gevonden van
14,5 % en 15,0 %.
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Tarwegrint en roggegrint. Van dit monster was de zuiverheid onvoldoende wegens aanwezigheid van veel levende mijten. Het gevonden
gehalte aan vocht was 12,7 %.
Gedenatureerde tarwe. Het gehalte aan vocht van dit monster
bedroeg' 13,9 %. Wegens aanwezigheid van schimmel en levende mijten
werd dit monster van onvoldoende zuiverheid verklaard.
Tarwevoerbloem, roggevoerbloem en aardappelmeel.
was het vochtgehalte 14,4 %.

Tn dit product

Tarwevoermeel en tarwemeel. De zuiverheid van dit monster was
onvoldoende, daar veel levende mijten en schimmel werden aangetroffen.
Het gevonden vochtgehalte was 15,3 %.
Tarwegrint, tarwe- en roggezemelen.
In dit monster werden veel
levende mijten gevonden, waarom de zuiverheid onvoldoende was. Het
vochtgehalte bedroeg 12,8 %.
Tarwevoerbloem.
Dit monster, hetwelk alleen microscopisch werd
onderzocht, gaf gean aanleiding tot opmerkingen.
Tarwekiemen.
A^an dit monster, van hetwelk de zuiverheid onvoldoende was wegens aanwezigheid van levende mijten, werd slechts de
microscopische zuiverheid nagegaan.
Tarwebloem, graankaf en weinig roggebloem, aardappelmeel en
klavermeel. Dit monster werd uitsluitend microscopisch onderzocht.
Tarwemeel, verder gemalen onkruidzaden, havermeel, gemalen kaf
en stroodeelen en minerale bestanddeelen onder welke krijt, keukenzout,
fosforzure voederkalk, ijzersulfaat, mangaanculfaat en sporen kopersulfaat. Dit monster werd onder de benaming tarwevoermeel ingezonden.
Klopmeel, afkomstig van tarwevoerbloem, roggevoerbloem en wat
aardappelmeel.
Van dit monster, als witte tarwegries ingezonden,
bedroeg het vochtgehalte 14,9 %.
Z a d e n en v r u c h t e n
Ontvangen werden 144 monsters, van welke 142 werden onderzocht.
Afval.

Dit monster bestond uit :

Rogge
Bloemhoofdjes en zaden van korenbloem
Gedeelten van de aar van de rogge

84,1 %
11,6 %
1,4 %
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Verschillende onkruidzaden
Kaf

1,2 %
1,7 %

Het monster bevatte schimmel.
Bietenzaad (gemalen). Dit monster bestond uit gemalen bietenzaadstroo, hetwelk enkele levende mijten bevatte.
Erwten. Van de 4 monsters ,,erwten" bestonden 2 monsters uit
gedenatureerde erwten, welke schimmel bevatten en van welke de geur
muf was. De 2 andere monsters bestonden uit sterk door brand beschadigde erwten; dit product werd niet bruikbaar geacht als veevoeder.
Als ,,voererwten" werden ontvangen 2 monsters, in welke schimmel
werd aangetroffen. Een dezer monsters bestond uit gedenatureerde
erwten en het andere uit erwten en gebroken erwten.
I n 2 monsters „gedenatureerde voererwten" werd alleen het vochtgehalte bepaald, hetwelk bedroeg 14,4 % en 14,5 %.
Twee. monsters „groene voererwten" werden als niet frisch en
gezond aangemerkt wegens aanwezigheid van schimmel. De monsters
bestonden uit gedenatureerde erwten, van welke 1 monster wat haver,
gerst en maïs bevatte.
Het ingezonden monster „beschadigde erwten" werd als veevoeder
niet geschikt geacht.
In het monster „verbrande groene erwten", hetwelk uit door brand
verkoolde erwten bestond, welke schimmel bevatten, was het gehalte
aan eiwitachtige- en verteerbare eiwitachtige stoffen respectievelijk
27,0 % en 6,3 %.
Van 1 als „erwten met brandschade" ingezonden monster, bestaande
uit sterk door brand beschadigde erwten en verder uit tarwe, waren de
gehalten aan eiwitachtige stoffen, verteerbare eiwitachtige stoffen en
aan vocht respectievelijk 23,5 %, 14,5 % en 9,0 %.
Onder de benaming „erwtenpiksel" werden 5 monsters ontvangen,
van welke 2 monsters wegens aanwezigheid van levende mijten en
schimmel, als niet frisch en gezond werden aangemerkt. De monsters
bestonden in hoofdzaak uit heele en gebroken erwten. Een monster,
van hetwelk het gehalte aan aardachtige bestanddeelen 18,3 % en aan
verschillende onkruidzaden 15,9 % bedroeg, was afkomstig van een
product, hetwelk in gemalen toestand niet als erwtenmeel kon worden
gebruikt.
Twee monsters ,,branderwten" bestonden uit sterk door brand
beschadigde erwten, dit product werd niet geschikt geacht als veevoeder.
Gerst. Als „gerst" werden 5 monsters ontvangen en onderzocht.
Twee dezer monsters bestonden uit door vocht en hitte beschadigde
gerst, welke een geur naar kuilvoer had.
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Een monster, van hetwelk de geur onfrisch was, bestond uit door
brand beschadigde gerst.
Een monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het
levende mijten en schimmel bevatte en 1 monster bevatte slechts weinig
beschadigde gerst.
Een monster ,,heele gerst" en een monster ,.voergerst" bestonden
uit door klanders aangevreten gerst, welke levende klanders bevatte,
terwijl in 1 monster ,,heele gerst" een weinig schimmel werd aangetroffen.
Drie monsters „gedroogde gerst" en 1 monster „gerstafval" bestonden respectievelijk uit door vocht en hitte beschadigde gerst en door
vocht en hitte beschadigd afval van gerst.
I n 2 monsters „zomergerst" werd uitsluitend het gehalte aan vocht
bepaald; gevonden werd 14,4 % en 15,2 %.
I n een monster „buitenlandsche gerst" werden enkele levende
klanders aangetroffen.
Gewas (gemengd). De 2 onder deze benaming ingezonden monsters
bestonden uit een mengsel van haver, tarwe, gerst, rogge, boonen,
erwten, kanariezaad, onkruidzaden, kaf en aardachtige bestanddeelen.
Eén dezer monsters bevatte bovendien nog lijnzaad en graszaad.
Graan. Onder deze benaming en als gem. graan werden 5 monsters
ingezonden en onderzocht, welke geen aanleiding gaven tot het maken
van opmerkingen.
Haver. Onder deze benaming werden 2 monsters ontvangen en
onderzocht, van welke 1 monster voor een groot gedeelte uit looze
haverkorrels bestond. In het andere monster werd alleen het vochtgehalte bepaald, hetwelk 11,7 % bedroeg.
Het als ,,inlandsche haver" ingezonden monster gaf geen aanleiding'
tot het maken van opmerkingen.
Als ,,haverschoonsel" werden 2 monsters ingezonden, bestaande
voor 59,9 % en 72,1 % uit haver en verder verschillende onkruidzaden, enz.
Kanariezaadscreenings, kanariezaadpuntjes en kanariezaad.
Van
dit product werden 26 monsters ontvangen en onderzocht, van welke
4 monsters als niet frisch en gezond werden aangemerkt, daar zij levende mijten en/of schimmel bevatten. De overige monsters gaven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Karwijzaad (uitgestookt).
Het ingezonden monster werd alleen
chemisch onderzocht en bevatte :
Eiwitachtige stoffen
22,4 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
16,8 %
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Vetachtige stoffen
Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen
IJzer

20,4 %
16,5 %
9,1 %
5,9 %
25,7 %
0,35 %

Kuikenzaad.
Dit monster bestond uit 62,0 % tarwe, 28,0 % rijst
en 10 % gebroken maïs.
Koolzaad. Van de 2 monsters bedroeg het gehalte aan vetachtige
stoffen 43,7 % en 44,6 %, terwijl 1 monster bovendien 13,2 % vocht
bevatte.
Lupinenzaad. H e t eene onderzochte monster bevatte 37,5 % eiwitachtige stoffen, 17,5 % vocht, 6,1 % aschbestanddeelen en 0,4 % bitterstoffen.
Lijnzaad. Twee monsters „lijnzaad" en 1 monster „inlandsch lijnzaad", van welke 1 monster lijnzaad enkele levende mijten bevatte,
bestonden voor respectievelijk 94,7 %, 97,6 % en 95,0 % uit van lijnzaad afkomstig materiaal. Het gehalte aan vetachtige stoffen in deze
monsters was 32,5 %, 33,0 % en 34,0 % en het vochtgehalte in 2 monsters bepaald 11,4 % en 11,0 %.
I n 2 monsters „inlandsen lijnzaad" en 1 monster „Laplatalijnzaad"
werd slechts een chemisch onderzoek verricht. De gevonden gehalten
waren voor de monsters ,,inlandsch lijnzaad" 33,1 % en 29,9 % vetachtige stoffen en 8,3 % en 12,5 % vocht en voor het monster Laplatalijnzaad 7,5 % vocht.
Maïs. Wegens aanwezigheid van schimmel werden 2 van de 3
onderzochte monsters als niet frisch en gezond aangemerkt. Het andere
monster werd alleen chemisch onderzocht en bevatte 13,1 % vocht.
Een monster ,,heele maïs" bestond uit maïskorrels, welke schimmel
bevatten. Bovendien had dit monster een muffe geur.
Drie als ,,witte maïs" ingezonden monsters bestonden uit door brand
beschadigde maïs, welke echter nog bruikbaar werd geacht als veevoeder. Een dezer monsters bestond voor een groot gedeelte uit verkoolde deeltjes.
Mengsel. Een monster „mengsel rogge, haver en gerst" bestond
uit 71,2 % rogge, 22,8 % haver, 5,6 % gerst en 0,4 % verschillende
onkruidzaden en kaf, terwijl de samenstelling van een monster „mengsel haver en rogge" was: 65,4 % rogge, 32,8 % haver, 1,0 % tarwe
en gerst en 0,8 % kaf en aardachtige bestanddeelen.
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Milletzaad. Van de 2 onder deze benaming ingezonden monsters
bestond 1 monster uit 91,3 % gierst en verder gierstdoppen, onkruidzaden en kaf.
Eén monster werd uitsluitend chemisch onderzocht en had een
vochtgehalte van 12,0 %.
Onkruidzaden.
Hiervan werden 2 monsters ten onderzoek ingezonden, van welke 1 monster in hoofdzaak uit kamillenzaad (Anthémis
arvensis) en het andere uit wilde boekweit, rogge, haver, hennepnetel,
verschillende onkruidzaden en kaf bestond. De in dit monster gevonden
gehalten waren 11,6 % eiwitachtige stoffen, 10,2 % ruwe celstof en
31,9 % zetmeel.
Raapzaad.
38,3 %.

In dit monster bedroeg het gehalte aan vetachtige stoffen

Rogge. Een monster ,,voerrogge" gaf geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen. In het andere, hetwelk uit door klanders
aangevreten rogge bestond, werden levende klanders aangetroffen.
I n het als ,,inlandsche rogge" ingezonden monster bedroeg het
vochtgehalte 17,1 %.
Vijf monsters „roggeschoonsel" en 5 monsters ,,roggetrieursel"
bestonden in hoofdzaak uit heele en gebroken rogge, verder uit onkruidzaden, enz.
Het vochtgehalte van 1 monster „rogge" was 14,0 %.
Rijst (beschadigd). Dit uit door vocht en hitte beschadigde rijst
bestaande monster leek niet geschikt als veevoeder.
Daar echter, door brand beschadigde erwten, met puf gekookt, door
eenden gegeten worden, werd in overweging gegeven zulks ook met
dit product te probeeren.
Paardenboonen. Onder deze benaming en als „gebroken boonen",
als „boonen" en als „veldboonen" werden 8 monsters ontvangen en
onderzocht.
Van de 3 monsters paardenboonen gaven 2 monsters geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen; het derde monster bevatte schimmel
en had een muffe geur.
Twee van de 4 onder de benamingen „boonen" en „gebroken
boonen" ingezonden monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt door de aanwezigheid van schimmel.
Een monster bestond uit gedenatureerde boonen, welke schimmel
bevatten, en in 1 monster werd uitsluitend het vochtgehalte bepaald,
bedragende 16,1 %.
6

82

Een monster „veldboonen", hetwelk wat schimmel bevatte, bestond
uit :boonen 97 %, sojabrokken 1,2 %, maïs, haver, rogge, tarwe, erwten
1,1 % en kaf 0,7 %.
Tarwe.
Zeven monsters ,,tarwe", 1 monster „gedenatureerde
t a r w e " en 1 monster „voertarwe" bestonden uit sterk door klanders
aangevreten tarwekorrels. Drie dezer monsters bevatten bovendien
levende mijten, terwijl in 1 monster, van hetwelk de geur onfrisch was,
een weinig maïs en erwten werd aangetroffen.
Ben monster, bestaande uit gedenatureerde tarwe, w7erd als niet
frisch en gezond aangemerkt wegens aanwezigheid van schimmel. Het
vochtgehalte in dit monster was 15,3 %.
I n het monster „gedenatureerde voertarwe" werd alleen het gehalte
aan vocht bepaald, welk gehalte 13,7 % bedroeg'.
Onder de benaming „uitval-tarwe" werd 1 monster ingezonden, hetwelk levende mijten en schimmel bevatte. Bovendien had dit monster
een muffe geur.
Een monster „voertarwe" bestond uit gedenatureerde, gedeeltelijk
door klanders aangevreten tarwekorrels en had een onfrissche geur.
Venkelzaad (uitgedestilleerd).
In dit monster, hetwelk uit uitgetrokken venkelzaad bestond, werden onderstaande gehalten gevonden :
Eiwitachtige stoffen
17,1 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
6,0 %
Vetachtige stoffen
22,3 %
Euwe celstof
24,9 %
Vocht
8,6 %
Aschbestanddeelen
7,4 %
Zetmeelachtige stoffen
19,7 %
Voer (gemengd).
en 0,1 % kaf.

Dit monster bestond uit 93,7 % maïs, 6 , 2 % tarwe

Zaad, gemalen zaad en zaad B.S. Onder deze benamingen werden
4 monsters onderzocht, van welke 1 monster alleen chemisch werd
onderzocht.
Eén monster bestond uit geheel door brand beschadigd, gedeeltelijk
verkoold zaad. Het werd dezerzijds waarschijnlijk geacht, dat dit product
als veevoeder niet bruikbaar was.
Een monster kwam overeen met de zaden van Scirpus maritimus L
(zeebies).
I n één monster bedroegen de gehalten aan eiwitachtige stoffen,
vetachtige stoffen, ruwe celstof en aschbestanddeelen respectievelijk
10,7 %, 5,5 % 32,6 % en 7,6 %.
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Het als „zaad B . S . " ingezonden monster bevatte 23,0 % eiwitachtige stoffen en slechts 0,3 % verteerbare eiwitachtige stoffen en
bestond uit door brand verkoolde zaden, onder welke lijnzaad, raapzaad,
blauwmaanzaad, kanariezaad en Umbelliferenvruchten. Als veevoeder
werd dit product niet geschikt geacht.
Niet genoemd. Ontvangen werden 7 monsters. Hiervan werden
6 monsters onderzocht, van welke in 3 monsters alleen een chemisch
en in 1 monster uitsluitend een microscopisch onderzoek werd verricht.
1 monster bestond uit bolkaf, nl. lijnzaaddoos, stengels en blaadjes
en ongeveer 5 % licht lijnzaad. Het gehalte aan eiwitachtige- en vetachtige stoffen bedroeg respectievelijk 7,3 % en 4,0 %.
1 monster bestond uit lijnzaadkaf, verder afvallen van gerstemeel
en van haver, tarweafval van de spits- en schilmachine en minerale
bestanddeelen. Dit monster bevatte 13,0 % CaC0 3 en 3,8 % keukenzout (NaCl).
1 monster bestond uit gebrande stukken, o.a. wortelen en wat zetmeel van gerst en haver. Doordat de massa gebrand was, was moeilijk
uit te maken of nog andere producten aanwezig waren.
De gevonden gehalten in de 3 andere monsters waren: 17,4 %,
21,1 % en 59,7 % eiwitachtige stoffen, 3,9 % en 3,9 % vetachtige
stoffen, 12,3% en 13,3 % vocht. In 1 monster werd een gehalte aan
droge stof van 95,2 % gevonden.
P r o d u c t e n van dierlijken

oorsprong

Beendermeelen.
Onder verschillende benamingen wTerden 225 monsters ontvangen en onderzocht. Hiervan bleken 21 monsters te bestaan
uit vleeschbeendermeel en 1 uit beendermeel en bloedmeel; hiervoor
wordt verwezen naar de rubrieken „vleeschbeendermeel" en „andere
producten van dierlijken oorsprong".
Tot deze rubriek behooren bovendien 37 monsters, welke als vleeschbeendermeel en 1 monster, hetwelk als diermeel was ingezonden.
In 13 monsters werd uitsluitend een chemische analyse verricht,
terwijl van 3 monsters alleen de microscopische zuiverheid werd
nagegaan.
Van de 241 monsters bestonden :
136 monsters uit beendermeel;
73 monsters uit gedeeltelijk ontlijmd beendermeel en
19 monsters uit ontlijmd beendermeel.
Beendermeel.
83 monsters gaven geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen;
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26 monsters bevatten zand; in 1 van deze werd veel zand aangetroffen; 2 dezer monsters bevatten, naast wat zand, een weinig
schimmel; 1 monster bevatte zakpluis en 1 monster bloedmeel;
9 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens
aanwezigheid van schimmel en/of bacteriën en/of levende mijten;
8 monsters bevatten lijmgevende brokjes;
6 monsters bevatten wat schimmel;
1 monster bevatte weinig bloedmeel;
1 monster bevatte wat vetkanen;
1 monster bevatte bloedmeel en in
1 monster werden enkele levende mijten aangetroffen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 142 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
26,5 %
als hoogste waarde
51,0 %
als gemiddelde waarde
36,1 %
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 12 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
4,5 %
als' hoogste waarde
13,6 %
als gemiddelde waarde
8,6 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 65 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
3,5 %
als hoogste waarde
9,3 %
als gemiddelde waarde
7,1 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 62 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
42,2 %
als hoogste waarde
59,5 %
als gemiddelde waarde
47,6 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 49 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,1 %
als hoogste waarde
13,6 %
als gemiddelde waarde
4,6 %
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In 4 monsters werd het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen
bepaald; gevonden werd 36,4 %, 36,4 %, 37,1 % en 38,7 %.
In 1 monster werd een gehalte aan werkelijk eiwit gevonden van
36,2 %.
Het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, van 4 monsters was: 19,1 %, 20,2 %, 20,4 % en 21,4 %.
Gedeeltelijk ontlijmd beendermeel. 45 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
18 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens
aanwezigheid van schimmel en/of bacteriën;
3 monsters bevatten wat bacteriën en schimmel;
3 monsters bevatten wat schimmel;
2 monsters bevatten brokjes lijmgevende stoffen ;
1 monster bevatte weinig bloedmeel en in
1 monster werd zakpluis gevonden.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 73 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
23,8 %
als hoogste waarde
33,0 %
als gemiddelde waarde
27,6 %
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, bepaald
in 9 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
20,4 %
als hoogste waarde
24,7 %
als gemiddelde waarde
23,2 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 14 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
3,7 %
als hoogste waarde
8,0 %
als gemiddelde waarde
5,3 %
Het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 4 monsters, bedroeg:
50,9 %, 54,9 %, 60,6 % en 61,5 %.
In 2 monsters werd het gehalte aan vetachtige stoffen vastgesteld;
gevonden werd 5,4 % en 10,9 %.
Het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen van 1 monster was
26,0 %.
Ontlijmd beendermeel.
maken van opmerkingen;

13 monsters gaven geen aanleiding tot het
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5 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens
aanwezigheid van schimmel en/of bacteriën en in
1 monster werden brokjes lijmgevende stoffen aangetroffen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 15 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
2,7 %
als hoogste waarde
10,3 %
als gemiddelde waarde
6,6 %
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, bepaald
in 10 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
30,1 %
als hoogste waarde
33,3 %
als gemiddelde waarde
31,7 %
I n 1 monster werd een gehalte aan vetachtige stoffen gevonden
van 0,8 %.
Een onder de benaming ,,lijm-koek-beendermeel" ingezonden monster had een gehalte aan eitwitachtige stoffen van 34,9 %, aan vetachtige stoffen van 6,4 %, aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur,
van 16,9 % en aan vocht van 13,4 %.
Het monster „ruw gesteriliseerd beendermeel" bevatte 25,6 % eiwitachtige- en 12,7 % vetachtige stoffen.
Ben als ,,beenderbloem" ontvangen monster bevatte 17,1 % eiwitachtige- en 12,7 % vetachtige stoffen.
Als „ontlijmd beendermeel" werd 1 monster ontvangen, hetwelk
alleen chemisch werd onderzocht. De gevonden gehalten waren 33,4 %
eiwitachtige stoffen en 3,4 % vetachtige stoffen, uit welke resultaten
kon worden afgeleid, dat het monster geen ontlijmd beendermeel kon
geweest zijn.
Bloedmeel.
Ontvangen en onderzocht werden 80 monsters, van
welke in 5 monsters uitsluitend de chemische samenstelling werd nagegaan, terwijl 1 monster alleen microscopisch werd onderzocht.
31 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
15 monsters bevatten wat fijn stroo;
12 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
schimmel en/of bacteriën en levende mijten bevatten;
7 monsters bevatten wat gemalen hoorn; in 3 monsters werd bovendien beendermeel en in 3 andere monsters fijn stroo gevonden;
5 monsters bevatten wat schimmel;
2 monsters hadden een onfrissche geur;
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1 monster bevatte wat schimmel en algen, doch niet in die mate,
dat de zuiverheid onvoldoende werd verklaard; ook had dit monster
een onfrissche geur;
1 monster bevatte bacteriën en had een hoog gehalte aan vocht,
terwijl de geur onfrisch was;
1 monster bevatte veel lijmgevende stoffen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 78 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
61,1 %
als hoogste waarde
87,9 %
als gemiddelde waarde
81,0 %
Voor het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen, bepaald in
11 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
78,4 %
als hoogste waarde
85,5 %
als gemiddelde waarde
81,1 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 42 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
9,1 %
als hoogste waarde
19,0 %
als gemiddelde waarde
11,9 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 15 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
2,5 %
als hoogste waarde
15,3 %
als gemiddelde waarde
5,0 %
Het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 7 monsters, bedroeg:
0,3 %, 0,6 %, 0,7 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,2 % en 2,0 % en dat aan in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen in 8 monsters: 0,1 %,
0,1 %, 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,4 % en 0,5 %.
Ben monster, dat de benaming bloedmeel ten onrechte droeg en
klaarblijkelijk een zoogenaamde voederkern was en van hetwelk de
zuiverheid onvoldoende was wegens aanwezigheid van schimmel, had
een gehalte aan eiwitachtige stoffen van slechts 20,2 % en bestond
uit gemalen zeewier, bloedmeel, vischmeel, diermeel, houtskool,
gedroogde gist en veel minerale bestanddeelen, onder welke krijt, keukenzout, ijzersulfaat, natriumsulfaat, fosforzure voederkalk, magnesiumsulfaat, mangaansulfaat en sporen kopersulfaat.

I n 1 monster werden onderstaande gehalten gevonden :
Ammoniakale stikstof
aequivalent met 0,30 % ammoniak
Werkelijk eiwit
Vetachtige stoffen
Vocht
Aschbestanddeelen
Dit monster bevatte schimmel en veel bacteriën.

0,25 %
69,05 %
0,9 %
24,2 %
6,4 %

Diermeel. Onder de benaming diermeel werden 560 monsters ontvangen, welke alle werden onderzocht.
Van de 443 monsters, welke microscopisch werden onderzocht, bleken
slechts 297 monsters deze benaming terecht te dragen.
117 monsters werden alleen chemisch onderzocht.
De overige monsters, welke niet uit diermeel bleken te bestaan,
worden ter plaatse besproken.
224 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
26 monsters bevatten bloedmeel; 1 monster bovendien wat bacteriën;
20 monsters hadden een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk de
in den codex voedermiddelen gestelde grens overschreed; 1 dezer monsters bevatte meer in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestandddeelen
dan in den codex is toegelaten;
6 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens
aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten en/of bacteriën;
6 monsters bevatten meer in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen dan in den codex voedermiddelen is toegestaan;
5 monsters bevatten veel resten van den inhoud der verteringsorganen;
4 monsters bestonden uit diermeel, hetwelk wat slachtafvallen
bevatte;
2 monsters bevatten enkele levende mijten ;
2 monsters bevatten grove stukken;
1 monster bestond uit diermeel, hetwelk keukenzout bevatte;
1 monster had een te hoog vochtgehalte.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 376 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
. . .
40,3 %
als hoogste waarde
72,5 y0 /o
als gemiddelde waarde
60,4 %
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Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 89 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

5,1 %
14,4 %
9,0 %

Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 297 monsters, wrerd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

5,8 %
13,0 %
8,5 %

Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 79 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

11,4 %
28,0 %
20,5 %

In 8 monsters werd het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen
bepaald; gevonden werd: 50,2 %, 53,4 %, 54,7 %, 55,4 %, 56,4 %,
57,6 %, 57,9 % en 62,6 %.
Het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
in 7 monsters bedroeg: 3,1 %, 3,5 %, 3,7 % 3,7 %, 3,9 %, 5,6 %
en 12,0 % en dat aan keukenzout in 1 monster 4,9 %.
In bovenstaande aantallen zijn niet begrepen 37 monsters, ingezonden door de Inspectie van de Volksgezondheid.
Garnalen en garnalenproducten.
Ontvangen en onderzocht werden
251 monsters, van welke in 8 monsters, naast de chemische samenstelling, ook de microscopische zuiverheid werd nagegaan. Van deze
bestonden :
3 monsters uit garnalendoppen; 1 dezer monsters bevatte veel zand
en keukenzout en 1 ander zand; werden
2 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel en/of bacteriën ; een dezer monsters had een geur
naar ammoniak, welke geur moest worden toegeschreven aan ontleding
der eiwitachtige stoffen door bacteriën ; bestond
1 monster uit gebroken garnalen;
1 monster uit garnalenmeel, hetwelk wat zand bevatte en
1 monster uit garnalenmeel en/of garnalendopmeel en krabbenmeel,
hetwelk zeer veel zand bevatte.
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Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 109 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
24,5 %
als hoogste waarde
•
54,8 %
als gemiddelde waarde
42,5 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 97 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,4 %
als hoogste waarde
19,7 %
als gemiddelde waarde
13,8 %
Voor het gehalte aan keukenzout, bepaald in 134 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
1,5 %
als hoogste waarde
15,2 %
als gemiddelde waarde
4,1 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 71 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
3,0 %
als hoogste waarde
28,1 %
als gemiddelde waarde
12,8 %
In 3 monsters werd bepaald het gehalte aan aschbestanddeelen, welk
gehalte bedroeg 32,8 %, 39,3 % en 44,9 %, terwijl het gehalte aan
vetachtige stoffen van 1 monster was 3,2 %.
Levertraan. Ontvangen werden 20 monsters, van welke 19 monsters
werden onderzocht.
Het gehalte aan Vitamine A, bepaald in een 8-tal monsters, bedroeg
250, 470, 500, 520, 1920, 2300, 2850 en 6100 Internationale eenheden
per gram. Het Joodadditiegetal van 5 monsters was 146, 150, 153, 167
en 169 en het verzeepingsgetal van 3 monsters 183, 184 en 185.
Van 12 monsters bedroeg het zuurgetal 3,2, 3,3, 4,4, 4,9, 5,1, 6,0,
6,1, 9,0, 11,7, 15,0, 24,1 en 105,6, overeenkomende niet een gehalte
aan vrije vetzuren, berekend als oliezuur van respectievelijk 1,6 %,
1,7 %, 2,2 %, 2,5 %, 2,5 %, 3,0 %, 3,1 %, 4,5 %, 5,9 %, 7,6 %, 12,2 %
en 53,2 %.
Het gehalte aan onverzeepbare bestanddeelen werd bepaald in
5 monsters; gevonden werd 0,9 %, 1,3 %, 1,5 %, 1,5 % en 1,9 %.
Opgemerkt werd, dat een zuurgetal van 105,6, overeenkomende met
een gehalte aan vrije vetzuren, berekend als oliezuur van 5 3 , 2 % ,
meer dan 10 maal zoo hoog is als normaal en dat een Joodadditiegetal
van 146 lager en een zuurgetal van 24,1 aanzienlijk hooger is dan de
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waarden, welke de Nederlandsche Pharmacopée voor deze getallen bij
medicinale levertraan voorschrijft.
Vischmeel. Onder deze benaming werden 626 monsters ontvangen,
van welke 619 monsters werden onderzocht. Hiervan werden 24 monsters alleen chemisch onderzocht. Van de overige bleken slechts 538
monsters de benaming terecht te dragen. In 1 monster werd slechts
onderzoek naar de microscopische zuiverheid verricht.
De overige monsters, welke niet uit vischmeel bleken te bestaan,
worden onder de respectieve rubrieken behandeld.
306 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
106 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens
aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten en/of bacteriën ;
46 monsters hadden een te hoog gehalte aan keukenzout; 9 dezer
monsters bevatten zeer veel gemalen schelpen; ju 10 monsters overschreed het gehalte aan in verdund zoutzuur ouoplosbare aschbestanddeelen de in den codex voedermiddelen vastgestelde grens, terwijl in
2 monsters respectievelijk schimmel en zakpluis werd aangetroffen.
Twee monsters hadden een gehalte aan keukenzout van meer dan
12 %, waarom het betreffende product niet vischmeel genoemd mocht
worden;
35 monsters bevatten meer in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen dan in den codex voedermiddelen is toegelaten; van deze
lag bij 11 monsters het gehalte aan keukenzout boven de vastgestelde
grens en werd bij 5 monsters het toelaatbare gehalte aan vocht overschreden. In 2 dezer monsters werd wat zeesterrenmeel aangetroffen;
17 monsters hadden een gehalte aan vocht, hetwelk boven de in
den codex gestelde grens was gelegen; 5 van deze monsters bevatten
bovendien te veel keukenzout en in 1 monster was het gehalte aan in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen te hoog. Van 1 dezer
monsters was de geur onfrisch;
17 monsters bevatten zeesterrenmeel; in 12 dezer monsters werd
bovendien krabbenmeel gevonden;
2 monsters bevatten veel gemalen schelpen;
2 monsters bestonden uit vischmeel, hetwelk resten van de olijfoliefabricage bevatte;
1 monster bevatte zeer veel afval van de olijfolieindustrie en bovendien veel keukenzout;
1 monster bestond uit gedroogde ansjoviskoppen ;
1 monster bevatte sporen minerale bestanddeelen, onder welke krijt,
fosforzure voederkalk, ijzersulfaat en magnesiumsulfaat;
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1 monster werd als niet leverbaar aangemerkt, daar het gevonden
gehalte aan vetachtige stoffen de voor dit bestanddeel gegeven garantie
met meer dan 6 % overschreed;
1 monster bestond uit grof gemalen visch en bevatte wat garnalenmeel;
1 monster bestond uit vischmeel, hetwelk wat krabbenmeel, zeesterrenmeel en schelpengruis bevatte; bovendien bevatte het monster
wat schimmel, terwijl de geur een weinig onfrisch was;
1 monster bestond uit meel van gerookte visch met een te hoog
keukenzoutgehalte. >
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 554 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

33,6 %
77,2 %
58,6 %

\ r oor het gehalte aan vocht, bepaald in 533 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

3,4 %
20,4 %
10,7 %

Voor het gehalte aan keukenzout, bepaald in 426 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde .
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

0,2 %
19,5 %
2,7 %

Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 65 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

0,04 %
10,3 %
5,3 %

Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 44 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

2,6 %
18,8 %
10,2 %
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Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 27 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde

10,7 %

als hoogste waarde

42,2 %

als gemiddelde waarde

21,3 %

In 3 monsters werd bepaald het gehalte aan werkelijk eiwit; gevonden werd 49,7 %, 54,6 % en 57,1 %, naast een gehalte aan eiwitachtige
stoffen van respectievelijk 54,1 %, 60,6 % en 59,8 %.
In 1 monster werd een gehalte aan koolzure kalk van 29,6 % gevonden en in 1 monster was het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, 6,0 %.
Vleeschbeendermeel.
Ontvangen en onderzocht werden 147 monsters, van welke in 14 monsters alleen een chemisch onderzoek werd
verricht.
82 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen ;
25 monsters hadden een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk
boven de in den codex voedermiddelen gestelde grens was gelegen;
7 dezer monsters bevatten bovendien lijmgevende stoffen; van 2 monsters was het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen boven de in den codex gestelde grens gelegen en 1 monsterbevatte veel resten van den inhoud der verteringsorganen;
10 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt wegens
aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten;
5 monsters hadden een gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, hetwelk de in den codex voedermiddelen gestelde grens overschreed;
3 monsters bevatten lijmgevende stoffen;
3 monsters bevatten veel resten van den inhoud der verteringsorganen;
2 monsters bevatten gemalen zeewier, bloedmeel, gemalen eikels
en gemalen kastanjes. Ben dezer monsters bevatte bovendien nog
gemalen fenegriek, terwijl in het andere nog minerale bestanddeelen
werden gevonden, onder welke magnesiumsulfaat, natriumsulfaat en
keukenzout;
2 monsters bevatten wat slachtafvallen en
1 monster bestond uit vleeschbeendermeel, hetwelk houtskool, gemalen zeewier en weinig mineralen bevatte.
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Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 144 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
32,9 %
als hoogste waarde
61,6 %
als gemiddelde waarde
43,3 %
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 13 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
2,9 %
als hoogste waarde
16,1 %
als gemiddelde waarde
10,7 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 124 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
2,8 %
als hoogste waarde .
13,7 %
als gemiddelde waarde
6,8 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 64 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
24,4 %
als hoogste waarde
47,0 %
als gemiddelde waarde
39,7 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 9 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,2 %
als hoogste waarde
5,1 %
als gemiddelde waarde
3,1 %
In 3 monsters werd het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen
bepaald; gevonden werd 42,0 %, 45,3 % en 46,0 %, naast een gehalte
aan eiwitachtige stoffen van respectievelijk 45,4 %, 47,6 % en 48,2 %.
Vleeschmeel en walvischvlee.schmeel.
Ontvangen en onderzocht
werden 11 monsters, van welke in 1 monster uitsluitend een chemisch
onderzoek werd verricht.
8 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
2 monsters bestonden niet uitsluitend uit het gedroogde spierweefsel
en mochten derhalve niet vleeschmeel genoemd worden.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 10 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
68,7 %
als hoogste waarde
74,2 %
als gemiddelde waarde
71,3 %
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Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 8 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,2 %
als hoogste waarde
11,2 %
als gemiddelde waarde
8,9 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 5 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
2,5 %
als hoogste waarde
6,5 %
als gemiddelde waarde
5,5 %
In 3 monsters bedroeg het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 0,03 %, 0,2 % en 1,1 % en aan keukenzout in
2 monsters 0,2 % en 0,2 %.
Andere producten van dierlijken oorsprong. Onder verschillende
benamingen werden 339 monsters ingezonden. Hiervan bestonden :
61 uit diermeel en bloedmeel;
56 uit bloedmeel en beendermeel;
55 uit vleeschbeendermeel en bloedmeel;
26 uit vischmeel en walvischmeel ;
24 uit walvischvleeschmeel en vischmeel;
15 uit gemengd meel, afkomstig van dierlijke producten ;
11 uit mosselenmeel;
10 uit levermeel ;
9 uit bloedmeel en vleeschbeendermeel ;
8 uit vischmeel en vleeschbeendermeel;
7 uit dierlijk product ;
6 uit vischmeel en walvischvleeschmeel;
6 uit zeesterrenmeel ;
6 uit beendermeel en bloedmeel;
5 uit levermeel, bloedmeel en vischmeel ;
4 uit zeesterrenmeel, krabbenmeel en vischmeel ;
4 uit bloedmeel en ontlijmd beendermeel ;
3 uit meel, afkomstig van dierlijke producten;
3 uit vischmeel en walvischmeel of walvischvleeschmeel;
3 uit vischlevermeel;
2 uit zeesterrenmeel en vischmeel ;
1 uit diermeel en/of vleeschbeendermeel en vleeschmeel ;
1 uit een product bereid van vetkanen;
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

uit vischafvallenmeel ;
uit krabbenmeel ;
uit afval van de bouillon fabricage;
uit vischafval;
uit levermeel, bloedmeel en diermeel;
uit vleeschbeendermeel, bloedmeel en vleeschmeel;
uit bloedmeel en een dierlijk product ;
uit vischmeel en vleeschbeendermeel of beendermeel;
uit beendermeel, vleeschmeel en bloedmeel;
uit krabbenmeel en vischmeel;
uit vischmeel, gemalen zeesterren en krabbenmeel ;
uit vleeschbeendermeel, ontlijnid beendermeel en bloedmeel;
uit walvischmeel.

Diermeel en bloedmeel. Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen,
bepaald in 61 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
53,0 %
als hoogste waarde
69,5 %
als gemiddelde waarde .
61,1 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 60 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
6,8 %
als hoogste waarde
15,0 %
als gemiddelde waarde
8,9 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 18 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
17,2 %
als hoogste waarde
20,4 %
als gemiddelde waarde
17,5 %
In 2 monsters werd een gehalte aan keukenzout gevonden van
1,0 % en 3,5 %, terwijl het gehalte aan vetachtige stoffen van 1 monster 9,0 % en dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van 1 monster 0,8 % was.
Bloedmeel en beendermeel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige
stoffen, bepaald in 56 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
52,5 %
als hoogste waarde
68,9 %
als gemiddelde waarde
62,4 %
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Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 47 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

7,4 %
14,2 %
10,3 %

'o

Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 21 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

18,3 %
34,0 %
23,1 %

Het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 6 monsters, bedroe,
4,6 %, 5,7 %, 5,7 %, 6,4 %, 7,3 % en 7,4 % en dat aan verteerbare
eiwitachtige stoffen, bepaald in 7 monsters, was 50,5 %, 56,5 %,
56,8 %, 57,6 %, 59,7 %, 60,2 % en 60,8 %. In 6 monsters werd een
gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen gevonden van 0,04 %, 0,3 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 % en 1,5 %.

ö

Vleeschbeendermeel en bloedmeel. Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 55 monsters, werd gevonden.
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

46,7 %
65,6.%
60,5 %

Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 48 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

7,3 %
11,1 %
8,8 %

Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 27 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

18,8 %
32,6 %
24,0 %

In 2 monsters bedroeg het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 0,4 % en 0,8 %. Het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen en aan vetachtige stoffen, in 1 monster
bepaald, was respectievelijk 58,2 % en 8,3 %.
7
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Vischmeel en walvischmeel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige
stoffen, bepaald in 26 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
48,6 %
als hoogste waarde
62,7 %
als gemiddelde waarde
56,8 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 23 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
8,0 %
als hoogste waarde
13,9 %
als gemiddelde waarde
9,8 %
Voor het gehalte aan keukenzout, bepaald in 23 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
0,7 %
als hoogste waarde
7,9 %
als gemiddelde waarde
5,0 %
Het gehalte aan vetachtige stoffen van 1 monster was 16,4 %, dat
aan aschbestanddeelen in 1 monster 14,7 % en dat aan in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 4 , 3 % .
Walvischvleesclimeel en vischmeel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 24 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
56,5 %
als hoogste waarde
64,5 %
als gemiddelde waarde
61,8 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 13 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
7,5 %
als hoogste waarde
13,3 %
als gemiddelde waarde
11,0 %
Voor het gehalte aan keukenzout, bepaald in 15 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
0,7 %
als hoogste waarde
4,0 %
als gemiddelde waarde
2,7 %
Drie monsters werden op het gehalte aan vetachtige stoffen onderzocht; gevonden werden 8,5 %, 8,7 % en 8,9 %. In 2 monsters werd
een gehalte aan aschbestanddeelen gevonden van 12,1 % en 18,8 %.
In 1 dezer monsters werd alleen een chemisch onderzoek verricht.
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Gemengd meel. De onder deze benaming ontvangen monsters
werden alleen chemisch onderzocht. Uit de verkregen analyseresultaten
kon worden afgeleid, dat de monsters mengsels van dierlijke producten
waren.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 15 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
. 43,2 %
als hoogste waarde
64,7 %
als gemiddelde waarde
59,6 %
In 4 monsters werden bepaald de gehalten aan verteerbare eiwitachtige stoffen, vetachtige stoffen, vocht en in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, welke gehalten bedroegen respectievelijk
55,1 %, 58,3 %, 58,6 % en 62,1 %; 4,5 %, 4,5 %, 5,1 % en 7,0 %;
9,8 %, 9,9 %, 10,2 % en 12,8 % en 0,2 %, 0,3 %, 0,3 % en 0,3 %.
Het gehalte aan aschbestanddeelen in 2 monsters was 19,4 % en
23,5 %.
Mosselenmeel. Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in
11 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
52,7 %
als hoogste waarde
59,6 %
als gemiddelde waarde
56,1 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 7 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
6,5 %
als hoogste waarde
10,3 %
als gemiddelde waarde
8,3 %
Voor het gehalte aan keukenzout, bepaald in 5 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
3,1 %
als hoogste waarde
4,0 %
als gemiddelde waarde
3,4 %
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 8 monsters,
aan welke, gezien de analyseresultaten, een belangrijk deel dezer
bestanddeelen onttrokken was, werd gevonden :
als laagste waarde
1,4 %
als hoogste waarde
1,7 %
als gemiddelde waarde
1,5 %
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Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 11 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
6,6 %
als hoogste waarde
12,1 %
als gemiddelde waarde
9,7 %
Het gehalte aan aschbestanddeelen van 4 monsters was 21,7 %,
27,6 %, 29,0 % en 32,8 %.
Levermeel.
Van de 10 monsters, welke uit levermeel bestonden,
bevatten :
2 monsters wat diermeel;
1 monster, naast wat diermeel, bloedmeel ;
1 monster wat van een z.g. voederkern en wat levende mijten en
hadden
2 monsters een bewerking ondergaan.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 10 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
48,8 %
als hoogste waarde
66,1 %
als gemiddelde waarde
58,3 %
I n 3 monsters werd het vochtgehalte bepaald; gevonden werd 7,0 %,
8,2 % en 11,8 %; in 1 monster werd 23,6 % vetachtige stoffen, in
1 monster 1,9 % aschbestanddeelen en in 1 monster 0,6 % in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen gevonden.
Bloedmeel en vleeschbeendermeel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 9 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
53,1 %
als hoogste waarde
64,7 %
als gemiddelde waarde
61,7 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 7 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
7,3 %
als hoogste waarde
10,7 %
als gemiddelde waarde
9,0 %
Het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 4 monsters, was
17,4 %, 23,2 %, 23,9 % en 27,8 %.
Vischmeel en vleeschbeendermeel.
alleen chemisch onderzocht.

Twee dezer monsters werden
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Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 8 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
59,0 %
als hoogste waarde
60,9 %
als gemiddelde waarde
60,4 %
Van 4 monsters bedroeg' het gehalte aan vocht 8,5 %, 8,5 %, 8,6 %
en 8,6 %.
Dierlijk product. 2 monsters bevatten veel resten van den inhoud
der verteringsorganen;
1 monster bevatte veel lijmgevende stoffen en gemalen hoorn en
1 monster bestond hoogstwaarschijnlijk uit gedroogde ingewanden.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 7 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
39,4 %
als hoogste waarde . . . . '
85,4 %
als gemiddelde waarde
54,0 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 5 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
4,4 %
als hoogste waarde
10,5 %
als gemiddelde waarde
7,6 %
Drie monsters hadden een gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van 4,3 %, 4,5 % en 6,3 %; in 2 monsters was
het gehalte aan vetachtige stoffen 22,3 % en 41,8 %.
Het gehalte aan aschbestanddeelen van 3 monsters bedroeg 5,1 %,
9,9 % en 14,0 %.
Van het monster, hetwelk veel lijmgevende stoffen en gemalen hoorn
bevatte, was het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen 46,4 %,
naast een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 85,4 %.
Vischmeel en walvischvleeschmeel.
Het gehalte aan eiwitachtige
stoffen, in 6 monsters bepaald, was 58,4 %, 58,5 %, 61,4 %, 62,1 %,
63,7 % en 64,3 %.
Zeesterrenmeel.
Van de 6 ontvangen monsters werd in 1 monster
alleen een chemisch onderzoek verricht.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 6 monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
30,2 %
als hoogste waarde
35,4 %
als gemiddelde waarde
32,9 %
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Het vochtgehalte in 3 monsters bedroeg 5,1 %, 8,5 % en 9,0 %;
dat aan keukenzout in 3 monsters 2,3 %, 2,6 % en 2,6 % en dat aan
in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen in 3 monsters 3,2 %,
3,9 % en 6,4 %.
In 1 monster bedroeg het gehalte aan vetachtige stoffen 6,0 %,
terwijl het gehalte aan aschbestanddeelen van 1 monster 47,5 % was.
Beendermeel en bloedmeel. Voor het gehalte aan eiwitachtige
stoffen, bepaald in 6 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
38,5 %
als hoogste waarde
61,5 %
als gemiddelde waarde
.
49,4 %
Het vochtgehalte in 4 monsters bedroeg 6,3 %, 7,0 %, 8,8 % en
9,3 %; dat aan verteerbare eiwitachtige stoffen in 2 monsters 38,7 %
en 59,3 %; dat aan vetachtige stoffen in 2 monsters 4,7 % en 9,1 %;
dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen in 2 monsters 0,2 % en 0,3 % en dat aan aschbestanddeelen in 1 monster
45,9%
/oLevermeel, bloedmeel en vischmeel. Het gehalte aan eiwitachtige
stoffen in 5 monsters bedroeg 48,9 %, 58,3 %, 58,9 %, 59,2 % en
63,3 % en dat aan vocht 10,6 %, 10,7 %, 11,9 %, 12,1 % en 12,7 %.
In 1 monster werd een gehalte aan keukenzout van 7,1 % geconstateerd.
Zeesterrenmeel, krabbenmeel en vischmeel. De gevonden gehalten
waren :
Eiwitachtige stoffen . . . .
34,8 %, 35,7 %, 36,8 % en 37,1 %
Vocht
8 , 5 % , 8 , 8 % , 9,0 % en 8 , 8 %
Keukenzout
2,5 %, 2,5 %, 2,6 % en 2 , 6 %
In verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen . . . .

4,9 %, 7,1 %, 8,5 % en 8,7 %

Bloedmeel en ontlijmd beendermeel. Van de 4 onderzochte monsters
bedroeg het gehalte aan eiwitachtige stoffen 59,4 %, 61,3 %, 60,3 %
en 58,9 %; aan vocht 12,3 %, 12,0 %, 9,2 % en 13,7 %, aan aschbestanddeelen 23,8 %, 23,3 %, 28,6 % en 23,1 %.
In 2 monsters werden bovendien bepaald de gehalten aan vetachtige
stoffen, in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en verteerbare eiwitachtige stoffen, welke gehalten bedroegen respectievelijk
5,6 % en 5,5 %, 0,4 % en 0,4 % en 58,7 % en 59,7 %.
Het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, in 1 monster
was 10,3 %.
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Meel. De 3 ingezonden monsters werden alleen chemisch onderzocht, waarbij onderstaande gehalten werden gevonden :
Eiwitachtige stoffen
52,0 %, 60,2 % en 58,3 %
Vetachtige stoffen
40,1 %, 7,4 % en 10,6 %
In 1 monster was het gehalte aan vocht 5,9 %.
Vischrneel en walvischmeel of ivalvischvleeschmeel.
De 3 onderzochte monsters bevatten :
Eiwitachtige stoffen
54,9 %, 55,9 % en 56,8 %
Vocht
10,7 %, 10,8 % en 11,2 %
Twee dezer monsters bevatten 5,6 % en 5,8 % keukenzout.
Vischlevermeel. Yan de 3 onderzochte monsters werd in 1 slechts
de chemische samenstelling nagegaan.
De gehalten aan eiwitachtige stoffen waren 45,7 %, 49,2 % en
50,2 %.
Het gehalte aan keukenzout en aan vocht in 1 monster was respectievelijk 1,0 % en 11,0 %.
Zeesterrenmeel en vischrneel. De 2 onderzochte
onderstaande gehalten :
Eiwitachtige stoffen
Vocht
Keukenzout
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen

monsters hadden
41,0 % en 48,7 %
10,8 % en 8,6 %
2,5 % en 1,6 %
3 , 9 % en 5 , 9 %

Diermeel en\of vleeschbeendermeel en vleeschmeel.
bevatte 60,3 % eiwitachtige stoffen en 7,0 % vocht.
Product bereid van vetkanen.
microscopisch onderzoek verricht.

Dit monster

In dit monster werd alleen een

Vischafvallenmeel.
A^an dit monster, hetwelk uit afvallen van
vischrneel, diermeel en levermeel bestond, bedroeg het gehalte aan
eiwitachtige stoffen 36,0 %, aan vocht 13,1 % en aan keukenzout
19,5%.
Krabbenmeel. De in dit monster gevonden gehalten waren :
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Vocht
Aschbestanddeelen

33,3 %
28,8 %
3,4 %
5,3 %
47,2 %
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Keukenzout
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . .
Afval bouillonfabricage. Het onderzochte monster bevatte :
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Werkelijk eiwit
Verteerbaar werkelijk eiwit
Vetachtige stoffen
Vocht
Keukenzout

3,1 %
3,8 %

28,5 %
22,0 %
8,4 %
1,9 %
21,4 %
3,7 %
21,9 %

Het hooge keukenzoutgehalte maakte deze stof tot een gevaarlijk
voedermiddel. Weliswaar zou het bezwaar van dit hooge gehalte kunnen
worden weggenomen door de waar te vermengen met groote hoeveelheden keukenzout-vrije stoffen, doch bij nadere beschouwing der analyse
blijkt, afgescheiden van het keukenzoutgehalte, dit afval als veevoeder
of als bestanddeel ervan, minder geschikt te zijn.
Ofschoon de gehalten aan eiwitachtige- en aan verteerbare eiwitachtige stoffen respectievelijk tamelijk hoog en beduidend zijn, is het
gehalte aan verteerbaar werkelijk eiwit bijzonder laag en op dit laatste
gehalte komt het bij de beoordeeling van de voedingswaarde van dit
soort producten toch vooral aan.
Gezien het hooge gehalte aan vetachtige stoffen, zou het misschien
de moeite en de kosten loonen, de vetachtige stoffen uit een dergelijk
product te winnen en het resteerende als meststof aan te wenden, eventueel na een bewerking, welke de stof in den bodem sneller ontleedbaar
maakt.
Vischafval.
In dit monster werd gevonden 40,3 % eiwitachtige
stoffen, 11,9 % vocht, 4,3 % keukenzout en 10,2 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Levermeel, bloedmeel en diermeel. In dit monster werden bepaald
de gehalten aan eiwitachtige stoffen, aan vocht en aan aschbestanddeelen, welke gehalten bedroegen respectievelijk 6 9 , 1 % , 5 , 8 % en
8,1 %.
Vleeschbeendermeel, bloedmeel en vleeschmeel.
waren de gevonden gehalten :
Eiwitachtige stoffen
Vocht

Van dit product
53,4 %
10,3 %
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Bloedmeel en een dierlijk product.
gehalten :

In dit monster bedroegen de

Eiwitachtige stoffen
Vocht
Aschbestanddeelen
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . .

65,9 %
13,1 %
9,0 %
2,7 %

Vischmeel en vlceschbeendermeel of beendermeel. Uit dit product
bestond 1 monster met 60,7 % eiwitachtige stoffen, 4,6 % vocht en
25,3 % aschbestanddeelen.
Beendermeel,
gehalten :

vleeschmeel en bloedmeel.

In dit monster waren de

Eiwitachtige stoffen
Vocht

58,6 %
9,9 %

Krabbenmeel en vischmeel. Dit monster had onderstaande gehalten :
Eiwitachtige stoffen
Vocht
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . .
Keukenzout
Vischmeel, gemalen zeesterren
gehalten in dit monster waren :

en krabbenmeel.

40,2 %
7,9 %
6,1 %
2,3 %

De gevonden

Eiwitachtige stoffen
Vocht
Keukenzout
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . .

46,0 %
8,3 %
1,8 %
15,7 %

Vleeschbeendermeel,
ontlijmd beendermeel en bloedmeel. Het
gehalte aan eiwitachtige stoffen, verteerbare eiwitachtige stoffen, vetachtige stoffen, vocht en in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen in dit monster was respectievelijk 4 9 , 6 % , 4 7 , 8 % , 6,0%,,
9,3 % en 0,2 %.
Walvischmeel.
Dit monster had een gehalte aan eiwitachtige
stoffen van 58,4 % en aan vocht van 9,8 %.
De zuiverheid van dit monster wTas onvoldoende wegens-aanwezigheid van veel schimmel.

106
Andere voedermiddelen
Gemengde voeder-middelen. Ontvangen en onderzocht werden 3652
monsters, welke onder de volgende benamingen werden ingezonden :
Ochtendvoer
Varkensmeel
Rundveemeel
Rundveekoek
Rundveevoer
Paardenmeel
Koeienmeel
Varkensvoer
Mengvoeder
Opfokvoer
Mengsel
Paardenkoekjes
Biggemneel
Meel
Rvmdveebrokjes
Gemengd meel
Overgangsvoer
Koekjes
A'eekoekjes
Foktoomvoer
Paardenbrokjes
Pluhnveekorrels
Koeienbiks
Kippenvoer

. . . .

. . . .

. . . .
. . . .

1192
1040
279
175
157
142
130
112
67
61
40
31
27
23
20
20
20
18
11
10
9
6
5
5

Paardenvoer
Veevoeder
Selectiemeel
Weidekoekjes
Meelvoer
Melkkoekjes
Zilvervosseumeel
Gemengd graan
Rundveenootjes
Duivenkorrels
A^oermeel
Kalvervoeder
Weidevoer .
Niet genoemd
Rundveekorrel
Keudenvoer .
Zoutermeel .
Gemengd voer
Paardenbiks
Koeienbrokjes
Melkveeafval
Coprah-klopmeel
Mengsel maïs en ï ogge
Melkveekoek

Van de onderzochte monsters werden 90 monsters ( + 2,5 %) als
niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van levende
mijten en/of schimmel.
Hieronder waren :
40
16
5
4
4
4
2
2
2

monsters
monsters
monsters
monsters
monsters
monsters
monsters
monsters
monsters

ochtendvoer;
varkensmeel;
mengvoeder;
rundveemeel;
paardenmeel;
meel;
biggenmeel;
foktoomvoer;
varkensvoer;

2
2
1
1
1
1
1
1
1

monsters mengmeel;
monsters veevoeder;
monster rundveevoer;
monster rundveekoek
monster opfokvoer;
monster koeienmeel;
monster voermeel;
monster mengsel;
monster paardenkoek

o
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Twee monsters varkensmeel bevatten 0,002 % en 0,003 % lood en
sporen zink en arseen.
In 4 monsters rundveekoekjes werden sporen arseen gevonden,
terwijl in 2 dezer monsters bovendien sporen ricinus werden aangetroffen .
Een monster „gemengd meel" bestond uit gemalen zaden van een
wikkensoort, uit welke blauwzuur ontwikkeld kan worden.
Een onder de benaming ,,meel" ingezonden monster bestond uit
graankaf, maïsbliezen en tarweafval van de spits- en schilmachines en
veel minerale bestanddeelen, onder welke krijt. Als voeder voor varkens
werd dit product niet geschikt geacht.
Onder de benaming „meel" werd ] monster ontvangen, hetwelk
bestond uit gemalen onkruidzaden, onder welke hoofdzakelijk 2 soorten
Duizendknoop, nl. „Polygonum Convolvulus" en „Polygonum Lapathifolium".
In de monsters ochtendvoer liep liet gehalte aan eiwitachtige stoffen
uiteen van 13,1 % tot 26,4 %, terwijl dit gehalte bij de monsters
varkensmeel varieerde van 8,8 % tot 17,1 %.
Mineralen.

Ontvangen en onderzocht werden 219 monsters.

Fosforzure voederkalk en voederkalk.
Onder deze benamingen
werden 16 monsters ontvangen, van welke 2 monsters alleen chemisch
werden onderzocht.
11 monsters gaven geen aanleiding tot het trinken van opmerkingen;
zij bestonden uit fosforzure voederkalk;
1 monster bestond niet uit fosforzure voederkalk. doch uit fijn krijt;
1 monster bestond uit een product, grootendeels bestaande uit koolzure kalk en
1 monster bestond uit koolzure voederkalk, welke vermoedelijk in
den vorm van gemalen kalkmergel aanwezig was.
In 1 monster werd een uitgebreide analyse verricht, waarbij onderstaande gehalten werden gevonden :
Calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur . . . .
41,9 %
Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur . . . 3,6 %
Kooldioxyde (C0 2 )
36,6 %
Fijnmeel (maaswijdte zeef 0,22 mm)
87
%
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . 13,7 %
In verdund zoutzuur oplosbaar kiezelzuur (Si0 2 ) . . . .
1,5 %
In verdund zoutzuur oplosbaar ijzer- en aluminiumoxyde
(Fe 2 0 3 + A1203)
." . 2,0 %
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Jodium (J.)
afwezig
Lood (Pb.)
0,001%
Vocht
0,5 %
Fluor (F.)
afwezig
Arsenigzuur (As 2 0 3 )
spoor
Zwaveligzuur (S0 2 )
afwezig
Chloor (Cl.) als chloride
spoor
Zink (Zn.)
afwezig
Koper (Cu.)
afwezig
Mangaan (Mn.) in geringe hoeveelheid
aanwezig
Bovenstaande samenstelling komt in het geheel niet overeen met
die van het gecodificeerde voedermiddel „voederkalk", zoodat de voor
dit monster gebruikte benaming onjuist was.
Het gehalte aan fosforzuur (P 2 O ä ), oplosbaar in mineraalzuur, in
7 monsters bepaald, bedroeg 38,2 %, 38,5 '%, 39,0 %, 41,6 %, 44,7 %
44,7 % en 44,9 %, terwijl het loodgehalte in 6 monsters varieerde van
0,002 % tot 0,025 %.
Zes monsters bevatten 0,7 %, 0,7 %, 0,8 %, 0,9 %, 1,0 % en 1,0 %
chloor, terwijl in 1 monster 32,0 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, werd gevonden.
De gevonden gehalten aan zwaveligzuur, arsenigzuur en fluoriden
gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
In het monster, hetwelk uit fijn krijt bestond, bedroeg het gehalte
aan koolzure kalk 96,4 %, terwijl dit gehalte in het monster, hetwelk
grootendeels uit koolzure kalk bestond, 85,7 % was.
In het monster, bestaande uit koolzure voederkalk, was het gehalte
aan koolzure kalk 98,0 %, aan vocht 0,1 %, aan lood 0,002%, naast
een fijnheid van 98 % (maaswijdte 0,5 m m ) .
Mineralen voor varkens. Ontvangen en onderzocht werden 47 monsters, van welke 1 monster uitsluitend microscopisch werd onderzocht.
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, bepaald
in 44 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,2 %
als hoogste waarde
16,2 %
als gemiddelde waarde
9,3 %
Voor het gehalte aan keukenzout, berekend uit het chloorgehalte,
bepaald in 43 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
3,3 %
als hoogste waarde
36,1 %
als gemiddelde waarde
8,6 %
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Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 38 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
37,8 %
als hoogste waarde
75,1 %
als gemiddelde waarde
57,3 %
Voor het gehalte aan koper, bepaald in 30 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,04 %
als hoogste waarde
0,2 %
als gemiddelde waarde
0,08 %
Voor het gehalte aan mangaan, bepaald in 11 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
0,01 %
als hoogste waarde
0,26 %
als gemiddelde waarde
0,16 %
In 1 monster werd een gehalte aan eiwitachtige stoffen gevonden van
10,0 %; dit monster bevatte, naast andere minerale bestanddeelen, ontlijmd beendermeel. H e t gehalte aan ijzer (Fe) in 2 monsters bedroeg
1 , 1 % en 1,2%.
Mineralen voor 'pluimvee. Ontvangen en onderzocht werden 47 monsters, van welke in 5 monsters alleen een microscopisch onderzoek werd
verricht en van 2 monsters uitsluitend de chemische samenstelling werd
nagegaan.
Voor het gehalte aan fosforzuur ( P 2 0 5 ) , oplosbaar in mineraalzuur,
bepaald in 16 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,1 %
als hoogste waarde
7,3 %
als gemiddelde waarde
1,2 %
Voor het gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan
chloor, bepaald in 39 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
15,3 %
als hoogste waarde
25,2 %
als gemiddelde waarde
18,9 %
Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 38 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
53,4 %
als hoogste waarde
. .
79,6 %
als gemiddelde waarde
73,4 %
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Voor het gehalte aan koper, bepaald in 28 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
0,02 %
als hoogste waarde
0,15 %
als gemiddelde waarde
0,06 %
In 9 monsters werd het gehalte aan maagaan bepaald; gevonden
werd 0,01 %, 0,01 %, 0,01 %, 0,022 %, 0,09 %, 0,12 %, 0,12 %,
0,15 % en 0,19 %.
Het gehalte aan calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, van
5 monsters was 37,7 %, 38,3 %, 42,1 %, 43,5 % en 44,0 %.
In 1 monster, hetwelk ± 3 % gedeeltelijk ontlijmd beendermeel
bevatte, bedroeg het gehalte aan eiwitachtige stoffen 0,8 %.
Mineralen voor rundvee. Ontvangen en onderzocht werden 41 monsters, van welke in 4 monsters alleen de microscopische zuiverheid
werd nagegaan.
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, bepaald
in 34 monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
6,8 %
als hoogste waarde
14,3 %
als gemiddelde waarde
9,9 %
Voor het gehalte aan keukenzout, berekend uit het chloorgehalte,
bepaald in 32 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
3,3 %
als hoogste waarde
24,1 %
als gemiddelde waarde
17,3 %
Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 33 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
38,2 %
als hoogste waarde
63,5 %
als gemiddelde waarde
47,9 %
Voor het gehalte aan koper, bepaald in 14 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
0,02 %
als hoogste waarde
0,09 %
als gemiddelde waarde
0,04 %
Het gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, in 2 monsters was 39,7 % en 40,2 % ; dat aan eiwitachtige stoffen in 2 monsters
3,3 % en 3,4 % en dat aan vocht in 2 monsters 3,2 % en 3,2 %.
In 1 monster werd een gehalte aan ijzer gevonden van 0,15 %.
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Mineralen voor paarden. Ontvangen en onderzocht werden 4 monsters, van welke 1 alleen microscopisch werd onderzocht, met onderstaand resultaat :
Fosforzuur (P 2 O ä ), oplosbaar in mineraalzuur
0,7 %, 8,3 % en 8,7 %
Keukenzout (NaCl)
0,8 %, 19,6 % en 21,4 %
Koolzure kalk (CaCO,)
79,1 %, 54,4 % en 51,9 %
In 2 monsters bedroeg het gehalte aan koper 0,03 % en 0,03 %,
terwijl het gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur en aan
magnesia (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, in 1 monster was respectievelijk 45,7 % en 0,2 %.
Van het monster, hetwelk 79,1 % koolzure kalk bevatte, werd het
noodig geoordeeld op het analyseverslag' te vermelden, dat de betreffende waai' niet zonder nader onderzoek als koolzure kalk in mineralenmengsels mocht worden verwerkt. Aan de voor mineralenmeiigsels voor
paarden voorgeschreven samenstelling voldeed dit monster in geenen
deele.
Keukenzout.
In een vijftal onderzochte monster« bedroeg het
gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als
chloride, 92,3 %, 92,8 %, 97,6 %, 97,8 % en 99,1 %.
Koolzure kalk. Onder dezen naam en als „gedroogde koolzure
kalk" werden 4 monsters ten onderzoek ingezonden.
De geconstateerde gehalten aan koolzure kalk waren 68,0 %, 81,9 %,
89,8 % en 97,5 %.
In 2 monsters bedroeg het loodgehalte 0,001 % en 0,027 %, terwijl
dit bestanddeel in de 2 andere monsters niet werd gevonden.
H e t gehalte aan chloor in 2 monsters was 0,3 % en 0,5 %, terwijl
in 1 monster chloor in zeer geringe mate aanwezig' en in 1 monster
afwezig was.
In 2 monsters werd het gehalte aan vocht bepaald; gevonden werd
0,2 % en 22,8 %.
Arsenigzuur, zwaveligzuur en in water oplosbare fluoriden werden
slechts in zeer geringe mate aangetroffen of waren afwezig'.
Twee monsters werden op koper onderzocht en in 1 monster werd
een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van in water onoplosbare fluoriden, welke bestanddeelen echter niet aanwezig waren.
Het als ,,kalk" ingezonden monster bevatte 85,7 % koolzure kalk,
terwijl lood, arsenigzuur en in water oplosbare fluoriden niet werden
gevonden.
Krijt. Onder verschillende benamingeu werden 44 monsters ontvangen en onderzocht, van welke 1 monster alleen microscopisch werd
onderzocht.
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Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 40 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
74,4 %
als hoogste waarde
98,7 %
als gemiddelde waarde
94,4 %
Het gehalte aan lood, bepaald in 31 monsters, varieerde van sporen
tot 0,003 %, terwijl arsenigzuur afwezig was of slechts in sporen werd
aangetroffen.
Ook in water oplosbare fluoriden konden in enkele monsters slechts
in sporen worden aangetoond.
In 1 monster bedroeg' het gehalte aan zwaveligzuur minder dan
0,1 %, terwijl in de andere monsters dit bestanddeel slechts in sporen
aanwezig was.
Mangaan was in 1 monster in geringe hoeveelheid aanwezig.
In 2 monsters werd een uitgebreide analyse verricht, met onderstaande gehalten :
Kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur . . . 52,3 % en 46,5 %
Kooldioxyde (uitgedreven met azijnzuur) . . 41,5 % en 34,9 %
Zwavelzuuranhydride (S0 3 )
0,1 % en 2,3 %
Vocht
0,3 % en 11,4 %
Onoplosbaar in verdund mineraalzuur . . . 3,6 % en 0,2 %
Lood
0,001,% en 0,002 %
Chloor als chloride
afwezig en 0,6 %
Arsenigzuur
afwezig en
spoor
Zwaveligzuur
spoor en
spoor
Fluor
afwezig en afwezig
IJzer (in 1 monster)
aanwezig
Uit bovenstaande gehalten kan worden afgeleid, dat de monsters
bevatten waarschijnlijk :
94,4 % en 79,4 % koolzure kalk;
0,2 % en 4,9 % gips (CaS0 4 2 aq) ;
0,3 % en 11,4 % vocht, en
3,6 % en 0,2 % onoplosbaar; bovendien in 1 monster 1,7 % calciumchloride (CaCl2 6 aq).
Ijzersulfaat.
Van dit product werden 3 monsters ontvangen en
onderzocht. Een dezer monsters werd alleen op mangaan onderzocht;
het gevonden gehalte was 0,066 %.
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De fijnheid, in 1 monster bepaald, bedroeg op de 0,5 mm zeef 39 %,
op de 1 mm zeef 76 % en op de 2 mm zeef 90 %.
In het derde monster bedroeg het gehalte aan ijzer 19,9 %, aequivalent met 99,1 % ferrosulfaat ( F e S 0 4 7 aq).
Dinatriumphosphaat.
Dit monster bestond uit dinatriumphosphaat,
hetwelk een geringe hoeveelheid mangaansulfaat bevatte.
Mineralen. Twee als ,,mineraal" ingezonden monsters hadden een
gehalte aan koolzure kalk van 87,6 % en 88,2 %. Zonder nader onderzoek behoorden deze producten echter niet als koolzure kalk in mineralenmengsels verwerkt te worden.
Een monster ,,mineralenmengsel" bestond uit minerale bestanddeelen, onder welke krijt, keukenzout, ontlijmd beendermeel, verder
ijzersulfaat, mangaansulfaat en wreinig kopersulfaat.
Een monster „mineralen" bevatte 2,0 % fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, 76,6 % koolzure kalk, 4,8 % keukenzout, berekend uit
het gehalte aan chloor als chloride en 0,01 % mangaan.
Een monster, van hetwelk de naam niet werd genoemd, bestond
hoofdzakelijk uit minerale bestanddeelen, onder welke koolzure voederkalk en verder botanische bestanddeelen, onder welke roggebloem.
Onder den naam „bloedmeel" werd 1 monster ontvangen en onderzocht, hetwelk bleek te bestaan uit minerale bestanddeelen.
Diversen
Ontvangen werden 281 monsters, van welke 261 monsters werden
onderzocht.
Achtermeel. Het onder deze benaming ingezonden monster bestond
uit tarwegries van voldoende zuiverheid met een vochtgehalte van
11,8 %.
Afval. Van de 4 als „keukenafval" ingezonden monsters bestond
1 monster uit aardappelschillen en tamelijk veel verkoolde deeltjes,
terwijl in 1 monster, naast aardappelschillen, afval van groenten en
vruchten werd aangetroffen. In 1 dezer monsters bedroeg het gehalte
aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 9,5 %. I n
2 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht.
Onder de benaming „molenafval" werden 3 monsters ontvangen,
van welke er 2 bestonden uit afvallen, nl. van lijnzaad, grondnotenmeel,
rijstvoedermeel, maïsmeel en aardappelmeel. In 1 dezer monsters
bedroeg het gehalte aan eiwitachtige stoffen en vetachtige stoffen
respectievelijk 30,5 % en 5,6 %, terwijl in 1 monster 14,6 % in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen werd gevonden.
I n het derde monster werd uitsluitend onderzoek gevraagd naar de
aanwezigheid van gemalen schelpen; deze werden echter slechts in
zeer geringe hoeveelheid aangetroffen.
8
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In 1 monster ,,afval crem- en caseïnefabricatie", hetwelk uit
gedroogde zure weipoeder bestond, werden onderstaande gehalten
gevonden :
Eiwitachtige stoffen
11,4 %
Vetachtige stoffen
0,6 %
Melksuiker
61,1 %
Vocht
8,7 %
Sulfaatasch
• . . 11,5 %
Keukenzout
6,3 %
De zuurgraad bedroeg 230, overeenkomende met een gehalte aan
vrij melkzuur van 5 , 2 % .
Een monster ,,afval oliefabriek" bestond uit afvallen van de oliefabricage, ril. in hoofdzaak afvallen van lijnzaad, verder van raapzaad,
katoenzaad, cocos, palmpitten, grondnoten, sesam en soya. Het monster
bevatte zeer veel zand en aardachtige bestanddeelen.
Een monster „graanafval", bestaande uit afvallen welke schimmel
bevatten, werd geacht van geringe voederwaarde te zijn.
I n een monster „afval van granen" werd een loodgehalte van
0,009 % geconstateerd, waarom gebruik dezer stof als veevoeder werd
ontraden.
Het als „hotelafval" ingezonden monster bestond uit gemalen gedroogde etensresten, welke een weinig schimmel en wat mijten bevatten.
De gevonden gehalten waren 13,2 % eiwitachtige stoffen, 17,6 % vetachtige stoffen en 4,4 % aschbestanddeelen.
Als „kaasafval" werd 1 monster ontvangen, bestaande uit graankaf,
kaasafval, wat gemalen koffieboonen en weinig gerstemeel. Het bevatte
15,0 % eiwitachtige stoffen, terwijl wat schimmel werd aangetroffen.
Onder den naam „afvalproduct" werd 1 monster ingezonden, hetwelk bevatte 3,3 % aschbestanddeelen en 2,7 % keukenzout, terwijl het
droge-stofgehalte van dit monster 11,6 % was. Gezien de gevonden
gehalten, kon de voederwaarde van dit product slechts gering zijn.
Bovendien zou, bij voedering, voorzichtigheid geboden zijn vanwege het
betrekkelijk hooge keukenzoutgehalte.
Afziftsel mengerij. In dit, uit afvallen o.m. van havermeel, gerstemeel, tarwegrint en -zemelen en soyameel bestaande, monster waren de
gehalten aan eiwitachtige stoffen en aan ruwe celstof respectievelijk
18,9 % en 7,8 %.
Alcmariasmeel.
gerstemeel.

Dit monster bleek te bestaan uit gerstevoermeel en

Alvoline. Het ingezonden monster bevatte 64,6 % koolzure kalk en
bestond verder uit botanische bestanddeelen, onder welke gemalen fene-
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griek, gemalen jeneverbessen, gemalen anijs, weinig tarwegrint, roggegrint, gerstemeel en erwtenmeel en zeer veel krijt. In het monster werd
een kunstmatige, blauwe kleurstof gevonden, vermoedelijk methyleenblauw.
Amide-kern.
Een 5-tal monsters werd ingezonden en uitsluitend
chemisch onderzocht. De gevonden gehalten aan stikstof waren 8,25 %,
8,25 %, 8,25 %, 8,25 % en 8,30 % en aan vocht 16,0 %, 16,0 %,
16,0 % 15,9 % en 16,0 %.
Amide-kernvoeder.
Van de 5 onderzochte monsters werden er 2
microscopisch onderzocht. Een monster bestond uit koek van havermeel,
lijnmeel, soyameel, gedroogde pulp, tarwegrint, tarwezemelen, cocosmeel, paardenboonenmeel, maïsglutenvoer, sheameel, ureum, melasse
en minerale bestanddeelen, onder welke krijt, keukenzout, ontlijmd
beendermeel, fosforzure voederkalk, ijzersulfaat en sporen kopersulfaat.
Een als „Antonio voederkern" ingezonden monster bestond uit
gemalen zeewier, gemalen gedroogde appelpulp, verder gemalen karwijzaad en veel minerale bestanddeelen, onder welke krijt, keukenzout,
ontlijmd beendermeel, schelpengruis, ijzersulfaat, mangaansulfaat en
sporen kopersulfaat.
Antonia. De 3 onder deze benaming' ingezonden monsters bestonden
in hoofdzaak uit gemalen zeewier. In 2 monsters werd wat karwijzaad
en wat gemalen schelpen aangetroffen. Het gehalte aan keukenzout, in
2 monsters bepaald, was 13,8 % en 16,8 %.
Bakkersbankmeel.
Het onder deze benaming ingezonden monster
bestond uit gemalen gedroogde aardappelschillen, van welke het zetmeel
geheel gedextrineerd was.
Beenzwartafval.
Dit monster, bestaande uit brokken beenderkool,
bevatte :
Stikstof
1,1 %
Fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
24,6 %
Koolzure kalk
10,0 %
Aschbestanddeelen
78,4 %
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . .
7,7 %
Vetachtige stoffen
0,5 %
Vocht . .
6,1 %
Lood
0,006 %
Sulfide
aanwezig
Arseen
spoor
Beetafarin. Het ingezonden monster bestond uit een suikerhoudend
aardappel- en bietenproduct.
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Beka-voeder.
In dit uit gemalen gebrande erwten en gemalen
gebrande cichoreiwortelen bestaande monster werd een gehalte aan
eiwitachtige stoffen van 21,1 % gevonden.
Beukenootjes. Van dit monster was de geur muf, terwijl bovendien
wat schimmel werd aangetroffen.
Biermankorrelmeel.
Dit monster bestond uit graankaf, verder
klavermeel en een eiwitrijk product, vermoedelijk een zuivelproduct.
Bieten. Vier monsters werden alleen op droge stof onderzocht;
gevonden werd 16,8 %, 17,7 %, 18,6 % en 19,5 %.
Onder de benaming „gedroogde suikerbieten" werden 4 monsters
ingezonden. De gehalten aan suiker en aan vocht in 1 monster waren
6 3 , 4 % en 4 , 9 % .
Van de 3 overige monsters bestond 1 monster uit gemalen gedroogde
bietensnijdsels, welke wat verkoolde deeltjes bevatten. De gehalten
waren: 5,6 % eiwitachtige stoffen, 62,0 % suiker en 5,6 % aschbestanddeelen.
Twee monsters, welke geen aanleiding gaven tot het maken van
opmerkingen, hadden beide een gehalte aan suiker van 60,7 %.
Twee monsters ,,gemalen gedroogd bietenafval", 2 monsters „bietenmeel", 1 monster ,,bietenzaadmeel", 1 monster „gemalen bietenzaad", 1 monster „gemalen gedroogde suikerbietenkoppen", 1 monster
„gemalen bietenloof" en 1 monster „gedroogd bietenblad" bestonden
uit gemalen bietenzaadstroo.
Ben monster „gemalen gedroogd bietenblad" bestond uit gedroogde
gemalen bietenkoppen en blad met 9,1 % eiwitachtige stoffen, 16,4 %
suiker, 21,3 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en
9,5 % ruwe celstof.
I n 1 monster „bieten" werd uitsluitend het gehalte aan suiker bepaald, welk gehalte bedroeg 6,6 %.
Het als ,,bietenkapperskoekmeel" ontvangen monster bestond uit
gemalen
gedroogde bietenkoppen en bevatte : 10,3 % eiwitachtige
o
stoffen, 1,5 % vetachtige stoffen, 23,2 % suiker, 26,1 % ruwe celstof,
5,8 % vocht, 11,5 % aschbestanddeelen en 7,7 % in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen.
Een monster „bietenblad", van hetwelk alleen een chemische
analyse werd verricht, bevatte 14,7 % aschbestanddeelen en 9,9 % in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Uit gedroogde bietenbladeren en bietenzaadstengels, zand en lucernemeel, bestond 1 monster, hetwelk onder de benaming „gemalen bietenbladkoeken" werd ingezonden. De in dit monster gevonden gehalten
waren :
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Eiwitachtige stoffen

9,0 %

Vetachtige stoffen

1,0 %

Vocht

10,0 %

Aschbestanddeelen

25,6 %

Euwe celstof

21,2 %

In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . . 15,1 %
Zetmeelachtige stoffen

33,2 %

Als „ingekuild suikerbietenblad" werd 1 monster ontvangen en
onderzocht, hetwelk bevatte 13,8 % aschbestanddeelen en 9,5 % in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
In 1 monster ,,bietenpulp" werden onderstaande gehalten geconstateerd :
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Zetmeel
Euwe celstof

4,9 %
0,5 %
21,3 %
9,0 %

Suiker . . .
Vocht
aschbestanddeelen

9,4 %
61,6 %
2,7 %

Bogena Tonicum en Tonicum. De 1.1 ingezonden monsters bestonden uit botanische bestanddeelen, onder welke gemalen zeewier, gemalen eikels, gemalen kastanjes, gemalen zoethoutwortel, gemalen
fenegriek, houtskool, Umbelliferenvruchten en minerale bestanddeelen,
onder welke magnesiumsulfaat, natriumfosfaat, krijt, ijzersulfaat,
keukenzout, zwavel en kopersulfaat.
De samenstelling der monsters was niet steeds dezelfde. In enkele
monsters werden p.m. gemalen bietenzaadstroo, gemalen karwijzaad en
gemalen spinaziezaad gevonden, terwijl in andere monsters geen gemalen fenegriek en zwavel werden aangetroffen.
In 2 monsters werd het gehalte aan eiwitachtige stoffen bepaald,
hetwelk bedroeg 6,6 % en 7,1 %. Een monster bevatte 2,3 % vetachtige
stoffen en in 1 monster werd 22,3 % aschbestanddeelen gevonden.
Bolkaf. Het percentage aan lijnzaad en aan licht lijnzaad in dit
monster bedroeg ongeveer 75 %, terwijl de gevonden gehalten aan
eiwitachtige- en vetachtige stoffen in dit monster waren respectievelijk
19,5 % en 22,1 %.
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Cracklings. Het onder dezen naam ingezonden monster, hetwelk
uitsluitend chemisch werd onderzocht, bevatte 52,2 % eiwitachtige
stoffen.
Crivoco kunstkorrel. Onder deze benaming werd een 5-tal monsters
onderzocht, welke bleken te bestaan uit afvallen, o.m. van viscbmeel.
Het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
in deze monsters was: 7,8-%, 9 , 0 % , 1 9 , 6 % , 1 9 , 7 % en 2 1 , 3 % ,
terwijl 3 dezer monsters bevatten 15,3 %, 20,2 % en 21,5 % eiwitachtige stoffen.
Drabkoeken.
was: 10,6 %.

Het gehalte aan vetachtige stoffen in dit monster

Eikeldoppen; eikelschillen.
Het gehalte aan eiwitachtige stoffen
in het eene monster was: 5,8 %. Verteerbare eiwitachtige stoffen warea
afwezig. Het andere monster bestond uit gemalen gedroogde eikelschillen met een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 4,4 %, terwijl
verteerbare eiwitachtige stoffen afwezig waren.
Eikelkorrels.
met melasse.

Dit monster bestond uit korrels van gemalen eikels
"

Foenigroeck.
Het onder deze benaming ingezonden monster bestond uit gemalen fenegriek en kastanjemeel.
Freesia-bollen. Het onderzochte monster bevatte 5,9 % eiwitachtige
stoffen, 29,5 % zetmeel, 1,3 % ruwe celstof, 1,4 % aschbestanddeelen
en 57,1 % vocht. Over de geschiktheid als veevoeder kon niet worden
geoordeeld.
Gist. Onder verschillende benamingen werden van dit product
4 monsters ingezonden. Het als ,,onuitgetrokken brouwersgist" ingezonden monster bestond uit gedroogde onuitge-trokken gist met een
gehalte aan eiwitachtige stoffen van 46,4 %.
Onder den naam „onuitgetrokken gedroogde gist" werd 1 monster
ontvangen, hetwelk geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen.
De 2 overige monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt,
daar zij levende mijten bevatten.
De geconstateerde gehalten aan eiwitachtige stoffen waren : 40,9 %
en 41,2 %.
Graanschoonsel. Dit monster, bestaande uit uitschoonsel van gerst
en haver, werd als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van levende mijten.
Grondnotenbliezen.
van opmerkingen.

Dit monster gaf geen aanleiding tot het maken
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Hennepzaadafvalmeel.
Wegens aanwezigheid van levende mijten
en schimmel, werd dit monster, hetwelk uit afval van hennepzaadkoek
bestond, als niet frisch en gezond aangemerkt. De gevonden gehalten
waren: 18,5 % eiwitachtige stoffen, 12,0 % vetachtige stoffen, 29,6 %
ruwe celstof, 9,2 % vocht, 14,7 % aschbestanddeelen en 8,9 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Honden- en kattenvoedsel.
Het onderzochte monster bestond uit
een gedroogd product van appelpulp, verder een dierlijk product, boonenmeel, gemalen wortelen en mogelijk groentenafval. Het product had
een verhittingsproces ondergaan. Het chemisch onderzoek gaf onderstaand resultaat :
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Ruwe celstof
Vocht
aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

19,3 %
. 12,6 %
6,6 %
16,9 %
9,9 %
6,4 %
40,9 %

Hondenkrachtvoer.
In dit monster, hetwelk bestond uit een pastei
van vleesch, tarwemeel en wat wortelen, waren de gehalten aan eiwitachtige stoffen, vetachtige stoffen en aan vocht respectievelijk 13,6 %,
7,3 % en 59,2 %.
Hooi. Van de 3 ingekomen en onderzochte monsters werd in een
2-tal alleen het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen bepaald;
gevonden werd: 7,0 % en 9,6 %.
Het andere monster werd volledig onderzocht en bevatte :
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

9,3 %
1,4 %
23,3 %
34,1 %
6,2 %
25,7 %

Hyacinthen.
In het ten onderzoek ontvangen monster bedroeg het
gehalte aan eiwitachtige stoffen 2,6 %, aan vetachtige stoffen 0,1 %,
aan ruwe celstof 1,1 %, aan vocht 66,8 % en aan aschbestanddeelen
1,3%.
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Jabotymeel. Dit monster werd slechts chemisch onderzocht en bevatte 11,1 % eiwitachtige stoffen, 34,7 % vetachtige stoffen en 8,9 %
vocht.
Johannesbrood.
opmerkingen.

Het ingezonden monster gaf geen aanleiding tot

Kaf. Dit monster bestond uit fijn stroo, hetwelk bloedmeel bevatte.
Kanariezaad-screenings.
Vier, onder deze benaming, ingezonden
monsters bestonden uit afvallen. Twee, als „kanariezaadmeel" en
„gemalen kanariezaad" ontvangen monsters, bestonden uit gemalen
kanariezaad, gemalen onkruidzaden en weinig tarwemeel. Wegens aanwezigheid van levende mij'ten werd 1 dezer monsters als niet frisch
en gezond aangemerkt.
Karnemelkpoeder.
Onder verschillende benamingen werden 7 monsters ingezonden en onderzocht. Van de 2 monsters „karnemelkpoeder"
bestond 1 monster uit gedroogde wei, terwijl het andere geen aanleiding
gaf tot het maken van opmerkingen.
Ben monster „melkpoeder" bestond uit magere-melkpoeder en bevatte 35,9 % eiwitachtige stoffen, 1,6 % vetachtige stoffen, 9,1 % aschbestanddeelen en 1,4 % vrij melkzuur. De gevonden zuurgraad was 64.
Het monster „kunstkarnemelkpoeder", hetwelk uit aangezuurde
magere melkpoeder bestond, werd als niet frisch en gezond aangemerkt,
daar het levende mijten bevatte. De in dit monster gevonden gehalten
waren :
Eiwitachtige stoffen
29,6 %
Vetachtige stoffen
2,4 %
Vocht
9,0 %
Aschbestanddeelen
9,6 %
De zuurgraad was 137, overeenkomende met een gehalte aan vrij
melkzuur van 3,1 %.
Van 1 monster „afval magere melkpoeder" en 1 monster „gedenatureerde afval volle melkpoeder", welk laatste monster bestond uit afval
van aangezuurde volle melkpoeder, waren de gehalten respectievelijk:
Eiwitachtige stoffen
34,9 % en 24,3 %
Vetachtige stoffen
2,4 % en 18,4 %
Vocht
10,3 % en 10,2 %
Aschbestanddeelen
11,0 % en 7,9 %
De zuurgraad van 50 en 252, kwam overeen met een gehalte aan
vrij melkzuur van 1,1 % en 5,7 %.
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In 1 monster „voerkarnemelk" werd een gehalte aan vetachtige
stoffen van 0,6 % gevonden, terwijl liet gehalte aan vocht 97,1 % bedroeg, welk gehalte aanzienlijk hooger is dan van normale karnemelk.
Kastanjes. Het ingezonden monster „gemalen kastanjes" bestond
uit gemalen, gedroogde kastanjes en weinig gedroogde eikels, van welke
het zetmeel grootendeels was verstijfseld.
Kernvoeders. De 2 ontvangen en onderzochte monsters bestonden
uit gedroogde pulp, melasse en ureum en bevatten 48,4 % en 48,9 %
eiwitachtige stoffen, naast een gehalte aan droge stof van respectievelijk
86,5 % en 85,9 %.
Klopmeel.
Onder deze benaming en als „uitklopmeel" werden
5 monsters ontvangen, welke uit afvallen bestonden. Vier dezer monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij levende
mijten en/of schimmel bevatten.
Koffie-surrogaat.
Het ingezonden monster bestond uit gemalen
gebrande rogge en gerst.
Labormeel. Dit monster bestond uit gemalen lijnzaadkaf, cacaomeel, gemalen zeewier, weinig gebroken lijnzaad en maïsmeel en
minerale bestanddeelen, onder welke tamelijk veel krijt en weinig
keukenzout.
Het gevonden gehalte aan koolzure kalk was 7,5 %.
Liksteen.
In dit monster werd een uitgebreide analyse verricht,
met onderstaande uitkomsten :
Chloor als chloride: 5,6 %, aequivalent met 9,2 % keukenzout
(NaCl).
Kooldioxyde (uitgedreven met zoutzuur) : 9,6 %, aequivalent met
21,8 % koolzure kalk (CaCO,).
Verder werden nog gevonden :
Calciumoxyde (CaO) op andere wijze gebonden dan als koolzure kalk
Magnesiumoxyde (MgO)
Aluminiumoxyde (A1203)
IJzeroxyde (Fe 2 0 3 )
Mangaanoxyde (MnO)
Kiezelzuuranhydride (Si0 2 )
Fosforzuuranhydride (P 2 0 5 )
Zwavelzuuranhydride (S0 3 )
Onoplosbaar in mineraalzuur

21,2 %
0,6 %
8,8 %
1,2 %
0,2 %
5,6 %
7,3 %
1,0 %
0,3 %
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Vocht (verlies bij 105° C)
Onbepaald (in hoofdzaak chemisch gebonden water, eventueel
met iets organische stof)

15,3 %
7,5 %

Uit de analyse mag worden afgeleid, dat het vrij vochtige monster
nagenoeg geheel bestaat uit kleiachtige stof met een aanmerkelijk gehalte aan — waarschijnlijk — tricalciuinfosfaat (Ca 3 P 2 O s ) van 15,9 %,
hetwelk als droogmiddel kan zijn toegevoegd.
Lucerne- en eriotenafvalmeel. In dit monster, hetwelk uit lucernemeel en gemalen gedroogde erwtendoppen bestond, was het gehalte aan
eiwitachtige stoffen 14,0 % en aan vetachtige stoffen 1,9 %.
Lupinen.
Van de 7 ten onderzoek ontvangen monsters werd in
1 monster ,,lupinen" en J monster „lupinenmengsel" het gehalte aan
eiwitachtige stoffen, vocht en aschbestanddeelen bepaald; gevonden
werd respectievelijk 38,6 % en 20,3 •%, 15,7 % en 13,6 % en 4,4 %
en 2,5 %. In liet monster „lupinen" was liet gehalte aan bitterstoffen
0,4%.
In een 5-tal monsters werd alleen het gehalte aan bitterstoffen bepaald; gevonden werd: 0,05 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,4 % en 0,4 %.
Lijnzaadafval. Wegens aanwezigheid van levende mijten, werd dit
monster als niet frisch en gezond aangemerkt.
Malpa. In dit monster werd schimmel aangetroffen, waarom het
als niet frisch en gezond werd aangemerkt. Het monster bestond uit
meel van pitten van een palmsoort en bevatte 17,5 % eiwitachtige
stoffen.
Meel. Van de 5 onder dezen naam ingezonden monsters bestond
1 monster uit roggemeel van voldoende zuiverheid met 14,2 % vocht
en 1 monster uit lijnzaadkaf, aardappelmeel en weinig krijt en bevatte
6,4 % eiwitachtige stoffen, 24,2 % ruwe celstof en 8,7 % aschbestanddeelen. De 3 overige monsters werden alleen chemisch onderzocht. De
gevonden gehalten in 2 monsters waren 56,7 % en 37,9 % eiwitachtige
stoffen en respectievelijk 10,7 % en 11,6 % vetachtige stoffen. In
1 monster bedroeg het gehalte aan aschbestanddeelen 45,1 %.
In 3 als ,,meel van gebrande erwten" ingezonden monsters werd
schimmel aangetroffen.
Ben monster „rijstestrooimeel", bestaande uit rijstebloem, had een
gehalte aan vocht van 15,0 %.
Een monster ,,afvalmeel" bestond uit gemalen onkruidzaden en
verder roggemeel en tarwemeel.
Van 1 monster ,,strooimeel", hetwelk bestond hoofdzakelijk uit
koolzure kalk en verder uit een sulfaat en een chloride, bedroeg het
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gehalte aan koolzure kalk 86,4 % en dat aan lood 0,001 %, terwijl van
arseen slechts een spoortje aanwezig was. Fluor werd niet gevonden.
Een monster „Meel Antonia", bestaande uit gemalen zeewier, hetrwelk keukenzout bevatte, had een gehalte aaü eiwitachtige stoffen van
5,2 % en aan keukenzout van 9,6 %.
Meehüormen. Het gehalte aan verteerbare eiwitachtige b^stoffen in
dit monster was 20,4 %.
Melkeiwit met eindstroop. Het onder deze benaming ontvangen
monster werd slechts chemisch onderzocht, waarbij de volgende gehalten werden gevonden :
Eiwitachtige stoffen
53,6 %
Verteerbare eiwitacht'<xe stoffen
53,4 %
Kalk
3,5 %
Melksuiker
9,2 %
Vocht
9,4 %
Aschbestanddeelen
16,1 %'o
Melkpoeder. Van de 3 onder deze benaming ontvangen monsters
werd 1 monster als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het levende
mijten bevatte.
Het gehalte aan vetachtige stoffen in de monsters was: 0 , 9 % ,
1,0 % en 1,1 % en de zuurgraad 47, 64 en 83, overeenkomende met
een gehalte aan vrij melkzuur van respectievelijk 1,1 %, 1,4 % en 1,9 %.
Blijkbaar waren dit magere melkpoeders.
In 2 dezer monsters werd het gehalte aan eiwitachtige stoffen bepaald, welk gehalte bedroeg 32,6 % en 33,7 %, terwijl het gehalte aan
vocht in deze monsters 10,6 % en 11,1 % was.
Mengsel X. Dit monster werd alleen chemisch onderzocht en bevatte 62,8 % eiwitachtige stoffen, 6,1 % kalk, oplosbaar in mineraalzuur en 4,9 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur.
Milletzaadmeel. Van de 2 onderzochte monsters werd in 1 monster
uitsluitend een microscopisch onderzoek verricht, uit welk onderzoek
bleek, dat het monster bestond uit gemalen kanariezaad en verder gemalen onkruidzaden. H e t andere monster gaf geen aanleiding tot opmerkingen en bevatte 9,7 % eiwitachtige stoffen, 3,7 % vetachtige
stoffen en 11,6 % vocht.
Morsmeel.
stoffen.

Het ingezonden monster bevatte 19,0 % eiwitachtige

Narcissen. Van dit product werden 2 monsters ontvangen en onderzocht. Het als „ingekuilde narcissenbollen" ingezonden monster be-
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vatte 3,6 % eiwitachtige stoffen, 3,2 % verteerbare eiwitachtige stoffen
en 35,1 % vocht.
In het andere monster waren de gevonden gehalten: 1,4 % eiwitachtige stoffen, 1,3 % verteerbare eiwitachtige stoffen en 70,8 % vocht.
Op het gevaar, dat het gebruik van narcissenbollen als veevoeder
kan meebrengen, is van verschillende zijden herhaaldelijk gewezen.
Onbekend meel. Dit monster bestond uit rijstvoedermeel, tarwegries, gemalen fenegriek, geplet lijnzaad, gedroogde gist, weinig gemalen
Umbellifeerenvruchten en minerale bestanddeelen, o.w. krijt, keukenzout, ijzeroxyde, zwavel, natriumfosfaat, grauwspiesglanserts, ijzersulfaat en sporen kopersulfaat.
Onbekend product. Van dit product,hetwelk grootendeels uit koolzure kalk bestond, wrerd, alvorens het voor verwerking in mineralenmengsels zou worden toegelaten, een nader onderzoek noodig geacht.
Ondermelk. Van de IS onder deze benaming ingezonden monsters
wTas in 9 monsters het gehalte aan droge stof lager dan in ondermelk
van normale samenstelling. De overige monsters gaven geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen.
Paneermeel.
De samenstelling vaai dit monster w a s : gemalen
beschuit of gemalen gedroogd brood, gebakken van tarwebloem, verder
roggebloein en wat gerstemeel en aardappelmeel.
Petonicum.
De samenstelling van dit product kwam overeen met
die van ,,Bogena Tonicum" of „Tonicum".
Poedervormig artikel. Dit monster bestond in hoofdzaak uit keukenzout en verder uit de teerkleurstof methyleenblauw. Het gehalte aan
keukenzout was 79,5 %.
Pompiuater. Van een 4-tal ten onderzoek ontvangen monsters werd
slechts onderzoek gevraagd naar het gehalte aan lood. In 2 monsters
bedroeg dit gehalte 0,04 mg en 0,05 mg per liter. In de 2 overige
monsters werd geen lood gevonden.
Preipoeder. Het onder deze benaming ingezonden monster bestond
niet uit preipoeder, doch geheel of grootendeels uit selderijpoeder.
Puddingmeel.
appelmeel.

Het eene onderzochte monster bestond uit aard-

Puddingpoeder. Dit monster, bestaande uit maïszetmeel, wat aardappelzetmeel en weinig van een gele kleurstof, had een geur naar
vanilline.
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Radijszaadmeel. In dit monster, hetwelk uit radijszaadkoekenmeel
bestond, werden persresten van lijnzaad en raapzaad en verder gemalen
onkruidzaden aangetroffen.
Ben onder de benaming „radijskoek" ingezonden monster bestond
uit radijszaadkoek met een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 34,3 %
en aan vocht van 11,1 %.
Restantenmeel.
Het onder deze benaming ingezonden monster
bestond uit gemalen pitten van een steenvrucht.
Riet. De 2 onderzochte monsters, bestaande uit riet, hetwelk een
bewerking heeft ondergaan en veel gist bevatte, gaven onderstaande
analyse :
Eiwitachtige stoffen
3,9 % en 7,0 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
2 , 7 % en 3 , 7 % '
Euwe celstof
10,0 % en 6,4 %
Vocht
60,8 % en 66,3 %
Aschbestanddeelen
12,0 % en 9,2 %
Als „gedroogd riet" werd 1 monster ontvangen, hetwelk bestond
uit gemalen, gedroogde bladeren en stengels van een gramineeënsoort.
De geconstateerde gehalten waren :
Eiwitachtige stoffen
11,9 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
7,8 %
Vetachtige stoffen
2,1 %
Vocht
8,6 %
Aschbestanddeelen
11,2 %
Euwe celstof
25,6 %
Zetmeelachtige stoffen
40,6 %
In 1 monster „gemalen gedroogd riet" waren de gehalten :
Eiwitachtige stoffen
7,8 %
Euwe celstof
35,4 %
Vocht
6,2 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . . 7,6 %
Scilla Sibirica (Siberische
analyse van dit product was:
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

sterhyacint);

bollen.

De chemische
2,8 %
0,4 %
1,8 %
52,4 %
1,6 %
41,0 %
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Sheanoten. Als „sheanotenschroot" werden 4 monsters ingezonden,
van welke 2 monsters uit cacaomeel en 1 uit sheanotenmeel bestonden.
Het vierde monster bevatte wat sesammeel en had een gehalte aan
eiwitachtige stoffen van 13,9 %.
Het onder de benaming ,,sheanotenmeel" ingezonden monster gaf
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Slipper limpet. Onder deze benaming werd 1 monster ontvangen,
hetwelk bestond uit gemalen gedroogde z.g. „slippers" met een gehalte
aan eiwitachtige stoffen van 4,7 % en aan koolzure kalk van 86,2 %.
(Slippers = zeemuiltjes : crepidula fomicata).
Dit product bestaat in hoofdzaak uit koolzure kalk en kan dienen
om in de behoefte aan kalk in de voederrantsoenen te voorzien in die
gevallen, voor welke men gemalen oesterschelpen of schelpengruis pleegt
aan te wenden. Het gehalte aan koolzure kalk is lager dan van gemalen
oesterschelpen, doch daartegenover staat, dat dit product nog wat eiwitachtige stoffen bevat, hetgeen als een voordeel boven gemalen oesterschelpen mag worden beschouwd.
Tapiocameel. Het onder deze benaming ingezonden monster bestond niet uit tapiocameel, doch uit gemalen zeewier, gemalen kastanjes,
gemalen bietenzaadstroo, gemalen eikels, gemalen spinaziezaad, gemalen
karwijzaad, houtskool en tamelijk veel minerale bestanddeelen, onder
welke ijzersulfaat, magnesiumsulfaat, verder koolzure kalk, fosforzure
voederkalk en keukenzout. De samenstelling kwam derhalve overeen
met die van „Bogena Tonicum".
Textiel-caseïne.
De 4 onderzochte monsters bestonden uit sterk
door brand beschadigde caseïne.
I n 1 der monsters werd wat schimmel gevonden.
De gevonden gehalten waren :
Eiwitachtige stoffen . . . .
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Vocht
Aschbestanddeelen
Tulpen.

80,9 %, 82,6 %, 85,2 % en 85,0 %
77,1 %, 75,5 %, 83,4 % en 82,6 %
37,0 %, 14,1 %, 10,7 % en 10,4 %
1 , 5 % , 1,6%, 1,4 % en 1,6%

Het eene onderzochte monster gaf onderstaande analyse:

Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen .
Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen

4,0 %
0,3 %
1,4 %
56,8 %
1,1 %
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Uitschoonsel. De 3 onderzochte monsters werden als niet frisch
en gezond aangemerkt, daar zij schimmel bevatten. In hoofdzaak bestonden de monsters uit graankaf.
Ureum. Hiervan werden 2 monsters ten onderzoek ingezonden,
welke beide alleen chemisch werden onderzocht. Een monster had een
gehalte aan stikstof van 46,60 %, terwijl in het andere 0,002 % lood
en een spoortje arsenicum werd gevonden.
Veevoeder. Onder deze algemeene benaming werden 12 monsters
ingezonden. In 7 monsters werd uitsluitend de chemische samenstelling
nagegaan. Van de 5 overige monsters bestond 1 monster uit gemalen
bietenzaadstroo, 1 uit snijdsels van gemalen gedroogde suikerbieten,
welke veel verkoolde deeltjes bevatten, 1 monster uit kaam (vellen of
bliezen) van micro-organismen, onder welke schimmels en gisten, 1 vermoedelijk uit gemalen geschilde kastanjes, terwijl 1 monster bestond
uit gemalen, gedroogde heide, welke wat roggemeel bevatte.
Vegetable marrow (eetbare pompoen).
werden onderstaande gehalten gevonden :

In het ingezonden monster

Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Buwe celstof
Suiker, berekend als saccharose
Vocht
Aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen (inclusief het gehalte aan suiker) . .

1,2 %
0,2 %
1,2 %
2,6 %
91,8 %
0,6 %'o
5,0 %

Vitaminenpreparaat.
De 2 onderzochte monsters bestonden uit
vischmeel, vleeschafvallen, gemalen gedroogde groenten, verder gemalen
schelpen, wat zeesterrenmeel en krabbenmeel.
De gevonden gehalten waren : 43,9 % en 44,5 % eiwitachtige
stoffen, 3,5 % en 3,5 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 20,6 % en 20,0 % aschbestanddeelen.
In 1 dezer monsters werd bovendien gevonden 12,2 % vetachtige
stoffen, 2,3 % keukenzout en 8,2 % vocht.
Vitaphos. Hiervan werden 5 monsters ingezonden en onderzocht,
welke bestonden uit : gemalen gedroogde appelpulp en verder minerale
bestanddeelen, onder welke ijzersulfaat, magnesiumsulfaat, keukenzout,
koolzure kalk, natriumfosfaat, weinig krijt en mangaansulfaat, ijzersulfaat en sporen kopersalfaat. In 1 monster werd bovendien een weinig
fenegriek aangetroffen.
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Van 1 monster werd een chemische analyse verricht, met onderstaand resultaat :
Fosforzuur (P 2 0 ä ), oplosbaar in mineraalzuur : 2 , 3 % , aequivalent
met circa 11 % kristalwaterhoudend natriumfosfaat ( N a a H P 0 4 1 2 H 2 0 ) .
Magnesiumoxyde (MgO) : 0,5 %, aequivalent met circa 3 % kristalwaterhoudend magnesiumsulfaat ( M g S 0 4 7 H 2 0 ) .
Chloor (Cl) als chloride: 0,5 %, aequivalent met 0,8 % keukenzout
(NaCl).
Suiker (berekend als saccharose) : 3,1 %.
Voedercellulose. Van dit monster werd alleen de chemische samenstelling nagegaan, met onderstaand resultaat :
Eiwitachtige stoffen
0,6 %
Kuwe celstof
80,0 %
Aschbestanddeelen
0,5 %
Vocht
11,2 %
Zetmeelachtige stoffen .
7,7 %
Voermeel. De chemische analyse van dit monster was:
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Zetmeel
Euwe celstof

10,1 %
2,4 %
4,0 %
13,5 %

Vrij meel. Onder deze benaming werden 2 monsters ontvangen en
onderzocht. Het eene monster bestond uit beschadigd rijstvoedermeel,
haverdoppen, levermeel en beschadigde producten en afvallen o.a. van
roggemeel, tarweafval van de spits- en schilmachine, grondnotenmeel,
palmpittenmeel en minerale bestanddeelen, onder welke krijt.
Van het andere monster was de samenstelling : beschadigd rijstvoedermeel, hetwelk een weinig beschadigd cocosmeel en palmpittenmeel bevatte. Beide monsters werden als niet frisch en gezond
aangemerkt, daar zij schimmel bevatten.
Vrij product. Het onderzochte monster bestond uit door brand
beschadigde, gedeeltelijk verkoolde bietenkoppen, welke zeer veel zand
bevatten. Het gehalte aan eiwitachtige stoffen bedroeg 10,6 % en dat
in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 23,8 %.
Vrij veevoeder.
Wei (ingedampt).

Dit monster bestond uit graankaf.
Het vochtgehalte van dit monster was 34,5 %.

Wikken. Als ,,wikkengroenvoer" werd 1 monster onderzocht, hetwelk bestond uit gemalen gedroogd groenvoeder, afkomstig van een
leguminosensoort.
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Het onder de benaming „wikkengroenmeel" ontvangen monster bestond uit gemalen gedroogd loof van leguminosensoorten, hetwelk wat
gemalen gedroogd gras en zand bevatte.
Witstof. Dit monster was samengesteld uit kaf van gierst en verder
haverdopmeel.
Zemelen. Het ingezonden monster bestond uit tarwezemelen van
voldoende zuiverheid, van hetwelk het vochtgehalte 11,2 % bedroeg.
Zemelgrint en zemelgrant. Van de 16 onderzochte monsters werden
5 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid
van levende mijten.
In 2 monsters werd alleen het vochtgehalte bepaald, hetwelk in
beide monsters 13,8 % was.
De overige monsters bestonden in hoofdzaak uit tarwezemelen,
tarwegrint en roggezemelen.
Zilvervlokken.
Onder dezen naam werd 1 monster ontvangen, hetwelk uit gebroken ouwels bestond.

Omvang van het controle-onderzoek
Aantal monsters, gedurende de verschillende maanden
Maand
Juni 1940 . . .
Juli 1940 . . .
Augustus 1940 .
September 1940.
October 1940. .
November 1940 .

.
.
.
.
.
.

ingekomen:

Meststoffen

Voederstoffen

Maand

Meststoffen

Voederstoffen

112
204
376
493
430
311

437
555
567
612
615
646

December 1940 .
Januari 1941 . .
Februari 1941 . .
Maart 1941 . . .
April 1941 . . .
Mei 1 9 4 1 . . . .

328
192
373
853
419
362

667
792
636
779
531
597

Onder deze aantallen zijn begrepen 16 monsters meststoffen en
307 monsters voedermiddelen, genomen door den dienst ter opsporing
van vervalschingen.
Overzicht van het aantal inzenders uit de verschillende
Groningen
139
Noord-Holland
Friesland
56
Zuid-Holland
Drenthe
139
Zeeland
Overijssel
51
Noord-Brabant
Limburg
Gelderland
82
Utrecht
46

provinciën

Het aantal buitenlandsche inzenders, alle wonende in België, bedroeg 16.

121
182
89
100
50
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Appèl-onderzoekingen
Slechts één monster werd in appèl onderzocht en wel een monster
superfosfaat; het eerste onderzoek gaf een gehalte van 16,4 % fosforzuur, oplosbaar in water, terwijl bij appèlonderzoek gevonden werd
16,3 %.

Verslag betreffende den dienst ter opsporing van vervalschingen
Meststoffen
Door den Opsporingsdienst werden gedurende dit verslagjaar
16 monsters ingezonden.
Van de 8 monsters „bloemenmest" gaven 4 geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen, terwijl bij 4 andere de garantievermelding
niet geheel en al overeenkomstig de daaromtrent bestaande wettelijke
voorschriften opgegeven was. Van deze laatste 4 voldeed één monster
wel, drie niet, aan de opgegeven garantie.
Een monster bestond volgens mededeeling van den fabrikant voor
de helft uit kalisalpeter en voor de helft uit kaliumsulfaat. Opgemerkt
werd, dat deze samenstelling lang niet ideaal te noemen was, daar het
fosforzuur ontbrak.
Een monster rook naar ammoniak, hetgeen wees op stikstofverlies,
vermoedelijk veroorzaakt door onoordeelkundige menging.
Een monster ,,fertiphos" voldeed aan de opgegeven garantie van
40 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur.
Van de 2 monsters „kalizout 40 % " had een monster een gehalte
hooger dan de garantie, terwijl bij het andere het gehalte wel lager
was dan de garantie, doch binnen de speling bleef.
De 2 monsters „koolzure kalk", afkomstig van een gemeentewasscherij, hadden een gehalte aan calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, dat hooger was dan de garantie van 15,6 %. Daar dit afvalproduct
onder de benaming koolzure kalk aangeboden werd, werd in overweging
gegeven een garantie te geven voor het gehalte aan koolzure kalk in
plaats van calciumoxyde.
Twee monsters „samengestelde mest" werden ingezonden op vermoeden, dat de afgeleverde waar niet voldeed aan de garantie. Bij één
monster was zulks dan ook werkelijk het geval; het andere voldeed
slechts aan de garantie dank zij een overmaat aan fosforzuur en de
toelaatbare spelingen.
Het monster „Thomasphosphaatmeel" had een van de normale nogal
afwijkende samenstelling; het was afkomstig van met elkaar vermengde
nat geworden partijen Thomasmeel en superphosphaat.
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Voederraiddelen
I n dit verslagjaar werden door den Opsporingsdienst 307 monsters
ingezonden, van welke 305 monsters werden onderzocht.
Antonia. Onder deze benaming werden 2 monsters ingezonden en
onderzocht, welke bestonden uit gemalen zeewier. I n 1 dezer monsters
werden bovendien wat karwijzaad en gemalen schelpen gevonden. Beide
monsters bevatten veel keukenzout.
Beendermeel.
opmerkingen.

De 2 onderzochte monsters gaven geen aanleiding tot

Bloedmeel. Van de 2 onderzochte monsters bestond 1 monster niet
uit bloedmeel, doch uit minerale bestanddeelen, onder welke krijt,
keukenzout, ontlijmd beendermeel, verder ijzeroxyde, mangaansulfaat en
weinig kopersulfaat. Het andere monster bevatte wat fijn stroo.
Bloedresidu.

Dit monster bestond uit bloedmeel.

Broodmeel. Van dit product werden 3 monsters ontvangen en onderzocht, van welke 1 monster als niet frisch en gezond werd aangemerkt,
wegens aanwezigheid van levende mijten en schimmel. Ben monster
bestond niet uit gemalen gedroogd brood, doch uit een product van
tarwevoermeel en verder van roggevoermeel, hetwelk eenigermate een
verhittingsproces heeft ondergaan. In het derde monster werd wat
schimmel gevonden.
Cacaovoerkoekje.
Het onder deze benaming ingezonden monster
bestond uit koekje van cacaomeel en melasse. Geadviseerd werd, dit
-product als ,,koekje van theobromine-arm cacaomeel met melasse" of
„melasse-koekje" in den handel te brengen.
Diermeel. Van dit product werden 34 monsters ingezonden en
onderzocht.
15 monsters gaven geen aanleiding' tot het maken van opmerkingen;
6 monsters bevatten wat bloedmeel;
3 monsters bestonden uit bloedmeel en beendermeel;
3 monsters bestonden uit diermeel en bloedmeel;
2 monsters- bestonden uit bloedmeel, beendermeel en zeer weinig
minerale bestanddeelen;
1 monster bestond uit vischmeel en walvischmeel;
1 monster bestond uit vischmeel;
1 monster bestond uit bloedmeel, verder vleeschbeendermeel en
weinig minerale bestanddeelen;
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1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens
aanwezigheid van levende mijten;
1 monster bestond uit vleeschbeendermeel en bloedmeel.
Erwten.
Hiervan werd 1 monster ingezonden, van hetwelk de
zuiverheid onvoldoende was, door de aanwezigheid van schimmel. Het
monster bestond uit erwtenmeel en had een muffe geur.
Als „verbrande erwten" werd 1 monster ontvangen, van hetwelk
het loodgehalte zoodanig was, dat het product niet geschikt geacht werd
als veevoeder.
Onder de benaming „erwtenpiksel" werd 1 monster onderzocht,
hetwelk, door de aanwezigheid van schimmel, als niet frisch en gezond
werd aangemerkt.
Fosforzure voederkalk. Van de 5 onderzochte monsters gaven 3
monsters geen aanleiding tot opmerkingen, terwijl in 2 monsters een
spoor arseen werd gevonden.
Gemengde voedermiddelerii Van de 115 ontvangen en onderzochte
monsters, van welke 107 monsters geen aanleiding tot opmerkingen
gaven, bevatten 4 monsters sporen arseen, terwijl in 2 dezer monsters
bovendien sporen ricinus werden aangetroffen.
Drie monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mijten bevatten. In 1 monster werden zand, zakpluis en mijten
gevonden.
Gerst. Het eene ingezonden monster bestond uit door vocht en
hitte beschadigde gerst, welke een geur naar kuilvoer had. Geadviseerd
werd bij de voedering van dit product voorzichtigheid te betrachten.
Gerstevoermeel.
Van dit monster was de zuiverheid onvoldoende
door de aanwezigheid van levende mijten.
Grasmeet (kunstmatig gedroogd). Van de 2 onderzochte monsters
gaf één monster geen aanleiding tot opmerkingen, terwijl in het andere
monster veel zand werd aangetroffen.
Een als „gedroogd en gemalen gras" ingezonden monster bestond
uit lucernemeel en verder uit gemalen gedroogd gras.
Grondnotenschilfers.
In dit monster werd niets aangetroffen, dat
aanleiding gaf tot opmerkingen.
Haverdopmeel.
Het onderzochte monster bestond uit havermoutafvalmeel. Wegens aanwezigheid van levende mijten werd dit product
als niet frisch en gezond aangemerkt.
Havermoutafvalmeel.
Van dit product werden 3 monsters ingezonden. Twee monsters waren van onvoldoende zuiverheid, daar zij
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levende mijten bevatten, terwijl het derde monster geen aanleiding tot
opmerkingen gaf. Eén dezer monsters bestond niet uit havermoutafvalmeel, doch uit haverdopmeel.
Haverschoonsel (gemalen). Dit monster bestond uit havermeel en
z.g. baardmeel, n.1. haren van haver.
Havervoermeel.
Van dit product werden 3 monsters ontvangen.
Eén monster werd van onvoldoende zuiverheid verklaard, daar levende
mijten werden aangetroffen; één monster bestond vermoedelijk uit
gemalen lichte haver en het derde monster moest als haverdopmeel
worden aangemerkt.
Kanariezaad (gemalen).
Dit uit gemalen kanariezaad, gemalen
onkruidzaden en verder tarwemeel bestaande product was onvoldoende
zuiver door de aanwezigheid van levende mijten.
In een monster ,,kanariezaadpuntjes" werden enkele levende mijten
gevonden.
Keukenafval. Het ingezonden monster bestond uit gemalen gedroogde aardappelschillen en afval van groenten en vruchten.
Koolzure kalk.
tot opmerkingen.
Krijt.
kalk.

De 2 onderzochte monsters gaven geen aanleiding

Het onderzochte monster krijt bestond uit koolzure voeder-

Lijnschilfers.
Hiervan werden 2 monsters onderzocht, welke geen
aanleiding gaven tot opmerkingen.
Maïsglutenvoermeel.
Meel (gemengd).
meel.

Van dit monster was de zuiverheid voldoende.
Dit monster bestoud uit bloedmeel en beender-

Melasse. De 2 onderzochte monsters gaven geen aanleiding' tot het
maken van opmerkingen.
Melassevoer-lijnzaadvoermeel.
Het onder deze benaming ingezonden monster bestond uit lijnzaadkaf met melasse en werd, wegens aanwezigheid van schimmel en levende mijten, als niet frisch en gezond
aangemerkt.
Mineralen.
aangetroffen.

In de 2 onderzochte monsters werden sporen arseen

Ondermelk. Van dit product werden 15 monsters ten onderzoek
ontvangen. Zeven monsters gaven geen aanleiding tot opmerkingen,
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terwijl 8 monsters een gehalte aan droge stof hadden, hetwelk lager
was dan dat van ondermelk van normale samenstelling.
Puddingmeel.

Dit monster bestond uit aardappelmeel.

Raapkoekbrokjes.
raapkoekenmeel.

Dit monster bestond uit door brand beschadigd

Roggegries. Van de 5 onder deze benaming ingezonden monsters
werden 4 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mij-ten bevatten. Eén monster bestond uit roggevoermeel, n.1.
roggegries, roggegrint, roggezemelen, roggemeel en roggekiemen.
Rijstvoedermeel. Van de 10 onder dezen naam ingezonden monsters
gaven 6 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Twee monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mijten bevatten; 1 monster bevatte enkele klanders en wat
schimmel, terwijl van 1 monster zoowel het gehalte aan aschbestanddeelen als dat aan rijstdoppen de in den codex voedermiddelen vastgestelde grens overschreed.
Als „afwijkend rijstvoedermeel" werden 4 monsters ontvangen,
welke alle van onvoldoende zuiverheid waren, daar zij schimmel
bevatten.
Soyameel. Onder deze benaming en die van „soyaschroot" werden
8 monsters ontvangen. Drie monsters gaven geen aanleiding tot opmerkingen, vier monsters waren van onvoldoende zuiverheid door de aanwezigheid van veel levende mijten en in 1 monster werden zeer weinig
levende mijten aangetroffen.
Spoeling. De 2 ontvangen monsters gaven geen aanleiding tot
opmerkingen.
Suikerbietenkoppen
en gedroogd bietenafval.
De 3 onder deze
namen ingezonden monsters bestonden uit gemalen bietenzaadstroo.
Tarivegries. Wegens aanwezigheid van levende mijten werden de
6 ingezonden monsters van onvoldoende zuiverheid verklaard.
Tarwegrintzemelen.
Dit monster was van onvoldoende zuiverheid,
daar het schimmel bevat-te.
Uitvaltarwe. In dit monster werden levende mijten en schimmel
gevonden, terwijl de geur muf was.
Vischmeel. Onder deze benaming werden 24 monsters ontvangen
en onderzocht.
9 monsters gaven geen aanleiding tot opmerkingen ;
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7 monsters waren van onvoldoende zuiverheid, wegens aanwezigheid
van schimmel en/of levende mijten en/of bacteriën;
2 monsters bestonden uit vischmeel en walvischvleeschmeel;
2 monsters bevatten meer in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen dan in den codex voedermiddelen is toegestaan en bovendien overschreed het gehalte aan keukenzout de in den codex vastgestelde grens;
1 monster bevatte wat schimmel;
1 monster bevatte veel gemalen schelpen en had een te hoog gehalte
aan keukenzout;
1 monster bestond uit maïsglutenvoer van voldoende zuiverheid;
1 monster bestond uit vischmeel en walvischmeel.
Vleeschbeendermeel.
Hiervan werden 14 monsters ontvangen en
onderzocht.
5 monsters gaven geen aanleiding tot opmerkingen ; .
3 monsters bestonden uit beendermeel, van welke 1 monster lijmgevende brokjes bevatte;
2 monsters hadden een gehalte aan aschbestanddeelen, hetwelk
boven de in den codex voedermiddelen vastgestelde grens was gelegen;
in 1 monster overschreed het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen het in den codex gestelde maximum;
1 monster bevatte schimmel en werd van onvoldoende zuiverheid
verklaard;
1 monster bestond uit beendermeel en bloedmeel;
1 monster bevatte tamelijk veel resten van den inhoud der verteringsorganen en
1 monster bevatte wat houtskool, gemalen zeewier en weinig minerale bestanddeelen, onder welke krijt, magnesiumsulfaat en natriumfosfaat.
Voerhavermout.
Wegens aanwezigheid van levende mijten en
schimmel werden de 4 ingezonden en onderzochte monsters als niet
frisch en gezond aangemerkt.
Voerkarnemelk. Het gehalte aan droge stof in dit monster was lager
dan in ondermelk van normale samenstelling.
Vrij meel. Onder deze benaming werden 2 monsters ontvangen en
onderzocht, van welke de zuiverheid onvoldoende was, wegens aanwezigheid van schimmel.
Zemelgrant.
Van dit monster was de zuiverheid onvoldoende door
de aanwezigheid van levende mijten.
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Zemelgrint.
Van dit product werden 5 monsters onderzocht, van
welke 4 monsters als niet frisch en gezond moesten worden aangemerkt,
wegens aanwezigheid van levende mijten. Het andere monster gaf geen
aanleiding tot opmerkingen.

Personeel
I n de sterkte van het personeel kwam hoegenaamd geen wijziging.

Besluit
I n 1940 werd deelgenomen aan de inzending van de Directie van
den Landbouw op de Agrarische Jaarbeurs te Utrecht.
Wederom werden tal van adviezen gegeven in verband met ingezonden monsters en ook over andere onderwerpen, den dienst van het
Proefstation betreffende.
Bezoeken van leerlingen van scholen en cursussen kwamen slechts
sporadisch voor, vermoedelijk in verband met verkeersmoeilijkheden.
Met het oog op de tijdsomstandigheden kon door den Directeur
slechts weinig aan vergaderingen deelgenomen worden ; wel werd deelgenomen aan eenige besprekingen, o.m. als lid van de Advies-Commissie inzake het vochtgehalte vau mengvoeders en als adviseerend
lid van de Commissie van Advies voor de Distributie van Kunstmeststoffen.
Aan een uitnoodiging om toe te treden als lid van het Centraal
Veevoederbureau in Nederland werd voldaan.

