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Inleiding
Evenals ion de beide vorige verslagjaren is de oorlogstoestand van invloed
geweest op aantal en aard van de ten onderzoek ingezonden monsters.
Zoowel van meststoffen als van voederstoffer) ging het aantal achteruit.
Daartegenover staat dat door den anderen aard van de monsters de werkzaamheden niet verminderden, maar vaak ingewikkelder en tijdroovender
waren. Door tekort aan de gebruikelijke kunstmeststoffen ontstond er
grootere belangstelling dan voorheen voor allerlei waren en afvalstoffen,
welke mogelijkerwijze voor bemesting zouden kunnen worden gebruikt.
Daarvoor moesten menigmaal bestaande onderzoekingsmethoden worden
gewijzigd of nieuwe worden uitgewerkt en toegepast.
Tot de hier bedoelde stoffen behooren compost en beltvuil van verschillende herkomst, al of niet vermengd met beer; rioolslib eventueel
vermengd m e t turfmolm en min of meer gefermenteerd, zooals Almagh u m u s ; koperslakkenbloem, de gemalen slakken van de kopersmelterijen,
dienend ter vervanging van kopersulfaat voor bemesting; en nog andere.
Naast de voederstoffen van de door het liijksbureau voor Voedselvoorziening voorgeschreven samenstelling, werden tal van bonvrije voeders
in den handel gebracht, gewoonlijk tegen buitensporig hooge prijzen en
menigmaal bestaande uit practiseh waardeloozen rommel; bovendien
kwamen ook zoodanige samenstellingen voor, dat h e t bonvrije voeder als
schadelijk voor de ermee te voeren dieren moest worden beschouwd.
E e n groot gedeelte van de voorbereidende werkzaamheden voor het
Meststoffenbesluit viel in deze verslagperiode.
Voor het Bijkslandbouwproefstation te Groningen werden in deze verslagperiode nog 118 monsters hooi onderzocht.
Bij 6 % van het totale aantal monsters meststoffen werd tot vergoeding
geadviseerd, terwijl bij 5,1 % van het totale aantal voederstoffen de zuiverheid onvoldoende werd verklaard. Hierbij is te bedenken, dat niet alle
voederstofmonsters op zuiverheid zijn onderzocht omdat de inzenders niet
steeds een onderzoek daarop noodig oordeelden. In die gevallen werd op
het verslag medegedeeld, dat uit het verrichte beperkte onderzoek niet
kon blijken of de waar aan de eischen voor de zuiverheid had voldaan.
MESTSTOFFEN

Overzicht der controle-onderzoekingen
Naam

Beendermeel (normaal)

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

1
26

2
37

6

14

Naam

Chloorkali
Dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden
(fosforzure landbouwkalk)
Dubbelsuperfosfaat
Kainiet
Kalisalpeter
Kalizout 20%
Kalizout 4 0 %
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
Niet gecodificeerde,bijzondere en samengestelde
meststoffen
In appèl onderzochte monsters
Totaal

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

16

34

33
1
9
6
225
573
131
72

43
3
37
12
231
602
133
151

9
367
17
75
153
102
4
8
193
41
143

27
738
68
156
306
204
4
16
386
46
290

174
18

176
37

705

3772

3 108 ')

7525

Bovengenoemd aantal van 7525 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
•n
,
Gecodificeerde
meststoffen
7
Beendermeel
'
"
Ontvangen en onderzocht 8 + 19 2 ) monsters, van welke 1 monster
gedeeltelijk ontlijmd beendermeel met gehalten van 4,25 % stikstof totaal
i) Hieronder zijn begrepen 82 monsters, genomen door den Opsporingsdienst, in welke monsters
448 bepalingen werden verricht; eveneens de monsters, afkomstig van herbemonsteringen.
2) Het eerste getal geeft aan het aantal monsters, bij welke een in cijfers uitgedrukte garantio
was vermeld; het tweede getal duidt aan het aantal,ingezonden zonder garantievermelding. Voor deze
is de codex-eisch als garantie beschouwd.

3
en 24,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, beantwoordde aan de
voor normaal beendermeel in den codex-meststoffen gestelde eischen, terwijl
een ander met gehalten van 1,75 % stikstof totaal en '20,2 % fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, noch aan de codex-eischen voor normaal beendermeel, noch aan die voor ontlijmd beendermeel beantwoordde; 25 monsters vallen onder de rubriek ontlijmd beendermeel.
Aantal monsters m e t een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
24
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
2
Aantal mpnsters m e t een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
1
Van de 25 monsters ontlijmd beendermeel was het gehalte aan inmineraalzuur-oplosbaar fosforzuur 32 % en hooger bij 7 monsters, lager
dan 32 % doch niet beneden 31 % bij 10, lager dan 31 •,% doch niet
beneden 30 % bij 6, terwijl bij 2 monsters dat gehalte was 29,9 % en
29,5 %. H e t gehalte aan stikstof totaal, voor zoover bepaald, was 1,5 %
of hooger bij 3 monsters, terwijl bij 7 monsters dat gehalte lager was dan
1,5 % doch niet beneden 1 %.
Chilisalpeter
Onder deze benaming werden ingezonden en onderzocht 1+ 5 monsters.
Bij 4 monsters was h e t gevonden gehalte hooger dan het gegarandeerde of
het in den codex-meststoffen vastgestelde minimum, terwijl bij 2 dit
minimum niet bereikt werd. E e n der monsters bestond vermoedelijk uit
natronsalpeter. De gevonden gehalten aan nitraatstikstof waren: 9,20 %,
15,10 %, 15,55 % , 16,10 %, 16,20 % en 16,25 %. H e t gehalte aan perchloraat, berekend als kaliumperchloraat, in 2 monsters bepaald, was 0,12
en 0,2 %, dat aan borium, bepaald in één dezer monsters 0,026 %, terwijl
het in het andere monster bepaalde vochtgehalte 1,6 % was.
H e t monster m e t 9,20 % nitraatstikstof was afkomstig van een door
brand beschadigd partijtje. I n dit monster werden o.a. aangetroffen in
water ojtlosbare earbonaten en bicarbonaten. Deze verbindingen kunnen
schadelijk zijn voor de ermede bemeste gronden, waarop den inzender
gewezen werd.
Chloorkali
Ontvangen en onderzocht 16 monsters, alle ingezonden zonder garantieopgave. Alle monsters voldeden ruimschoots aan den codex-eisch; het
gehalte aan kali, oplosbaar in water, was bij 14 monsters hooger dan 60 %,
terwijl in de 2 overige dit gehalte was 59,8 % en 56,1 %. H e t laatste,
ingezonden als chloorkali 95 %, had naast h e t kaligehalte van 56,1 %,
een gehalte van 38,5 % chloor als chloride en een vochtgehalte van 3,7 % ;
indien aangenomen werd, dat van dit monster de kali geheel gebonden
was tot kaliumchloride, kan uit het gevonden kaligehalte berekend worden
een gehalte aan kaliumchloride van 89 %, doch het chloorgehalte was
slechts aequivalent m e t 81 % kaliumchloride, waarom waarschijnlijk een
gedeelte van de kali gebonden was tot kaliumsulfaat.
I n een paar andere monsters werd eveneens het gehalte aan chloor als
chloride bepaald, m e t als resultaat 45,5 %, 47,3 %, 47,3 % en 47,6 %.
H e t vochtgehalte, bepaald in 13 monsters, bewoog' zich, met uitzondering van het reeds genoemde, van 0,3 % tot 1,5 %.
Dicalciumfosfaat voor bernestingsdocleinden;
fosforzure
landbouwkalli
Onder de benaming fertiphos werden 32 monsters ingezonden en onder-
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zocht, terwijl onder de benaming dubbelsuper een monster ingezonden
werd hetwelk blijkens de gevonden gehalten van 40,7 % in-mineraalzuuroplosbaar fosforzuur en 1,5 % in-water-oplosbaar fosforzuur, niet uit
dubbel super bestond, doch in samenstelling overeenkwam m e t fosforzure
landbouwkalk.
E e n monster met 23,0 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, vermoedelijk afkomstig van een door brand beschadigde partij, en die, met
gehalten van 19,2 %, 20,4 % en 26,5 %, welke in het verslag van den
Opsporingsdienst behandeld worden, konden, vanwege het lage fosforzuurgehalte, geen aanspraak maken op den naam fertiphos.
H e t aantal onderzochte monsters normaal dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden was 17 + 12.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
18
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
6
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, m e t overschrijding der speling
5
H e t gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, was hooger dan
41,0 %
bij 1 monster;
lager dan 41,0 %, doch niet beneden 40,0 % . . . . , , 1 2 monsters;
,,
„ 40,0 %, „
,,
,,
.39,0 % . . . . „ 12
„
;
„
„ 39,0 %, „
,,
,,
38,0 % . . . . , ,
2
,,
;
,,
„ 38,0 %
. . .
. . . ,, 2
,,
_.
Naast het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, werd in
3 monsters bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, welk gehalte bedroeg 35,2 %, 37,1 % en 36,1 %; het gehalte aan
kalk (GaO), oplosbaar in mineraalzuur, in 3 monsters bepaald, was 33,5 %,
34,4 % en 34,6 %, terwijl de fijnheid, in één monster bepaald, 97 % was
(maaswijdte 0,22 m m ) .
Dolomictmcrgel, zie kalkmagnesiamergel
Dubbelsuperfosfaat
Onder deze benaming werd slechts één monster ontvangen zonder
garantieopgave. Met een gehalte van 33,9 % in-water-oplosbaar fosforzuur
beantwoordde het niet aan den codex-eisch van minstens 3 8 % . H e t
gehalte aan in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur van het monster was
38,4 % en dat aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 21,9 %.
Fertiphos, zie dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden
Kainiet
Onderzocht aantal van inzenders ontvangen monsters 2 + 3.
Al deze monsters hadden een gehalte hooger dan de garantie of den
codex-eisch; het gehalte aan in-water-oplosbare kali was 14,1 %, 18,0 %,
18,2 %, 18,5 % en 18,6 %.
Om een inzicht te krijgen in de samenstelling van kainiet, zooals deze
vroeger afgeleverd werd, werden eenige monsters uit oude verzamelingen
onderzocht; het resultaat wordt vermeld onder „ k a l i z o u t e n " .
Kalisalpeter
Onder deze benaming werden 5 monsters ingezonden, benevens een
monster onder de benaming „geraffineerde salpeter", hetwelk in samenstelling overeenkwam met kalisalpeter, in totaal 1 + 5.
Van deze monsters beantwoordde één met gehalten van 12,05 % nitraatstikstof en 39,6 % in-water-oplosbare kali niet aan de codex-eischen van

minstens respectievelijk 12,5 % en 42 %. 13e overige hadden gehalten,
boven de gegarandeerde of boven de codex-eischen.
H e t gehalte aan nitraatstikstof van deze monsters was:
hooger dan 13,5 %
bij 1 monster;
lager dan 13,5 %, doch niet beneden 13,0 % . . . . , , 4 monsters;
en dat aan kali, oplosbaar in water:
hooger dan 45,0 %
bij 1 monster;
lager dan 45,0 %, doch niet beneden 44,0 % . . . . , , 4 monsters.
Bij een monster was een garantie opgegeven van 15 % stikstof, aan
welke garantie niet kon voldaan worden, daar kalisalpeter geen 15 %
stikstof kan bevatten.
Kalizouten
I n verband met een onderzoek betreffende de beteekenis van de bijbestanddeelen van verschillende kunstmeststoffen welke in de laatste tientallen jaren in Nederland gebruikt werden, werd begonnen m e t eenige
monsters kalizout uitgebreider te onderzoeken.
Monsters, afkomstig van meer of minder groote verschillende importpartijen voor najaarsbemesting 1941, gaven onderstaand beeld.
Kalizout
50 %
K20
Na 2 0
CaO
MgO
Cl
S0 3
In zoutzuur onoplosbaar
Vocht 110°C . . . .

50,9 50,4
8,1
7,1
0,5
0,2
0,1
0,8
48,5 47,1
0,5
0,8
0,5 spoor
0,4
2,8

Kalizout
40 %
42,2
12,2
0,1
2,1
44,8
5,8
0,1
0,8

41,5
13,2
0,2
2,1
45,2
5,3
0,1
0,8

Kalizout
20 %
19,5
30,0
3,0
0,3
49,8
3,3
2,0
0,8

20,2
29,2
3,1
0,5
49,0
2,3
3,2
0,5

Kainiet
18,0
28,0
4,1
0,7
46,4
2,8
4,4
1,2

Monsters uit oude verzamelingen hadden onderstaande samenstelling:
Kalizout
40 %
K,0
Na„0
CaO
MgO
Cl

so 3
In zoutzuur onoplosbaar.
Vocht 110°C

40.7
11,4
0,8
2,4
44,5
5,3
0,4
2,0

•39,9
12,7
0,2
2,0
45,5
3,6
0,1
5,4

Kainiet
9,7
22,8
0,5
6,0
32,0
8,9
0,1
25,9

12,5
23,1
0,7
7,1
35,9
13,6
0,6
10,8

16,9
20,2
1,2
6,2
37,2
12,9
0,1
6,4

13,0
21,6
3,0
4,5
36,2
13,1
0,2
11,4

Kalizout 20 %
Van deze meststof werden 225 monsters ingezonden en onderzocht, van
welke in één alleen bepaald werd het gehalte aan magnesiumoxyde (MgO) ;
dit gehalte was 0,6 % . Van 2 andere monsters kon inzender niet opgeven

of het 20 %-ig dan wel 40 %-ig zont was; bij onderzoek bleken deze
monsters uit kalizout 20 % te bestaan.
Van cle 222 monsters, bij welke een garantie van 20 % opgegeven was, was het gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
bij 163 monsters;
lager dan de garantie, doch binnen de speling
,, 47
,,
;
,,
,, ,,
,,
, m e t overschrijding der speling . ,, 12
,,
Aantallen monsters kalizout 20 % met een gehalte aan in-water-oplosbare kali:
23,0 % en hooger
6 monsters
bij
lager d an 23,0 %, doch niet beneden 22,0 %
bij
7
21,0 %
22,0 %,
49
20,0 %
103
21,0 %,
19,0 %
47
20,0 %,
,,
18,0 %
19,0 %,
9
17,0 %
18,0 %,
2
,,
17,0 %
1 monster.
H e t monster uit de laatste rubriek m e t 13,6 %
n-water-oplosbare kali
was afkomstig van een partij, welke vermengd was m e t grintzand, terwijl
een der 2 monsters uit de voorlaatste rubriek m e t 17,9 % genomen was uit
een beschadigde partij; dit monster had een vochtgehalte van 8,2 %. In
een paar andere monsters werd eveneens het vochtgehalte bepaald, met als
resultaat 0,9 %, 0,9 %, 1,1 % en 1,1 %.
H e t resultaat van de herbemonsteringen, van welke ons kennis gegeven
werd, volgt hieronder.
Gehalte aan kali, oplosbaar in water:
Eerste bemonstering 18,4 %, 18,9 %, 18,0 %, 18,8, %, 18,7, %, 18,3 %,
18,6 %, 18,5 %, 18,0 % .
Herbemonstering 19,8 %, 20,2 %, 21,6 %, 19,4 %, 20,4 %, 20,8 %,
20,0 %, 21,4 • -• 20,3
• • %.
Kalizout 40 %
Ontvangen 573, onderzocht 550 + 22 monsters, van welke 2 bestemd
waren voor intern onderzoek.
Aantal monsters m e t een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
434
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
87
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
49
Aantallen monsters kalizout 40 % met een gehalte aan in-water-oplosbare kali:
43,0 % en hooger
bij 12 monsters
lager dan 43,0 %, doch niet beneden 42,0 %
73
4 2 , 0 % , ,,
,,
,,
41,0%
162
41,0 %,
40,0 %
187
40,0 %,
39,0 %
87
39,0 %,
38,0 %
29
38,0 %,
37,0 %
15
37,0 %
5

De monsters uit de laatste rubriek hadden gehalten van 34,4 %, 35,6 %,
35,7 %, 36,2 % en 36,5 %.
I n 5 monsters werd het vochtgehalte bepaald, met als resultaat 0,6 %,
0,7 %, 3,7 %, 3,7 % en 4,3 %. I n een paar andere monsters werd bepaald
het gehalte aan magnesiumoxyde ( M g O ) ; gevonden werd: 0,4 %, 1,7 %,
2,2 %, 2,7 %, 2,7 %, 3,4 % en 5,3 % ; het laatste monster bevatte afwijkend veel sulfaat. Verder werd in 1 monster het gehalte aan chloor als
chloride bepaald, met als resultaat 49,1 %, terwijl in een ander monster
nog gevonden werd 14,4 % natron ( N a 2 0 ) , 0,6 % magnesia (MgO), oplosbaar in mineraalzuur en 48,0 % chloor als chloride.
E e n aantal, herbemonsteringen van partijen met te laag gehalte geeft
het volgende beeld:
Eerste bemonstering 37,6 %, 36,8 %, 38,3 •%, 38,7 %, 37,7 %, 38.8 %,
38,9 %, 38,5 %.
Herbemonstering
41,1 %, 41,9 %, 38,8 %
40,0 %, 37,8 %, 38.9 %,
39,7 %, 39,9 %.
2de Herbemonstering
39,7 %,
37,8 %.
Eerste bemonstering
38,9 %, 38,4 %, 37,3 %, 37,6 % 38,1 %, 37,7 %,
38,7 %, 38,8 %, 38,5 %.
Herbemonstering
40,4 %, 39,1 %, 37,5 %, 39,5 %.
40,5 %, 40,5 %,
3 8 , 4 % , 3 9 , 6 % , 39,4 %.
Kalizout 50 %
Ontvangen en onderzocht 123 + 8 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
'
100
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
15
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
16
Aantallen monsters kalizout 50 % met een gehalte aan in-water-oplosbare kali:
3 monsters;
53,0 % en hooger
bij
11
lager dan 53,0 %, doch niet beneden 52,0
51
52,0 %,
51,0 %
51,0 %,
50,0 %
35
15
50,0 %,
49,0 %
10
49,0 %,
48,0 %
5
48,0 %,
47,0 %
1 monster.
47,0 %
H e t monster uit de laatste rubriek had een gehalte van 46,8 % inwater-oplosbare kali.
I n een monster werd het gehalte aan vocht bepaald, met als resultaat
3,4 %, in een ander het gehalte aan magnesiumoxyde ( M g O ) ; gevonden
werd minder dan 0,1 %.
E e n aantal herbemonsteringen van partijen m e t te laag gehalte geeft
het volgende beeld:
Eerste bemonstering 48,5 %, 48,8 %, 48,4 %.
Herbemonstering
48,3 %, 50,1 %, 48,6 %.
2de Herbemonstering 48,1 %.

Kalk (geblusclitc, landbouwkalk,
poedcrkalk)
Onder een dezer benamingen werden 72 monsters ingezonden, van welke
er 71 werden onderzocht. 2 Monsters bleken geen of vrijwel geen calciumhydroxyde te bevatten; een ervan had een gehalte van 72,1 % koolzure
kalk bij een fijnheid, (maaswijdte 0,22 m m ) van 52 %, terwijl het andere
slechts 1,2 % calciumoxyde, gebonden aan zwakke zuren, bevatte, zoodat
deze stof als kalkmeststof van geen belang geacht moest worden.
H e t gehalte aan fijn calciumhydroxyde werd bepaald in 21+ 38 monsters.
Aantal monsters m e t een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
'.
37
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
2
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
20
H e t gehalte aan fijn calciumhydroxyde was:
lager dan 95 %, doch niet beneden 90 %
,, 90 %, ,,
,,
,,
85 %
„ 85 %, ,,
,,
,,
80 %
., 80 %, ,,
,,
,,
75 %
,. 75 %, ,,
,,
,,
70 %
„ 70 %, ,,
,,
,,
65 %
., 65 %, ,,
,,
,,
60 %
,, 60 %

bij
,,
,,
,,

1 monster;
10 monsters
13
12
, 5
, , 4
, 4
,,10

Bij de monsters uit de laatste rubriek was dit gehalte 54 %, 54 %, 49 %,
45 %, 45 %, 42 %, 38 %, 36 %, 36 % en 26 %.
I n de overige monsters werd een afwijkend onderzoek verricht.
Kalk (gemalen
ongebluschte)
Ontvangen en onderzocht 9 monsters; bij geen dezer monsters was een
garantie voor het gehalte aan fijn calciumoxyde opgegeven. I n slechts 2
monsters werd dit gehalte bepaald met als resultaat 25 % en 26 %. In
5 monsters werden de gehalten aan calciumoxyde en aan fijnmeel afzonderlijk bepaald; deze gehalten waren 37,2 %, 42,9 %, 55,5 %, 56,5 % en
57,9 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in water, terwijl de fijnheid van
deze monsters was respectievelijk 61 %, 68 %, 54 %, 63 % en 58 %. Van
deze 7 monsters moet aangenomen worden dat het gehalte aan fijn calciumoxyde belangrijk beneden het in den codex-rneststoffen vastgestelde minim u m van 60 % bleef.
In één monster werd, in verband met de door een buitenlandschen
producent opgegeven, van den codex afwijkende, garantie, bepaald het
gehalte aan zuurbindende bestanddeelen, berekend als CaO; dit gehalte
was 74,7 % bij een hiervoor gegeven garantie van 80 %. Xaar aanleiding
hiervan werd in twee andere reeds onderzochte monsters een aanvullingsonderzoek naar de zuurbindende bestanddeelen ingesteld m e t als resultaat
79,0 % en 79,2 % zuurbindende bestanddeelen, berekend als calciumoxyde,
bij een garantie van 80 %.
I n het laatste der 9 onderzochte monsters werd een uitgebreider onderzoek ingesteld; de uitslag van dat onderzoek was 84,9 % calciumoxyde
(CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 0,4 % magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, 5,2 % in verdund zoutzuur onoplosbare stof, omvattend 0,2 % koolstofachtige stof, 0,3 % kooldioxyde ( C 0 2 ) , 1,7 %
hydraatwater ( = gloeiverlies verminderd met kooldioxyde en koolstof-
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achtige stof), 84,7 % basisch werkende bestanddeelen, berekend als
calciumoxyde, 34 % fijn calciumoxyde, grootendeels als zoodanig, 49 %
fijnheid (maaswijdte zeef 0,32 m m ) en 60 % fijnheid (maaswijdte zeef
0,5 m m ) .
Kalkammonsalpeter
Ontvangen 53 + 314 monsters, van welke 1 niet onderzocht, terwijl 1,
vanwege de lage gehalten, niet als kalkammonsalpeter beschouwd kon
worden. Dit monster bestond uit 2 busjes, het eene gevuld met stof,
genomen onder uit de bemonsterde zakken, het andere m e t de stof van het
overige gedeelte. De stof in h e t eerste busje had een gehalte van ongeveer
11 % gezamenlijke stikstof en ongeveer 45 % koolzure kalk, die in het
tweede busje respectievelijk ongeveer 5 % en 73 %.
Uit een door den Opsporingdienst naar deze aangelegenheid ingesteld
onderzoek is gebleken, dat de oorzaak van de verontreiniging en ondergehalte gezocht moest worden in de omstandigheid, dat vóór het lossen
van de waar op den vloer van het pakhuis „ k a l k " werd gestrooid en naderhand alle bijeengevoegde resten ook opgezakt en afgeleverd werden.
Onderzochte monsters kalkammonsalpeter 53 + 312.
Aantal monsters m e t een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
357
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
8
De gevonden gehalten waren:
lager dan 11,0 %, doch niet ben. 10,5 % nitraatstikstof bij 274 monsters;
„ „ 10,5 %, ,,
,,
,, 10,0 %
,,
,, 86
,,
;
„
-, 1 0 , 0 % , „
,,
„
9,5%
,,
, , 3
,,
;
,, ,, 9 , 0 %
. . . . , ,
2
van welke 2 monsters het gehalte was 8,40 % en 8,70 % ;
lager dan 11,0 %, doch niet ben. 10,5 % a m m . stikstof bij
5 monsters;
M
„ 10,5 %, ,,
,,
,, 10,0 % ,,
„
„ 348
,,
;
M
M ïo,u /o, ,,
,,
,, y,o f0 ,,
,,
,,
o
,,
,
,, ,, 9,5 %, ,,
,,
,, 9,0 % ,,
,,
,,
1 monster;
9,0 %
,, 2 monsters,
van welke 2 monsters het gehalte was 8,20 % en 8,55 %.
De som der beide stikstofgehalten was:
lager dan 22,0 %, doch niet beneden 21,0 % . . . bij 60 monsters;
„
„ 2 1 , 0 % , ,,
„
„
20,0 % . . .
„ 297
.,
,, 2 0 , 0 % , „•
,,
„
1 9 , 0 % . . . ,,
5
,, 19,0 %, ,,
,,
,,
18,0 % . . . , ,
1 monster;
,, 18,0 %
,, 2 monsters,
van welke 2 monsters de som der beide stikstofgehalten was 16,6 %
en 17,25 %.
E e n monster bestond uit z.g. „dolomietammonsarpeter"; voor deze
meststof wordt verwezen naar de rubriek kalkammonsalpeter van het vorige
jaarverslag.
Een monster m e t te laag stikstofgehalte was vochtig, wat aanleiding
was om te veronderstellen dat de waar zelf ook vochtig was, waardoor dat
te lage gehalte verklaard zou kunnen worden ; een ander was afkomstig van
een beschadigde partij.
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I n 6 monsters werd het gehalte aan koolzure kalk bepaald, met als
resultaat 34,2 %, 36,8 %, 36,8 %, 37,0 %, 37,2 % en 37,5 %.
Kalhmagncsiamergcl
(dolomielmergcl)
Van de 17 ontvangen en onderzochte monsters werd in 5 + 10 monsters
liet gehalte aan fijne earbonaten bepaald. Bij al deze monsters was het
gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde gehalte.
H e t gehalte aan fijne earbonaten was:
lager dan 75,0 %, doch niet beneden 70,0 % . . . . bij 9 monsters;
,,
,, 70,0 %, ,,
„
„
65,0 %
5
,,
;
,, 65,0 %, ,,
,,
,,
60,0 % . . . . , , 1 monster,
en dat aan fijn magnesiumcarbonaat:
hooger dan 7,0 %
bij 15 monsters.
De 2 monsters, in welke op verzoek een afwijkend onderzoek plaatsvond,
hadden de volgende gehalten. H e t als „dolomietmergel." ingezonden
monster 37,1 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 7,6 %
magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, 0,2 % kali, oplosbaar
in mineraalzuur en 92 % fijnheid en het als „ruw s t e e n " ingezonden 27,2 %
calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 16,3 % magnesiumoxyde
(MgO), oplosbaar in mineraalzuur, 39,7 % kooldioxvde ( C 0 2 ) en 0,7 %
vocht (105° C ) .
Kalkmergel
Ontvangen 75 monsters, onderzocht 73, van welke in 24 + 28 het
gehalte aan fijne koolzure kalk bepaald werd.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
34
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
6
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
12
Aantallen monsters kalkmergel met een gehalte aan fijne koolzure kalk
85,0 % en hooger
bij 28 monsters
lager dan 85,0 %, doch niet beneden 80,0 % .
4
80,0 %, ,,
,,
,,
75,0 % .
6
75,0 %, ,,
„
,,
70,0 % •
10
70,0 %, ,,
„
,,
65,0 % •
2
65,0%, „
,,
,,
60,0 % .
9
60,0 %
De 2 monsters uit de laatste rubriek hadden een gehalte van 18 %
en 21 %.
In 17 monsters werd op verzoek het gehalte aan koolzure kalk bepaald.
Dit gehalte was:
95,0 % en hooger
bij 3 monsters ;
lager dan 95,0 %, doch niet beneden 90,0 % . . . . , , 5
,,
;
,,
,, 90,0 %, ,,
,,
,,
85,0 % . . . . „ 7
terwijl dit gehalte in 2 monsters 79,3 % en 79,7 % was.
I n 12 van deze monsters werd ook de fijnheid bepaald m e t als resultaat
1 monster m e t 100 % fijnheid, 5 m e t 99 %, de andere met 96 %, 89 %,
88 %, 84 %, 79% en 76 %.
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I n de 4 overige monsters werd het gehalte aan calciumoxyde (CaO),
oplosbaar in mineraalzuur, bepaald, met als resultaat 39,7 %, 47,5 %,
50,2 % en 55,0 % .
H e t vochtgehalte, in 7 monsters bepaald, bewoog zich tusschen 8 en
12 %, uitgezonderd in een monster, ingezonden als Hoka-kalk, van hetwelk
het vochtgehalte slechts 0,5 % was en een m e t 1,2 %. Hoka-kalk en
eveneens Emkal-kalk, werden, als zijnde kalkmergel, ook bij kalkmergel
ingedeeld.
Onderzoek naar eenige andere bestanddeelen gaf als resultaat 0,1 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,9 %, 0,9 %, 1,0 %, 2,6 % en
3,8 % magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur en 1,0 % fijn
magnesiumoxyde.
Twee herbernonsteringen werden te onzer kennis gebracht; in beide
gevallen waren de resultaten van het Ie onderzoek en van dat van het bij
herbemonstering genomen monster geheel aan elkaar gelijk.
Kalksalpeter
Ontvangen en onderzocht 18 + 135 monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
142
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
9
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding der speling
2
De 2 monsters uit de laatste rubriek hadden gehalten aan nitraatstikstof
en ammoniakale stikstof van 13,85 % + 1,15 % en 13,55 % + 1,15 %
en voldeden daardoor niet aan de codex-eischen voor kalksalpeter. Van een
dezer monsters werd te onzer kennis gebracht, dat de te lage gehalten
geweten moesten worden aan de ondoelmatige monsterneming; van het
tweede monster werd ons niets naders medegedeeld.
Aantallen monsters kalksalpeter met een gehalte aan nitraatstikstof:
15,0 % en hooger
bij
2 monsters;
lager dan 15,0 %, doch niet beneden 14,5 % . . . , ,
47
,,
;
,,
„ 14,5 %, ,,
„
,,
14,0 % . . .
,, 102
.,
;
„
„ 14,0 %, ,,
„
,,
13,5 % . . . , ,
2
,,
;
en m e t een gehalte aan ammoniakale stikstof:
lager dan 1,5 %, doch niet beneden 1,0 %
. . . . bij 117 monsters;
„
„ 1,0 %
,,36
,,
van welke 3 monsters m e t 0,05 %, 0,10 % en 0,10 %.
De som der beide stikstofgehalten was:
lager dan 16,0 %, doch niet beneden 15,5 % . . . . b i j 98 monsters;
M

ii

1 5 , 5 /0,

,,

,,

,,

15,0 % . . . . , ,

,,

15,0 %,

,,

,, •

,,

14,0 % . . . . , ,

Bij een der monsters was een garantie gegeven van 15,5
den vorm van nitraat, aan welke garantie m e t gevonden
14,40 % nitraatstikstof en 1,20 % ammoniakale stikstof
voldaan was; aangenomen werd dat die garantieopgave op
berusten.
Kalkstihstoj
Ontvangen en onderzocht 30 + 72 monsters.

54

,,

;

;

1 monster.
% stikstof
gehalten
eigenlijk
een abuis

in
van
niet
zou
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Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
80
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
13
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, m e t overschrijding der speling
9
H e t totale stikstofgehalte was:
21,0 % en hooger
lager dan 21,0 %, doch niet beneden 20,5 % . . .
M -, 20,5 %, ,,
„
„
20,0 % . . .
,,
„ 20,0 %, ,,
„
,,
19,5 % . ' . .
,, 19,5 %, ,,
,,
,,
19,0 % . . .
,, 19,0 %
welke 3 monsters een gehalte hadden van 16,10 %,

bij 3 monsters;
62
„
;
28
,,
;
5
,,
;
1 monster;
, , 3 monsters,
16,75 % en 17,40 %.
.
.
.
.

,
,
,
,

,
,
,
,

Van het totale stikstofgehalte was gebonden tot cyaanamide:
95,0 % en meer
bij 31 monsters
minder dan 95,0 %, doch niet minder dan 90,0 % . . . , , 6 9
„.. „ 9 0 , 0 %
„ 2
bij deze laatste 2 monsters was het percentage 56 en 79.
H e t monster met 16,75 % stikstof totaal, waarvan aanwezig als cyaanamide 56 %, was blijkens mededeeling van den inzender afkomstig van
eene door water beschadigde partij. H e t lage gehalte aan stikstof, aanwezig als cyaanamide, beteekent, dat een belangrijk gedeelte van de stikstof is overgegaan in den vorm van dicyaandiamide, een verbinding, welke
op zijn gunstigst als waardeloos voor bemestingsdoeleinden wordt beschouwd en zelfs wel vergiftig voor de planten geacht wordt. Den inzender
werd in overweging gegeven deze waar spoedig te verbruiken, zoo eenigszins mogelijk op niet bezaaid, zwart land.
Natronsalpeter
Ontvangen en onderzocht 2 + 2 monsters, van welke een ingezonden
onder den naam „Anierikaansche salpeter ( A r c a d i a n ) " . Voor dit monster
was een garantie gegeven van 16,4 % ; het gevonden gehalte was lager dan
die garantie, doch bleef binnen de speling. Bij de overige 3 monsters was
het gevonden gehalte hooger dan de garantie of de codex-eisch. De gevonden gehalten aan nitraatstikstof waren 16,15 %, 16,20 % en 16,25 %.
Natuurlijk
fosfaat
Ontvangen en onderzocht 2 + 6 monsters, van welke 4 ingezonden
onder de benaming Hyperfosfaat Eeno, 3 als Algiersfosfaat en 1 als Noord
Afrikaansch fosfaat.
Van de 2 monsters, ingezonden met garantieopgave, was het gevonden
gehalte boven het gegarandeerde, van de andere was bij 4 het gehalte
boven den codex-eisch van minstens 25 % in mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur.
Bij 2 monsters was het beneden dat m i n i m u m .
De gevonden gehalten waren:
lager dan 27,0 %, doch niet beneden 26,0 % . . . . bij 4 monsters;
„ .. ,, 26,0 %, ,,
,,
„
25,0 % . . . . , , 2
terwijl in 2 monsters gevonden werd 24,6 % en 21,7 % .
I n het monster met 24,6 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, werd
nog gevonden 41,2 % CaO, oplosbaar in mineraalzuur. en 14 8 % CaC0 3 ,
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terwijl de fijnheid 98 % was. Van 2 andere monsters was de fijnheid 100 % ;
van een monster was h e t vochtgehalte 2,8 %. Van het monster inet 21,7 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, was h e t gehalte aan fosforzuur,
oplosbaar in 2 % citroenzuur, 10,5 %, terwijl in een monster m e t 25,8 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, het gehalte aan CaO, oplosbaar in
mineraalzuur, 42,7 % bedroeg.
Patentkali
Ontvangen 108 + 85 monsters, van welke onderzocht 107 + 85.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
182
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, m e t overschrijding der speling
10
Bovendien was bij 2 monsters het chloorgehalte hooger dan in den
codex-meststoffen toegestaan is; n.1. 4,5 % en 10,5 %.
Aantallen monsters patentkali m e t een gehalte aan in-water-oplosbare
kali:
30,0 % en hooger
bij 31 monsters;
lager dan 30,0 %, doch niet beneden 29,0 % . . . .
44
29,0
"" " %,
•
„
.,
28,0 % . . . .
58
27,0 % . . . .
28,0 %, ,
33
26,0 % . . . .
27,0 %,
12
25,0 % . . . .
4
26,0 %,
24,0 % . . . .
25,0 %,
2
8
24,0 %
De laatste 8 hadden een gehalte van 20,9 % 21,2 %, 21,3 %, 21,9 %,
22,5 %, 22,7 %, 22,8 % en 23,0 %. Bij 3 ervan werd door inzender medegedeeld, dat zij afkomstig waren van beschadigde partijen, terwijl 2 andere
uit een ouden opslag afkomstig waren, waardoor vermoedelijk het kaligehalte beïnvloed is geworden.
Superfosfaat
Van de 41 ingezonden monsters werd in 2 bepaald h e t gehalte aan
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, met als resultaat 20,3 % en 17,8 %
en het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, hetwelk respectievelijk was 18,9 % en 17,0 %.
. H e t gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in water, werd bepaald in 31 + 8
monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
16
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
19
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, m e t overschrijding der speling
4
H e t gehalte aan in-water-oplosbaar fosforzuur was:
3 monsters;
20,0 % en hooger
bij
lager dan 20,0 %, doch niet beneden 19,0 %
15
,,
;
19,0
" " %,
'
„
„
18,0 %
1 monster;
18,0 %.
17,0 %
6 monsters;
17,0 %
16,0%
3
„
;
16,0 °/
15,0 %
1 monster;
15,0 °/
/o,
14,0 %
7 monsters;
14,0 °/
13,0 %
2
,,
;
13,0 //oo ,
1 monster.
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H e t laatste monster m e t 9,1 % in-water-oplosbaar fosforzuur was afkomstig van een door water beschadigde partij.
Behalve in de 2 monsters reeds boven vermeld, werd in nog 3 monsters
bepaald h e t gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, m e t als
resultaat 20,1 %, 20,4 % en 20,4 %.
Thomasfosfaatmeel
Van de 143 ingezonden en onderzochte monsters werd in één alleen
bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur. H e t gehalte
aan fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur werd bepaald in 22 + 120
monsters.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
140
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
1
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, met overschrijding* der speling
1
H e t gehalte aan in 2 % citroenzuur-oplosbaar fosforzuur was:
19 % en hooger
bij 6 monsters;
lager dan 19,0 %, doch niet beneden 18,0 % .
16
18,0 %,
17,0 %
45
17,0 %,
16,0 %
34
16,0 %,
15,0 %
38
15,0 %,
14,0 %
2
14,0 %,
13,0 °/n
1 monster.
I n 7 monsters werd bepaald het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur; gevonden werd 17,0 %, 17,7 %, 17,7 %, 18,2 %, 18,3 %,
18,4 %, 18,5 %.
H e t gehalte aan CaO, oplosbaar in mineraalzuur, in 2 monsters bepaald,
was 43,1 % en 47,7 % en dat aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, bepaald in één monster, 2,6 %.
Zwavelzure
ammoniak
Onder deze benaming werden 173 monsters ingezonden en onder de
geheel onjuiste benaming „ z w a v e l z u u r " 1 monster; één echter bleek te
bestaan uit kalizout 40 %, zoodat het aantal onderzochte monsters zwavelzure ammoniak was 86 + 87.
Aantal monsters met een gehalte gelijk aan of boven het gegarandeerde
gehalte
168
Aantal monsters m e t een gehalte lager dan de garantie, doch
binnen de speling
3
Aantal monsters met een gehalte lager dan de garantie, m e t overschrijding der speling
2
H e t gehalte aan ammoniakale stikstof was:
21,0 % en hooger
bij 93 monsters
lager dan 21,0 %, doch niet beneden 20,5 % . . . . , , 73
,,
„ 20,5 %, ,,
,,
,,
20,0 % . . . . , ,
5
,, 20,0 %, ,,
,,
,,
19,5 % . . . . , ,
1 monster;
,,
,, 19,5 %, ,,
,,
„
19,0 % . . . . „
1
„
.
Zwavelzure kali
Ontvangen en onderzocht 3 + 15 monsters.
Bij één monster was het gehalte slechts 44,4 % in-water-oplosbare kali,
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dus beneden den codex-eisch van 47 %, terwijl in datzelfde monster het
chloorgehalte te hoog was, n.1. 4,0 %. Bij alle andere monsters was het
kaligehalte hooger dan de garantie of codex-eisch, terwijl het chloorgehalte
van deze monsters eveneens in orde was.
H e t gehalte aan in-water-oplosbare kali was:
55,0 % en hooger
bij 10 monsters;
lager dan 53,0 %, doch niet beneden 52,0 %
1 monster;
,,
,, 52,0 %, ,,
,,
,,
51,0 %
— monsters;
5 1 , 0 % , ,,
„
,,
50,0%
1 monster;
5 0 , 0 % , ,,
,,
,,
49,0%
2 monsters;
4 9 , 0 % , ,,
,,
,,
48,0%
3
„
;
48,0 %
1 monster.
I n een monster werd het gehalte aan S 0 4 bepaald; het resultaat was
51,0 %.
Niet gecodificeerde, bijzondere en samengestelde
meststoffen
.Aarde. E e n onder deze benaming ingezonden monster bevatte 6,9 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 15,3 % kooldioxyde (uitgedreven
m e t azijnzuur), aequivalent met 34,8 % koolzure kalk (CaCo 3 ) en 21,0 %
vocht.
De stof diende per % fosforzuur vermoedelijk lager gewaardeerd te
worden clan Algiers-fosfaat.
H e t hooge vochtgehalte maakte bovendien de stof in dezen vorm moeilijk bruikbaar voor bemesting.
E e n verder onderzoek van deze aarde gaf als resultaat: 31,4 % calciumoxyde en 0,6 % magnesiumoxyde, beide oplosbaar in 25 % zoutzuur,.
16,2 % onoplosbaar in 25 %-ig zoutzuur, 15,8 % gloeirest van het onoplosbare gedeelte, berekend op de oorspronkelijke stof.
Een monster „ m a g n e s i u m a a r d e " had gehalten van 25,6 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 17,4 % magnesiumoxyde (MgO),
oplosbaar in mineraalzuur, 38,9 % kooldioxyde (CO a ), terwijl de fijnheid
(maaswijdte zeef 0,22 m m ) 61 % was.
Afvalstoffen.
Onder de benaming „ a f v a l " zonder meer werden
6 monsters ontvangen en onderzocht. Daar de herkomst van dit afval
niet opgegeven werd, wordt afgezien van het vermelden van de verschillende gevonden gehalten.
Een monster „afval van gist" bevatte 2,31 % stikstof totaal, 0,46 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 0,20 % kali, oplosbaar in water.
Twee monsters „afval van een wasscherij" hadden een gehalte aan
stikstof totaal van 0,07 en 0,07 % ; aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur van 0,18 en 0,17 % ; aan kali, oplosbaar in water van 0,10 en 0,05 % ;
aan kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur van 50,5 en 26,2 % ; het gehalte
aan kooldioxyde ( C 0 2 ) in een monster was 37,1 %, terwijl h e t andere
monster 27,0 % zuurbindende bestanddeelen, berekend als CaO, bevatte
en een vochtgehalte had van 43,6 % .
I n 2 monsters „afvalstof van een aardappelmeelfabriek" werden de
volgende gehalten gevonden: 1,20 en 1,60 % stikstof totaal, 0,3 en 0,4 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 0,2 en 0,2 % kali, oplosbaar in
water, terwijl, wat den zuurgraad van beide monsters betrof, ter neutralisatie van 1 kg noodig bleek te zijn 1 g kalk (CaO).
E e n monster „dierlijk afvalproduct" m e t gehalten van 4,70 % stikstof
totaal, 0,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,3 % kali, oplosbaar
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in water, en 9,3 % chloor, was voornamelijk te beschouwen als een stikstofmeststof met een hoog chloorgehalte.
Van 4 monsters „ h u i s v u i l " waren de gehalten respectievelijk 0,30, 0,38,
0,51 en 0,37 % stikstof totaal, 0,31, 0,33, 0,31 en 0,38 % fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, 0,35, 0,15, 0,25 en 0,30 % kali, oplosbaar in
water, 2,0, 2,4, 1,8 en 3,1 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur en 32,1, 24,4, 22,0 en 30,2 % vocht. I n 3 monsters was verder het
gehalte aan kooldioxyde ( C 0 2 ) respectievelijk 1,4, 0,9 en 0,9 %, dat aan
humusachtige stoffen (oxydatie m e t permanganaat) 4,2, 4,7 en 4,8 %,
dat aan organische stof (gloeiverlies ex vocht en kooldioxyde) 18,8, 30,0
en 30,0 %, dat aan aschbestanddeelen 48,1, 44,1 en 45,7 %, terwijl het
gehalte aan vocht van deze monsters was 33,1, 25,9 en 23,5 %.
Een monster „gezeefd huisvuil" had de volgende gehalten: 0,34 %
stikstof totaal, 0,32 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,05 % kali,
oplosbaar in water, 4,7 % humusachtige stoffen, 21,6 % organische stoffen
en 21,3 % vocht.
Van een monster „industrievuil" waren de gehalten 0,32 % stikstof
totaal, 0,41 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,25 % kali, oplosbaar
in water, en 3,6 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur. H e t
monster bevatte eene niet onbedenkelijke hoeveelheid lood, n.1. 0,25 %.
Twee monsters „organisch afval" hadden gehalten van 2,60 en 1,95 %
stikstof totaal, 9,7 en 18,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, terwijl
in dit laatste gehalte 0,8 % fosforzuur, oplosbaar in water, begrepen was.
Van 2 monsters „oude vuilnisbelt-afval" waren de gehalten 0,29 en
0,30 % stikstof totaal, 0,25 en 0,30 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,10 en 0,10 % kali, oplosbaar in water, en 2,4 en 2,8 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, terwijl in een der monsters nog
gevonden werd 1,45 % kooldioxyde, 11,5 % organische stof en 0,01 %
chloor.
Onder den naam „rioleeringsafval" werden 2 monsters ingezonden, van
welke de gehalten waren 0,55 en 0,54 % stikstof totaal, 0,12 en 0,12 %
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,05 en 0,05 % kali, oplosbaar in
water, 0,8 en 0 , 8 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur,
terwijl het vochgtehalte was 78,1 en 78,8 % .
Van 2 monsters „stikstof en fosforzuur bevattend afval" waren de
gehalten 2,05 en 2,25 % stikstof toaal, 15,5 en 6,3 % fosforzuur, oplosbaar
in mineraalzuur, en 34,9 en 23,2 % vocht; een verder onderzoek van een
der monsters toonde nog gehalten van 8,8 % vetachtige stoffen en 10,6 %
chloor (Cl) als chloride, aequivalent m e t 17,5 % keukenzout.
Van de 4 ontvangen monsters „soepafval" werden er twee onderzocht,
m e t als resultaat: 3,27 en 4,85 % stikstof totaal; 1,1 en 3,0 % fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur; 6,0 en 7,6 % chloor, aequivalent met respectievelijk 9,9 en 12,5 % keukenzout, terwijl het vochtgehalte van deze
monsters 40,3 en 32,7 % was.
Een monster „ s t r a a t v u i l " had gehalten van 0,41 % stikstof totaal,
0,21 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,20 % kali, oplosbaar in
water, 2,3 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, en 32,1 %
vocht.
Twee monsters „wolafval" hadden gehalten van 13,80 en 9,95 % stikstof totaal, terwijl het gehalte aan vetachtige stoffen van een der monsters
15,5 % was.
Ammoniumfosfaat.
H e t monster, welks samenstelling overeenkomst
had m e t die van diammoniumfosfaat, had een gehalte van 20,80 % ammoniakale stikstof en 53,4 % fosforzuur, oplosbaar in water.
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Asch. Ontvangen en onderzocht werd 1 monster ,,asch van G r ü d e " .
Grüde is een brandstof, afkomstig van afval van bruinkolen. H e t monster
had gehalten van 0,05 % stikstof totaal, 0,12 % fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, 0,15 % kali, oplosbaar in mineraalzuur en 28,1 % calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur. E r waren sulfiden aanwezig.
Bagger. Van de 48 ontvangen en onderzochte monsters weken bij één
sommige gehalten aanzienlijk af van de doorsneegehalten der andere. In dit
monster werd gevonden 0,49 % stikstof totaal; 1,12 % fosforzuur, oplosbaar
in mineraalzuur; sporen kali, oplosbaar in water; 8,4 % calciumoxyde
(CaO), oplosbaar in mineraalzuur; 4,9 % kooldioxyde; 8,1 % organische
stof; 0,09 % chloor en 55,7 % vocht, terwijl deze gehalten bij de andere
monsters waren :
stikstof totaal, bepaald in 47 monsters, hoogste 0,70 %, langste 0,16 %
fosforzuur, opl. in
mineraalzuur,
,,
0,93 %,
0,16 %
„ 47
kali, opl. in water,
,,
,, 45
0,25 %,
minder
dan 0,05 %
calciumoxyde (CaO),
3,6 %,
1,2 %
opl. in min.zuur, ,,
,, 42
kooldioxyde,
,,
,, 40
2,3 %,
0,4 %
t)
organische stof,
,,
„ 40
15,4 %,
,,
5,9 %
chloor,
,,
,, 39
0,21 %,
0,02 %
)j
vocht,
,,
,, 46
67,8 %,
40,1 %
,,
In 3 monsters werden verschillende stikstofvormen
ormen
bepaald,
be paaid, met als
resultaat: bij een gehalte aan stikstof totaal van 0,34, 0,63 en 0,68 %,
respectievelijk werkelijk-eiwitstikstof 0,29, 0,47 en 0,62 %, in water oplosbare stikstof, bij het eerste monster niet bepaald, bij de 2 andere monsters
0,16 en 0,06 % en stikstof, gebonden in door pepsine en verdund zoutzuur
oplosbare stoffen 0,05, 0,23 en 0,19 %.
Basiphos.
Van de 6 ontvangen en onderzochte monsters was bij 3 een
garantie opgegeven; bij 2 monsters was het gevonden gehalte boven die
garantie, bij het-derde lager dan de garantie m e t overschrijding der speling.
H e t gevonden gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, was
12,0, 12,0 en 12,3 % en bij 3 monsters 12,4 %. I n een monster werd de
fijnheid (maaswijdte zeef 0,17 m m ) bepaald, deze was 85 % bij een
garantie van 90 %. I n een ander monster werd nog bepaald het gehalte
aan fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, met als resultaat 6,3 %.
Beer.

Zie faecaliën.

Bolekopittenschroot.
Van de twee ontvangen en onderzochte monsters
was het gehalte aan stikstof totaal 4,95 en 5,20 %.
Borax.
I n het eene monster werd het gehalte aan borium bepaald,
welk gehalte 11,3 % was.
Carboniseerstof.
Deze stof zou verkregen zijn „doordat katoenen en
andere plantaardige vezels m e t zoutzuur uit wollen goederen gecarboniseerd
zijn".
H e t van deze stof onderzochte monster had gehalten van 10,60 %
stikstof totaal, 0,05 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalziiur, 0,05 % kali,
oplosbaar in water en 0 , 4 % kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur.
Gezien de resultaten van het onderzoek kwam deze waar eventueel slechts
als stikstofmeststof in aanmerking. De aard van de stof deed echter vermoeden, dat de stikstof slechts langzaam den planten ten goede zou komen.
2
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Compost.
Hiervan werden 46 monsters ingezonden, welke alle min of
meer uitgebreid, eenige series zelfs zeer uitgebreid, onderzocht werden.
Hier wordt volstaan met het opgeven van de gemiddelde gehalten,
geconstateerd in 11 door den Opsporingsdienst in verschillende gemeenten
genomen monsters z.g. ,,stadscompost met b e e r " en die in 10 monsters
compost.
Deze gemiddelde gehalten geven inzicht in de normale samenstelling
van stadscompost, zooals deze door verschillende gemeentereinigingen
afgeleverd wordt.
De gemiddelde gehalten zijn:
Stikstof totaal
0,62 %
Fosforzuur, oplosbaar in minëraalzuur
0,63 %
Kali, oplosbaar in water
0,25 %
Kalk (CaO), oplosbaar in minëraalzuur
1,18 %
Kooldioxvde ( C 0 2 )
0,44 %
Organische stof
14,8 %
Koper
0,008 %
Lood
0,04 %
Vocht
63,4 %
De gemiddelde gehalten van 10 monsters, eveneens door den Opsporingsdienst genomen uit verschillende partijen compost, geleverd door een
maatschappij, welke zich reeds lang bezig houdt m e t het verwerken van
stadsvuil tot compost, zijn:
Stikstof totaal
0,39 %
Stikstof als nitraat
0,02 %
Stikstof als ammoniak
0,04 %
Stikstof gebonden in door pepsine en verdund zoutzuur oplosbare stoffen
. 0,07 %
Fosforzuur ( P o 0 _ ) , oplosbaar in minëraalzuur
0,39 %
Fosforzuur ( P 2 0 5 ) , oplosbaar in 2 % citroenzuur
0,25 %
Kali ( K , 0 ) , oplosbaar in water (2e decimaal afgerond) . . . 0,15 %
Natriumoxyde ( N a 2 0 )
0,16 %
Calciumoxyde (CaO), oplosbaar in minëraalzuur
3,0 %
Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in minëraalzuur . . . .
0,27 %
Organische stof (gloeiverlies ex kooldioxyde + vocht) . . . 17,9 %
Humusachtige stoffen (oxvdatie met permanganaat) . . . .
8,5 %
Kooldioxyde ( C 0 2 ) . . " . . . .
1,7 %
Chloor als chloride
0,15 %
Zwavelzuuranhydride ( S 0 3 )
0,81 %
Zandachtige bestanddeelen
35,1 %
Vocht tot luchtdroog
35,8 %
Lood (Pb)
0,11 %
Koper (Cu)
_
0,04 %
Mangaan (Mn)
0,02 %
Jodium ( J )
nagenoeg
afwezig
Borium ( B )
0,005 %
Dolomiet Duma. Onder verschillende benamingen als D u m a Dolomiet
dubbele, dubbele dolomiet, D u m a Dolomietmergel en Dolomietmergel
Duma, werden 5 monsters ingezonden en onderzocht. Bij een der monsters
was een garantie opgegeven; met betrekking tot de fijnheid voldeed dat
niet 79 % niet aan de garantie van 90 %.
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De gevonden gehalten in deze monsters waren 31 à 32 % calciumoxyde
(CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 20 à 21 % magnesiumoxyde (MgO),
oplosbaar in mineraalzuur en 47 à 48 % kooldioxyde, terwijl als fijnheid
(0,22 m m zeef) geconstateerd werd 75, 79, 81, 84 en 91 %.
Dolomietkalk.
Een monster had gehalten van 55,9 % calciumoxyde
(CaO), oplosbaar in mineraalzuur, waarin begrepen 42,7 % CaO gebonden
tot 56,4 % C a ( 0 H ) 2 , 4,3 % kooldioxyde en 95 % fijnmeel (0,22 m m ) .
E r was een garantie gegeven van 85 % calciumcarbonaat, aan welke
garantie niet voldaan was; gezien de gevonden gehalten zou de onderzochte waar echter eigenlijk nog hooger gewaardeerd mogen worden dan
men op grond van de garantie zou mogen verwachten.
Dolomietmergcl.
Zie magnesiamergel.
Dommcst.
De 2 onder deze benaming ingezonden monsters hadden
gehalten, zooals in stalmest veelal voorkomen.
Faecaliën.
Van de 2 monsters, ontvangen van gemeente-reinigingen
waren de gehalten 0,43 en 0,61 % stikstof totaal, 0,19 en 0,16 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur en 0,15 en 0,20 % in-water-oplosbare kali.
Van 1 monster menschelijke faecaliën, vermengd m e t bladeren en slik,
waren deze gehalten 0,60 %, 0,57 % en 0,05 % .
Van een monster beer waren de gehalten 0,75 % stikstof totaal, 0,53 %
ammoniakale stikstof, 0,94 % fosforzuur, oplosbaar, in mineraalzuur en
0 , 3 0 % -kali, oplosbaar in water, terwijl h e t gehalte aan droge stof
21,5 % was.
Fosfaatammonsalpeter.
Van de 13 onder deze benaming ingezonden en
onderzochte monsters bewoog zich het gehalte aan nitraatstikstof van
10,0 % tot 10,30 %, m e t 2 uitzonderingen van 9,95 % en 9,95 %, dat aan
ammoniakale stikstof van 10,15 tot 10,55 %, terwijl het gehalte aan inmineraalzuur-oplosbaar fosforzuur, bepaald in 10 monsters, even boven
de 20 % lag met 2 uitzonderingen van 19,7 en 19,9 %. In 3 monsters werd
het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur, bepaald, met als
resultaat 20,1, 20,3 en 20,3 %.
Bij de onderzochte monsters fosfaatammonsalpeter was het nitraatstikstof-gehalte steeds iets lager dan het gehalte aan ammoniakale stikstof,
zulks in tegenstelling m e t kalkammonsalpeter.
Fosfaatmest
H e t eene onder deze benaming ingezonden monster had
een gehalte van 15,8 % ih-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur; aan de
garantie was voldaan.
Fosforzure kalkmergel.
Van de onder verschillende benamingen zooals
fosforzure kalkmergel, fosforkalk, kalk, kalkmergel, phosphocalcaire, landbouwfosfaat, fosfaatmergel, fosforzure kalk, fosformergel, ingezonden monsters werden er 42 onderzocht. Bij 14 monsters was een garantie opgegeven,
van welke bij 5 het gehalte boven de garantie was, bij 4 daar beneden doch
binnen de speling, terwijl bij 5 de speling overschreden werd.
I n alle monsters werd het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, bepaald m e t als resultaat: laagste 5,9 %, hoogste 10,4 %. I n 38
monsters werd het gehalte aan koolzure kalk bepaald; als laagste gehalte
werd gevonden 60,1 %, als hoogste 76,6%. De fijnheid liep sterk uiteen
en wel van 48 tot 98 % maaswijdte 0,17 m m en van 61 tot 99 % maaswijdte 0,22 m m . I n een der monsters werd nog gevonden 0,1 % fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur en 52,5 % calciumoxyde, oplosbaar in
mineraalzuur, in een ander monster was dit laatste 49,9 %.
Fosforzure kalkmergel is als kalkmeststof waarschijnlijk gelijk te stellen
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m e t kalkmergel van overeenkomstige fijnheid; de bruikbaarheid als fosfaatmeststof is echter bei)erkt. Een gunstige fosfaatwerking zal fosforzure
kalkmergel nog hebben op zeer zure gronden, wanneer zij goed m e t den
drogen grond, wordt verwerkt en de gegeven hoeveelheid zoodanig is, dat
de er in toegediende kalk de p H van den grond nog laag laat.
Galalitmeel.
H e t eene ontvangen en onderzochte monster had een
gehalte van 11,30 % stikstof totaal.
Gier. Van eenige particulieren, doch meerendeels van Rijkslandbouwconsulenten, werden 14 monsters gier ontvangen; die van de consulenten
werden wederom uitgebreid onderzocht met resultaten, welke niet noemenswaard afwijken van de gehalten, welke in het vorig jaarverslag vermeld zijn.
Gips. E e n als uitgewerkte gips ingezonden monster had gehalten van
11,7 % zwavelzuuranhydride ( S 0 3 ) , aequivalent met 25,2 % gips, 28,4 %
kooldioxyde (uitgedreven m e t azijnzuur), aequivalent m e t 64,6 % koolzure kalk en 5,5 % vocht.
Harnstoff-kalksalpeter.
De 2 hiervan onderzochte monsters hadden een
gehalte aan stikstof totaal van 34,65 % en 35,20 %.
Hazenmeel.
De gehalten van de 2 onderzochte monsters waren: stikstof
totaal 11,14 % en 11,28 % ; fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur 0,91
en 0,84 % ; kali, oplosbaar in mineraalzuur 0,20 en 0,15 % en vocht 8,9
en 9,1 %.
Hoefmeel.
H e t onderzochte monster bestond uit gemalen hoorn, hetwelk beendermeel en lijmgevende stoffen (vermoedelijk gemalen gedroogd
kraakbeen) bevatte en had een gehalte van 11,15 % stikstof totaal.
Hoka-kalk.
Van 1 onderzocht monster waren de gehalten 53,8 %
calciumoxyde en 1,0 % magnesiumoxyde, beide oplosbaar in mineraalzuur,
aequivalent m e t respectievelijk 96,0 % calciumcarbonaat en 2,1 % magnesiumcarbonaat, terwijl de fijnheid 99 % was.
Hoogovenkiezelkalk.
Onder verschillende benamingen als H ü t t e n k a l k ,
hoogovenkalk, hoogovenslakken, Duitsche hoogovenslakken, werden 28 monsters ingezonden. Daar de kalk voornamelijk aan kiezelzuur gebonden is
wordt h e t beter geacht de benaming „hoogovenkiezelkalk" te bezigen. W a t
de scheikundige samenstelling betreft is de Duitsche hoogovenkiezelkalk te
vergelijken met het in Nederland onder de benaming silicakalk bekende
product. Blijkens de gevonden gehalten in de diverse monsters is h e t
gemiddelde gehalte aan calciumoxyde (CaO), oplosbaar in mineraalzuur,
ongeveer 44 % en dat aan magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, ongeveer 4 % . Voor zoover bepaald, was de fijnheid (rnaaswijdte zeef
0,22 m m ) m e t een enkele 'uitzondering van 79 %, ongeveer 90 à 95 %.
Bijna in alle monsters werd nog bepaald het gehalte aan fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur; dit varieerde van eenige tienden procenten tot
een paar procenten. I n enkele monsters werd een vrij veel hooger percentage
fosforzuur aangetroffen, doch blijkens een door den Opsporingsdienst ingesteld onderzoek, waren deze monsters alle afkomstig van een partij, waarmede blijkbaar een onregelmatigheid moet plaats gehad hebben, reeds vóór
zij de Nederlandsche grens bereikte; denkelijk was een aantal zakken m e t
fosfaatmeststof per abuis bij de partij hoogovenkiezelkalk terecht gekomen.
Houtasch.
E e n ingezonden monster had gehalten van 0,12 % stikstof
totaal, 0,58 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,60 % kali, oplosbaar
in water, 4,3 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 44,5 % vocht.
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Houtskool.
Van een monster waren de gehalten 0,20 % ammoniakale
stikstof, 0,21 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur en 0,25 % in-wateroplosbare kali.
Humusmest.
De 19 onderzochte monsters vertoonden uit den aard
nog al groote verscheidenheid in de gevonden gehalten. Bij 13 monsters
was de benaming Alinag-humus gebezigd. Zelfs bij deze monsters, afkomstig
van een product, gefabriceerd van dezelfde grondstoffen, n.1. rioolvuil van
de gemeente Amsterdam, vermengd met ongeveer 15 % turfmolm, liepen
de gehalten uiteen, hetgeen toegeschreven zou moeten worden aan de
herkomst van het rioolvuil uit verschillende stadsgedeelten. Hieronder
volgt een opgave van de laagste en hoogste gehalten, geconstateerd in
onder de benaming Alinag-humus ingezonden monsters.
laagste
hoogste
Stikstof totaal
0,50 %
1,34 %
Fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
0,10 %
0,84 %
Kali, oplosbaar in water
minder dan
0,05 %
0,15 %
Kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur
0,4 %
1,6 %
Organische stof (gloeiverlies ex vocht)
16,7 % 26,0 %
Humusachtige stoffen
13,2 % 20,5 %
Vocht
47,5 % 70,9 %
Kalikalk.
Van de 4 ontvangen monsters werden er 2 onderzocht. De
gevonden gehalten waren 33,1 en 33,1 % kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur; 10,7 en 14,6 % kooldioxyde ( C 0 2 ) ; 0,7 en 1,7 % kali, oplosbaar
in mineraalzuur, waarin begrepen respectievelijk 0,5 en 1,4 % kali, oplosbaar in water.
Kalk. Onder verschillende benamingen werden monsters kalkmest ingezonden, welke, gezien de gevonden gehalten, niet bij de gecodificeerde kalkmeststoffen konden ingedeeld worden. Zoo werden in een paar monsters
gehalten geconstateerd aan fijn calciumhydroxyde van 18 %, 53 %, 66 %
en 49 %, waarnaast gehalten van respectievelijk 61 %, 27 %, 25 % en
15 % fijne koolzure kalk; in een paar andere monsters gehalten aan
calciumhydroxyde van 6,7 %, 52,2 % en 64,7 % waarnaast gehalten van
respectievelijk 35,3 %, 21,8 % en 12,5 % koolzure kalk, terwijl in andere
monsters weer bepaald werd het gehalte aan kalk (CaO), oplosbaar in
mineraalzuur met als resultaat 33,5 %, 37,0 % en 40,6 %.
Van 3 monsters landbouwmengkalk waren de gehalten aan kooldioxyde,
uitgedreven door azijnzuur, 18,0 %, 10,5 % en 29,6 %, respectievelijk
aequivalent met 40,9 %, 23,9 % en 67,3 % koolzure kalk; aan calciumhydroxyde 52,0 %, 51,4 % en 26,7 %, terwijl de fijnheid (maaswijdte
0,'32 m m ) was 100 % 96 % en 90 %.
I n een ander, eveneens onder de benaming landbouwmengkalk ingezonden monster, werd gevonden 5,8 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
en 66,8 % koolzure kalk, terwijl de fijnheid (maaswijdte 0,17 m m )
40 % was.
Kalkasch.
E e n onder deze benaming ingezonden monster had gehalten
van 58,1 % kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur en 1,1 % magnesimnoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.
Kalkmagnesia.
Zie magnesiamergel.
Kencika.
Zie vliegasch.
Koperslakkenmecl.
I n overleg m e t het Kunstmest Distributie Bureau
en het Eijkslandbouwproefstation te Groningen werden voor koperslakkenmeel de volgende eischen vastgesteld:
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minimum 1 % koper,
maximum 10 % zink,
m a x i m u m IJ % lood,
minimum 95 % fijnheid (maaswijdte zeef 0,17 m m ) , later teruggebracht
op minimum 92 %.
Van de 56 ontvangen monsters werden er 54 onderzocht.
Als kopergehalte, bepaald in 31 monsters, werd gevonden 0,2 %, 0,4 %,
0,7 % en 0,9 % en verder in 4 monsters 1,0 %, in 12 monsters 1,1 %,
in 10 monsters 1,2 % en in 1 monster 1,3 % .
H e t zinkgehalte, bepaald in 30 monsters, was in 2 monsters 3,0 % en
3,4 %, terwijl in de overige gevonden werd als laagste 6,9 % en als hoogste
10,6 % ; bij 4 monsters was het zinkgehalte hooger dan 10 %.
H e t loodgehalte, in 32 monsters bepaald, was bij 2 monsters te hoog,
n.1. 1,6 % en 2,3 %, terwijl het bij de overige schommelde om de 1 %,
met één uitzondering van minder dan 0,05 %. E e n verder onderzoek van
het gevonden 2,3 % totaal lood gaf als resultaat 2,0 % lood in 5 % zoutzuur en 1,3 % in 5 % azijnzuur.
De fijnheid, bepaald in 46 monsters, was:
92 % en hooger
bij 39 monsters;
91 %
, 4
,,
;
90 %
, , 3
Kopcrsulfaat.
Van de 7 ontvangen en onderzochte monsters was bij 2
een garantie gegeven, aan welke garantie voldaan was H e t gehalte aan
koper, gebonden tot in-water-oplosbare verbindingen, was bij 1 monster
24,8 %, bij een 25,0 %, bij een 25,1 % en bij 4 monsters 25,2 %.
Krijt. Van een monster gemalen krijt was het gehalte aan fijne koolzure kalk 91 %.
Kunstme.it.
Onder deze simpele benaming werden 6 monsters ingezonden, van welke er 5 onderzocht werden.
De gevonden gehalten waren: 16,25 % ammoniakale stikstof, sporen
fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 4,9 % in-water-oplosbare kali;
15,70 % nitraatstikstof, 0,05 % ammoniakale stikstof en 2,1 % inmineraalzuur-oplosbaar fosforzuur;
een monster bestond vrijwel geheel uit koolzure kalk, echter was de
fijnheid (maaswijdte zeef 0,22 m m ) slechts 24 % ; een ander monster
bestond uit schuimaarde;
een monster had gehalten van 1,70 % totaal stikstof, 10,4 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur en 17,0 % in-water-oplosbare kali, terwijl het
chloorgehalte 18,7 % was.
KunstmestUlo'pael.
I n een monster werd gevonden sporen ammoniakale
stikstof, 15,2 % in-water-oplosbaar fosforzuur en 0,4 % in-water-oplosbare kali.
Lecrmcel.
Van een monster leermeel was h e t gehalte aan stikstof
totaal 8,25 %, van een als ledermolm ingezonden 8,80 %, van een als
lederschaafsel ingezonden 7,35 %, terwijl van een onder de benaming
gestoomd ledermeel ingezonden monster dat gehalte was 12,30 % en dat
aan in-water-oplosbare stikstof 1,10 %.
Magncsiamcrgel.
Van 3 onder de benaming magnesiamergel ingezonden monsters was het gehalte aan calciumoxyde (CaO), oplosbaar in
mineraalzuur, 45,6, 42,8 en 46,0 % en dat aan magnesiumoxyde (MgO),
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oplosbaar in mineraalziiiir, 6,2, 6,2 en 5,5 %, respectievelijk overeenkomende met 81,4, 76,4 en 82,1 % calciumcarbonaat en 13,0, 13,0 en
11,5 % magnesiumcarbonaat; het gehalte aan kooldioxyde (CO,) van
leze monsters was 42,1, 40,2 en 41,9 %.
E e n ander monster magnesiamergel had gehalten van 43,9 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 5,7 % magnesiumoxyde, oplosbaar in
mineraalzuur en 40,4 % kooldioxyde. E e n ander bevatte 31 % fijn calciumcarbonaat en 25 % fijn magnesiumcarbonaat.
Drie monsters, genaamd magnesia, dolomiet en kalkmagnesia, hadden
gehalten van 23,5, 31,7 en 27,1 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 16,0, 20,8 en 18,2 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur,
respectievelijk overeenkomende met 41,9, 56,6 en 48,4 % calciumcarbonaat
en 33,5, 43,5 en 38,1 % magnesiumcarbonaat, terwijl het gehalte aan
kooldioxyde van deze monsters was 35,8, 47,6 en 40,8 %. De fijnheid van
het monster magnesia was 31 % op de 0,22 m m zeef.
Twee monsters, het eene ongebrande, h e t andere gebrande dolomietmergel, hadden gehalten van 32,4 en 50,6 % calciumoxyde, oplosbaar in
mineraalzuur en 17,6 en 35,4 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur; de fijnheid van deze twee monsters was 38 en 54 % op de
0,22 m m zeef en 43 en 65 % op de 0,32 m m zeef.
Van 3 monsters, genaamd magnesiameststof, waren de gehalten aan
calciumoxyde en magnesiumoxyde, beide oplosbaar in mineraalzuur, respectievelijk 23,7, 25,3 en 26,7 % en 8,6, 9,9 en 10,5 %.
Magnesiumaarde.
Zie hiervoor onder aarde.
Magnesiumsulfaat.
In een monster werd het gehalte aan magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in water, bepaald, m e t als resultaat 16,2 %.
Manen.
H e t onderzochte monster, bestaande uit waterplanten, had
de volgende gehalten: 0,26 % stikstof totaal, 0,12 % in-mineraalzuuroplosbaar fosforzuur, 0,55 % in-water-oplosbare kali, 0,17 % in-mineraalzuur-oplosbaar calciumoxyde, 0,03 % kooldioxyde en 8,1 % organische stof,
terwijl het vochtgehalte 89,2 % was.
Mangaanmljaat.
E e n monster met 84,6 % M n S 0 4 .
Martinslakken.
E e n monster m e t 4,2 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, waarin begrepen 1,3 % fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur
en in dit laatste 0,6 % fosforzuur, oplosbaar in water en citraat. H e t
monster verkeerde in groven toestand en de slakken waren in dezen toestand niet bruikbaar als meststof.
Mcka-kalk.
Bij 3 van de 5 onderzochte monsters was een garantie
opgegeven; bij alle 3 was het gevonden gehalte lager dan de garantie, bij 1
bleef het tekort binnen de toegestane speling, bij de 2 andere werd de
speling overschreden. I n 4 monsters was het gehalte aan koolzure kalk
72,3, 76,7, 80,8 en 81,4 % en dat aan calciumhydroxyde in dezelfde volgorde 21,3, 14,4, 17,0 en 15,1 %. I n het 5de monster waren de gevonden
gehalten: 41,5 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 14,8 % calciumhydroxyde, 1,1 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 32,9 %
kooldioxyde, terwijl de fijnheid (0,22 mm zeef) 75 % was. Van een ander
monster was deze fijnheid 75 % en 85 % op de 0,32 m m zeef.
In 2 andere monsters werd ook nog het gehalte aan magnesiumoxyde,
oplosbaar in mineraalzuur, bepaald, m e t als resultaat 1,2 % en 1,2 %.
Mcxtstof. E e n onder deze nietszeggende benaming ingezonden monster
had een gehalte van 5,10 % stikstof totaal, een ander 3,8 % fosforzuur,
oplosbaar in water en 1,1 % fosforzuur, niet oplosbaar in water, doch wel
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in inineraalzuur; was waarschijnlijk superfosfaat, waarvan een aanmerkelijk
deel van het fosforzuur verloren was gegaan.
Verder werden nog 17 monsters onderzocht, welke onder de benaming
,, m e s t m o n s t e r s " waren ingezonden. Gezien de gevonden gehalten en het
uiterlijk hadden we hier met stalmest te doen.
Mineraalfottfaat.
Van de 5 monsters was het gehalte aan fosforzuur,
oplosbaar in inineraalzuur, 12,2, 13,2, 14,7, 15,5 en 16,2 %. H e t gehalte
aan koolzure kalk, in 3 monsters bepaald, was 3,2, 7,1 en 9,1 % terwijl
de fijnheid (maaswijdte zeef 0,17 m m ) van deze 3 monsters 82, 83 en
91 % was.
Mineral G.F.H. Een ontvangen monster werd niet onderzocht, daar
dit overbodig gevonden werd, omdat uit de door den inzender opgegeven
analyseresultaten van deze stof en ook naar aanleiding van een hier
vroeger onderzocht monster, de conclusie te trekken was, dat deze stof
te beschouwen is als een ruw soort gips met ongeveer 60 % calciumsulfaat
( C a S 0 4 . 2 H 2 0 ) , eenige procenten calciumcarbonaat en een grootendeels
onoplosbare rest.
Organische mest. Van de 7 onder deze benaming ingezonden monsters
liepen de gevonden gehalten erg uiteen en daar samenstelling of herkomst
van de diverse monsters niet opgegeven werd, heeft het geen zin hier alle
gevonden gehalten op te sommen.
Paardenmest.
Van een monster „versehe p a a r d e n m e s t " en een
monster „rotte p a a r d e n m e s t " waren de gevonden gehalten respectievelijk
1,14 en 1,99 % stikstof totaal, 0,72 en 1,70 % fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, 0,50 en 1,25 % fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur,
0,28 en 0,37 % fosforzuur, oplosbaar in water, 2,15 en 2,10 % kali, oplosbaar in mineraalzuur, 2,10 en 2,00 % kali, oplosbaar in water, 9,2 en
8,7 % vocht.
I n verband met de studie van de composteering en ook gedeeltelijk
in verband m e t de belangstelling welke bestaat voor een vervangingsmiddel
voor den paardenmest in de champignoncultuur werden nog een paar
monsters paardenmest onderzocht en wel een monster ongecomposteerde
paardenmest, een monster gecomposteerde paardenmest, waarvan de champignonbedden worden aangelegd en een monster paardenmest, nadat de
champignons afgeoogst zijn en de bedden worden opgeruimd.
Phoenixlialk.
De 2 onderzochte monsters hadden de volgende gehalten:
sporen (minder dan 0,05 %) stikstof totaal, 0,34 en 0,28 % fosforzuur,
oplosbaar in mineraalzuur, 0,45 en 0,65 % kali, oplosbaar in water en
0,1 en 0,4 % chloor.
Rcsikali.
Van één onderzocht monster waren de gehalten: 0,75 %
stikstof totaal, 1,2 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,7 % kali,
oplosbaar in water en 32,3 % koolzure kalk.
Boet.
H e t gehalte aan ammoniakale stikstof van de 4 onderzochte
monsters was bij 2 monsters minder dan 0,01 %, bij de 2 andere 2,75 %
en 2,45 %.
H e t gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, in 1 monster
bepaald, bedroeg minder dan 0,1 %.
Schuimaardc.
Van de 5 onderzochte monsters was bij 1 een garantie
opgegeven en wel van 40 % koolzure kalk, aan welke garantie m e t een
gevonden gehalte van 48,3 % voldaan was. H e t vochtgehalte van dit
monster was 39,0 % .
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Van 2 monsters waren de gehalten 0,42 en 0,45 % stikstof totaal, 1,0
en 3,3 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 45,3 en 31,7 % kalk
(CaO), oplosbaar in mineraalzuur en 4,0 en 26,1 % vocht. E e n ander
monster had: gehalten van 0,24 % stikstof totaal, 0,97 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,10 % kali, oplosbaar in water, 0,66 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 43,1 % kookure kalk en 47,1 % vocht.
E e n uitgebreid onderzoek van het 5de monster gaf als resultaat: 0,30 %
stikstof totaal, waarin begrepen 0,15 % stikstof, onoplosbaar in water,
maar oplosbaar in permanganaat 2 % en 0,03 % stikstof, oplosbaar in
water, verder 0,98 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,15 % kali,
oplosbaar in water, 29,4 % kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, 21,2 %
kooldioxyde, aequivalent m e t 48,2 % koolzure kalk, 0,77 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 37,5 % vocht. I n het gehalte aan
kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur, was begrepen 27,0 % calciumoxyde, welke gebonden kon zijn aan het kooldioxyde.
Silicakalh.
Van de 18 ontvangen monsters werden er 14 onderzocht,
van welke bij 4 een garantie opgegeven was. Bij 1 monster was het gehalte
boven de garantie, bij de 3 andere was het lager dan de garanties, doch
binnen de speling.
H e t gehalte aan calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, was:
45 % en hooger
bij 3 monsters;
lager dan 45 %, doch niet beneden 44 %
,,6
,,
;
»
.. 44 %, ,,
„
,,
43 %
,,3
,,
;
..
., 43 %, ,,
„
_,,
42 % . . . . _ . „ 2
,,
;
en h e t gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur:
lager dan 5 %, doch niet beneden 4 %
bij 2 monsters;
,.
» 4 %, ,,
,,
„
3%
,, 12
I n 2 monsters werd de fijnheid bepaald, (maaswijdte zeef 0,22 m m )
m e t als resultaat 68 % en 76 %, terwijl het gehalte aan kali, oplosbaar in
mineraalzuur, in 1 monster bepaald,'0,9 % was.
Vergeleken bij de gehalten, genoemd in het vorige jaarverslag, is het
opvallend, dat de gehalten aan calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur,
in doorsnee hooger en die aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur,
lager geworden zijn.
Slakkenzand.
Van h e t ééne monster waren de bepaalde gehalten:
0,07 % stikstof totaal; sporen fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur; 0,3 %
kali, oplosbaar in mineraalzuur; 0,1 % kali, oplosbaar in w a t e r ; 46,6 %
calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur; 2,6 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur; 34,1 % kiezelzuur ( S i 0 2 ) ; terwijl de fijnheid (maaswijdte zeef 0,22 m m ) 21 % was.
H e t calciumoxyde loste nagenoeg geheel op in zeer verdund zuur; de
stof bevatte sulfiden.
Slib. Van de 24 onderzochte monsters liepen de gehalten danig uiteen
en worden daarom hier niet vermeld. Slechts van een paar met name
genoemde speciale soorten volgen hieronder de bepaalde gehalten.
I n een monster „ c a r t o n s l i b " was het gehalte aan calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, 22,0 %, een ander monster bevatte 41,6 % koolzure
kalk; bij het laatste monster was een garantie gegeven, aan welke garantie
voldaan was.
V a n h e t eene onderzochte monster „Delftsch s l i b " waren de bepaalde
gehalten: 0,48 % stikstof totaal, 1,66 % fosforzuur, oplosbaar in 2 %
citroenzuur en 22,4 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur.
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Spoeling. In één monster spoeling, voortkomende uit de fabricage van
spiritus uit melasse, werd gevonden 1,35 % stikstof totaal, 0,26 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 0,01 % magnesiumoxyde, oplosbaar in
mineraalzuur.
Stalmest.
Op een paar uitzonderingen na werden de 110 ontvangen
monsters onderzocht voor eenige Bijkslandbouwconsulenten in verband met
voortzetting van aangezette proeven, terwijl verder een piaar series uitgebreid onderzocht werden voor eigen oriëntatie.
De gehalten, welke in alle monsters van de Bijkslandbouwconsulenten
bepaald zijn, werden districtsgewijze verzameld en de daaruit berekende
gemiddelden bedragen:
Stikstof
totaal
%

Fosforzuur,
Stikstof als oplosbaar in Kali, oplos- Vocht
mineraal- baar in water
ammoniak
zuur
/o
%
%
0/

/o

District
„
„
„
„

Zwolle. . .
Zutphen . .
Bilthoven .
Schagen . .
Leeuwarden.

0,33
0,61
0,40
0,31
0,36

0,11
0,27
0,14
0,06
0,09

0,16
0,47
0,20
0,19
0,16

0,46
0,42
0,42
0,36
0,48

86,8
71,5
88,0
88,9
88,2

Van de 40 monsters, welke ter eigen oriëntatie meer uitgebreid onderzocht werden, waren de gemiddelde gehalten aan:
Stikstof totaal
0,37 %
Stikstof als ammoniak
0,03 %
Fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
0,26 %
Fosforzuur, oplosbaar in water
0,09 %
Kali, oplosbaar in mineraalzuur
0,59 %
Kali, oplosbaar in water
0,56 %
Calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur . . . . . . . . .
0,39 %
Caleiumoxyde, oplosbaar in water
0,08 %
Magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur
0,11 %
Organische stoffen (gloeiverlies ex vocht)
14,4 %
Humusachtige stoffen (methode Istscherekow)
11,3 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . .
10,8 %
Chloor als chloride
0,2 %
Vocht
73,3 %
Steen. Van een monster, ingezonden onder de benaming ,,ruw s t e e n "
zonder meer, waren de gehalten: 27,2 % caleiumoxyde, oplosbaar in
mineraalzuur; 16,3 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en
39,7 % kooldioxyde (Co 3 ) ; bij een vochtgehalte van 0,7 %.
Sulkaphos.
Onder deze benaming werden 13 monsters ingezonden en
onderzocht, m e t uitzondering van één, alle van het type B . Bij 10 monsters was een garantie opgegeven, van welke bij 1 de gehalten boven de
garantie waren, bij 2 waren de gehalten lager dan de garantie, doch binnen
de speling, terwijl bij 7 de speling overschreden werd.
Van de 12 monsters Sulkaphos B was het gevonden gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur:
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hooger dan 20,0 %
bij 2 monsters;
lager dan 20,0 %, doch niet beneden 19,0 % . . . . , , 8
,,
;
19 0°/
18 0 °/
2
en aan kali, oplosbaar in water:
25.0 % en hooger
,,3
,,
;
lager dan 25,0 %, doch niet beneden 24,0 % . . . . , , 9
Een monster met afwijkende gehalten, n.1. 15,6 % fosforzuur, oplosbaar
in mineraalzuur en 16,8 % kali, oplosbaar in water, was afkomstig van
een beschadigde partij.
I n 4 monsters werd ook bepaald h e t gehalte aan chloor als chloride;
gevonden werd 0,5 %, 1,1 %, 1,4 % en 2,0 %, terwijl in een ander monster
met 19,8 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, nog gevonden werd
18,7 % fosforzuur, oplosbaar in 2 % citroenzuur.
Supcrfosfaatgips.
Hiervan werden 11 monsters ingezonden en onderzocht.
Bij 6 monsters was een garantie opgegeven, van welke slechts één aan
die garantie voldeed.
I n één monster werd bepaald h e t gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
2 % citroenzuur, met als resultaat 0,5 % ; in een ander monster was het
gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 1,8 % . H e t gehalte aan
calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, in 6 monsters bepaald, was
15.1 %, 21,3 %, 21,4 %, 22,4 %, 24,4 % en 26,7 % en dat aan calciumoxyde, oplosbaar in water, in 8 monsters bepaald: 15,2 %, 15,6 %, 15,6 %,
20',8 %, 22,0 %, 22,1 %, 22,9 % en 27,3 %. H e t gehalte aan zwaveltrioxyde ( S 0 3 ) in alle monsters bepaald, schommelde om de 30 %, m e t 3
uitzonderingen van 21,6 %, 21,8 % en 38,1 %, terwijl het vochtgehalte,
in 5 monsters bepaald, zich bewoog tusschen 20 en 25 %.
Superfosfaatgips is een afvalproduct van de dubbelsuperfosfaatbereiding.
Deze stof is als kalkmeststof, ter verhooging van de p H , niet bruikbaar.
Als fosfaatmeststof is zij van geringe waarde, geringer nog dan het lage
gehalte op zichzelf al aangeeft. Bruikbaar is deze stof in de bijzondere
gevallen ter ontzilting van gronden, welke door zeewater overstroomd
geweest zijn.
Vlicgasch.
Onder de benaming vliegasch en Flugstaub werden 9 en
onder de benaming Kencica 2 monsters ingezonden en onderzocht. Van
de monsters Kencica was het gehalte aan kalk, oplosbaar in mineraalzuur,
46,1 en 46,4 %, d a t aan kali, oplosbaar in mineraalzuur, 4,8 en 7,7 %, bij
een fijnheid (maaswijdte zeef 0,22 m m ) van 97 en 99 %, terwijl van een
monster het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur,
1,0 % was. Van de andere monsters liep h e t gehalte aan kalk, oplosbaar
in mineraalzuur, uiteen van 24,8 tot 42,1 % en dat aan kali, oplosbaar in
.mineraalzuur, van 1,2 % tot 2,9 %.
Zeesterren.
E e n onderzocht monster had gehalten van 2,05 % stikstof
totaal, 0,40 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,35 % kali, oplosbaar in water, 5,9 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 69,1 %
vocht tot luchtdroog. . Verder werden nog een paar monsters ingezonden van welke geen naam
opgegeven werd. E e n monster, hetwelk in samenstelling ongeveer overeen
zou komen m e t Fertiphos, had een gehalte van 13,1 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur. E e n ander, afkomstig uit het buitenland, had gehalten van 0,1 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,2 % kali, oplosbaar
in water, 2,1 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en ongeveer
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1 % in water oplosbare stof; de gevonden gehalten waren dus van weinig
belang.
Samengestelde
meststoffen.
Van de 50 ontvangen en onderzochte
monsters waren 19 ingezonden onder de benaming gemengde mest, 9 als
A . S . F korrels en 5 als Vulcaanmest, terwijl 17 monsters bestonden uit
onder verschillende benamingen in den handel zijnde bloemenmesten.
42 waren van een stikstof-fosforzuur-kali-mest, 3 van een stikstoffosforzuur-mest, 3 van een fosforzuur-kali-mest, terwijl in één alleen het
gehalte aan stikstof, in een ander alleen het gehalte aan kali bepaald werd.
Bij 23 monsters was een garantie opgegeven, van welke bij 2 de
gevonden gehalten hooger waren dan de garantie, bij 9 waren de gehalten
lager dan de garantie, doch binnen de speling, terwijl bij 12 de speling
overschreden werd. De samengestelde meststoffen vertoonden dus weer
eenzelfde ongunstig beeld als in het vorige verslagjaar.
VOEDEEMIDDELEN

Overzicht der controle-onderzoekingen
Naam

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

Producten van plantaardigen oorsprong
Aardappelproducten
Boekweitproducten
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
Koolzaadköek en -meel
Lucerne- en klavermeel
Lijnkoek, -meel en lijnzaadschilfers
Maïsglutenvoer en maïsglutenmeel
Maïsmeel, -bloem, -zemelen en andere maïsproducten
Melasse en melassevoeders
Paardenboonenmeel, erwtenmeel en meel van
andere leguminosen . .
Palmpittenkoek en -meel
Pulp (gedroogde en natte) en andere, van bieten
afkomstige producten
Raapkoek en -meel
Eoggemeel en andere roggeproducten . . . .
RJjstvoedermeel en rijstemeel

24
3
19
4
10
36
450
8
44
5
2
74
15
22

72
9
24
6
29
78
1512

22
101
13
6
236
49
55

5
8

15
12

22
1

54
3

32
7
8
19

99
27
14
36

29

Naam

Aantal
ingekomen
monsters

Aantal
bepalingen

1
26

3
87

57
48
2

105
68
5

79
41
357
191
4
139
138
5
90

185
112
1142
366
12
351
411
13
241

Diversen

3 399
129
240

5705
440
503

Totaal

5764 >)

12 221

Tarwemeel, -grint, -gries, -zemelen, -bloem en

Producten van dierlijken oorsprong
Bloedmeel

Vischmeel
Vleeschmeel en walvischvleesclimeel . . . .
Andere producten van dierlijken oorsprong . .
Andere voedermiddelen
Gemengde voedermiddelen

Uitgewerkt overzicht der onderzoekingen
Producten van planta ardigen oorsprong
Aardappelproducten.
Onder verschillende benamingen werden 24 monsters ten onderzoek ingezonden, welke alle werden onderzocht. Vier dezer
monsters werden uitsluitend microscopisch onderzocht, terwijl in 6 monsters
slechts een chemisch onderzoek werd verricht. Wegens aanwezigheid van
levende mijten en schimmel, van schimmel en van veel schimmel, werd de
zuiverheid van een 3-tal monsters onvoldoende verklaard.
Van de 18 microscopisch onderzochte monsters bestonden:
5 monsters uit aardappelvezels;
2 monsters uit gemalen, gedroogde aardappelen, van welke 1 monster
wat zand bevatte;
2 monsters uit aardappelvlokken;
2 monsters uit gemalen, gedroogde aardappelschillen m e t respectievelijk veel zand en veel zand en wat fijn stroo;
2 monsters uit aardappelgries ;
1 monster uit brokken van aardappel vlokken;
i) Hieronder zijn begrepen 215 mouaters, genomen door den dienst ter opsporing van vervalachingen.
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1 monster uit afval van aardappelmeel, dat veel zand en wat schimmel
bevatte;
1 monster uit beschadigde aardappelvlokken;
1 monster uit een zetmeelrijk aardappelproduct met veel gemalen
schelpen en
1 monster uit afvallen van aardappelvlokken en verder o.m. van
gemalen, gedroogde suikerbieten, havermeel, weinig erwten en/of boonenmeel en maïsmeel en mogelijk nog een melkproduct.
Van de 5 monsters „aardappelvezels" werden 4 monsters chemisch
onderzocht, m e t onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
7,7 %,
8,0 %,
6,8 %,
5,2 %
Vetachtige stoffen
0,4 %,
0,5 %,
Zetmeel
46,0 %,
48,3 %,
E u w e celstof
19,3 %,
11,6 %
Vocht
11,8 %,
15,5 %
Aschbestanddeelen
2,4 %,
1,7 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare •
aschbestanddeelen
0,6 %,
Stikstofvrije extractief- en vetachtige
stoffen
58,5 %,
66,0 %
Van de 2 monsters „gemalen, gedroogde aardappelen" werd 1 monster
slechts microscopisch onderzocht; het andere had de volgende gehalten:
Eiwitachtige stoffen
6,5 %
Vetachtige stoffen
0,4 %
E u w e celstof
2,9 %
Vocht
8,5 %
Aschbestanddeelen
3,8 %
Stikstofvrije extractiefstoffen
77,9 %
De geconstateerde gehalten in 2 monsters „aardappelvlokken" waren:
Eiwitachtige stoffen
6,4 %
en 6,7 %
Vetachtige stoffen
0,2 %
E u w e celstof
2,5 %
en 2,4 %
Vocht
13,0 %
en 13,9 %
Aschbestanddeelen
3,9 %
en 4,1 %
1
Stikstofvrije extractiefstoffen
74,2 % ) en 72,7 %
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen en aan zetmeel in 1 monster
„gemalen, gedroogde aardappelschillen" was respectievelijk 10,7 % en
39,8 %. I n het andere monster werd slechts h e t gehalte aan in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen bepaald; gevonden werd 12,9 %.
I n de 2 monsters „aardappelgries" werden bepaald de gehalten aan
ruwe celstof, vocht en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, welke gehalten bedroegen respectievelijk: 17,8 % en 16,5 %, 15,6 %
en 15,9 % en 0,4 % en 0,5 %.
H e t monster bestaande uit afval van aardappelmeel, hetwelk veel zand
en wat schimmel bevatte, had een gehalte aan eiwitachtige stoffen van
2,1 % en aan vetachtige stoffen van 0,1 %.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen van het monster, hetwelk uit een
zetmeelrijk aardappelproduct bestond, was 4,5 %.
]
) In dit gehalte aan stikstofvrye extractiefstoffen is begrepen het gehalte aan vetachtige
stoffen.
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I n het monster „afvallen van aardappelvlokken e n z . " bedroeg het
gehalte aan ruwe celstof 2,9 %, aan vocht 9,8 % en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 0,3 %.
De monsters, welke bestonden uit „brokken van aardappelvlokken" en
„beschadigde aardappelvlokken" werden uitsluitend microscopisch onderzocht.
Van de 6 monsters, in welke uitsluitend een chemisch onderzoek werd
verricht, waren de gehalten in:
2 monsters „ a a r d a p p e l m e e l " . . . vocht 20,6 % en vocht 23,9 %.
1 monster „ a a r d a p p e l b i e s " . . . eiwitachtige stoffen 13,8 %, vetachtige
stoffen 2,3 %, ruwe celstof 2,8 %,
aschbestanddeelen 2,8 % en stikstofvrije extractiefstoffen 78,3 % (deze gehalten hebben betrekking op de droge
stof).
1 monster „residu veevoeder" . . eiwitachtige stoffen 10,1 %, vetachtige stoffen 1,0 %, ruwe celstof
16,9 %, vocht 10,7 %, aschbestanddeelen 3,3 % en stikstofvrije extractiefstoffen 58,0 %.
1 monster „ingekuilde
aardappelen"

gestoomde

eiwitachtige stoffen 2 , 8 % , verteerbare eiwitachtige stoffen 2,2 %, vetachtige stoffen 0,2 %, ruwe celstof
1,3 %, vocht 78,7 %, aschbestanddeelen 1,7 % en stikstofvrije extractiefstoffen 15,3 %.
1 monster „voeraardappelen"
. . eiwitachtige stoffen 8,6 %, vetachtige
stoffen 0,4 %, ruwe celstof 2,9 %,
vocht 9,1 %, aschbestanddeelen 5,7 %,
in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 0,1 % en stikstofvrije
extractiefstoffen 73,3 %.
Bochivcitproducten.
Onder de benamingen „boekweitgrofmeel" en
„boekweitvoermeel" werden 3 monsters ontvangen en onderzocht, van
welke in 1 monster uitsluitend een microscopisch onderzoek werd verricht.
2 monsters bestonden uit boekweitvoermeel; 1 dezer monsters bevatte
veel zand en wat erwtenmeel en 1 monster werd als niet frisch en gezond
aangemerkt, daar het veel levende mijten bevatte. Dit monster bestond
niet uitsluitend uit boekweitvoermeel, doch bevatte bovendien verschillende
andere botanische bestanddeelen en verder dierlijke producten en mineralen.
Van de 2 monsters boekweitvoermeel werd in 1 monster slechts het
gehalte aan eiwitachtige stoffen bepaald, hetwelk 15,0 % bedroeg. I n het
andere monster werd een uitgebreid onderzoek verricht, m e t onderstaand
resultaat:
Eiwitachtige stoffen
21,2 %
Vetachtige stoffen
5,0 %
E u w e celstof
16,7 %
Vocht
10,9 %
Aschbestanddeelen
6,4 %
Stikstofvrije extractiefstoffen
39,8 %,
waarin begrepen 26,1 % zetmeel.
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H e t gehalte aan doppen in dit monster was circa 20 % .
Broodmecl.
Onder deze benaming en als „ b r o o d " en „gemalen,
gedroogd brood" werden 18 monsters ontvangen. Tot deze rubriek behoorde
bovendien nog 1 als „ t a r w e z e m e l m e e l " ingezonden monster. Van 19 onderzochte monsters werden 16 monsters uitsluitend microscopisch onderzocht.
13 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
en 6 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar schimmel
en/of levende mijten werden aangetroffen.
E e n chemisch onderzoek, in 3 monsters verricht, gaf onderstaande
gehalten:
Eiwitachtige stoffen
12,0 %, 14,1 %
Vetachtige stoffen
0,7 %,
3,6 %
E u w e celstof
2,6 %,
9,1 %
Vocht
13,1 %, 11,0 %, 10,9 %
Aschbestanddeelen
0,9 %,
5,0 %
Stikstofvrije extractiefstoffen
72,8 %, 57,3 %
Cacaolioek 'en -meel. Onder verschillende benamingen werden 5. monsters ontvangen, onder welke 1 monster ,,z.g. cacaovoermeel", voor hetwelk
verwezen wordt naar de rubriek „Gemengde voedermiddelen". Van de 4
tot deze rubriek behoorende monsters werd 1 monster niet onderzocht.
I n 1 monster werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht, terwijl
1 monster slechts microscopisch werd onderzocht.
1 monster bestond uit cacaopoeder, hetwelk vermoedelijk een bewerking
had ondergaan, en
1 monster bestond uit cacaomeel en lijnmeel.
I n 1 monster „chocoladenieel" werd een uitgebreide analyse verricht,
met onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
12,3 %
Vetachtige stoffen
9,8 %
Suiker (berekend als saccharose)
31,8 %
E u w e celstof
7,3 %
Vocht
9,2 %
Aschbestanddeelen
4,5 %
Stikstofvrije extractiefstoffen
56,9 %
Theobromine
0,3 %
H e t monster, hetwelk uit cacaomeel en lijnmeel bleek te bestaan, werd
uitsluitend, op theobromine onderzocht. De aandacht werd er op gevestigd,
dat het gevonden gehalte van 1,9 % in voedermiddelen als minder gewenseht moest worden beschouwd.
Cocoskoek, -meel en andere cocosproducten.
Onder een dezer benamingen en als „cocoskoekenmeel" en „gemalen c o p r a " werden 9 monsters
ontvangen en onderzocht. Tot deze rubriek behoorde nog 1 als „gemengd
grondnoten-sojameel" ingezonden monster, welk laatste monster uitsluitend
microscopisch werd onderzocht.
3 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
3 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van veel levende mijten en schimmel;
2 monsters bestonden uit gemalen copra;
1 monster had een gehalte aan aschbestanddeelen, hooger dan in den
codex voedermiddelen is toegestaan, en
1 monster bevatte een weinig tarweafval van de spits- en schilmachines.
De gevonden gehalten in de 3 monsters, welke geen aanleiding gaven
tot het maken van opmerkingen, waren:
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Eiwitachtige stoffen
18,9 % 19,2 % en 20,9 %
Vocht
13,5 %, 13,6 % en 13,0 %
H e t onderzoek van 3 monsters, van welke de zuiverheid onvoldoende
was, gaf onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
17,6 %, 19,9 % en 21,2 %
Vocht
11,7 %, 13,2 % en 13,3 %
Aschbestanddeelen
8,3 %
en 8,0 %
Twee monsters gemalen copra bevatten:
Eiwitachtige stoffen
7,2 % en 7,4 %
Vetachtige stoffen
60,5 % en 60,1 %
Vocht '
7,2 % en 6,7 %
Aschbestanddeelen
2,0 % en 2,3 %
H e t monster, van hetwelk het gehalte aan aschbestanddeelen de in den
codex voedermiddelen gestelde grens overschreed, had een gehalte aan
eiwitaehtige stoffen van 21,3 %, aan vocht van 10,3 % en aan aschbestanddeelen van 7,8 %, overeenkomende m e t 8,7 % in de droge stof.
Gerstemeel, gerstepelmeel
en andere gerstproducten.
Ontvangen en
onderzocht werden 36 monsters. Onder de codex-benamingen „ g e r s t e m e e l "
en „gerstepelmeel" werden 16 monsters ontvangen.
Voor 1 monster gerstemeel wordt verwezen naar de rubriek gerstevoermeel.
Gerstemcel.
Ontvangen en onderzocht werden 9 monsters, van welke
in 1 monster uitsluitend een microscopisch onderzoek werd verricht.
6 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van veel levende mijten;
1 monster bestond uit beschadigd gerstemeel en
1 monster bestond uit gerstemeel, hetwelk zeer weinig tarwezemelen,
tarwegrint, roggezemelen, roggegrint en sporen erwtenmeel en havermeel
bevatte.
De gevonden gehalten in de monsters, welke van voldoende zuiverheid
waren, bedroegen:
Eiwitachtige stoffen
9,9 %, 10,3 %, 10,4 %, 12,7 % en 13,0 %
Vocht
12,7 %, 13,8 %, 14,1 %, 13,5 %, 12,0 % en 12,4 %
Aschbestanddeelen
2,5 %, 2,4 %, 2,3 %, 2,5 % \ e n 2,4 %
I n het monster, van hetwelk de zuiverheid onvoldoende werd verklaard,
bedroeg h e t gehalte aan vocht: 12,9 %, terwijl in het monster beschadigd
gerstemeel gevonden werd: 13,5 % eiwitachtige stoffen, 9,3 % verteerbare
eiwitachtige stoffen, 12,9 % vocht en 3,0 % aschbestanddeelen.
Gerstepelmeel.
Ontvangen en onderzocht werden 8 monsters.
3 monsters hadden een gehalte aan gerstdoppen, hetwelk boven de in
den codex gestelde grens was gelegen; van 1 dezer monsters overschreed
bovendien het gehalte aan aschbestanddeelen de toelaatbare grens;
2 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
2 monsters hadden een te hoog gehalte aan aschbestanddeelen en
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het veel
levende mijten bevatte.
De 3 monsters m e t een te hoog dopgehalte bevatten, naast een gehalte
aan gerstdoppen van 6 % , 6,5 % en 8,0 %, respectievelijk 11,8 %, 12,7 %
en 12,1 % vocht, terwijl in het tweede monster een gehalte aan aschbestanddeelen van 4,8 % (5,5 % in de droge stof) werd geconstateerd.
3
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Van de 2 monsters van voldoende zuiverheid, waren de gehalten respectievelijk 15,2 % eiwitachtige stoffen en 11,9 % vocht en 11,1 % vocht.
Van de 2 monsters met een te hoog gehalte aan aschbestanddeelen,
bedroegen de gehalten in het eene monster: 14,5 % eiwitachtige stoffen,
13.2 % vocht en 4,4 % aschbestanddeelen (5,1 % in de droge stof), terwijl
het andere monster bevatte 11,4 % vocht en 9,8 % aschbestanddeelen
(11,1 % in de droge stof). Dit laatste monster bevatte 7,1 % koolzure
kalk ( C a C 0 3 ) .
H e t gehalte aan vocht en aan aschbestanddeelen in het monster van
onvoldoende zuiverheid was respectievelijk 13,5 % en 4,5 % (5,2 % in
de droge stof).
Oerstevoermeel.
Ontvangen en onderzocht werden 18 monsters, van
welke 13 monsters alleen microscopisch werden onderzocht. Een dezer
monsters kwam als „ g e r s t e m e e l " in.
8 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van levende mijten en/of schimmel;
8 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
1 monster bestond uit gerstevoernieel, hetwelk wat rijstemeel, maïsmeel, weinig tarwemeel en roggemeel bevatte;
1 monster bevatte wat onkruidzaden en wat schimmel.
In een der onderzochte monsters, van welke de zuiverheid onvoldoende
was, werd een chemisch onderzoek verricht. De gevonden gehalten waren:
11.3 % eiwitachtige stoffen en 6,8 % aschbestanddeelen.
Van de monsters, welke geen aanleiding gaven tot opmerkingen, werden
3 monsters chemisch onderzocht. H e t eene monster bevatte 12,3 % eiwitachtige stoffen, terwijl de 2 andere meer uitgebreid werden onderzocht m e t
het volgende resultaat: eiwitachtige stoffen: 10,9 % en 9,8 %, vetachtige
stoffen: 4,3 % en 4,0 %, ruwe celstof: 23,1 % en 23,2 %, vocht: 9,9 %
en 9,8 °/0t aschbestanddeelen: 6,7 % en 6,6 % en stikstofvrije extractiefstoffen: 45,1 % en 46,6 %.
I n het monster, bestaande uit gerstevoermeel, hetwelk wat rijstemeel,
maïsmeel, weinig tarwemeel en roggemeel bevatte, werd slechts het vochtgehalte bepaald, hetwelk bedroeg 12,6 %. .
Oerstcgries.
E e n onder deze benaming ingezonden monster bestond
inderdaad uit dit product en bevatte: 13,0 % eiwitachtige stoffen, 2,6 %
vetachtige stoffen, 4,4 % ruwe celstof, 11,4 % vocht, 3,0 % aschbestanddeelen en 65,6 % stikstofvrije extractiefstoffen.
<?~

Gras, grasmeel en kuilgras. Onder een dezer benamingen en als hooi
werden 451 monsters ontvangen, van welke 446 monsters werden onderzocht. Voor 8 monsters wordt verwezen naar de rubriek „Lucernemeel,
klavermeel e.d.", terwijl 7 als „ L u c e r n e m e e l " ingezonden monsters tot
deze rubriek behooren. V a n de 445 onderzochte monsters werd in 232 monsters (onder welke 118 monsters hooi, ingezonden door het Eijkslandbouwproefstation te Groningen) uitsluitend een chemisch onderzoek verricht,
terwijl 2 monsters slechts microscopisch werden onderzocht.
Van de 213 microscopisch onderzochte monsters, bestonden:
182 monsters uit grasmeel, van welke in 2 monsters melasse werd aangetroffen, 2 monsters schimmel bevatten, in 1 monster gemalen bietenzaadstroo en veel zand werd gevonden en 1 monster, wegens aanwezigheid
van schimmel, als niet frisch en gezond werd aangemerkt;
17 monsters bestonden vermoedelijk uit kuilgrasmeel;
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3 monsters uit hooi, van welke 1 monster van onvoldoende zuiverheid
werd verklaard, wegens aanwezigheid van schimmel;
2 monsters uit vermoedelijk kunstmatig gedroogd grasmeel;
2 monsters uit grasmeel en klavermeel;
2 monsters uit gedroogd ingekuild gras;
1 monster vermoedelijk uit kuilgrasmeel en grasmeel;
1 monster vermoedelijk uit kuilgrasmeel en grasmeel of hooimeel;
1 monster uit grasmeel, klavermeel en/of gemalen gedroogde ingekuilde
klaver en verder weinig visehmeel en beendermeel en minerale bestanddelen;
1 monster uit koek van gemalen, gedroogd gras en
1 monster waarschijnlijk uit gemalen hooi.
Voor het gehalte aan eitwitachtige stoffen, bepaald in 175 monsters,
werd gevonden:
als laagste waarde
8,3 %
als hoogste waarde
20,3 %
als gemiddelde waarde
14,3 %
Voor het gehalte aan ruwe celstof, bepaald in 68 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
18,2 %
als hoogste waarde
33,9 %
als gemiddelde waarde
25,0 %
Voor het gehalte aan Carotine, bepaald in 67 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
11 mgr per 1000 gram
als hoogste waarde
419 mgr per 1000 gram
als gemiddelde waarde
116 mgr per 1000 gram
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 168 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
3,4 %
als hoogste waarde
15,4 %
als gemiddelde waarde
10,8 %
Voor h e t gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 164 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
1,0 %
als hoogste waarde
21,9 %
als gemiddelde waarde
6,0 %
H e t gehalte aan aschbestanddeelen, in 3 monsters bepaald, bedroeg:
9,7 %, 9,9 % en 11,4 % en dat aan verteerbare eiwitachtige stoffen in
1 monster was: 9,3 % naast een gehalte aan eitwitachtige stoffen van
12,1 %.
I n 1 monster werden bepaald de gehalten aan arseen en aan lood, welke
bestanddeelen nagenoeg afwezig waren.
I n 2 monsters, in welke melasse werd aangetroffen, werden onderstaande
gehalten gevonden:
Eiwitachtige stoffen
13,2 % en 14,2 %
Euwe celstof
. 23,9 % en 24,9 %
Carotine
45 mgr per 1000 gram
Vocht
11,0 % en 9,7 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 6,7 % en 4,5 %
De gevonden gehalten in 2 monsters, welke schimmel bevatten, waren:
Eiwitachtige stoffen
15,5 % en 16,2 %
Vocht
12,1 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen .
5,2 %
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H e t monster, hetwelk gemalen bietcnzaadstroo en veel zand bevatte,
had een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 8,6 %, aan Carotine van
25 mgr per 1000 gram, aan vocht van 11,1 % en aan in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen van 16,7 % .
I n het monster, hetwelk als niet frisch en gezond werd aangemerkt,
wegens aanwezigheid van schimmel, werd slechts het gehalte aan eiwitachtige stoffen bepaald, welk gehalte 9,3 % bedroeg.
Voor h e t gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 17 monsters,
welke vermoedelijk uit kuilgrasmeel bestonden, werd gevonden:
als laagste waarde
8,0 %
als hoogste waarde
12,5 %
als gemiddelde waarde
10,2 %
Voor dat aan Carotine, bepaald in 11 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
minder dan 5 mgr per 1000 gr
als hoogste waarde
57 mgr pier 1000 gr
als gemiddelde waarde
42 mgr per 1000 gv
Voor dat aan vocht, bepaald in 14 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
9,4 %
als hoogste waarde
16,5 %
als gemiddelde waarde
16,3 %
Voor dat aan in verdund zoutzuur ono2jlosbare aschbestanddeelen, bepaald in 15 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
3,9 %
als hoogste waarde
15,3 %
als gemiddelde waarde
7,1 %
I n 1 dezer monsters werd het gehalte aan verteerbare eiwitachtige
stoffen bepaald; dit gehalte bedroeg 5,5 %, naast een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 11,4 %.
Van de 3 monsters, welke uit hooi bestonden, werd 1 monster niet
chemisch onderzocht. E e n monster bevatte 8,5 % eiwitachtige stoffen,
32,9 % ruwe celstof, 11,8 % vocht en 8,0 % aschbestanddeelen, terwijl in
het andere monster een gehalte aan arseen werd gevonden van 0,002 % .
Twee monsters, vermoedelijk kunstmatig gedroogd grasmeel, bevatten:
Eiwitachtige stoffen
12,6 % en 16,7 %
E u w e celstof
25,2 % en 20,7 %
Carotine
96 mgr
per 1000 gram
Vocht
8,4 % en 14,9 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
9,3 % en 3,6 %
Twee monsters, bestaande uit grasmeel en klavermeel, hadden onderstaande gehalten:
Eiwitachtige stoffen
14,3 % en 17,4 %
Carotine
113 mgr per 1000 gram
Vocht
12,7 % en 9,3 %
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . . . . . .
7,3 % en 7,2 %
In 2 monsters gedroogd ingekuild gras werd gevonden :
Eiwitachtige stoffen
12,4 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
6,2 %
Vocht. .
14,6 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . 12,6 %
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H e t monster, hetwelk vermoedelijk bestond uit kuilgrasmeel en grasmeel
of hooimeel, bevatte: 9,1 % eiwitachtige stoffen, 25 rngr Carotine per 1000
gram, 10,5 % vocht en 3,5 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
De gevonden gehalten in het monster, hetwelk vermoedelijk uit kuilgrasmeel en grasmeel bestond, waren: 8,9 % eiwitachtige stoffen, 10,9 %
vocht, 5,6 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
H e t uit grasmeel, klavermeel en /of gemalen ingekuilde klaver en verder
weinig vischmeel en beendermeel en minerale bestanddeelen, bestaande
monster bevatte 14,0 % eiwitachtige stoffen, 13,2 % vocht en 9,6 % in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
H e t monster koek van gemalen gedroogd gras had een gehalte aan
eiwitachtige stoffen, aan ruwe celstof, aan vocht en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van respectievelijk: 15,4 %, 23,6 %,
9,2 % en 6 , 8 % .
Waarschijnlijk uit gemalen hooi bestond 1 monster, van hetwelk de
gevonden gehalten waren: 9,2 % eiwitachtige stoffen, 2,7 % verteerbare
eiwitachtige stoffen, 50 mgr. Carotine per 1000 gram en 9,6 % vocht.
De 232 monsters, in welke uitsluitend een chemisch onderzoek werd
verricht, werden onder de volgende benamingen ingezonden:
119 monsters als hooi;
106 monsters als grasmeel ;
3 monsters als gras;
2 monsters als ingekuild g r a s ;
1 monster als ingekuild gras met melasse en
1 monster als graskoek.
Tn 8 van bovenstaande monsters, ingezonden als „ g r a s m e e l " , werd het
gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen bepaald; gevonden werd:
6,0 %, 7,7 %, 8,7 %, 9,4 %, 9.7 %, 10,1 %, 12,2 % en 16,7 % naast een
gehalte aan eiwitachtige stoffen van respectievelijk: 10,2 %, 12,8 %,
12,5 %, 12,9 %, 15,9 %, 14,1 %, 16,6 % en 22,4 % . '
Tn de monsters m e t een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 12,8 %
en 22,4 % en een gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen van 7,7 %
en 16,7 % bedroeg het gehalte aan werkelijk eiwit 10,7 % en 18,4 %.
De geconstateerde gehalten aan aschbestanddeelen in 4 monsters waren:
8,8 %, 10,0 %, 10,1 % en 10,4 % .
Onder de 119 monsters hooi bevonden zich 118 monsters van .het Rijkslandbouwproefstation te Groningen, in welke de bepalingen slechts in
simplo zijn verricht. Opgave van de gevonden gehalten wordt daarom
achterwege gelaten. H e t andere monster hooi bevatte 8,5 % verteerbare
eiwitachtige stoffen.
De 3 als gras ingezonden monsters hadden onderstaande gehalten:
Eiwitachtige stoffen
2,6 %, 5,0 % en 11,1 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
1,9 %, 3,8 %
Vocht
81,8 %, 74,4 % en 13,9 %
H e t gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen in 2 monsters ingekuild gras was 1,6 % en 2,6 %, terwijl de p H in deze monsters respectievelijk 5,3 en 4,1 was.
I n h e t monster ingekuild gras met melasse werd een uitgebreid onderzoek verricht, waarbij onderstaande gehalten werden gevonden:
Eiwitachtige stoffen
4,1 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
2,9 %
Vetachtige stoffen
1,1 %
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E u w e celstof
6,5 %
Vocht
74,2 %
Aschbestanddeelen
3,7 %
NH3
0,05 %
Zetmeelachtige stoffen
10,35 %
pH
4,2
De gevonden gehalten aan eiwitachtige stoffen en aan vocht van het
monster graskoek waren respectievelijk 14,1 % en 12,5 %.
Grondnotcnkoeh en -meel. Ontvangen en onderzocht werden 8 monsters,
van welke 1 monster uitsluitend microscopisch werd onderzocht.
6 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel;
1 monster gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en van
1 monster was het gehalte aan doppen hooger dan in den codex voedermiddelen is toegestaan; bovendien bevatte dit monster een weinig ricinus.
Van de 6 monsters, van welke de zuiverheid, onvoldoende was, hadden
5 monsters onderstaande gehalten:
Eiwitachtige stoffen . . . 34,2 %, 50,0 %, 51,2 %, 54,0 % en 54,7 %
Vocht
9,7 %, 12,6 %, 12,0 %, 12,1 % en 13,7 %
Aschbestanddeelen
. . . 8,2 %
H e t monster, hetwelk geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen, bevatte 51,6 % eiwitachtige stoffen en 9,4 % vocht.
De gevonden gehalten in het monster met een te hoog dopgehalte (6 %)
waren: 46,8 % eiwitachtige stoffen en 10,0 % vocht.
Havermeel en andere haverproducten.
Ontvangen en onderzocht werden
44 monsters, van welke 1 monster als ,,varkensmineralen" werd ingezonden. Dit laatste monster bestond uit havermeel en werd uitsluitend
microscopisch onderzocht.
Onder de benaming „ h a v e r m e e l " werden 12 monsters ontvangen, van
welke in 1 monster uitsluitend de microscopische zuiverheid werd nagegaan.
Havermeel.
5 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
levende mijten en/of schimmel b e v a t t e n ;
3 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
2 monsters bestonden uit beschadigd havermeel; van
1 monster overschreed het gehalte aan aschbestanddeelen de in den
codex voedermiddelen gestelde grens;
1 monster bevatte als verontreiniging zeer weinig' gerstemeel, gedroogde
pulp en gemalen onkruidzaden en
1 monster bevatte veel minerale bestanddeelen.
De monsters, van welke de zuiverheid onvoldoende werd verklaard,
hadden een gehalte aan vocht van: 11,1 %, 12,2 %, 13,1 %, 13,5 % en
14,3 %, terwijl dit gehalte bedroeg in de monsters, welke geen aanleiding
gaven tot opmerkingen: 12,6 %, 13,0 % en 14,6 % .
H e t gehalte aan vocht, bepaald in 2 monsters beschadigd havermeel,
was: 10,0 % en 11,4 %, terwijl dit laatste monster 4,4 % aschbestanddeelen bevatte.
Van het monster, van hetwelk het gehalte aan aschbestanddeelen
hooger was dan in den codex is toegelaten, bedroeg dit gehalte 4,7 % in
de oorspronkelijke stof, naast een gehalte aan vocht van 12,6 % .
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Hitvermoutafvalmeel.
Onder deze benaming werden 19 monsters ingezonden, van welke 2 monsters uitsluitend chemisch werden onderzocht.
Vijf dezer monsters bleken niet uit havernioutnfval te bestaan, doch
moesten als „ h a v e r d o p m e e l " worden aangemerkt; hiervoor wordt verwezen
naar de betreffende rubriek.
Van de 12 microscopisch onderzochte monsters havermoutafvalmeel,
gaven:
10 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, werd
1 monster als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid
van veel levende mijten en bevatte
1 monster tamelijk veel gemalen onkruidzaden.
De gevonden gehalten in 10 monsters, welke van voldoende zuiverheid
waren, bedroegen in %:
Eiwitachtige stoffen .
5,4,
7,0
Vetachtige stoffen . .
2,0
Zetmeel
11,4 12,0 9,0 8,2 14,3 5,6 8,8 11,8 5,3
Euwe celstof . . . .
31,5
Vocht
6,3 7,6 7,8 8,0 8,2 9,5 10,4 10,5 10,0
Aschbestanddeelen . . 5,7 4,2 3,7 7,0 4,1 7,0 4,7 4,1 5,4
Stikstofvrije extractiefstoffen
49,6
H e t monster, hetwelk als niet frisch en gezond werd aangemerkt,
bevatte: 9,8 % vocht, 5,0 % aschbestanddeelen en 5,2 % zetmeel, terwijl
de gevonden gehalten in het monster met tamelijk veel gemalen onkruidzaden waren: 10,6 % eiwitachtige stoffen, 4,7 % vetachtige stoffen,
17,6 % ruwe celstof, 26,0 % zetmeel, 9,3 % vocht, 5,0 % aschbestanddeelen en 52,8 % stikstofvrije extractiefstoffen.
De 2 monsters, welke uitsluitend chemisch werden onderzocht, bevatten
13,2 % en 14,3 % zetmeel.
Haverdopmeel.
Als „ h a v e r d o p m e e l " werden 3 monsters ingezonden,
van welke in 1 monster uitsluitend de microscopische samenstelling werd
nagegaan. Tot deze rubriek behooren bovendien 5 als „havermoutafvalmeel"
ingezonden monsters.
Van de 8 monsters haverdopmeel, gaven:
5 monsters geen aanleiding tot opmerkingen en werden
3 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid
van levende mijten.
De gevonden gehalten in de monsters, welke geen aanleiding gaven tot
het maken van opmerkingen, waren:
Zetmeel
2 , 6 % , 3 , 0 % , 3 , 0 % , 4,4 % en 4 , 5 %
Vocht
-.- 10,1 %, 9,7 %, 6,9 %, 9,7 % en 10,7 %
Aschbestanddeelen . . . . 6,2 %, 6,7 %, 3,5 %, 4,4 % en 4,7 %
Van de 3 monsters, van welke de zuiverheid onvoldoende was, werden
2 monsters chemisch onderzocht. I n 1 dezer monsters werd geen zetmeel
gevonden en in het andere monster bedroeg dit gehalte 2,7 %, terwijl de
vochtgehalten respectievelijk 10,8 % en 12,0 % waren. E e n dezer monsters
bevatte 6,6 % aschbestanddeelen.
Havermout.
H e t eene onderzochte monster werd als niet frisch en
gezond aangemerkt, daar het levende mijten bevatte. Chemisch werd dit
measter niet onderzocht.
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Voerhavermout.
Wegens aanwezigheid van levende mijten en/of
schimmel werden de 3 onderzochte monsters van onvoldoende zuiverheid
verklaard. Deze monsters, welke uit havermout bestonden, werden niet
chemisch onderzocht.
Haverschoonsel.
Van de 2 onderzochte monsters werd h e t monster
,,fijn haverschoonsel" als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het
schimmel en mijten bevatte. De in dit uit gemalen haverkaf bestaande
monster, hetwelk veel zand bevatte, gevonden gehalten, waren: 10,9 %
eitwitachtige stoffen en 6,1 % verteerbare eiwitachtige stoffen.
Uitdrukkelijk werd den inzender er opmerkzaam op gemaakt, dat, ter
verkrijging van een inzicht in de voederwaarde, de beoordeeling der
chemisch vastgestelde gehalten niet zonder meer los van die der zuiverheid
kan geschieden. Vermenging m e t goede producten moest worden ontraden
om de mogelijkheid van het schaden van het goede product. Dit monster
werd als waardeloos aangemerkt.
Ofschoon in het monster „grof haverschoonsel" wat schimmel, mijten
en zand werden aangetroffen, werd de zuiverheid niet onvoldoende verklaard. Dit monster bestond uit haverkaf en bevatte naast 9,1 % eiwitachtige stoffen, 5,3 % verteerbare eiwitachtige stoffen.
Haverstof.
De zuiverheid van dit monster, hetwelk uit haverkaf
bestond, was onvoldoende, daar schimmel werd aangetroffen. Gebruik van
dit artikel als bestanddeel van het bijvoeder, werd in het algemeen en
zeker voor paarden ongewenscht geacht. E e n chemisch onderzoek vond
in dit monster niet plaats.
Haverafvalmcel.
Dit monster werd alleen chemisch onderzocht en
bevatte 8,3 % eiwitachtige stoffen en 25,0 % ruwe celstof.
Geplette haver. H e t ingezonden monster werd slechts microscopisch
onderzocht en werd van onvoldoende zuiverheid verklaard, daar het schimmel en levende mijten bevatte.
Katoenzaadkoek,
-meel en -schilfers. Ontvangen en onderzocht werden
5 monsters.
3 monsters hadden een gehalte aan vocht, hooger dan in den codex
voedermiddelen is toegelaten;
1 monster gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het schimmel
bevatte.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen en aan vocht in het monster, hetwelk van voldoende zuiverheid was, bedroeg respectievelijk 28,8 %
en 9,6 %•
I n de 3 monsters m e t een te hoog vochtgehalte bedroeg dit gehalte
10,4 %, 10,8 % en 11,3 %, terwijl h e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in
1 dezer monsters 35,7 % was.
H e t monster, hetwelk als niet frisch en gezond werd aangemerkt,
bevatte 40,6 % eiwitachtige stoffen en 14,5 % vocht.
Koolzaadkoek en -meel. Van de 2 onder de benamingen „koolzaadschroot" en „koolzaadkoeksehroot" ontvangen en onderzochte monsters
gaf het eene monster geen aanleiding tot het maken van opmerkingen,
terwijl het andere een vochtgehalte had, hetwelk boven de in den codex
voedermiddelen gestelde grens was gelegen.
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Van het monster, van hetwelk de zuiverheid voldoende was, waren de
gehalten aan eiwitachtige stoffen en vocht respectievelijk 36,0 % en 9,6 %,
terwijl in het andere monster een vochtgehalte van 14,3 % werd gevonden.
Lucernemeel,
Idavermccl e.d. Onder een dezer benamingen werden
72 monsters ingezonden, van welke 7 monsters uit grasmeet bleken te
bestaan; hiervoor wordt verwezen naar de rubriek ,,Gras, grasmeet en
kuilgras". Tot deze groep behooren echter nog 8 als „ g r a s m e e l " en
1 als „gemengd dierlijk eiwit" ingezonden monsters.
Van de 74 tot deze rubriek behoorende monsters bestonden
46 monsters uit lucernemeel;
16 monsters uit klavermeel en
12 monsters uit lucernemeel, vermengd m e t erwtendoppen, erwtenschillen, grasmeel en/of graankaf.
Lucernemeel.
Van de onderzochte 46 monsters werd in 4 monsters
uitsluitend een chemisch onderzoek verricht en werd 1 monster slechts
microscopisch onderzocht.
De onderzochte monsters gaven geen aanleiding' tot het maken van
opmerkingen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 45 monsters,
werd gevonden:
als laagste waarde
8,0 %
als hoogste waarde
20,7 %
als gemiddelde waarde
14,5 %
Voor het gehalte aan ruwe celstof, bepaald in 18 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
18,0 %
als hoogste waarde
41,8 %
als gemiddelde waarde
30,5 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 38 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
9,6 %
als hoogste waarde
17,4 %
als gemiddelde waarde
12,7 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestnnddeelen, bepaald in 36 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
0,2 %
als hoogste waarde
18,6 %
als gemiddelde waarde
3,6 %
H e t gehalte aan Carotine werd bepaald in 11 monsters en bedroeg in
4 monsters respectievelijk 14 mgr, 32 mgr, 63 mgr en 8 0 m g r per 1000 gram,
terwijl in 7 monsters een gehalte werd gevonden, hetwelk beneden 10 mgr
per 1000 gram lag .
Klavermeel.
Van de 16 onderzochte monsters werden 9 monsters uitsluitend chemisch onderzocht. Van de overige monsters gaven 6 monsters
geen aanleiding tot opmerkingen en bevatte 1 monster schimmel.
De geconstateerde gehalten in 6 monsters van voldoende zuiverheid
waren in %:
Eiwitachtige stoffen . 13,8, 14,8, 19,6, 20,7, 21,6, 22,0
Ruwe celstof . . .
21,9
Carotine
206 mgr per 1000 gram
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Vocht
13,7, 12,4, 7,0, 8,9, 8,0, 5,0
I n verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen . . . 1,0, 2,6, 3,3, 6,4, 5,6, 3,5
H e t monster, hetwelk schimmel bevatte, had een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 16,0 %, aan ruwe celstof van 34,1 %, aan vocht van
8,5 % en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van
4,3 %.
Zes der 9 monsters, welke slechts chemisch werden onderzocht, bevatten respectievelijk: 5,1 %, 14,7 %, 15,3 %, 15,5 %, 20,2 % en 21,9 %
eiwitachtige stoffen; het monster m e t 5,1 % eiwitachtige stoffen bevatte
77 mgr Carotine en. dat m e t 20,2 % eiwitachtige stoffen bevatte 164 mgr
Carotine per 1000 gram.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen, omgerekend op de droge stof,
in de andere 3 monsters was 18,2 %, 21,0 % en 23,2 %.
Uit het onderzoek van de 12 monsters, welke niet uitsluitend uit
lucernemeel bestonden-, bleek dat de gehalten aan eiwitachtige stoffen
uiteenliepen van 6,5 % tot 16,6 %, met als gemiddelde 14,5 %; die aan
vocht van 12,7 % tot 17,3 %, met als gemiddelde 14,1 % en die aan
in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van 1,5 % to 7,9 %
met als gemiddelde 3,4 %. H e t monster m e t 6,5 % eiwitachtige stoffen
bevatte daarnaast 13,0 % vocht en 7,9 % in verdund zoutzuur onoplosbare
bestanddeelen; voor de beide monsters met 16,6 % eiwitachtige stoffen
waren de gehalten aan vocht 12,7 % en 15,1 % en die aan in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 3,2 % en 1,9 % .
H e t gehalte aan Carotine in 5 monsters was beneden 10 mgr per
1000 gram en dat aan ruwe celstof in 2 monsters bedroeg 24,2 % en 25,6 %.
Lijnlioek, -meel en lijnzaadschilfers.
Ontvangen en onderzocht werden
16 monsters, van welke 1 monster behoorde tot de rubriek „ v i s c h m e e l " .
I n 1 monster werd uitsluitend de chemische samenstelling nagegaan.
Van de 14 monsters, in welke een microscopisch onderzoek werd verricht, gaven
10 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen; werden
2 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid
van levende mijten en schimmel; had
1 monster een gehalte aan vocht, hetwelk boven de in den codex
voedermiddelen gestelde grens was gelegen en bestond
1 monster uit geëxtraheerd lijnmeel, hetwelk wat havermeel bevatte;
dit monster werd onder de benaming „linolex" ingezonden.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 10 monsters, van
welke de zuiverheid voldoende was, werd gevonden:
als laagste waarde
31,4 %
als hoogste waarde
36,1 %
als gemiddelde waarde
33,4 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in bovengenoemde 10 monsters,
werd gevonden:
als laagste waarde
9,4 %
als hoogste waarde
12,1 %
als gemiddelde waarde
10,8 %
I n 2 van deze monsters bedroeg het gehalte aan vetachtige stoffen
4,8 % en 8,2 %.
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De gehalten aan eiwitachtige stoffen en aan vocht in de 2 monsters,
welke als niet frisch en gezond werden aangemerkt, waren respectievelijk
30,8 %, 32,0 % en 13,8 %, 13,1 % .
I n het monster m e t een gehalte aan vocht, hooger dan in den codex
is toegestaan, bedroeg dit gehalte 14,6 % en dat aan eiwitachtige stoffen
29,7 % .
H e t monster, bestaande uit geëxtraheerd lijmneel, werd uitgebreid
onderzocht, m e t onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
33,7 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
30,1 %
Vetachtige stoffen
0,9 %
E u w e celstof
10,5 %
Vocht
10,5 %
Aschbestanddeelen
5,0 %
Stikstofvrije exttradtiefstoffen
39,4 %
De gevonden gehalten aan van lijnzaad afkomstig materiaal bedroegen:
99 %—97 %
bij 6 monsters
96 %—95 %
„4
94 %—93 %
;, 3
Maïsglutenvoer en maïsglutenmeel.
Ontvangen en onderzocht werden
22 monsters, van welke1 3 monsters uitsluitend microscopisch werden onderzocht. Hiervan bestonden:
14 monsters uit maïsglutenvoer,
5 monsters uit maïsglutenmeel,
2 monsters uit maïsglutenmeel m e t glucose,
1 monster uit maïsvoedermeel.
Maïsglutenvoer.
V a n de 14 onderzochte monsters werd in 1 monster
uitsluitend een microscopisch onderzoek verricht.
7 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij
schimmel en/of levende mijten en/of bacteriën bevatten. Vier dezer
monsters bestonden uit beschadigd maïsglutenvoer.
5 monsters gaven geen aanleiding tot h e t maken van opmerkingen
en van
2 .monsters overschreed het gehalte aan vocht de in den codex toegelaten grens.
De gevonden gehalten in 6 monsters, van welke de zuiverheid onvoldoende was, bedroegen:
eiwitachtige stoffen: 2 4 , 6 % , 2 6 , 4 % , 2 8 , 9 % , 3 1 , 2 % ,
vocht: 14,4 %, 13,7 %, 12,1 %, 9,1 %, 9,5 % en 13,3 %.
De 5 monsters, welke geen aanleiding gaven tot het maken van opmerkingen, bevatten:
eiwitachtige stoffen: 25,3 %, 25,4 %, 26,4 %, 38,3 %,
vocht: 12,6 %, 11,4 %, 11,1 %, 11,9 % en 12,1 %.
In de 2 monsters met een te hoog vochtgehalte, werd gevonden: 24,6 %
eiwitachtige stoffen en 14,4 % vocht en 24,3 % eiwitaohtige stoffen en
15, 3 % vocht.
Maïsglutenmeel.
De 5 monsters gaven geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen en hadden onderstaande gehalten :
eiwitachtige stoffen: 31,5 %, 36,1 %, 36,8 %, 37,8 %,
v o c h t : 1 0 , 6 % , 1 2 , 1 % , 1 1 , 5 % , 1 0 , 5 % en 1 1 , 6 % .
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Maïsglut crime cl met ghicose. Deze beide monsters werden van onvoldoende zuiverheid verklaard, wegens aanwezigheid van schimmel ' en
levende mijten.
E e n chemisch onderzoek vond in deze monsters niet plaats.
Maïsmcel en andere maïs product en. Onder de benaming „ m a ï s m e e l "
werden 5 monsters ten onderzoek ingezonden en onderzocht, welke geen
aanleiding gaven tot het maken van opmerkingen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 5 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
8,8 %
als hoogste waarde
9,6 %
als gemiddelde waarde
9,1 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 5 monsters:
als laagste waarde
11,9 %
als hoogste waarde
13,4 %
als gemiddelde waarde
12,7 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 5 monsters:
als laagste waarde
1,2 %
als hoogste waarde
1.5 %
als gemiddelde waarde
1,4 %
I n een onder den naam auaïsvoedermeel ingezonden monster werden
schimmel e n eenige levende mijten aangetroffen, waarom de zuiverheid
onvoldoende werd verklaard.
De chemische analyse gaf onderstaand resultaat :
eiwitachtige stoffen . :
11,0 %
vocht
11,3 %
De samenstelling van dit monster w a s : maïsvoedermeel (deelen van het
meellichaam, de zemelen en de kiemen), verder gemalen deelen van de
niaïskolf, weinig gerstemeel, havermeel, roggemeel en gedroogde gist en
zeer weinig minerale bestanddeelen, onder welke krijt, keukenzout en fosforzure voederkalk.
Melasse en melasscvocders.
Onder de benaming „ m e l a s s e " werden
8 monsters ontvangen en onderzocht, welke monsters slechts chemisch
werden onderzocht.
De geconstateerde gehalten waren in %:
Suiker (berekend als
saccharose)
. . . .
50,9 51,4 53,2
Vocht
20,9 22,0 23,7 18,8 21,7 24,3 27,4
Aschbestanddeelen . . .
—
—
—
8,9 —
—
—
Keukenzout (NaCl). . . —
—
—
—
—
—
—
1,3
E e n dezer monsters bevatte 0,004 % lood (bepaling in enkelvoud).
Paardenboonenmeel,
erwtenmeel
en meel van andere
leguminosen.
Onder verschillende benamingen werden 22 .monsters ontvangen en onderzocht, van welke 1 monster als „erwtenpiksel" en 1 monster als „pluimveemineralen" werd ingezonden.
I n 5 monsters werd uitsluitend een microscopisch onderzoek verricht
en in 2 monsters vond alleen een chemisch onderzoek plaats.
Van de 20 microscopisch onderzochte monsters bestonden:
9 monsters uit erwtenmeel;

45
5 monsters uit paardenboonenmeel;
3 monsters uit erwtenvoermeel;
1 monster uit .gedroogde doppen van een leguminosensoort, vermoedelijk boonendoppen;
1 monster uit boonenvoermeel;
1 monster uit gemalen erwtendoppen.
Erwtenmeel.
2 monsters gaven geen aanleiding tot h e t maken van opmerkingen;
2 monsters hadden een gehalte aan aschbestanddeelen, hooger dan in
den codex voedermiddelen is toegestaan; 1 dezer monsters bevatte gemalen
onkruidzaden;
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het schimmel bevatte ;
1 monster bestond uit beschadigd erwtenmeel;
1 monster bevatte wat roggemeel;
1 monster had een gehalte aan vocht, hetwelk de in den codex gestelde
grens overschreed;
1 monster bevatte veel minerale bestanddeelen.
De gevonden gehalten in bovengenoemde monsters waren :
bij 2 monsters van voldoende zuiverheid: 18,3 % en 21,9 % eiwitachtige
stoffen, naast respectievelijk 15,9 % en 14,8 % vocht;
bij 2 monsters m e t een te hoog gehalte aan aschbestanddeelen: 17,6 %
eiwitachtige stoffen, 14,2 % vocht, 17,9 % aschbestanddeelen, 13,1 % in
verdund zoutzuur, onoplosbare aschbestanddeelen en 15,7 % vocht en 5,6 %
aschbestanddeelen ;
bij het monster, hetwelk van onvoldoende zuiverheid was: 21,3 % eiwitachtige stoffen;
bij het monster beschadigd erwtenmeel: 21,6 % eiwitachtige stoffen,
17,1 % verteerbare eiwitachtige stoffen en 15,3 % vocht;
bij het monster, hetwelk wat roggemeel bevatte: 14,1 % vocht;
bij het monster m e t een te hoog gehalte aan vocht: 21,5 % eiwitachtige
stoffen, 16,5 % vocht en 4,4 % aschbestanddeelen.
Paardenboonenmeel.
De 5 onderzochte monsters werden alle als niet
frisch e n gezond aangemerkt, daar zij schimmel en/of levende mijten en/of
bacteriën bevatten.
De geconstateerde gehalten waren : .
Eiwitachtige stoffen 24,3 %, 26,0 %, 27,1 %, 28,1 %
Vocht . . . .
15,2 %, 13,8 %, 15,1 %, 15,8 %, 14,5 %
Erwtenvoermeel.
Wegens aanwezigheid van schimmel en levende
mijten werd 1 der 3 monsters van onvoldoende zuiverheid verklaard. De
2 andere monsters bestonden uit erwtenvoermeel. I n deze monsters werd
geen chemisch onderzoek verricht.
E e n monster, bestaande uit gedroogde doppen van een leguminosensoort, werd niet chemisch onderzocht.
I n een monster boonenvoermeel was het gehalte aan eiwitachtige stoffen 11,8 %.
E e n monster gemalen erwtendoppen werd uitvoerig onderzocht en bevatte :
Eiwitaehtige stoffen
10,5 %
Vetachtige stoffen
0,9 %
E u w e celstof
26,6 %
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Vocht
10,6 %
Asehbestanddeelen
6,1 %
Zetmeelachtige stoffen
45,3 %
Van de 2 monsters, welke uitsluitend chemisch werden onderzocht,
werd van het als „erwtenrneel" ingezonden monster het vochtgehalte
bejmald; gevonden werd 1 5 , 8 % , terwijl het andere monster, genaamd
„gemalen en gedroogde peulenschillen", bevatte 11,2 % eiwitachtige stoffen, 17,6 % ruwe celstof, 9,2 % vocht, 5,6 % asehbestanddeelen en
56,4 % zetmeelachtige- en vetachtige stoffen.
Palmpittenkoek
en -meel. H e t onderzochte monster bestond niet uitsluitend uit palmpittenmeel, doch bevatte bovendien cacaomeel, gemalen
grondnotendoppen en minerale bestanddeelen.
Wegens aanwezigheid van schimmel, werd de zuiverheid onvoldoende
verklaard.
De gevonden gehalten w a r e n : 17,2 % eiwitachtige stoffen, 11,8 % vochten 7,2 % asehbestanddeelen.
Pulp. Ontvangen en onderzocht werden 24 monsters, van welke
1 monster behoorde tot de rubriek ,,Gemengde voedermiddelen", terwijl 1
als „rundveemineralenkern" ingezonden monster uit gedroogde pulp bleek
te bestaan. I n 4 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht, terwijl in 1 monster uitsluitend de microscopische zuiverheid werd
nagegaan.
Van de 20 microscopisch onderzochte monsters, bestonden:
9 monsters uit suikerpulp,
8 monsters uit gedroogde pulp,
3 monsters uit melassepulp.
Suikcrpulp.
8 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen en 1 monster had een gehalte aan suiker, hetwelk lager was
dan in den codex voedermiddelen is voorgeschreven.
Voor het gehalte aan suiker, bepaald in 8 monsters, welke van voldoende zuiverheid waren, werd gevonden:
als laagste waarde
22,0 %
als hoogste waarde
34,6 %
als gemiddelde waarde
29,8 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 8 dezer monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
6,4 %
als hoogste waarde
. . . .
13,3 %
als gemiddelde waarde
10,7 %
H e t monster met een te laag suikergehalte bevatte 18,6 % suiker en
9,2 % vocht.
Gedroogde pulp.
3 monsters hadden een vochtgehalte, hetwelk boven de in den codex
voedermiddelen toegestane grens was gelegen;
2 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
1 monster bevatte wat kooldeeltjes ; in
1 monster werd wat vliegasch aangetroffen, en
1 monster bevatte veel minerale bestanddeelen.
De geconstateerde gehalten aan vocht in 3 monsters, bij welke dit
gehalte de toegelaten grens overschreed, waren: 16,5 %, 19,1 % en 26,3 %.
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I n 2 monsters, welke geen aanleiding gaven tot opmerkingen bedroeg
het gehalte aan vocht 1 1 , 0 % en 1 3 , 0 % . E e n dezer monsters bevatte
17,3 % suiker.
H e t monster, hetwelk kooldeeltjes bevatte, had een gehalte aan suiker
van 19,8 % en aan vocht van 10,3 %, terwijl het monster, in hetwelk
vliegasch werd aangetroffen, 7,9 % eiwitachtige stoffen en 12,7 % vocht
bevatte.
Een chemisch onderzoek werd in het monster met veel minerale
bestanddeelen niet verricht.
De beide genoemde suikergehalten zijn voor deze rubriek uitzonderlijk
hoog. De betreffende monsters zullen vermoedelijk ten onrechte onder de
benaming gedroogde pulp zijn ingezonden geworden.
Melassepulp.
De 3 onderzochte monsters gaven geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen en bevatten 15,4 %, 23,2 % en 28,2 % suiker en
respectievelijk 1 0 , 6 % , 1 0 , 5 % en 1 1 , 6 % vocht.
Bieienpulp en bietenperspulp.
De 8 onder deze benamingen ingezonden monsters waren afkomstig van een jamfabriek en hadden onderstaande
gehalten in %:
Eiwitachtige stoffen . 5,4
5,1 5,1 4,8 4,7 4,6 4,5 en 3,8
Vetachtige stoffen .
2.1 1,9
1,9
1,9
1,8
2,0
1,7 en 1,5
Suiker
10,3 9,0
8,7
6,3 6,0 9,0 10,4 en 11,0
Euwe celstof
11,1 11,8 12,6 12,9 11,9 12,3 9,5 en 9,7
Vocht
57,3 58,6 59,4 61,0 62,0 61,0 62,6 en 62,6
Aschbestanddeelen .
3.2 3,8
3,1 5,5 4,7 2,2 2,9 en 2,0
Stikstofvrije extractiefstoffen
20,9 18,8 17,9 13,9 14,9 17,9 18,8 en 20,4
Twee als ,,suikerpulp" ingezonden monsters bevatten 23,1 % en 34,3 %
suiker en 2 onder de benaming ,,gedroogde p u l p " ontvangen monsters hadden een gehalte aan vocht van 10,9 % en 12,2 %.
Raapkoek en -meel. Ontvangen en onderzocht werden 7 monsters,
van welke 1 monster slechts chemisch werd onderzocht.
4 monsters gaven geen aanleiding tot h e t maken van ojmierkingen;
1 monster werd als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het schimmel en mijten bevatte en van
. 1 monster was het gehalte aan vocht hooger dan in den codex voedermiddelen is toegestaan.
De voldoende zuiver zijnde monsters hadden onderstaande gehalten :
Eiwitachtige stoffen . . '. . . . 32,7 %, 33,4 %, 34,9 % en 36,4 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen . . 28,6 %,
30,3 % en 32,0 %
Werkelijk eiwit
28,6 %,
30,5 % en 31,7 %
Verteerbaar werkelijk eiwit . . . 24,5 %,
25,9 % en 27,3 %
Vetachtige stoffen
5,8%,
1,9%
Vocht
13,1 %, 11,5 %', 10,0 % en 10,0 %
H e t monster, hetwelk als niet frisch en gezond moest worden aangemerkt, bevatte naast 35,2 % eiwitachtige stoffen 11,1 % vocht, terwijl in
het imonster met een te hoog vochtgehalte gevonden werd: 31,6 % eiwitachtige stoffen en 13,6 % vocht.
Van het monster, hetwelk slechts chemisch werd onderzocht, was het
gehalte aan vocht: 9,9 %.
Roggemeel en andere roggeproducten.
Tot deze rubriek behooren
8 monsters, onder welke 1 monster, hetwelk als „ t a r w e m e e l " werd inge-
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zonden. E e n dezer monsters werd alleen chemisch onderzocht, terwijl in
4 monsters slechts de microscopische zuiverheid werd nagegaan.
Roggemeel.
Van de 4 onder deze benaming ingezonden monsters,
werden 3 monsters uitsluitend microscopisch onderzocht. Van de 3 uitsluitend microscopisch onderzochte monsters, bestond:
1 monster uit roggemeel;
1 monster uit roggemeel en havermeel en
1 monster uit roggevoerbloem en wat schimmel en geringe hoeveelheden havermeel, erwtenmeel en lijnmeel.
H e t vierde monster bestond uit roggemeel en voldeed aan de in den
codex voedermiddelen gestelde eischen. H e t vochtgehalte van dit monster
was 13,6 %.
Roggegries: Hiervan werden 3 monsters t e n onderzoek ingezonden en
onderzocht, van welke 1 uitsluitend chemisch en 1 alleen microscopisch
werd onderzocht.
De 2 .microscopisch onderzochte monsters werden als niet frisch en
gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel en levende mijten;
1 dezer monsters bestond uit roggevoermeel, n.1 roggegrint, roggegries,
roggekiemen en roggebliezen en het andere uit roggegries en verder roggegrint en wat roggebliezen.
H e t gehalte aan vocht van 1 dezer monsters was 12,8 %.
I n het monster, hetwelk uitsluitend chemisch werd onderzocht, werd
een uitgebreide analyse verricht, welke de volgende gehalten gaf:
Eiwitachtige stoffen
16.2 %
Vetachtige stoffen
3,7 %
Ruwe celstof
5,1 %
Vocht
11,7 %
Aschbestanddeelen
4,2 %
Zetmeelachtige stoffen
59,1 %
Roggegrint.
Dit monster gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en bevatte 12,5 % vocht.
Rijstvoedermeel,
rijstemee] en aanverwante -producten. Ontvangen en
onderzocht werden 19 monsters. Hiervan werden 2 monsters uitsluitend
microscopisch onderzocht.
Onder de codex-benaming „rijstvoedermeel" werden 17 .monsters ontvangen, van welke:
8 monsters als niet frisch en gezond werden aangemerkt, daar zij schimmel bevatten;
5 monsters geen aanleiding gaven tot het maken van opmerkingen;
3 monsters bestonden uit rijstemeel, van welke 1 monster wat gemalen
rijstdoppen, 1 monster enkele levende mijten en 1 monster 11 % rijstdoppen en wat zand bevatte, en
1 monster bestond uit rijstvoedermeel en verder rijstegrant, hetwelk
3 % rijstdoppen en wat schimmel en enkele levende mijten en klanders
bevatte.
Als „rijstegrant" en als „gemalen rijstegrant" werden 2 monsters
ontvangen, van welke h e t eerstgenoemde wegens aanwezigheid van veel
levende mijten als niet frisch en gezond werd aangemerkt, terwijl het
andere 3 % rijstdoppen bevatte. Beide monsters werden slechts microscopisch onderzocht.
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De bepaalde gehalten bedroegen in % :
in 8 monsters rijstvoedermeel, van welke de zuiverheid onvoldoende
was:
Vocht
10,2 10,8 10,8 10,9 11,5 11,5 11,8 en 12,6
Asehbestanddeelen . . 11,0 —
—
—
—
—
—
10,0
In 5 monsters, welke geen aanleiding gaven tot opmerkingen: vocht
10,2 %, 10,9 %, 11,4 %, 12,2 % en 12,7 % .
In 3 .monsters, bestaande uit rijstemeel: vocht 12,5 %, 12,7 % en
13,5 % ; in het monster hetwelk naast rijstvoedermeel, rijstegrant b e v a t t e :
vocht 9,8 % en asehbestanddeelen 10,1 %.
Sesamkoek en -meel. Van dit product werd slechts 1 monster ten
onderzoek ingezonden, hetwelk geen aanleiding gaf tot het maken van
opmerkingen.
,
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen en dat aan vocht bedroegen respectievelijk 46,7 % en 9,4 %.
Sojakoek en -meel. Onder een dezer benamingen of als sojaschroot en
-schilfers werden 25 monsters ontvangen en onderzocht. Bovendien werd
1 als „ a f v a l " ingezonden monster tot deze rubriek gerekend (zie Diversen).
I n 1 monster werd slechts de microscopische zuiverheid nagegaan.
Van deze 26 monsters gaven :
12 monsters geen aanleiding tot h e t maken van opmerkingen; werden
9 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid
van levende mijten en/of schimmel en/of bacteriën; had 1 monster een
gehalte aan asehbestanddeelen, hooger dan in den codex voedermiddelen is
toegestaan; bestond 1 monster uit beschadigd sojaschroot; bevatte 1 monster tarwezemelen en tarwegrint; 1 monster weinig katoenzaadmeel en
1 monster enkele levende en veel doode mijten.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 12 monsters van
voldoende zuiverheid werd gevonden :
als laagste waarde
42,1 %
als hoogste waarde
46,8 %
als gemiddelde waarde
44,2 %
en aan vocht:
als laagste waarde
10,1 %
als hoogste waarde
13,4 %
als gemiddelde waarde
11,7 %
In een 5-tal dezer monsters werd het gehalte aan vetachtige stoffen
bepaald; gevonden werd: 0,6 %, 0,8 %, 0,8 %, 0,9 % en 2,3 %, terwijl het
gehalte aan asehbestanddeelen van 4 monsters w a s : 6,0 %, 6,0-%, 6,1 %
en 6,4 %.
De monsters, welke als niet frisch en gezond werden aangemerkt,
hadden onderstaande gehalten in % :
Eiwitachtige stoffen . 42,3 44,5 44,9 45,1 46,1 47,0 47,8 en 49,0
Vocht
13,5 10,9 14,2 12,9 23,9 16,3 14,6 en 13,2
Asehbestanddeelen . . —
—
—
7,4 —
—
—
—
Tarwemeel, -grint, -gries, -zemelen, -bloem en andere
tarweproducten.
Ontvangen werden 59 monsters, van welke 58 monsters werden onderzocht.
Hiervan behoort 1 monster tot de rubriek „broodmeel", 1 tot „roggemeel
en andere roggeproducten" en 1 tot „zaden en v r u c h t e n " , naar welke
rubrieken verwezen wordt. Tot deze rubriek dient nog gerekend te worden
1 als „ r u n d v e e m i n e r a l e n " ingezonden monster.
4
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I n 22 monsters werd uitsluitend een microscopisch- en in 12 monsters
slechts een chemisch onderzoek verricht.
De 56 tot deze rubriek behoorende monsters worden onder de volgende
benamingen ingezonden :
7 monsters alä tarwegrintzemelen,
7 monsters als tarwemecl,
7 monsters als zemelgrint,
6 monsters als tarwekiemen,
6 monsters als grintzemelcn,
5 monsters als tarwekiemmeel,
2 monsters als tarwegries,
2 .monsters als meel,
1 monster als tarwe-achtermcel,
1 monster als tarwevoermeel,
1 monster als zemelen,
5 monsters als zemelengrintbloem,
1 monster als zemelengrintzemelen,
1 monster als gekraakt zemelgrint,
1 monster als gekraakte zomelengrintzemelen,
1 monster als gekraakte zemelengrintbloem,
1 monster als ongekraakte zemelengrintzemelen en
1 monster als rundveemineralen.
H e t onderzoek heeft uitgewezen, dat in enkele gevallen onjuiste benamingen waren gegeven. De juiste aantallen volgen hieronder
Tarwemcel.
De 5 ingezonden monsters werden slechts microscopisch
onderzocht. Hiervan gaven 4 monsters geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen, terwijl het andere monster, wegens aanwezigheid van schimmel en levende mijten, als niet frisch en gezond werd aangemerkt.
Tarwezcmelen,
tarwcgrint, roggogrint en weinig gerstdoppen.
H e t gehalte aan vocht, in 5 monsters bepaald, bedroeg: 8,7 %, 11,3 %, 12,3 %,
13,3 % en 13,6 %.
Kiemen en mcelhoudende
tarwe- en roggczemelcn.
Een 5-tal, als
„ t a r w e k i e m e n " ingezonden, monsters bevatte 32 %, 46 %, 67 %, 74 % en
75 % kiemen. De monsters bevatten w a t of zeer weinig gerstbestanddeelen,
terwijl in 1 monster bovendien wat aardappelmeel werd aangetroffen.
Tarwezemelen,
tarwcgrint, roggezemelcn,
roggegrint, gerstdoppen
en
crwtenschillen.
Van de 4 ontvangen monsters bevatte 1 monster wat
schimmel; het gehalte aan vocht van dit monster was 14,1 %. De 3 andere
monsters werden uitsluitend (microscopisch onderzocht. E e n dezer monsters bevatte minerale bestanddeelen.
Fijne dealen van den vruchtwand, de zaadhuid, de aleurpnlaag, de
kiemen en van het meellichaam van tarwe en rogge en wat fijne gerstdoppen. Van de 3 monsters met deze samenstelling, doch ingezonden als
tarwekiemmeel, werd in 1 monster ook een chemisch onderzoek verricht
met onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
24,2 %
Vetachtige stoffen
5,7 %
Ruwe celstof
5,3 %
Zetmeel
•
27,1 %
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Stikstofvrije extractiefstoffen (niet zelmeel)
25,3 %
Vocht .
7,3 %
Aschbestanddeelen
5,1%
Katalase (ml 0 2 per 100 mgr)
2,7 %
I n dit product, hetwelk een verhittingsproces had ondergaan, was het
zetmeel gedeeltelijk gedextrineerd. De naam „ t a r w e k i e m m e e l " behoorde
voor dit product niet te worden gebezigd.
De beide andere monsters werden slechts microscopisch onderzocht.
Vermoedelijk als verontreiniging bevatten 2 monsters zeer geringe hoeveelheden van andere producten als lijnmeel en sojameel, terwijl in 1 dezer
monsters bovendien boonenmeel en sporen minerale bestanddeelen, onder
welke een chloride, een carbonaat en een fosfaat werden aangetroffen.
H e t derde monster bevatte, naast zeer geringe hoeveelheden van andere
producten als lijnmeel en sojameel, zeer weinig minerale bestanddeelen,
onder welke een bicarbonaat (vermoedelijk natriumbicarboriaat), hetwelk
waarschijnlijk door het verhittingsproces gedeeltelijk is omgezet in carbonaat, verder sporen van een chloride en van een oxydeerende stof. Aanwezigheid van sporen van een amimoniumverbinding en sporen van een
sulfaat konden worden aangetoond.
Tarwezemelen,
tanvegrint,
roggezemelen,
roggerint en weinig gerstdoppen. E e n der 2 onderzochte monsters had onderstaande gehalten:
Eiwdtachtige stoffen
13,7 %
Ruwe celstof
11,5 %
Vocht
11,5 %
Aschbestanddeelen
5,5 %
I n 1 monster werd slechts het gehalte aan vocht bepaald, hetwelk
12,7 % bedroeg.
Tarwezemelen,
tarwegrint en roggegrint.
Wegens aanwezigheid van
levende mijten werd de zuiverheid van 2 ingezonden monsters onvoldoende
verklaard. De gevonden vochtgehalten waren: 12,1 % en 13,1 %.
Tarwebloem, roggebloem, verder tarwegrint, roggegrint, gerstemeel en
zeer weinig maïsmeel.
H e t microscopisch onderzoek, verricht in 2 monsters, gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Tarwevoerbloem,
verder roggevoerbloem en aardappelmeel.
Dit monster werd uitsluitend microscopisch onderzocht en bevatte levende mijten,
echter niet in die m a t e , dat de zuiverheid onvoldoende werd verklaard.
Tarwegries.
Daar het monster levende mijten bevatte, werd het als niet
frisch en gezond aangemerkt. H e t vochtgehalte was 12,0 %.
Afvalproduct van de tarwestijfs.elraffinage.
monster waren:
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
E uwe celstof
Vooht
Aschbestanddeelen
Stikstofvrije extractiefstoffen

De gevonden gehalten in dit
2,9 %
0,2 %
1,7%
12,7 %
0,8 %
81,7 %

Tarwebloem.
H e t microscopisch onderzoek in dit monster verricht, gaf
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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Tarwemeel
kingen.
Tarwegrint
12,7 %.

en roggemeel.
en tarwegries-

Dit monster gaf geen aanleiding tot opmerH e t vochtgehalte van dit monster was

Tarwezemelen,
tarwegrint, roggegrint en weinig gerstdoppen.
Door de
aanwezigheid van levende mijten werd de zuiverheid onvoldoende verklaard.
H e t vochtgehalte bedroeg: 13,9 %.
Tarwegrint en weinig roggegrint.
aan vocht: 1*2,6 %.

I n dit monster, bedroeg het gehalte

Tarwe zemelen, tarwegrint, roggezemelen, roggegrint, verder roggemeel,
tarwemeel, gemalen onkruid zaden en zand en wat gerstdoppen.
H e t geconstateerde gehalte aan vocht en aan aschbestanddeeien in dit monster was
respectievelijk 12,3 % en 6,9 %.
Tarwe zemel en, tarwegrint., roggezemelen, roggegrint en wat gerstdoppen
cnlof gedroogd brood van bovenstaande grondstoffen.
Dit monster bevatte
9,8 % vocht.
Afvalproduct van de bereiding van bloem van de huidige
samenstelling. Aanleiding tot het maken van opmerkingen gaf dit monster niet.
Tarwe- en roggezemelen, weihe meeldeelen, geplette kiemen en zeer
weinig gerstdopfragmentcn
bevatten.
H e t percentage kiemen in dit monster bedroeg ca. 26. Dit product mag niet tarwekieinen genoemd worden.
Fijne doelen van den vruchtwand van tarwe en rogge, van het meellichaam en de kiemen.
Dit, fijngemalen en vermoedelijk gebuild, monster,
hetwelk een verhittingsproces had ondergaan, bevatte 25,7 % eiwitachtige
stoffen. Als tarwekiemmeel mag dit product, hetwelk wat gerstdoppen en
gemalen onkruidzaden bevatte, niet worden aangeduid.
Beschadigde tarwezemelen,
tarwegrint en roggezemelen.
Wegens aanwezigheid van zeer veel sohimmel, was de zuiverheid van dit monster onvoldoende.
Tarwezemelen,
tarwegrint, roggezemelen, roggerint en wat
gerstemeel.
De gevonden gehalten aan eiwitachtige stoffen, ruwe celstof, vocht en
aschbestanddeeien in dit monster waren respectievelijk: 13, 9 °/Ql 11,7 %,
12,6 % en 5,6 % .
Tarwezemelen, tanuegrint, roggezemelen, roggegrint en een weinig lijnzaad en geplet lijnzaad. H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen van dit
monster bedroeg 14,1 %.
Zemelengrintbloem.
De 4, uitsluitend chemisch onderzochte monsters
hadden onderstaande gehalten:
Eiwitachtige stoffen . . . . . .
16,2 %, 17,1 %,
Verteerbare eiwitachtigc stoffen . . 15,0 %, 15,2 %,
E u w e celstof
6,7 %, 9,5 %,
Zetmeel
18,7 %, 40,7 %
Zaden en vruchten.
Ontvangen werden 48 monsters, van welke 45
monsters werden onderzocht. E e n als „erwtenpiksel" ingezonden monster
bestond uit erwtenmeel; hiervoor wordt verwezen naar de rubriek ,,Paardenboonenmeel, erwtenmeel en andere leguminosen". E e n als „tarweafval" ingezonden monster behoorde tot deze rubriek.
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Erwten, erwtenpikscl
en gedenatureerde
voererwten.
Ontvangen en
onderzocht werden 8 monsters, van welke 2 monsters uitsluitend microscopisch werden onderzocht.
Wegens aanwezigheid van schimmel, werden 6 als ,,erwtenpiksel"
ingezonden monsters als niet frisch en gezond aangemerkt.
In 2 monsters, in welke een uitgebreid onderzoek werd verricht, werden
onderstaande gehalten gevonden :
Eiwitaohtige stoffen
22,2 % en 22,2 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
19,5 % en 21,1 %
Werkelijk eiwit
19,9 % en 20,2 %
Verteerbaar werkelijk eiwit
17,2 % en 19,1 %
Vetachtige stoffen
1,2 % en 1,1 %
E u w e celstof
5,9 % en 5,8 %
Suiker
6,2 % en 6,7 %
Vocht
14,3 % en 13,8 %
Aschbestanddeelen
3,5 % en 3,5 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . 0,5 % en 0,5 %
Stikstofvrije extractiefstoffen
52,9 % en 53,6 %
Twee monsters hadden een vochtgehalte van 16,5 % en 18,1 %.
H e t onderzochte monster „ e r w t e n " bestond uit gedenatureerde, gedeeltelijk aangevreten erwten m e t een vochtgehalte van 17,9 %, terwijl het
monster „gedenatureerde voererwten" een gehalte aan vocht had van
16,7 %.
Boekweit.
Als „Amerikaansche boekweit" en „inlandsche boekweit"
werden 2 monsters ingezonden, welke voor 98,2 % en 99,5 % uit boekweit
bestonden. H e t percentage aan doppen van de boekweit bedroeg respectievelijk 21,3 % en 19,6 %.
Gerst. Onder de benamingen „ g e r s t " , „beschadigde g e r s t " en „gedenatureerde g e r s t " werden 5 monsters ingezonden en onderzocht.
Van de 3 monsters „beschadigde g e r s t " werd 1 monster als niet frisch
en gezond aangemerkt, daar het schimmel bevatte; dit monster bestond
uit door vocht en 'hitte beschadigde gerst. In 1 dezer monsters werden
sjïoren lood aangetroffen.
H e t als „ g e r s t " ingezonden monster bestond eveneens uit beschadigde
gerst, van welke de geur zuur was. Geadviseerd werd m e t de voedering van
dit product de noodige voorzichtigheid te betrachten.
H e t monster „gedenatureerde g e r s t " bestond uit ontsmette gerst, in
welke h e t gehalte aan kwik 0,0015 % bedroeg.
Graanvoer. De samenstelling van dit monster was: 48,9 % gerst,
28,3 % maïs, 2"2 % tarwe en aangevreten tarwe, 0,8 % kaf en enkele
onkruidzaden In de aangevreten tarwe werd schimmel aangetroffen.
Haver en haverafval.
De 3 onderzochte monsters „ h a v e r " werden als
niet frisch en gezond aangemerkt daar zij schimmel en/of levende mijten
bevatten. H e t gehalte aan vocht in 1 dezer monsters was 16,6 %.
H e t monster „haverafval" bestond uit: 22,8 % haver zonder dorp,
16,7 % lichte haver en haverkaf, 2,4 % lijnzaad, 47,7 % diverse onkruidzaden, 5,1 % kaf en 5,3 % aardachtige bestanddeelen.
Kuikenzaad.
De samenstelling van dit monster was: 45,7 % gebroken
maïs, 30,1 % gebroken gerst, 15,5 % kanariezaad, 7,9 % gierst en 0,8 %
kaf en enkele onkruidzaden.
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Kanariezaadafval.
Dit product bestond uit: 91,2 % heel en gebroken
kanariezaad, 7,7 % verschillende onkruidzaden en 1,1 % kaf en aardachtige
bestanddeelen.
Karwijzaad (uitgestoolit).
H e t eene onderzochte monster gaf geen aanleiding tot het -maken van opmerkingen.
Lijnzaad. Twee monsters „inlandsch lijnzaad" werden slechts chemisch
onderzocht en bevatten 31,7 % en 32,8 % vetachtige stoffen en respectievelijk 13,3 % en 10,7 % vocht.
Mosterdzaad (geel). Hiervan werden 2 monsters ontvangen en onderzocht, van welke het gehalte aan vetachtige stoffen 25,2 % en 27,5 %
bedroeg.
Onkruidzaad.
Dit monster bevatte 74,9 % verschillende onkruidzaden,
4,7 % spinaziezaad, 17,2 % aardachtige bestanddeelen en 3,2 % kaf.
Plamiejil-ruid.
H e t ingezonden monster werd herkend als afkomstig
te zijn van Artemisea vulgaris L .
Paardenboonen.
H e t eene onderzochte monster bevatte schimmel,
waarom de zuiverheid onvoldoende werd verklaard.
Rogge. Van dit product werden 8 monsters ten onderzoek ingezonden,
welke slechts chemisch werden onderzocht. De gevonden gehalten aan
vocht waren: 11,4 %, 13,5 %, 14,2 %, 14,3 %, 14,3 %, 14,4 %, 14,4 %
en 14,4 %.
Tarwe. Van dit product werden 3 monsters ontvangen en. onderzocht,
van welke 1 monster schimmel bevatte en daarom als niet frisch en gezond
werd aangemerkt.
E e n monster had de volgende samenstelling: 93,8 % gedenatureerde
tarwe, 4,3 % rogge, haver en gerst, 1,5 % verschillende onkruidzaden en
0,4 % aardachtige bestanddeelen en kaf.
I n 1 monster werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht; gevon-.
den werd een spoor (veel minder dan 0,0001 %) kwik.
Yoefyijst. Dit, uit gebroken rijst bestaande, monster bevatte wat levende mijten en wat schimmel.
Vogelvoeder.
Onder deze benaming werd 1 monster ontvangen met de
volgende samenstelling: 55,9 % duizendknoop, 24,4 % herikzaad en raapzaad, 2,1 % gebroken rogge en tarwe, 3,6 % ganzevoet, 1,6 % radijszaad,
0,7 % gierst, 1,6 % kanariezaad, 2,8 % verschillende onkruidzaden, 4,8 %
kaf van gierst en 2,5 % aardachtige bestanddeelen.
Zaad. H e t onder dezen algemeencn naam ingezonden monster bevatte
schimmel, waarom de zuiverheid onvoldoende werd verklaard. De samenstelling was: 49,4 % ganzevoet, 30,3 % raapzaad, 3,1 % haver, 15,2 %
verschillende onkruidzaden, onder welke duizendknoop, en 2,0 % kaf en
excrementen van insecten.
Tarweafval. . I n dit monster, hetwelk uit doorgeschoten tarwe bestond,
werden onderstaande gehalten gevonden:
Eiwitachtige stoffen
14,1 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
12,8 %
Werkelijk eiwit
12,0 %
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Verteerbaar werkelijk eiwit
10,7 %
Vetachtige stoffen
1,6 %
Ruwe celstof
3.4 %
Vocht
17,3 %
Aschbestanddeelen
2,4 %
Stikstofvrije extractiefstoffen
61,2 %
Niet genoemd.. Twee monsters, van welke de naam niet werd genoemd,
werden uitsluitend chemisch onderzocht.
I n het eene monster werden bepaald de gehalten aan verteerbare eiwitachtige stoffen, aan ruwe celstof en aan Carotine, welke gehalten bedroegen
respectievelijk 19,9 %, 12,1 % en 57 mgr per 1000 gram.
H e t tweede monster bevatte 13,9 % eiwitachtige stoffen en 9,9 %
zetmeel.
P r o d u c t e n v a n dier1ijk en o o r s p r o n g
Beendermeel.
Van de 68 onder deze benaming ontvangen monsters
bestonden 4 monsters uit vleeschbeendermeel, terwijl 13 als ,,vleeschbeend e r m e e l " en 2 als „ d i e r m e e l " ingezonden monsters tot deze rubriek
behooren.
Van de 79 monsters werden 3 monsters uitsluitend microscopisch onderzocht en werd in 5 monsters slechts een chemisch onderzoek verricht.
47 monsters bestonden uit beendermeel;
23 monsters uit gedeeltelijk ontlijmd beendermeel en
4 monsters uit ontlijmd beendermeel.
Beendermeel.
21 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen;
10 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten on/of bacteriën;
8 monsters bevatten veel zand, van welke 1 monster 1 à 2 % haren
bevatte ;
7 .monsters bevatten zand; in 2 van deze monsters werden wat haren
gevonden en 1 der monsters bevatte wat schimmel en in 1 monster werd
wat spierweefsel aangetroffen.
Voor het gehalte aan eiwitachtigo stoffen, bepaald in 21 monsters van
voldoende zuiverheid, werd gevonden:
als laagste waarde
32,1 %
als hoogste waarde
45,9 %
als gemiddelde waarde
37,8 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 17 dezer monsters, werd gevonden :
als laagste waarde
6,1 %
als hoogste waarde
9,1 %
als gemiddelde waarde
7,4 %
I n 6 monsters bedroeg het gehalte aan aschbestanddeelen respectievelijk:
42,9 %, 43,1 %, 44,4 %, 46,3 %, 50,7 % en 51,2 %, terwijl het gehalte
aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van 2 monsters was
2,7 % en 4,1 %.
Gedeeltelijk ontlijmd beendermeel.
13 monsters gaven geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen;
7 monsters waren van onvoldoende zuiverheid, daar zij schimmel en/of
bacteriën en/of levende mijten bevatten;
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2 monsters bevatten wat schimmel en bacteriën en in 1 monster werden
enkele levende mijten aangetroffen.
De gevonden gehalten, bepaald in 11 monsters, welke geen aanleiding
gaven tot het maken van opmerkingen, waren :
Eiwitachtige stoffen: 24,0 %, 27,0 % 27,3 %, 27,4 %, 27,7 %, 28,1 %,
28,2 %, 28,3 %, 29,0 %, 29,6 % en 29,6 %.
en in 7 monsters, van welke de zuiverheid onvoldoende was, in % :
Eiwitachtige stoffen . . . 21,1 25,2 27,0 27,3 27,6 29,1 en 30,6
Vocht
—
—
—
6,4 —
—
—
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen. . —
—
—
3,9 —
3,8
—
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in 2 monsters, welke wat schimmel
en bacteriën bevatten en in het monster, in hetwelk enkele levende mijten
werden aangetroffen waren respectievelijk: 26,1 % en 29,2 % en 24,9 %.
Ontlijmd beendermeel.
Van de 4 monsters, welke uit ontlijmd beendermeel bestonden, werd 1 monster uitsluitend microscopisch onderzocht.
De 3 overige monsters, welke geen aanleiding gaven tot het maken van
opmerkingen, bevatten 7,8 %, 8,3 % en 13,6 % eiwitachtige stoffen.
Van de 5 monsters, welke uitsluitend chemisch werden onderzocht en
welke als beendermeel waren ingezonden, hadden 3 monsters een gehalte
aan eiwitachtige stoffen van 25,7 %, 29,5 % en 36,1 %, terwijl 2 monsters
meer uitgebreid werden onderzocht. De in deze laatste monsters gevonden
gehalten waren:
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Vocht
Aschbestanddeelen

2 9 , 6 % en, 3 4 , 4 %
27,5 % en 32,4 %
3,9 % en 2,2 %
7,1 % en 8,5 %
58,5 % en 54,5 %

Bloedmeel.
Ontvangen en onderzocht werden 41 monsters, van welke
in 5 monsters uitsluitend een chemisch onderzoek werd verricht.
19 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
8 monsters bevatten wat fijn stroo; 1 dezer monsters bevatte bovendien wat hoorn en wat kraakbeen;
4 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij schimmel en/of bacteriën bevatten;
2 monsters bevatten weinig schimmel en 1 dezer monsters bovendien
wat bacteriën;
1 monster bevatte weinig zand ; in 1 monster werd weinig gemalen hoorn
en in 1 monster werd w a t beendermeel aangetroffen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 19 monsters,
welke geen aanleiding gaven tot opmerkingen, werd gevonden:
als laagste waarde
als hoogste waarde
als gemiddelde waarde

T .

75,6 %
85,2 %
81,7 %

voor het gehalte aan vocht, bepaald in 17 van bovenbedoelde 19
monsters:
als laagste waarde
7,5 %
als hoogste waarde . . . . . '
13,5 %
als gemiddelde waarde
10,1 %
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I n 8 monsters, welke wat fijn stroo bevatten, waren de gehalten:
Eiwitachtige stoffen: 76,5 %, 76,8 %, 78,0 %, 80,6 %, 80,9 % , 81,2 %,
81,8 % en 87,7 %.
Vocht: 12,7 %, 12,1 %, 13,2 %, 11,7 % , 10,3 %, 11,2 % , 11,2 %
en 2,9 % .
Van de 4 monsters, welke als niet frisch en gezond werden aangemerkt,
werd in 1 monster slechts het vochtgehalte bepaald, hetwelk 15,0 % bedroeg. De 3 overige monsters bevatten:
Eiwitachtige stoffen: 75,5 %, 77,3 % en 80,4 %.
Vocht: 18,6 %, 18,1 % en 17,9 %.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in 2 monsters met weinig schimmel
was: 76,3 % en 80,3 %, naast een gehalte aan vocht van respectievelijk
13,3 % en 12,9 % .
I n het monster, hetwelk weinig zand bevatte, werd gevonden: 84,8 %
eiwitachtige stoffen en 10,0 °/0 vocht; in dat m e t weinig gemalen hoorn
werd gevonden: 82,9 % eiwitachtige stoffen en 10,7 % vocht en in het
monster, in hetwelk wat beendermeel werd aangetroffen, bedroegen de
gehalten aan eiwitachtige stoffen en aan vocht respectievelijk 81,9 % en
7.4 %.
De als bloedmeel ingezonden monsters, welke alleen chemisch werden
onderzocht, hadden een gehalte aan eiwitachtige stoffen v a n : 79,9 %,
85,6 %, 86,1 %, 86,3 % en 86,4 %.
Diermeel.
Ontvangen werden 392 monsters, van welke 391 monsters
werden onderzocht. Hieronder zijn begrepen 39 monsters, welke niet uit
diermeel bestonden en voor welke verwezen wordt naar de rubriekenVleeschbeendermeel, Andere producten van dierlijken oorsprong, Beendermeelen en Gemengde voedermiddelen. Verder werden 3 als vleeschbeendermeel en 1 als dierlijk product ingezonden monsters tot deze groep gerekend.
I n 251 monsters, onder welke 164 monsters ingezonden door de Inspectie
van de Volksgezondheid, werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht.
Van de 105 monsters diermeel, welke microscopisch werden onderzocht,
gaven 89 monsters geen aanleiding tot het maken van opmerkingen; bevatten 9 monsters bloedmeel, van welke 1 monster bovendien resten van
den inhoud der verteringsorganen b e v a t t e ; werden 2 monsters als niet frisch
en gezond aangemerkt, daar er veel levende mijten en schimmel in voorkwamen; bevatten 2 monsters resten van den inhoud der verteringsorganen ; had 1 monster een vochtgehalte, hetwelk boven de in den codex
voedermiddelen gestelde grens was gelegen; bestond 1 monster uit vetarm
diermeel en bevatte 1 monster kraakbeen.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 89 monsters, welke
geen aanleiding gaven tot opmerkingen, werd gevonden:
als laagste waarde
:
50,2 %
als hoogste waarde
66,1 %
als gemiddelde waarde
61,7 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in deze monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
5,1 %
als hoogste waarde
11,0 %
als gemiddelde waarde
8,4 %
H e t gehalte aan aschbestanddeelen in 3 monsters bedroeg: 14,6 %,
19,8 % en 22,9 °/0 en dat aan vetachtige stoffen, bepaald in 2 monsters:
8.5 % en 9,9 .%.
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I n 1 monster bedroeg liet gehalte aan verteerbare eiwitaehtige stoffen,
aan werkelijk eiwit en aan verteerbaar werkelijk eiwit respectievelijk:
40,7 °/0,41,2 % en 81,7 % , naast een gehalte aan eiwitachtige stoffen
van 50,2 %.
De monsters, welke als niet frisch en gezond werden aangemerkt, be
vatten: 52,1 °/0 en 63,4 % eiwitachtige stoffen en respectievelijk 6,2°/0
en 11,9 % vocht.
Van de 2 monsters, in welke resten van den inhoud der verteringsorganen werden gevonden, bedroegen de gehalten: 45,7 % en 62,0 % eiwitachtige stoffen en 7,5 % en 8,9 °/0 vocht, terwijl in eerstgenoemd monster
23,1 % vetachtige stoffen werden gevonden.
H e t monster met een te hoog gehalte aan vocht bevatte 59,1 % eiwitachtige stoffen en 12,4 % vocht; dat, hetwelk uit vetarm diermeel bestond
70,9 % eiwitachtige stoffen en 10,5 % vocht, terwijl het gehalte aan eiwitachtige stoffen en aan vocht in het monster, hetwelk kraakbeen bevatte,
bedroeg respectievelijk 64,1 % en 8,6 %.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 87 monsters,
in welke uitsluitend een ehemisch onderzoek werd verricht, werd gevonden:
als laagste waarde
51,7 %
als hoogste waarde
65,9 %
als gemiddelde waarde
61,7 %
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 74 monsters:
als laagste waarde
•
6,8 %
als hoogste waarde
16,0 %
als gemiddelde waarde
9,5 %
De 164 monsters, ingezonden door de Inspectie van de Volksgezondheid,
zijn in bovenstaande aantallen niet begrepen.
Garnalen en gamalcnproductcn.
Onder verschillende benamingen werden 192 monsters ten onderzoek ingezonden en onderzocht. Voor 1 dezer
monsters wordt verwezen naar de rubriek „Andere producten van dierlijken oorsprong".
Van de 191 tot deze rubriek behoorende monsters, werden 189 monsters
uitsluitend chemisch onderzocht, terwijl in 2 monsters bovendien de microscopische zuiverheid werd nagegaan.
Van deze 2 monsters bestond 1 monster uit gedroogde garnalen en 1 monster uit garnalendoppen, welke wat bacteriën bevatten.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in het monster gedroogde garnalen
bedroeg 54,5 % en dat in het monster garnalendoppen, welke w a t bacteriën bevatten, 41,1 %.
Levertraan.
Onder deze benaming en als „veterinaire t r a a n " werden
4 monsters ontvangen en onderzocht.
H e t Joodadditiegetal in 3 monsters was 118, 125 en 142 ei: het verzeepingsgetal respectievelijk 186, 189 en 186.
H e t zuurgetal werd in 4 monsters vastgesteld en bedroeg 1,3, 4,5,
5,7 en 7,1, overeenkomende m e t een gehalte aan vrije vetzuren, berekend
als oliezuur van respectievelijk 0,7 %, 2,3 %, 2,8 %' en 3,6 %.
H e t s.g. (15° C) en de refractie (20° C) van een 2-tal monsters bedroegen
0,932 en 0,938 en respectievelijk 1,4834 en 1,4825, terwijl in 1 monster het
gehalte aan vitamine A bedroeg 150 internationale eenheden per gram.
Hierbij zij opgemerkt, dat bovengenoemde waarden van het Joodadditiegetal lager en die van de refractie en het s.g. hooger zijn dan de waarden,
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welke de Nederlandsche Pharmacopée voor deze getallen bij .medicinale
levertraan voorschrijft.
Vischmeel.
Ontvangen en onderzocht werden 139 monsters, van welke
5 monsters niet uit vischmeel bestonden; hiervoor wordt verwezen naar de
rubrieken ,,Andere producten van dierlijken oorsprong", ,,Vleeschmeel" en
„Gemengde voedermiddelen".
Tot deze rubriek behooren echter nog 2 monsters, ingezonden als vischafvallenmeel, 1 monster als vischafval, 1 monster als lijnmeel en 1 monster
als dierlijk product.
In 47 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht.
Van de 92 microscopisch onderzochte monsters, gaven: 51 monsters geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen; werden 25 monsters als niet
frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel en/of
levende mijten en/of bacteriën; bevatten 5 monsters zeesterrenmeel en zand;
in 2 dezer monsters werden bovendien krabbenmeel en gemalen schelpen
aangetroffen en in 1 monster werd schelpengruis gevonden; had 1 monster
een gehalte aan vocht, hetwelk boven de in den codex voedermiddelen
gestelde grens was gelegen ; bevatte 1 monster meer dan 12 % keukenzout; bestond 1 monster uit vischafval; 1 monster uit vischafvallenmeel;
bevatte 1 monster tamelijk veel schelpengruis, 1 monster gemalen schelpen, 1 monster wat garnalenmeel, 1 monster wat gedroogd brood, 1 monster wat kafferkoren, 1 monster wat kanariezaad en gierst, en 1 monster
levermeel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 50 monsters, welke
geen aanleiding gaven tot opmerkingen, werd gevonden:
als laagste waarde
48,0 %
als hoogste waarde
. 74,2 %
als gemiddelde w'aarde
64,9 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 51 monsters van voldoende
zuiverheid, werd gevonden:
als laagste waarde
6,3 %
als hoogste waarde
13,1 %
als gemiddelde waarde
10,2 %
H e t gehalte aan vetachtige stoffen in een 6-tal monsters w a s : 2,5 %,
6,8 %, 8,6 %, 9,5 % , 11,3 % en 13,6 % en dat aan werkelijk eiwit in
2 monsters bedroeg: 51,5 % en 54,3 % , naast een gehalte aan eiwitachtige
stoffen van respectievelijk 58,3 % en 59,3 % .
I n 1 monster wxas het gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride 1,5 % en dat aan aschbestanddeelen 20,9 %.
I n 3 monsters werd bepaald het gehalte aan in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen; gevonden werd: 3,3 .%, 4,0 % en 5,6 ,%,
terwijl het gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride van 2 monsters, 0,8 % en 8,7 % was.
Van de 5 monsters, welke zeesterrenmeel en zand bevatten, waren de
gehalten:
Eiwitachtige stoffen . . . .
43,8 %, 55,4 %, 60,1 %, 65,0 %,
—
Vetachtiee stoffen . . . .
20,1 %,
— ,
8,9 %,
— ,
7,5 %
Vocht . "
12,5 %, 12,1 %, 10,2 %, 7,7 %,
—
Keukenzout, berekend uit het
gehalte aan chloor als chloride 6,8 %,
— , 1,3 %,
— ,
—
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I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . .
Koolzure kalk

— , 5,7 %, 2,1 %,
— , — , —-,

— , 8,8 %
— , 7,3 %

I n het monster met een te hoog vochtgehalte (14,2 % ) , bedroeg het
gehalte aan eiwitachtige stoffen 53,8 % .
H e t monster met meer dan 12 % keukenzout, berekend uit het gehalte
aan chloor als chloride, bevatte 33,8 % eiwitachtige stoffen, 10,8 % vocht
en 16,3 % keukenzout.
De gehalten aan eiwitachtige stoffen, aan vocht en aan in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen in het monster vischafval en in
het monster vischafvallenmeel bedroegen respectievelijk 42,7 %, 5,2 % en
10,5 % en 44,5 %, 6,9 % en 6,5 %.
Een uitgebreide analyse, verricht in het monster, hetwelk tamelijk
veel schelpengruis bevatte, gaf onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
29,0 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
18,6 %
Vetachtige stoffen
6,9 %
Vocht .
3,8 %
Aschbestanddeelen
48,4 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
1,0 %
Keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor, als chloride . . 11,5 %
Fosforzuur
12,1 %
Koolzure kalk
5,3 %
H e t monster, hetwelk gemalen schelpen bevatte, had een gehalte aan
eiwitachtige stoffen van 35,7 %, aan vocht van 11,3 %, aan keukenzout,
berekend uit het gehalte aan chloor als chloride van 7,7 % en aan koolzure
kalk van 25,5 %.
H e t monster vischmeel, in hetwelk wat garnalenmeel werd gevonden,
bevatte 58,7 % eiwitachtige stoffen, 11,0 % vocht en 20,3 % aschbestanddeelen.
I n het monster, hetwelk gedroogd brood bevatte, werd gevonden :
38,9 % eiwitachtige stoffen, 13,6 % vocht en 5,3 % in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen en aan vocht in het monster,
hetwelk wat kafferkoren bevatte, waren respectievelijk 70,6 % en 11,6 %.
H e t monster, hetwelk kanariezaad en gierst bevatte, had een gehalte
aan eiwitachtige stoffen en aan vocht van 48,5 % en 10,4 %.
H e t monster, in hetwelk levermeel werd gevonden, had een gehalte
aan eiwitachtige stoffen van 61,2 %.
De monsters, welke uitsluitend chemisch werden onderzocht, hadden
onderstaande gehalten :
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 31 m o n s t e r s :
als laagste waarde
34,7 %
als hoogste waarde
66,0 %
als gemiddelde waarde
58,0 %
Voor het gehalte aan vetachtige stoffen, bepaald in 27 monsters :
als laagste waarde
1,9 %
als hoogste waarde
16,9 %
als gemiddelde waarde
11,3 %
H e t gehalte aan vocht in een 7-tal monsters was 6,9 %, 8,0 %, 8,0 %",
8,0 %, 8,4 %, 9,5 % en 10,5 % ; dat aan keukenzout, berekend uit het
gehalte aan chloor als chloride in 7 m o n s t e r s : 0,2 %, 0,3 %, 0,5 %, 1,3 %,
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1,5 % , 1,5 % en 1,8 % en dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen in 7 monsters: 1 , 0 % , 1 , 0 % , 2 , 1 % , 4 , 5 % , 6 , 3 % ,
10,6 % en 11,3 %.
I n 2 monsters werd het gehalte aan aschbestanddeelen bepaald ; gevonden werd: 19,9 % en 20,4 %, terwijl 1 monster, naast 34,7 % eiwitachtige
stoffen, 27,9 % verteerbare eiwitachtige stoffen bevatte.
Vleeschbeendermeel.
Ontvangen en onderzocht werden 75 monsters,
van welke 17 monsters niet uit vleeschbeendermeel bleken te bestaan en
voor welke verwezen wordt naar de rubrieken „ B e e n d e r m e e l " , „ D i e r m e e l "
en „Andere producten van dierlijken oorsprong". Echter behoorden tot deze
rubriek 44 als gemengd dierlijk eiwit, 32 als diermeel en 4 als beendermeel
ingezonden monsters.
In 6 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht.
Van de 132 microscopisch onderzochte monsters, gaven 82 monsters geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen; bestonden 45 monsters uit
vetarm vleeschbeendermeel; bevatten 3 monsters wat bloedmeel; werden
in 1 monster resten van den inhoud der verteringsorganen aangetroffen en
bevatte 1 monster ontlijmd beendermeel en bloedmeel.
Voor h e t gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 82 monsters,
welke van voldoende zuiverheid waren, werd gevonden:
als laagste waarde
35,3 %
als hoogste waarde
62,2 %
als gemiddelde waarde
48,7 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in deze 82 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
2,8 %
als hoogste waarde
10,9 %
als gemiddelde waarde
6,9 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 14 van bovenstaande
monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
23,0 %
als hoogste waarde
41,4 %
als gemiddelde waarde
29,9 %
I n 1 monster werd bepaald het gehalte aan vetachtige stoffen, hetwelk
9,9 % bedroeg.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 45 monsters, welke
uit vetarm vleeschbeendermeel bestonden, werd gevonden:
als laagste waarde
49,6 %
als hoogste waarde
64,4 %
als gemiddelde waarde
62,2 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 41 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
7,1 %
als hoogste waarde
10,4 %
als gemiddelde waarde
8,8 %
H e t gehalte aan vetachtige stoffen in 2 monsters was 2,3 % en 2,4 %.
Voor h e t gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in '13 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
24,8 %
als hoogste waarde
28,9 %
als gemiddelde waarde
26,9 %
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I n 2 monsters bedroeg het .gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen 0,5 % en 0,5 %.
De 3 monsters, welke wat bloedmeel bevatten, hadden onderstaande
gehalten :
Eiwitachtige stoffen
37,0 %, 40,4 %, 42,6 %
Vetachtige stoffen
20,0 %,
— , —
Vocht
3,0 % 3,8 %, 4,3 %
Aschbestanddeelen
38,8 %,
— , —
H e t monster, in hetwelk resten van den inhoud der verteringsorganen
werden aangetroffen, bevatte: 39,7 % eiwitachtige stoffen en 6,4 % vocht.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen en aan vocht in het monster, hetwelk ontlijmd beendermeel en bloedmeel bevatte, was respectievelijk:
38,7 % en 4,7 %.
De gevonden gehalten in 6 monsters, welke slechts chemisch werden
onderzocht, bedroegen :
Eiwitachtige stoffen 39,7 %, 44,6 % 45,4 %, 47,1 %, 49,6 % en 56,2 %
Vetachtige stoffen . 6,5 %,
— , — , — , 5,8 % en 11,6 %
Vocht
— ,
— ,
— ,
— , 27,7 % en 7,7 %
Aschbestanddeelen
— , 36,8 %,
— , — , —
—
Vleesclimecl,
Van de 5 onderzochte monsters werden 3 monsters als
,,walvischmeel" en 1 als „ v i s c h m e e l " ingezonden. In 1 monster werd
slechts de chemische samenstelling nagegaan.
Twee monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
en 2 monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel en levende mijten.
De gevonden gehalten waren:
Eiwitachtige stoffen . . . .
68,3 %, 68,8 %, 73,0 % 73.8 %, 76,9 %
Vocht
11,7 %,
— , 12,4 %,
— , —
Andere producten van dierlijken oorsprong. Onder verschillende benamingen werden 134 monsters ontvangen en onderzocht, van welke 44 monsters bestonden uit vleeschbeendermeel, 4 monsters uit vischmeel, 3 monsters uit walvischvleeschmeel, 1 monster uit diermeel en 1 monster uit
lucernemeel, voor welke monsters verwezen wordt naar de betreffende
rubrieken.
Tot deze rubriek zijn nog te rekenen 4 als diermeel, 3 als vischmeel,
1 als garnalengruis en 1 als vleeschbeendermeel ingezonden monsters.
I n 28 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht, terwijl
van 3 monsters slechts de microscopische zuiverheid werd nagegaan.
Van de 62 microscopisch onderzochte monsters, bestonden:
20 monsters uit vischmeel en vleeschbeendermeel;
10 monsters uit zeesterrenmeel;
9 monsters uit vetarm visch- en vetarm vleeschbeendermeel;
3 monsters uit een dierlijk product;
2 monsters uit vleeschbeendermeel en bloedmeel;
2 monsters uit levermeel;
2 monsters uit bloedmeel en beendermeel;
1 monster uit krabbenmeel;
1 monster uit zeesterrenmeel en garnalenmeel ;
1 monster uit vischmeel en een dierlijk product, bestaande uit vleeschbeendermeel of diermeel;
1 monster uit diermeel, bloedmeel en weinig vischmeel;
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

monster
monster
monster
monster
monster
monster
monster
monster
monster
gruis en
1 monster

Vischmeel

uit vischmeel en zeesterrenmeel;
uit vischmeel, levermeel en walvischvleeschmeel;
uit vischlevermeel en weinig vischmeel;
uit koek van vochtige visch;
uit vischmeel en bloedmeel;
uit vleeschbeendermeel of beendermeel en bloedmeel;
uit bloedmeel en diermeel;
uit vischmeel en walvischmeel of walvischvleeschmeel ;
uit vischmeel, krabbenmeel, garnalenmeel en wat schelpen
zand en
uit vischlevermeel en bloedmeel.
en

vleeschbeendermeel.

Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 20 monsters, werd
gevonden:
als laagste waarde
. 58,7 %
als hoogste waarde
62,4 %
als gemiddelde waarde
60,2 %
Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 10 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
6,3 %
als hoogste waarde
11,1 %
als gemiddelde waarde
. ,
8,6 %
I n 4 monsters werd bepaald het gehalte aan aschbestanddeelen; gevonden werd: 21,6 % 23,1 %, 24,7 % en 25,0 %.
Wegens aanwezigheid van schimmel en bacteriën werd 1 dezer monsters van onvoldoende zuiverheid verklaard.
Zeesterrenmeel.
Voor het gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in
9 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
30,7 %
als hoogste waarde
37,7 %
als gemiddelde waarde
34,6 %
Voor het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, bepaald in 7 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
3,9 %
als hoogste waarde
9,6 %
als gemiddelde waarde
6,2 %
H e t gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 6 monsters, was:
40,0 % 40,2 %, 40,7 %, 41,2 %, 41,8 % en 45,6 % ; dat aan vocht in
4 monsters: 6,3 %, 6,3 %, 9,4 °/0 en 10,8 % en dat aan vetachtige stoffen
in 4 monsters: 9 , 7 % , 10,1 %, 10,1 % en 11,5 %.
I n 2 monsters bedroeg het gehalte aan keukenzout, berekend uit het
bepaalde gehalte aan chloor als chloride: 2,1 % en 2,3 %, terwijl in 2 monsters gevonden werden resp. de gehalten 30,2 % en 32,7 % koolzure kalk.
Naast een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 33,6 % , bevatte 1 monster 28,0 % verteerbare eiwitachtige stoffen.
Vetarm visch- en vetarm vleeschbeendermeel.
Voor het gehalte aan
eiwitachtige stoffen, bepaald in 9 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde .
59,6 %
als hoogste waarde
61,9 %
als gemiddelde waarde
60,9 %
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Voor het gehalte aan vocht, bepaald in 9 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde .
7,4 %
als hoogste waarde
12,3 %
als gemiddelde waarde
10,5 %
H e t gehalte aan aschbestanddeelen in 1 monster was 27,4 %.
Dierlijk -product. E e n der 3 onderzochte monsters werd uitsluitend
microscopisch onderzocht en bestond uit een dierlijk product, van hetwelk
de aard niet met zekerheid kon worden vastgesteld, maar dat meel van
een gedroogd vetrijk orgaan zou kunnen zijn, hetwelk al of niet een bewerking heeft ondergaan. Dit monster bevatte enkele levende mijten.
Van de 2 overige monsters werd 1 monster als niet frisch en gezond
aangemerkt, daar het schimmel bevatte; het gehalte aan eiwitachtige stoffen, aan vocht en aan aschbestanddeelen in dit monster was respectievelijk: 37,2 %, 7,1 % en 44,7 %; in h e t derde .monster werd slechts h e t
gehalte aan eiwitachtige stoffen bepaald, hetwelk 52,6 % bedroeg.
Vleeschbeendermoel
en bloedmeel.
De gevonden gehalten in deze
2 monsters waren: 59,6 % en 66,3 % eiwitachtige stoffen en respectievelijk
7,7 % en 9,6 % vocht.
Levermeel.
De 2 onderzochte monsters werden als niet frisch en gezond
aangemerkt, daar zij schimmel en bacteriën bevatten. H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen bedroeg: 65^0 % en 66,2 % .
Bloedmeel en beendermeel.
Van dit product werden 2 monsters onderzzocht m e t 59,6 % en 61,3 % eiwitachtige stoffen en 7,7 % en 10,4 % vocht.
E e n dezer monsters bevatte 24,1 % aschbestanddeelen.
Krabbenmeel.
I n dit monster waren de gevonden gehalten: 31,8 %
eiwitachtige stoffen, 8,1 % vocht en 47,3 % aschbestanddeelen.
Zcesterrenmccl en garnalenmeel.
Daar dit monster schimmel bevatte,
werd de zuiverheid onvoldoende verklaard. E e n chemisch onderzoek werd
in dit monster niet verricht.
Vischmeel en een dierlijk product, bestaande uit vleeschbeendermeel
of
diermeel- Dit monster bevatte 59,4 % eiwitachtige stoffen en 8,9 % vocht.
Diermeel, bloedmeel en weinig vischmeel.
stoffen in dit monster bedroeg: 65,8 % .

H e t gehalte aan eiwitachtige

Vischmeel en zeesterrenmeel.
Van dit monster waren de gehalten aan
eiwitachtige stoffen, vooht en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen respectievelijk 41,9 %, 9,8 % en 4,0 % .
Vischmeel, levermeel en walvischvleesehmeel.
De in dit product geconstateerde gehalten waren: 58,3 % eiwitachtige stoffen en 10,3 % vocht.
Vischlevemieel en weinig vischmeel.
fen van dit monster was 48,7 %.

H e t gehalte aan eiwitachtige stof-

Koek van vochtige visch. D e gevonden gehalten in dit monster waren:
29,7 % eiwitachtige stoffen, 8,2 % vetachtige stoffen, 39,2 % vocht en
1,6 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride.
Vischmeel en bloedmeel.
monster bedroeg: 58,2 %.

H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in dit
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Vleeschbeendermeel
of beendermeel
vatte 63,5 % eiwitachtige stoffen.

en bloedmeel.

Dit monster be-

Bloedmeel en diermeel.
Van dit product was het gehalte aan eiwitachtige stoffen 55,9 % en dat aan vocht 16,9 %.
Vischmeel en walvischmeel of walvischvleeschmeel.
H e t gehalte aan
eiwitachtige stoffen bedroeg: 46,4 %, dat aan vocht: 13,3 %, dat aan
keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride: 7,7 % en
dat aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen: 3,5 %.
Vischmeel, krabbenmeel, garnalenmeel en wat schelpengruis en zand.
De in dit product gevonden gehalten bedroegen: 48,5 % eiwitachtige stoffen, 7,5 % vocht en 5,5 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Vischlevermeel en, bloedmeel.
Dit monster had een gehalte aan eiwitachtige stoffen van 62,6 %.
Onder de volgende benamingen werden 28 monsters ontvangen, in welke
slechts een chemisch onderzoek werd verricht :
21 monsters als gemengd dierlijk eiwit;
3 monsters als gemengd meel;
1 monster als gezouten ondermaatsche voorntjes;
1 monster als geëxtraheerd nest;
1 monster als zeesterrenmeel, en
1 monster als gedroogde krabben.
Voor h e t gehalte aan eiwitachtige stoffen, bepaald in 21 monsters gemengd dierlijk eiwit, werd gevonden:
als laagste waarde
58,0 %
als hoogste waarde
. 68,9 %
als gemiddelde waarde
61,7 %
Voor het gehalte aan aschbestanddeelen, bepaald in 20 dezer monsters,
werd gevonden :
als laagste waarde
23,3 %
als hoogste waarde
31,3 %
als gemiddelde waarde
. 27,1 %
Twee monsters hadden een gehalte aan vocht van 9,1 % en 9,5 %.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in 3 monsters gemengd meel was :
25,1 %, 52,3 %en 58,8 %._
H e t gehalte aan vetachtige stoffen en aan vocht in het monster gezouten
ondermaatsche voorntjes bedroeg respectievelijk 7,8 % en 65,3 % .
I n het monster „geëxtraheerd n e s t " werd alleen het gehalte aan vetachtige stoffen bepaald, hetwelk 1,8 % bedroeg.
H e t monster „zeesterrenmeel" bevatte 34,1 % eiwitachtige stoffen,
10,8 % vetachtige stoffen en 1,5 % keukenzout, berekend uit het gehalte
aan chloor als chloride.
H e t monster „gedroogde k r a b b e n " gaf onderstaande analyse:
Eiwitachtige stoffen
37,1 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
28,3 %
Vetachtige stoffen .
3,9%
Vocht
6,1 %
Aschbestanddeelen
42,9 %
In verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
2,0 %
Kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur
18,9 %
5
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Gemengde voedermiddelen.
Ontvangen en onderzocht werden 3399
monsters, van welke 5 monsters als „ m i n e r a l e n " , „ m e l a s s e p u l p " , „cacaovoenueel" , ,,vischmeel" en „ d i e r m e e l " inkwamen.
De monsters werden onder de volgende benamingen ingezonden :
894
Varkensmeel
Gemengd afval
2
714
Gemengd meel
2
Ochtend voer
445
Voeder
2
Paardenmeel
•270
Duivenkorrel
2
Rundveemeel
153
Zemelenvoer
2
Koeienmeel .
119
Rundveekoek
Brokjes
2
106
Rundermeel
Samengesteld meel
. . . .
98
Grintzemelenvoer
Pluimveevoeder
89
Varkensvoer
Mengsel grondnoten-, cocos-,
82
sojameel
Kernvoeder .
65
Paardenkoek
Onbekend product
. . . .
56
Rundveevoer
Korrels
36
Mengvoeder.
Voederbrokken
30
Paardenbrokjes
Slagmeel
29
Pluimveevoer
Mengsel .
26
Gemalen veevoeder
. . . .
Pluimveeko<rrel
26
Meelmengsel
Opfokvoer
Biggenmeel .
21
Voederkern
'.
11
Selectiemeel
Varkensmineralenkern .
11
Weidekoek
Rundveebrok
10
Paardenkorrels
Koeienbiks
9
Overgangsvoer
Kalvermeel
6
Kunstkorrel
Kippenvoer .
6
Koek .
Voederkoek
6
Voederkern
Meel . . .
5
Zilvervossenvoer
Veekoekje
5
Duivenmeel
IJL 2 brokje
4
Paardennootjes
Voermeel
4
Koeienkoek
Veevoeder
3
Muizenvoer .
Veevoederkoekje
Mineralen
3
Niet genoemd
3
Melassepulp
Paardentops
2
Oacaovoermeel
Paardenbiks
2
Vischmeel
Mengmeel .
2
Diermeel
Paardenvoer
2
Gemengd voer
Wegens aanwezigheid
m schimmel en/of levende mijten en/of bacteriën
en/of gisten en/of klanders werden 106 monsters (3,1 %) van onvoldoende
zuiverheid verklaard.
Hieronder waren :
24 monsters varkensmeel,
2 monsters kippenvoer,
20 monsters ochtendvoer,
2 monsters gemengd afval,
9 .monsters paardenmeel,
2 monsters meel
7 monsters varkensvoer,
2 monsters paardenbiks,
5 monsters rundveekoek,
2 monsters grintzemelenvoer,
5 monsters rundveemeel,
2 monsters mengsel
5 monsters paardenkoek,
1 monster koeienmeel,
3 monsters mengvoeder,
1 monster voederkoek,
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I monster
I monster
1 monster
1 monster
1 monster
1 monster
1 monster

voederkern,
mengmeel,
veevoeder,
paardenvoer,
slagmeel,
voederbrokken,
pluimveevoer,

1 monster
1 monster
1 monster
1 monster
] monster
1 monster
1 monster

rundveevoer,
rundermeel,
biggenmeel,
niet genoemd
eacaovoermeel,
melassepulp,
diermeel.

De gevonden gehalten aan eiwitachtige stoffen liepen uiteen van 8,3 %
tot 43,2 % bij 894 monsters varkensmeel; van 13,9 % tot 26,0 % bij 714
monsters ochtendvoer en van 10,9 % tot 22,6 % bij 445 monsters paardenmeel.
Een onder den algemeene naam „veevoeder" ingezonden monster
bevatte 0,003 % lood en 73,9 % koolzure kalk.
I n een 5-tal monsters, n.1. 2 monsters oehtendvoer, 1 monster grintzemelenvoer, 1 monster rundermeel en 1 monster kernvoer werd het gehalte aan ijzersulfaat bepaald.
Gevonden werd voor de 2 monsters ochtendvoer 1,3 % en 0,8 % voor
het monster grintzemelenvoer 1,44 %, voor het monster rundermeel
1,44 % en voor het monster kernvoer 1,3 %.
E e n monster meel en 1 monster varkensvoer bevatten respectievelijk
0,007 % en 0,001 % lood, terwijl in deze monsters sporen arseen werden
aangetroffen.
H e t gehalte aan koolzure kalk werd bepaald in 2 monsters korrels, in
1 monster pluimveekorrels en in 1 monster gemengd meel.
Gevonden werd in de monsters korrels 29,8 % en 38,2 '%, in het monster pluimveekorrels 37,1 % en in het monster gemengd meel 40,5 %.
Naast dorschafvallen bevatte 1 monster paardenmeel nog moederkoren,
waarom dit meel voor paarden minder geschikt werd geacht.
H e t als „ d i e r m e e l " ingezonden monster bevatte 0,16 % arseen.
I n het monster „ m i n e r a l e n " , hetwelk bestond uit gerstemeel, verder
havermeel en tamelijk veel minerale bestanddeelen, werden onderstaande
gehalten geconstateerd:
Kooldioxyde (uitgedreven met azijnzuur): 0,7 %, aequivalent met 1,6 %
koolzure kalk.
Koper: 0,51 %, aequivalent m e t 2,0;% kopersulfaat.
Mangaan: 1,09 %, aequivalent met 3,0 % mangaansulfaat.
IJzer: 3,62 %, aequivalent m e t 18,0 % ijzersulfaat.
Mineralen.
Ontvangen werden 134 monsters, van welke 133 monsters
werden onderzocht.
Hieronder waren 5 monsters, voor welke verwezen wordt naar de
rubrieken „ P u l p " , „ H a v e r m e e l en andere haverproducten", „ P a a r d e n boonenmeel, erwtenmeel en meel van andere leguminosen", „Tarwemeel
en andere t a r w e p r o d u c t e n " en „Gemengde voedermiddelen".
I n 16 monsters werd uitsluitend een chemisch onderzoek verricht, terwijl
in 9 monsters, slechts de microscopische zuiverheid werd nagegaan.
Van de 112 tot deze rubriek behoorende, microscopisch onderzochte
monsters, bestonden:
36 monsters uit varkensmineralen,
35 monsters uit rundveemineralen,
13 monsters uit pluimveemineralen,
7 monsters uit krijt,
6 monsters uit fosforzure voederkalk,
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5 monsters uit keukenzout,
5 monsters uit diverse zouten,
3 monsters uit koolzure voederkalk,
1 monster uit gedroogde schuimaarde en
1 monster uit paardenmineralen.
Varkensmineralen.
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, bepaald in 28 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
4,7 %
als hoogste waarde
17,4 %
als gemiddelde waarde
11,8 %
Voor het gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride, bepaald in 28 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
1,0 %
als hoogste waarde
12,7 %
als gemiddelde waarde
7,1 %
Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 30 monsters, werd
gevonden :
als laagste waarde
42,1 %
als hoogste waarde
73,2 %
als gemiddelde waarde
53,7 %
I n 5 monsters werd het gehalte aan mangaan bepaald ; gevonden werd :
0,08 %, 0,14 %, 0,16 %, 0,20 % en 0,20 %, terwijl het gehalte aan koper
in 1 monster 0,10 % bedroeg.
lïuiulvecmineralen.
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, bepaald in 33 monsters., werd gevonden:
als laagste waarde
7,4 %
als hoogste waarde
15,8 %
als gemiddelde waarde
12,3 %
Voor het gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride, bepaald in 33 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
15,5 %
als hoogste waarde
. 25,1 %
als gemiddelde waarde
18,6 %
Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 32 monsters, werd
gevonden:
als laagste waarde
33,0 %
als hoogste waarde
54,6 %
als gemiddelde waarde
41,9 %
I n 2 monsters bedroeg het gehalte aan voeht 4,4 % en 5,7 % en het
gehalte aan mangaan in 1 monster was 0,01 % .
Pluimveemineralen.
Voor het gehalte aan fosforzuur, oplosbaar in
mineraalzuur, bepaald in 4 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
0,1 %
als hoogste waarde
2,6 %
als gemiddelde waarde
0,8 %
Voor het gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride, bepaald in 11 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
10,9 %
als hoogste waarde
22,1 %
als gemiddelde waarde
18,1 %
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Voor het gehalte aan koolzure kalk, bepaald in 12 monsters, werd gevonden:
als laagste waarde
65,5 %
als hoogste waarde
82,8 %
als gemiddelde waarde
74,7 %
H e t gehalte aan mangaan in 3 monsters bedroeg: 0,1 % , 0,13 %
en 0,17 %.
Krijt. De gevonden gehalten in 6 monsters bedroegen:
Koolzure kalk . 88,5 %, 89,8 %, 96,2 %, 96,9 %, 97,8 %, 98,9 %
Lood . . . .
spoor
spoor
spoor
afwezig
—
spoor
Arseen . . . afwezig afwezig
spoor
spoor
—
spoor
Fluor . . . .
afwezig afwezig afwezig afwezig
—•
afwezig
Fosforzure voederkalk.
De 6 onderzochte monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
I n de monsters werden onderstaande gehalten gevonden: •
Fosforz. oplosb. in mineraalzuur . 39,3 %, 39,5 %, 41,2 %, 42,2 %, 42,7 .%, 44,7 %
Chloor . . . 0,2 %, 0,2 %,
—
0,8 %, 0,8 %, 0,7 %
Lood . . . . 0,002 %, 0,001 %, 0,001 %, 0,02 %, 0,019 %, 0,01 %
Arseen . . . afwezig
afwezig
—•
spoor
spoor
spoor
Fluor . . . afwezig
afwezig
—
afwezig
afwlezig
spoor
I n 1 monster werd een onderzoek ingesteld* naar de aanwezigheid van
zwavelzuur-anhydried, welk bestanddeel echter niet werd gevonden. .
Keukenzout.
Van een 5-tal onderzochte monsters bevatten 2 monsters
koolzure voederkalk en werd in 1 monster een weinig tarwegrint en in
1 monster w a t brokjes ganggesteente aangetroffen.
De gehalten aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als
chloride waren: 90,3 %, 92,8 %, 94,0 %, 97,6 % en 97,8 %.
Mineralen.
Van de 5 onder deze benaming ingezonden monsters, werd
in 2 monsters slechts de microscopische zuiverheid nagegaan.
H e t gehalte aan koolzure kalk van 1 monster was 72,1 % ; 1 monster
bevatte 6,9 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride
en in 2 monsters werd 0,07 % en 0,14 % mangaan gevonden.
Koolzure voederkalk.
gevonden:
Koolzure kalk
Lood
Arseen
Fluor

I n 3 monsters werden onderstaande gehalten
87,3 %, 95,3 %, 95,5 %
0,002 %,
0,002 %,
spoor
spoor
afwezig
spoor
afwezig
afwezig afwezig

Gedroogde schuimaarde.
Wegens aanwezigheid van scrfimmel, werd de
zuiverheid van dit monster onvoldoende verklaard. De gevonden gehalten
waren: 60,4 % koolzure kalk, 37,7 % kalk, oplosbaar in verdund zuur en
sporen lood. Arseen en fluor waren afwezig.
Paarclenmineralen.
H e t gehalte aan phosphorzuur, oplosbaar in mineraalzuur, aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride
en aan koolzure kalk van dit monster waren respectievelijk 10,1 %, 19,3 %
en 42,8 % .
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De monsters, welke uitsluitend chemisch werden onderzocht, kwamen
onder de volgende benamingen in:
6 monsters als rundveemineralen,
4 monsters als grit,
2 monsters als keukenzout,
1 monster als schelpenmeel,
1 monster als varkensmineralen,
1 monster als ijzeroxyde,'en
1 monster als pluim veemineralen.
H e t onderzoek van deze monsters gaf onderstaande resultaten:
Rundveemineralen.
Fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur
11,5 %, 11,6 %, 12,4 %, 12,7 %, 12,7 %
Keukenzout, berekend uit het
gehalte aan chloor als chloride 1 8 , 5 % , 1 9 , 5 % , 1 9 , 0 % , 1 8 , 6 % , 1 9 , 3 %
Koolzure kalk
43,4 %,
—
36,8 %, 35,9 %, 35,9 %
Koper
—
spoor
—
—
—
H e t gehalte aan vocht in 1 monster was 4,0 %.
Grit. De gehalten aan koolzure kalk en aan in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen in 4 monsters waren respectievelijk 87,2 %,
89,2 %, 94,4 % en 94,7 % en 3,9 %, 7,0 %, 1,9 % en 0,5 %.
Keukenzout.
V a n de 2 monsters bevatte het eene 85,4 % keukenzout,
berekend uit het gehalte aan chloor als chloride, 85,7 % aschbestanddeelen en 7,9 % vocht. I n het andere monster werd alleen het gehalte
aan jodium bepaald; gevonden werd slechts een spoor (veel minder dan
0,001 % ) .
Volgens mededeeling van den inzender bestond dit monster uit een
bijproduct van de fabricatie van soep-aroma.
Schelpenmeel.
Dit monster bevatte 92,8 % koolzure kalk, overeenkomende m e t 52,0 % kalk. Ter bepaling van de waarde als meststof, werd
in dit monster het gehalte aan stikstof en de fijnheid bepaald. Gevonden
werd 0,05 % stikstof, terwijl de fijnheid, bepaald met de 0,22 m m zeef,
52 % en met de 0,5 m m zeef 97 % bedroeg.
Varhensmineralen.
H e t als varkensmineralen ingezonden monster bevatte 14,1 % fosforzuur, ojjlosbaar in mineraalzuur, 1,0 % keukenzout,
berekend uit het gehalte aan chloor als chloride, en 50,9 % koolzure kalk.
Uzeroxyde.
H e t gehalte aan ijzer in dit monster was 51,8 % aequivalent met 74,1 % ijzeroxyde ( F e 2 0 3 ) . I n dit monster waren bovendien
lood, zink en arseen aanwezig, doch vermoedelijk in een dusdanige hoeveelheid, dat bij de toe te passen verdunning voor veevoeders, van het
gebruik geen schadelijke gevolgen behoeven verwacht te worden.
Pluimvee-mineralen.
Dit monster bevatte 0,1 % fosforzuur, oplosbaar
in mineraalzuur, 78,7 % koolzure kalk en 18,1 % keukenzout, berekend
uit het gehalte aan chloor als chloride van 11,0 %.
Diversen.
Ontvangen werden 241 monsters, van welke 1 monster uit
sojameel bleek te bestaan, voor hetwelk verwezen wordt naar de betreffende rubriek. Van de 240 tot deze rubriek behoorende monsters werden
223 monsters onderzocht.
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Afval.
Twee monsters „aardappel- en groenteafval" werden slechts
chemisch onderzocht en bevatten 2,5 % en 2,7 % eiwitachtige stoffen
en respectievelijk 2,0 % en 1,9 % verteerbare eiwitachtige stoffen.
Van de 2 monsters „afvalmeel" werd 1 monster als niet frisch en gezond aangemerkt, daar het levende mijten en bacteriën bevatte. Dit monster bestond uit afvallen van een groot aantal botanische- en enkele dierlijke producten. H e t andere monster bestond uit erwtenstroo en lucernemeel
en mogelijk nog klavermeel.
E e n als „afval van maalderij" ingezonden monster, hetwelk in hoofdzaak uit beschadigde korrels van tarwe bestond, bevatte schimmel en
mijten en werd als niet frisch en gezond aangemerkt.
I n 1 monster „afval van roode wortelen" werd slechts een chemisch
onderzoek verricht; gevonden werd: 1,9 % eiwitachtige stoffen, 3,0 %
ruwe celstof, 85,0 % vocht, 1,9 % aschbestanddeelen en 8,2 % zetmeelachtige- en vetachtige stoffen.
Een monster „afvalproduct" bevatte 24,0 % eitwitachtige stoffen,
10,4 % verteerbare eitwitachtige stoffen, 16,8 % werkelijk eiwit, 3,2 %
verteerbaar werkelijk eiwit en 16,0 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride.
Wegens aanwezigheid van schimmel, werd de zuiverheid van 1 monster „graanafval" onvoldoende verklaard. H e t monster bestond uit graankaf, in hoofdzaak van haver.
Van het monster „ m o u t a f v a l " waren de gevonden gehalten: 14,5 %
eitwitachtige stoffen, 12,7 % verteerbare eiwitachtige stoffen, 2,6 % vetachtige stoffen, 20,8 % ruwe celstof, 7,0 % vocht, 5,7 % aschbestanddeelen en 49,4 % zetrneelachtige stoffen. Microscopisch werd dit monster
niet onderzocht.
Een der 2 onderzochte monsters „bietenafval" was van onvoldoende
zuiverheid, daar het schimmel bevatte. Dit monster bestond uit graankaf, verder maïsbliezen, onkruidzaden en veel zand (13,2 % ) . H e t andere
monster bestond uit gemalen bietenzaadstroo.
E e n als „gemalen eikeldoppenafval" ingezonden monster bestond uit
gemalen eikelschillen en had een gehalte aan eiwitachtige stoffen van
6,7 %, aan verteerbare eiwitachtige stoffen van 1,2 %, aan ruwe celstof
van 28,0 %, aan vocht van 10,2 %, aan aschbestanddeelen van 5,7 %,
aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van 2,2 % en
aan zetrneelachtige- en vetachtige stoffen van 49,4 %.
Als „bietenzaadafval" werden 7 monsters ontvangen en onderzocht.
Hiervan werden 4 monsters uitsluitend chemisch onderzocht, m e t onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
10,9 %, 12,5 %, 12,8 %, 14,4 %
Werkelijk eiwit
9,3 %,
—
—
12,5 %
Vetachtige stoffen
4,3 %,
2,5 %,
—
1,8 %
Euwe celstof
36,2 %,
—
25,3 %, 25,1 %
Vocht
10,9 %, 15,8 %, 11,2 %, 12,1 %
Aschbestanddeelen
10,1 %
—
17,5 %, 15,3 %
In verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen
0,3%,
—
—
0,2%
Zetrneelachtige stoffen
27,6 %,
—
—
27,6 %
Zetrneelachtige en vetachtige stoffen
—
—
33,2 %
—
Wegens het hooge gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen (14,4 % ) , werd 1 monster niet geschikt geacht als veevoeder.
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Twee monsters bestonden uit afval van bieten- en spinaziezaad. In
een dezer monsters bedroeg het gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen 5,4 % ; het andere monster werd meer uitgebreid
onderzocht en bevatte 11,8 % eiwitachtige stoffen, 32,1 % ruwe celstof,
8,9 % vocht, 14,0 % aschbestanddeelen en 3,4 % in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen. Een monster „roggestofafval" werd wegens
aanwezigheid van schimmel en mijten als niet frisch en gezond aangemerkt.
De samenstelling was: roggebliezen, roggekorrels, afval van kanariezaad
en gierst, onkruidzaden en veel zand. H e t gehalte aan eiwitachtige- en aan
verteerbare eiwitachtige stoffen bedroeg respectievelijk 17,2 % en 12,6 % .
Als „silostofafval" werd 1 monster ontvangen, van hetwelk de zuiverheid onvoldoende was, daar het schimmel bevatte. Dit monster bestond uit
graankaf, tarweafval van de spits- en schilmachines, maïsbliezen, tarwekorrels en zand. Het- gehalte aan eiwitachtige stoffen was 12,7 % en dat
aan verteerbare eiwitachtige stoffen 9,9 %.
Een monster „klaverzaadafval" bestond uit klaverzaad, verschillende
onkruidzaden, wat kiemen van doorgeschoten graan en wat zand. Chemisch
werd dit monster niet onderzocht.
Van de 2 monsters „lucerne-erwtenafvalmeel" bestond 1 monster uit
gemalen erwtenstroo (hoofdzakelijk doppen) en lucerne-afvalmeel en
bevatte 12,2 % eiwitachtige stoffen, 34,7 % ruwe celstof, 12,2 % vocht,
9,5 % aschbestanddeelen en 1,3 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, terwijl in het andere monster, hetwelk uit gemalen bietenzaadstroo (hoofdzakelijk doppen) en gemalen lucernestroo (hoofdzakelijk
stengeldeelen) bestond, gevonden werd: 12,6 % eiwitachtige stoffen, 35,1 %
ruwe celstof, 13,0 % vocht, 10,6 % aschbestanddeelen en 1,2 % in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Onder de benaming „ p l a n t e n a f v a l " werd 1 monster ontvangen, bestaande uit gedeeltelijk verkoolde of geroosterde plantendeelen (vermoedelijk
worteldeelen van beetwortel en/of cichorei). E e n chemisch onderzoek werd
in dit monster niet verricht.
Als veevoeder werden 2 monsters „bouillonafval" ongeschikt verklaard.
Deze monsters hadden onderstaande gehalten:
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Werkelijk eiwit
Verteerbaar werkelijk eiwit
Vetachtige stoffen
Vocht
Keukenzout (berekend uit het gehalte aan chloor als
chloride)

11,5 % en 31,7 %
—
28,6 %
—
28,1 %
—
25,0 %
6,7 % en 22,1 %
40,9 % en 8,7 %
8,6 % en 22,8 %

H e t onderzochte monster ,,karwijzaadafval" was van onvoldoende zuiverheid, daar het schimmel bevatte. De chemische analyse gaf onderstaand
resultaat:
Eiwitachtige stoffen
Verteerbare eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
E u w e celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

10,9 %
3,0 %
3,1 %
17,6 %
13,4 %
23,8 %
8,9 %
31,2 %
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De gevonden gehalten in het monster ,,geënsileerd afval van boerenkool" waren: 2,1 % eiwitachtige stoffen, 0,5 % vetachtige stoffen, 5,2 %
ruwe celstof, 83,5 % vocht, 2,1 % aschbestanddeelen en 6,6 % zetmeelachtige stoffen. De p H was 4,2.
H e t monster „molenafval" bestond uit afvallen en bevatte 4,5 % in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Als „keukenafval" werden 4 monsters ingezonden en onderzocht, van
welke in 2 monsters uitsluitend een chemisch onderzoek werd verricht.
Twee monsters bestonden in hoofdzaak uit aardappelschillen en groenteafval. De geconstateerde gehalten in 2 monsters waren:
Eiwitachtige stoffen
9,4 % en 10,0 %
E u w e celstof
—
8,4 %
Vocht
—
11,1 %
Aschbestanddeelen
—
6,1 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen . . 9,2 % en 0,7 %
Zetmeelachtige en vetachtige stoffen
—
64,4 %
I n 1 monster „gedroogd keukenafval" werd gevonden: 12,3 % eiwitachtige stoffen, 1,2 % vetachtige stoffen, 11,5 % vocht, 17,7 % aschbestanddeelen en 10,7 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen. Dit monster werd slechts chemisch onderzocht.
Een als „gedroogde, gemalen aardappelschillen en keukenafval" ingezonden monster bestond uit gedroogde gemalen aardappelschillen en wat
groenteafval en bevatte: 11,6 % eiwitachtige stoffen, 8,6 % ruwe celstof,
15,2 % vocht, 9,6 % aschbestanddeelen, 3,2 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 55,0 % zetmeelachtige en vetachtige stoffen.
Afveegsel en tarwepuntsel.
Dit monster bestond uit gemalen graankaf,
suikerpulp, tarweafval van de spits- en schilmachines, weinig lijnmeel,
sojameel, vischmeel, onkruidzaden, grasmeel en minerale bestanddeelen,
onder welke keukenzout, fosforzure voederkalk, ontlijmd beendermeel en
ijzeroxyde. H e t gevonden gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen was 6,4 %.
Afwijkend vocrmcel.
Van de 3 onder deze benaming ingezonden
monsters werd 1 monster van onvoldoende zuiverheid verklaard wegens
aanwezigheid van schimmel.
Een dezer monsters bestond mogelijk uit trieurafvallen, het tweede uit
havermoutafvalmeel of haverdopmeel en verder gemalen onkruidzaden en
afval van tarwe en rogge, terwijl de samenstelling van het derde monster
was: gemalen graankaf, in hoofdzaak van haver en verder afvallen van
een aantal andere producten.
Algen-meel. Ontvangen en onderzocht werden 2 monsters, van welke
1 monster slechts microscopisch werd onderzocht.
I n het monster, hetwelk uit gemalen zeewier bestond, bedroegen de
gevonden gehalten: 6,1 % eiwitachtige stoffen, 1,3 % verteerbare eiwitachtige stoffen, 2,9 % vetachtige stoffen, 13,4 % ruwe celstof, 12,1 %
vocht, 16,5 % aschbestanddeelen en 49,0 % zetmeelachtige stoffen. Opgemerkt werd, dat aan het op chemische wijze in dit product bepaalde
gehalte aan verteerbare eiwitachtige stoffen geen waarde mag worden
gehecht. Dit gehalte kan bij dit soort meel alleen door dierproeven worden
bepaald.
H e t andere monster bestond uit gemalen schelpen, gemalen bietenzaadafval, gemalen zeewier, gemalen spinaziezaad, gemalen eikels, gemalen
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kastanjes, gemalen umbelliferenvruchten, houtskool en minerale bestanddeelen.
Alvaline. H e t onderzochte monster bevatte 74,9 % koolzure kalk en
bestond uit koolzure voederkalk, verder botanische bestanddeelen, onder
welke gemalen karwijzaad, gemalen fenegriek, gemalen jeneverbessen en
geel gekleurde tarwebloem, bevattende brokjes van vermoedelijk fijngemalen vermicelli. In het monster werd een weinig van een blauwe
kleurstof, vermoedelijk methyleenblauw, aangetroffen.
Amidekern.
Van dit product werd 1 monster ontvangen en onderzocht,
hetwelk bestond uit gedroogde pulp, ureum en melasse. H e t gevonden
gehalte aan stikstof was 7,85 %, omvattend 0,70 % stikstof, aequivalent
met 4,4 % werkelijk eiwit en 7,15 % stikstof, gebonden tot amideachtige
verbindingen. Deze laatste stikstof komt in hoeveelheid overeen met de
stikstof van 15,3 % ureum.
Arkady.
H e t onder deze benaming ingezonden monster bestond uit
magere melkpoeder, brokjes vetrijker melkpoeder en veel keukenzout. H e t
gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride,
bedroeg 18,5 %.
B-meel. Onder deze benaming werden 2 monsters ontvangen en onderzocht, van welke 1 monster uitsluitend chemisch werd onderzocht. Dit
monster bevatte 14,5 % eiwitachtige stoffen. H e t andere monster bestond
vermoedelijk uit gemalen gedroogd bietenblad, hetwelk veel zand bevatte.
H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen bedroeg 15,3 %.
B.S.
In dit monster werd uitsluitend een microscopisch onderzoek
verricht, uit hetwelk bleek, dat het monster bestond uit gemalen bietenzaadstroo.
Biermanmcel en Bicrmanhorrelmcel.
Tien van de 12 onder een dezer
benamingen ingezonden monsters werden als niet frisch en gezond aangemerkt, daar zij schimmel bevatten. De onderzochte monsters bestonden
in hoofdzaak uit graankaf en kaasafval.
Verder werd in deze monsters gevonden: gemalen boekweitdoppen en/of
erwtenstroo, en/of lucernemeel, en/of vischmeel, en/of lijnzaadkaf, en/of
keukenafval, en/of aardappelschillen. I n 4 monsters werd een chemisch
onderzoek verricht, waarbij onderstaande gehalten werden gevonden:
Eiwitachtige stoffen
4,8%, 6,2%,
8,4%,
—
Vetachtige stoffen
—
—
3,2 %,
—
Ruwe celstof
—
—
27,2 %,
—
Vocht
—
—
8,0 %,
—
Aschbestanddeelen
—
—
22,3 %,
—
In verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen
—
—
15,6 %, 12,4 %
Bietenblad.
Van de 2 onderzochte monsters bestond 1 monster uit
bietenzaadafval, hetwelk bietenblad, stengeldeelen, wat onkruidzaden en
wat zand bevatte; de gevonden gehalten in dit monster waren: 15,9 %
eiwitachtige stoffen en 6,8 % verteerbare eiwitachtige stoffen.
H e t andere monster bestond uit gemalen bietenbladeren, welke wat
zand bevatten; dit monster had een gehalte aan eiwitachtige stoffen van
15,1 %, aan vetachtige stoffen van 2,8 %, aan ruwe celstof van 19,6 %,
aan vocht van 6,7 %, aan aschbestanddeelen van 19,3 % en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen van 4,7 % .
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Bictenloof en bi'etcnkoppenmeel.
Hiervan werden 2 monsters ontvangen
en onderzoent. De monsters bevatten 10,6 % en 10,6 % eiwitachtige
stoffen, 12,4 % en 13,5 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 29 mgr en 34 mgr Carotine per 1000 gram.
Bietenbladmeel.
H e t onderzochte monster bestond uit gedroogde
stengel- en verder bladdeelen en bevatte zeer veel zand. De chemische
samenstelling was: 9,6 % eiwitachtige stoffen, 0,8 % vetachtige stoffen,
11,4 % ruwe celstof, 5,9 % vocht, 42,7 % aschbestanddeelen, 30,0 % in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 20 mgr Carotine per
1000 gram.
Bietenperskoek.
Dit uit bietenperskoek bestaande monster bevatte
9,4 % eiwitachtige stoffen, 26,6 % ruwe celstof, 24,4 % suiker, 5,8 %
vocht, 16,7 % aschbestanddeelen en 12,8 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Bietenzaad.
Ontvangen en onderzocht werden 2 monsters, van welke
1 monster chemisch werd onderzocht. H e t gehalte aan in verdund zoutzuur
onoplosbare aschbestanddeelen in 1 monster was 22,3 %.
Een monster bestond uit gemalen bietenzaadstroo (bladdeelen, verder
stengeldeelen en bietenzaadafval) en het andere uit zand (ca 6 0 % ) ,
bietenzaadstroo en wat koolzure voederkalk.
Bijproduct
van mengvoeders.
In hoofdzaak bestond dit monster
uit gemalen zeewier. H e t chemisch onderzoek gaf volgend resultaat:
5,4 % eiwitachtige stoffen en 16,1 % koolzure kalk.
Bloembollenresidu
(geëxtraheerd).
staande gehalten gevonden:
Eiwitachtige stoffen
Vetachtige stoffen
Ruwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

In dit monster werden onder9,9 %
3,5 %
3,4 %
8,5 %
6,1 %
68,6 %

Boerenkool (kunstmatig
gedroogd).
Dit monster bestond uit meel
van een koolvariëteit en bevatte 9,8 % eiwitachtige stoffen, 13,4 % ruwe
celstof, 9,9 % vocht, 36,1 % aschbestanddeelen, 23,3 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 30,8 % zetmeelachtige- en vetachtige stoffen.
Bogena Tonicum.
Van dit product werd een 4-tal monsters onderzocht.
De samensteling der monsters was: gemalen zeewier, bietenzaadstroo of
bietenzaadafval of spinaziezaadafval, houtskool, gemalen karwijzaad of gemalen umbelliferenvruchten en minerale bestanddeelen. Door het hooge
gehalte aan minerale bestanddeelen, welk gehalte in 1 monster op 14 %
werd geschat, kan dit product, van hetwelk de w a a r d e ' a l s veevoeder zeer
gering is, bij onvoorzichtig gebruik gevaar opleveren voor de gezondheid
van de dieren, aan welke het verstrekt wordt. I n 1 monster werd een
kiezelsteentje en houtsplinters aangetroffen. Ook dit monster werd gevaarlijk geacht als veevoeder. Chemisch werden deze monsters niet onderzocht.
Bolkaf. Ontvangen en onderzocht werden 7 monsters, van welke in
2 monsters slechts een chemisch onderzoek werd verricht, terwijl 2 monsters uitsluitend microscopisch werden onderzocht. Drie monsters beston-
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den uit gemalen bolkaf; 1 monster uit gemalen lijnzaadkaf, hetwelk lijnzaad en zand bevatte, en 1 monster uit lucernemeel en bietenzaadstroo.
De monsters, welke slechts chemisch werden onderzocht, bevatten
9,5 % en 9,6 % eiwitachtige stoffen en respectievelijk 3,1 ';% en 3,0 %
vetachtige stoffen.
H e t monster, bestaande uit gemalen lijnzaadkaf, had een gehalte aan
vetachtige stoffen van 8,9 % en aan in verdund zoutzuur onoplosbare
aschbestanddeelen van 7,9 %.
De monsters, welke uit gemalen bolkaf bestonden, bevatten 4,1 % en
11,0 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Boonenstroo.
H e t eene onderzochte monster bestond uit stroo van een
leguminosensoort (Vicia faba).
Bovian.
Onder deze benaming werd 1 monster ingezonden, hetwelk
bestond uit minerale- en botanische bestanddeelen. De zuiverheid werd,
wegens aanwezigheid van zeer veel ricinus, onvoldoende verklaard. H e t
monster bevatte 7,1 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 18,4 %
koolzure kalk en 21,4 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride.
Grocussenmeel.
Van dit product werden 9 monsters ingezonden en
onderzocht, in welke uitsluitend de microscopische samenstelling werd
nagegaan. De monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Eendenkroos.
Hiervan werden 3 ' monsters ontvangen, van welke
1 monster microscopisch werd onderzocht; dit monster bestond uit gemalen, gedroogd eendenkroos (Lemna m i n o r ) .
H e t chemisch onderzoek der monsters gaf onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
3,5 %,
5,6 % 20,4 %
.Verteerbare eiwitachtige stoffen
1,4 P/0, 3,1 %,
—
Vetachtige stoffen
0,3 %,
0,7 %,
2,8 %
E u w e celstof
3,3 %,
5,9 %, 14,0 %
Vocht
76,3 %, 67,5 %, 14,9 %
Aschbestanddeelen
10,7,%, 1 0 , 0 % , 2 0 , 5 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
—
—
3,3 %
Zetmeelachtige stoffen
5,9 %, 10,3 %, 27,4 %
Eigeel. Dit, uit tarwebloem, welke een gele kleurstof bevatte, bestaande monster, werd van onvoldoende zuiverheid verklaard, daar het
levende mijten bevatte.
Eigeel met geplet hennepzaad.
H e t eene onderzochte monster gaf geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen en bevatte 33,2 % eiwitachtige
stoffen en 85,0 % droog eigeel.
G. Van dit monster werd slechts de miscroscopische zuiverheid nagegaan. De samenstelling was: gemalen gerstnaalden, welke veel zand bevatten. Een dergelijk product komt als veevoeder niet in aanmerking, daar
de naalden ontsteking der slijmvliezen kunnen veroorzaken.
Gallinal. Onder deze benaming werd 1 monster ontvangen, van hetwelk de zuiverheid, wegens aanwezigheid van zeer veel ricinus, onvoldoende was. H e t monster bestond uit botanische- en veel minerale bestanddeelen en bevatte 4,0 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur,
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23,7 % koolzure kalk en 0,3 % keukenzout, berekend uit het gehalte
aan chloor als chloride.
Gedenatureerde volle melkpoeder.
I n dit monster, hetwelk uit volle
melkpoeder bestond, werden een weinig kooldeeltjes gevonden. H e t gehalte aan eiwitachtige- en aan vetachtige stoffen bedroeg respectievelijk
28,2 % en 22,3 %.
Gedroogde, verkruimelde
schutblaadjes
van suikerbietenzaad.
chemisch onderzoek van dit monster gaf onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
Werkelijk eiwit
Vetachtige stoffen
Euwe celstof
Vocht
Aschbestanddeelen
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
Zetmeelachtige stoffen

Het
14,2 %
12,3 %
1,9 %
21,6,%
14,2 %
22,5 %
6,9 %
25,6 %

Gedroogde zeemuiltjes (crepidula fornicata). Dit monster bestond uit
gemalen, gedroogde schelpweekdieren en werd, wegens aanwezigheid van
schimmel, als niet frisch en gezond aangemerkt. H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen, aan vetachtige stoffen, aan vocht en aan koolzure kalk
bedroeg respectievelijk 42,1 %, 3,1 %, 9,4 % en 6,1 %.
Gemalen, gedroogde jonge heide. De chemische samenstelling van dit
monster was:
Eiwitachtige stoffen
5,8 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
2,5 %
Vetachtige stoffen
5,3 %
E u w e celstof
38,5 %
Vocht
-8,7 %
Aschbestanddeelen
3,2 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
1,3 %
Bij de beoordeeling van deze gehalten dient bedacht te worden, dat
de vetachtige stoffen van heidemeel eigenlijk slechts aetheroplosbare harsachtige stoffen zijn en geen echte vetten.
Gezouten vischjes.
Vier onder deze benaming ingezonden monsters
werden uitsluitend chemisch onderzocht en bevatten:
Eiwitachtige stoffen
12,0 %, 14,4 %, 15,2 %, 16,1 %
Vetachtige stoffen . . . . . . .
10,3%, 8,9%, 11,6%, 11,1%
Vocht
73,2 %, 60,0 %, 58,5 %, 55,0 %
Aschbestanddeelen
4,7 %, 15,6 %, 15,3 %, 18,0 %
Keukenzout, berekend uit het gehalte
aan chloor als chloride
0,3 %, 0,8 %, 9,6 %, 12,5 %
Ammoniakale stikstof ;
—
0,35 %,
—
—
Gist. Onder deze benaming en als „gedroogde gist", „gedroogde onuitgetrokken g i s t " , „onuitgetrokken g i s t " en „onuitgetrokken biergist"
werden 5 monsters ontvangen en onderzocht. Hiervan bestonden 3 monsters uit gedroogde onuitgetrokken gist, van welke 1' monster, wegens
aanwezigheid van schimmel, van onvoldoende zuiverheid werd verklaard.
Deze monsters werden uitsluitend microscopisch onderzocht.
E e n monster bestond uit vochtige gist. Wegens aanwezigheid van
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schimmel, mijten, insectenlarven en excrementen van larven, werd de
zuiverheid van dit monster onvoldoende verklaard. H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen in dit monster was 51,7 %.
E e n monster bestond uit onuitgetrokken gist en bevatte 47,6 % eiwitachtige stoffen.
Graanstof. Van dit monster werd de zuiverheid onvoldoende verklaard,
wegens aanwezigheid van mijten en schimmel. H e t monster bestond uit
graankaf en tulpenbollenafval en bevatte: 11,9 % eiwitachtige stoffen,
8,1 % verteerbare eiwitachtige stoffen, 2,2 % vetachtige stoffen, 13,9 %
ruwe celstof, 7,5 % vocht, 27,8 % aschbestanddeelen, 20,9 % in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen en 36,7 % zetmeelachtige stoffen.
Gras- en spurriemeel.
Dit monster, hetwelk alleen chemisch werd
onderzocht, bevatte 13,9 % eiwitachtige stoffen in de droge stof en 66 mgr
Carotine per 1000 gram.
Grippeling.
H e t onder dezen naam ingezonden monster bestond uit
magere melkpoeder en weinig brokjes vetrijker melkpoeder. H e t gehalte
aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride bedroeg
3,1 %•
Groei- en weerstandsmiddel.
H e t monster bestond uit veel minerale
bestanddeelen, onder welke fosforzure voederkalk en ontlijmd beendermeel,
verder uit magere melkpoeder, gemalen fenegriek en zeer fijn gemalen
houtskool of een ander soort koolpoeder.
Groenvoerkorrels.
De samenstelling van dit monster was: korrels o.m.
van lijnzaadkaf, bietenzaadafval, gemalen onkruidzaden, gemalen graankaf,
vischafval, gemalen aardappelschillen en gemalen boekweitdoppen. H e t
gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen was 8,1 % .
Hertenvoer.
De chemische analyse van dit monster gaf het volgende
resultaat: 11,1 % verteerbare eiwitachtige stoffen, 3,1 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur en 4,9 % kalk, oplosbaar in mineraalzuur.
Hondenbrood.
H e t onderzochte monster bestond uit brood, gebakken
van tarwebloem, roggebloem, gerstemeel, erwtemneel, garnalenmeel, bloedmeel, gedroogde gist, krijt en ontlijmd beendermeel. De bloemsoorten
waren vermoedelijk van een hoogen uitmalingsgraad.
Hondenkorrels.
H e t gehalte aan koolzure kalk in dit monster was
40,0 %. Microscopisch werd dit monster niet onderzocht.
Honden- en kattenvoedsel.
.Onder deze benaming werden 11 monsters
ontvangen en onderzocht.
Twee monsters bestonden uit paardenboonenmeel, .gemalen zeewier,
weinig gemalen bietenzaadafval, gemalen houtskool, uitgestookt karwijzaad, bloedmeel en minerale bestanddeelen, onder welke tamelijk veel
magnesiumsulfaat en ijzersulfaat en verder ontlijmd beendermeel, koolzure
voederkalk, weinig keukenzout en fosforzure voederkalk. I n 1 dezer monsters werden bovendien gemalen spinaziezaadafval en kastanjemeel aangetroffen. De aandacht werd gevestigd op de aanwezigheid van zeewier en
op de hoeveelheid magnesiumsulfaat en ijzersulfaat, welke op het oog beoordeeld, grooter waren dan in voedermiddelen voor het vee plegen voor
te komen.
1 monster bestond uit uitgestookt karwijzaad, verder bloedmeel, vischafval en een weinig ontlijmd beendermeel;
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1 monster bestond uit vischmeel, hetwelk een weinig zeesterrenmeel en
wat keukenzout b e v a t t e ;
1 monster bestond uit vischafvai, gedroogd brood en veel keukenzout
(32,5%);
1 monster bestond uit vischmeel en verder uitgestookt karwijzaad.
H e t monster bevatte een weinig maïsglutenvoer en mogelijk mosselen/
meel;
1 monster bestond uit gerookt vischafvai;
1 monster bestond uit afval van gerookte visch, hetwelk krabbenmeel
en veel keukenzout bevatte (8,4 % ) ;
1 monster bestond uit vischmeel en zeesterrenmeel. H e t gehalte aan
keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride bedroeg ongeveer 5 à 6 %;
1 monster bestond uit afval van gerookte visch, hetwelk 13,5 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride bevatte ;
1 monster bestond uit gedroogd brood en gedroogde vischjes. H e t gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride,
bedroeg 4 %.
Kaasmeel.
De zuiverheid van dit monster, hetwelk uit graankaf en
verder kaasafval bestond, was onvoldoende, wegens aanwezigheid van
schimmel. H e t gehalte aan eiwitachtige stoffen bedroeg 11,8 %.
Kaasschraapael.
Dit monster werd uitsluitend chemisch onderzocht
en bevatte 49,0 % eiwitachtige stoffen, 7,1 % vetachtige stoffen, 13,0 %
vocht en 25,3 % aschbestanddeelen.
Kaf. Van dit monster was de zuiverheid onvoldoende, wegens aanwezigheid van schimmel. H e t monster bestond uit graankaf.
Kanariezaad.
Dit monster bevatte gemalen onkruidzaden. H e t gehalte
aan bestanddeelen, vreemd aan de normale samenstelling, was te groot,
om dit product als gemalen kanariezaad in den handel te mogen brengen.
Dergelijke producten worden wel aangeduid met benamingen als gemalen
kanariezaadscreenings of gemalen kanariezaadschoonsel.
Kanariezaadscreenings.
Wegens aanwezigheid van schimmel werd dit
product als niet frisch en gezond aangemerkt. De samenstelling was: gemalen onkruidzaden, verder gebroken lijnzaad, rijstvoedermeel, gemalen
kanariezaad, tarwemeel en lijnzaadkaf.
Kanariekrachtvoeder.
Dit monster bestond uit gemalen beschuit en
verder tarwebloem. H e t monster bevatte een gele kleurstof.
Kastanjemeel.
Van de 2 onderzochte monsters werd 1 monster als
niet frisch en gezond aangemerkt, daar het schimmel bevatte. H e t andere
monster gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
Kastanjevoedermeel.
H e t onder deze benaming ingezonden monster
bestond uit gemalen, gedroogde kastanjes.
Kattenvoeder.
Dit monster bestond uit afval van gerookte visch m e t
ongeveer 7 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor als chloride.
Kernvoedeïs voor varkens.
De samenstelling van de 2 onderzochte
monsters was: diermeel, lucernemeel, verder erwtenkaf (hoofdzakelijk
schillen van de peulen), grasmeel en veel minerale bestanddeelen, onder
welke koolzure voederkalk, keukenzout, ontlijmd beendermeel, fosforzure
voederkalk, ijzersulfaat en mangaansulfaat.
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Kersenpitten (gedroogde, gemalen).
I n dit monster bedroegen de gevonden gehalten: 5,2 % eiwitachtige stoffen, 57,0 ruwe celstof, 8,2 %
vocht, 2,9 % aschbestanddeelen, vetachtige stoffen 5,5 % en zetmeelachtige stoffen 21,2 %. H e t hooge gehalte aan ruwe celstof, hoofdzakelijk
bestaande uit sterk verhoute houtvezels en steencellen, m a a k t dit product
waardeloos en niet geschikt als veevoeder.
Klopmeel.
De zuiverheid van de 2 onderzochte monsters was onvoldoende wegens aanwezigheid van veel levende mijten en van schimmel
en levende mijten. P]on dezer monsters bestond uit fijn gemalen graankaf
en verder onkruidzaden en bevatte naar schatting 15 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen; het andere monster bestond uit
tapiocameel, verder aardappelmeel en zeer weinig minerale bestanddeelen.
Konijnenvoer.
Onder deze benaming en als „konijnenkrachtvoer",
„konijnenmeel" en „konijnenkorrels" werden 10 monsters ontvangen en
onderzocht.
1 monster bestond uit gemalen zeewier, bietenzaadafval, spinaziezaadafval, houtskool, weinig van een umbelliferenvrucht en veel minerale bestanddeelen, onder welke magnesiumsulfaat en ijzersulfaat;
1 monster bestond uit gemalen, gedroogde aardappelschillen, gemalen,
gedroogde kastanjes, gemalen stroo van een leguminosensoort, gemalen
bolkaf, gemalen gedroogd bietenloof en zand en waarschijnlijk groenteafval;
1 monster bestond uit graankaf, lijnzaadkaf, gedroogde aardappelschillen, kastanjemeel en weinig bietenloof. Dit monster bevatte 13,5 %
in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen;
1 monster bestond uit gemalen graankaf, bietenzaadafval, lijnzaadkaf,
kastanjemeel, gedroogde aardappelschillen en erwtendoppen en bevatte
11,4 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen. De zuiverheid van dit monster werd onvoldoende verklaard wegens aanwezigheid
van schimmel;
1 monster bestond uit lijnzaadkaf en grasmeel en bevatte 6,7 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen;
1 monster bestond uit graankaf, bietenzaadstroo en gemalen, gedroogde
aardappelschillen en bevatte 11,1 % eiwitachtige stoffen, 1,4 % vetachtige
stoffen, 17,2 % ruwe celstof, 10,6 % vocht, 23,6 % aschbestanddeelen,
14,1 % in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen, 36,1 % zetmeelachtige stoffen en 13,5 % lignine;
1 monster bestond uit bietenzaadafval, verder graankaf, lijnzaadkaf,
gemalen, gedroogde aardappelschillen en melasse. H e t gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen was 22,9 % ;
1 monster bestond uit bietenzaadafval, spinaziezaadafval en gemalen
zeewier. Daar het monster schimmel bevatte, wTerd het als niet frisch en
gezond aangemerkt;
1 monster bestond uit gemalen, gedroogde aardappelschillen, gemalen
bolkaf, gemalen gedroogde kastanjes, gemalen gedroogde eikels, gemalen
graankaf, gemalen stroo van een leguminosensoort en bietenzaadafval;
1 monster bestond uit gemalen, gedroogde aardappelschillen, gemalen,
gedroogde kastanjes, gemalen stroo van een leguminosensoort, gemalen bolkaf en weinig gemalen, gedroogd bietenloof.
Lapindal.
I n dit monster werd zeer veel ricinus gevonden, waarom de
zuiverheid onvoldoende werd verklaard. H e t monster bestond uit botanische- en veel minerale bestanddeelen en bevatte 8,0 % fosforzuur, oplos-
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baar in mineraalzuur, 8,9 % koolzure kalk en 0,3 % keukenzout, berekend
uit het gehalte aan chloor als chloride.
Lupinen.
Onder verschillende benamingen werden 8 monsters ontvangen en onderzocht. De gevonden gehalten aan bitterstoffen waren:
0,1 % 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % 0,5 % en 0,6 %.
Meel. Ontvangen en onderzocht werden 5 monsters, van welke 2 monsters als niet frisch en gezond werden aangemerkt, daar zij schimmel
bevatten.
1 monster bestond uit erwtenmeel, van hetwelk het grootste deel der
schillen verwijderd was, en gemalen, gedroogde wortelen; .
1 monster bestond uit tarwemeel, roggemeel en zeer weinig gerstemeel
en bevatte spinsels en excrementen van insecten;
1 monster bestond uit gemalen graankaf, gemalen bietenzaadstroo,
gemalen zeewier, gemalen, gedroogde aardappelen of aardappelschillen,
kaasafval, weinig gemalen onkruidzaden en houtskool en veel minerale
bestanddeelen. De gevonden gehalten waren: 32,7 % koolzure kalk en
1,4 % ijzersulfaat;
1 monster bestond uit bietenzaadafval en zeer veel zand. H e t gehalte
aan eiwitachtige stoffen en aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen bedroeg respectievelijk 12,5 % en 24,3 % ;
1 monster bestond uit graankaf en weinig vischmeel en bevatte 11,5 %
in verdund zoutzuur onoplosbare asohbestanddeelen.
Meelvoeder.
H e t onder deze benaming ingezonden monster bestond
uit graankaf, hetwelk onkruidzaden, wat kaasafval en tamelijk veel zand
bevatte.
Mengsel gras-meel en visdust.
De samenstelling van dit monster was:
grasmeel, vischmeel, gedroogd brood, weinig zeesterrenmeel en zand
(3,9%).
Mengvoeder.
Onder dezen algemeenen n a a m werden 2 monsters ontvangen en onderzocht, welke monsters bestonden uit: lijnzaadkaf, bietenzaadstroo, gemalen, gedroogde bietenkoppen, graankaf, gemalen, gedroogde
aardappelschillen en koolzure voederkalk en weinig ijzersulfaat en mogelijk
gemalen, gedroogd bietenblad en gemalen, gedroogd groente-afval. H e t gehalte aan in verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen was 15,2 %
en 16,2 %.
Monster H. I n dit, alleen chemisch onderzochte, monster bedroeg h e t
gehalte aan eiwitachtige stoffen 4,9 %.
Mostcrdmeel.
De bestanddeelen van dit product waren: gemalen boekweitdoppen en gemalen raap- en mosterdzaad.
Narcissen- en hyacinthen-meel.
Dit monster bestond uit hyacinthenbollenmeel, narcissenknollenrheel en een weinig tulpenbollenmeel en minerale bestanddeelen, onder welke krijt, fosforzure voederkalk, keukenzout
en ijzersulfaat. De chemische analyse gaf onderstaande gehalten: 8,4 %
eiwitachtige stoffen, 7,0 % verteerbare eiwitachtige stoffen, 5,7 % werkelijk eiwit, 4,3 % verteerbaar werkelijk eiwit, 5,7 % ruwe celstof, 7,3 %
vocht, 9,4 % aschbestanddeelen en 69,2 °/0 zetmeelachtige stoffen.
Niet genoemd.
E e n der 2 onderzochte monsters bestond uit gemalen,
gedroogde aardappelschillen, gemalen bolkaf, kastanjemeel, gemalen
boonenstroo, en mogelijk wat groente-afval. De samenstelling van het
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tweede monster kwam overeen met die van Bogena Tonicum. H e t gehalte
aan minerale bestanddeelen in dit laatste monster werd geschat op 9 %.
Onbekend meel.

Dit monster bestond uit talkpoeder.

Peulendopmeel.
Van dit product werden 2 monsters ontvangen en
onderzocht. Een dezer monsters, bestaande uit gemalen graankaf, bevatte
4,4 % koolzure kalk. H e t andere monster, hetwelk niet chemisch werd
onderzocht, bestond uit tarwekaf en wat haverkaf.
Plantaardig voermeel.
H e t ingezonden monster bestond uit magere
melkpoeder en een uit aardappelmeel bereid product, vermoedelijk dextrine.
Promisku.
Een monster, hetwelk uit gemalen grondnotendoppen en
zeer weinig koolzure voederkalk bestond, werd onder deze benaming ingezonden.
Rendier-mos.
De 2 onderzochte monsters bestonden uit rendiermos en
verder weinig van een ander soort mos en gras.
Sheasehroot.
H e t chemisch onderzoek van dit monster gaf: 13,1 %
eiwitachtige stoffen, 8,9 % ruwe celstof, 1,5 % vetachtige stoffen, 11,3 %
vocht, 6,1 % aschbestanddeelen en 59,1 % zetmeelachtige stoffen.
Suikerbieten.
H e t gehalte aan suiker en aan vocht in 2 monsters bedroeg 62,5 % en 63,2 % en respectievelijk 7,1 % en 7,0 %.
Suikerbietenmeel.
bieten.
Suikerbietenkoppen.

Dit monster bestond uit gemalen, gebrande suikerDit monster bestond uit gemalen bietenzaadstroo.

Stof. De zuiverheid van dit monster was onvoldoende, daar het schimmel bevatte. H e t monster bestond uit een mengsel van door brand beschadigde, gedeeltelijk verkoolde producten. Afgescheiden van de aanwezigheid van schimmel, is het raadzaam m e t de voedering van dergelijke
producten de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten, omdat niet
uit te maken is welke omzettingen door de beschadigingen kunnen zijn
ontstaan en voor producten, welke dooi brand beschadigd zijn, met de
mogelijkheid rekening moet worden gehouden, dat loodbestanddeelen afkomstig van verbrande verf (menie of loodwit) in de producten kunnen geraken.
Surrogaat eggs-meal. De samenstelling van dit monster was: graankaf,
kaasafval en verder lucernemeel.
Tarwe en rogge (beschadigd).
De 2 onderzochte monsters bestonden
uit door brand beschadigde, grootendeels verkoolde tarwe en rogge. In deze
monsters werd verkoold hout, veel zand en verder verbindingen van zware
metalen met giftige werking aangetroffen. Dit product werd ongeschikt
verklaard als veevoeder. De gevonden gehalten waren: lood (bepaling in
simplo) 0,17 % en 0,12 % en zink .(bepaling in siniplo) 0,07 % en 0,22 % .
Stroo (gehakt).
Dit monster gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
Chemisch werd dit monster niet onderzocht.
Tonique Vitajos. Dit monster bestond uit gemalen, gedroogde appelpulp, zeer weinig vischmeel, en voor ongeveer 1/5 deel uit minerale bestanddeelen, onder welke ijzersulfaat, verder magnesiumsulfaat, weinig
krijt en fosforzure voederkalk en sporen kopersulfaat. H e t monster bevatte
een weinig bietenzaadafval.
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Tonicum.
In dit monster werd slechts een chemisch onderzoek verricht; gevonden werd: 0,75 % MgO, aequivalent met 7,6 % M g S 0 4 / H 2 0 en
0,60 % F e , aequivalent met 3,0 % F e S 0 4 7 H 2 0 .
Tomaten-pitten.
Dit product bestond uit afvallen van de tomatenpureebereiding. De chemische analyse gaf onderstaand resultaat:
Eiwitachtige stoffen
17,3 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
11,5 %
Vetachtige stoffen
10,9 %
Ruwe celstof
32,5 %
Vocht
10,7 %
Aschbestanddeelen
3,5 %
Zetmeelachtige stoffen
25,1 %
Hoewel dit product een hoog gehalte aan eiwitachtige- en vetachtige
stoffen heeft, wordt er in de literatuur de aandacht op gevestigd, dat de
voederwaarde niet gelijk te stellen is met die van andere bekende krachtvoeders, omdat het hooge gehalte aan ruwe celstof de waarde als voederstof
ongunstig beïnvloedt.
Trovendeine.
Door de aanwezigheid van zeer veel ricinus, werd dit
monster, bestaande uit minerale- en botanische bestanddeelen, van onvoldoende zuiverheid verklaard.
H e t monster bevatte 8,4 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur,
36,4 % koolzure kalk en 0,5 % keukenzout, berekend uit het gehalte aan
chloor als chloride.
Varkensvoer.
De samenstellende deelen van dit monster waren: gemalen, gedroogd keukenafval, nl. van aardappelschillen en groente-afval.
Dit product was een weinig verkoold en bevatte ongeveer 14 % in verdund
zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen.
Veefit. Dit monster bestond voor ongeveer 2 / 3 deel uit minerale bestanddeelen, onder welke ontlijmd beendermeel, fosforzure voederkalk en
verder koolzure voederkalk on voor ongeveer 1/3 deel uit gemalen, gedroogde aardappelschillen.
Veevoeder.
Van de 3 onderzochte monsters, bestonden 2 monsters uit
respectievelijk brokjes en korrels van gemalen bietenzaadstroo en het derde
monster uit rogge- en tarwe-aren, van welke de korrels gedeeltelijk doorgeschoten waren, stroodeelen, onkruidzaden en bloenihoofdjes van distels.
I n het monster werd een dood muisje aangetroffen.
Vischvoer.
De samenstelling van dit monster was: garnalenmeel, gedroogd brood, gedroogde daphnia's, weinig zeesterrenmeel en wat garnalenkuit.
Vitamine preparaat.
I n een 4-tal monsters werd slechts het gehalte aan
Vitamine A bepaald; gevonden werd: 1445, 1625, 4680 on 4715 Internationale eenheden per gram.
Voeder. Van de 6 ontvangen en onderzochte monsters, bestonden 4
monsters uit: gemalen graankaf, gemalen bolkaf, gedroogd bietenloof, verder
zaagsel en houtskool en veel minerale bestanddeelen onder welke koolzure
voederkalk en keukenzout. I n 1 dezer monsters werd geen zaagsel, doch
grondnotendoppen aangetroffen. Drie dezer monsters hadden een gehalte
aan koolzure kalk van 7,1 %, 17,5 % en 30,5 %, terwijl het gehalte aan in
verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen in 2 monsters was 6,9 %
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en 8,0 %. H e t gehalte aan keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride bedroeg in 2 monsters 5,8 % en 8,0 %. E e n monster bestond
uit korrels Van bietenzaadstroo of -afval, soep- of bouillonaromaextract en
zeer veel koolzure kalk ( ± 3 5 %) en keukenzout (10 %) en 1 monster
bestond uit korrels van gemalen, gedroogde aardappelen of aardappelschillen, vischmeel, gemalen schelpen of gemalen, gedroogde schelpweekdieren en mogelijk groente-afval. H e t gehalte aan koolzure kalk in dit
monster was: + ' 25 %.
Voederbieten.
In 3 monsters werd het gehalte aan droge stof bepaald;
gevonden werd 14,0 %, 15,1 % en 21,0 %.
Voedsel. De samenstelling van dit monster was: gemalen, gedroogd
aardappelloof, aardappelschillen, zeesterrenmeel, verder garnalenmeel en
vischmeel. I n dit monster werd meer koolzure voederkalk aangetroffen
dan in voedermiddelen wenschelijk geacht moet worden.
Voedingsmiddel.
Drie, onder deze benaming ingezonden monsters bestonden uit vochtig bloedmeel en zeer veel keukenzout. E e n dezer monsters
bevatte een weinig van een plantaardig product, vermoedelijk selderie.
I n de monsters werden de volgende gehalten geconstateerd:
Eiwitachtige stoffen
30,7 %, 38,6 %, 42,3 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
28,8 %, 37,0 %, 40,5 %
Vocht
57,1 %, 50,8 %, 43,1 %
Aschbestanddeelen
—
11,5 %,
—
Keukenzout, berekend uit het gehalte aan chloor
als chloride
12,2 %, 10,7 %, 14,8 %
Wortelen (uitgeperst).
I n dit monster werden onderstaande gehalten
gevonden:
Eiwitachtige stoffen
. 0,8 %
Verteerbare eiwitachtige stoffen
0,2 %
Werkelijk eiwit
0,8 %
Verteerbaar werkelijk eiwit
0,2 %
Ruwe celstof
2,6 %
Aschbestanddeelen
1,4 %
I n verdund zoutzuur onoplosbare aschbestanddeelen
0,2 %
Droge stof
13,6 %
Zetmeelachtige- en vetachtige stoffen
8,8 %

Omvang van het controle-onderzoek
Aantal monsters,
Maand
Juni 1941 . . .
Juli 1941 . . .
Augustus 1941.
September 1941.
October 1941. .
November 1941.

.
.
.
.
.
.

gedurende

de verschillende

maanden

ingekomen:

Meststoffen

Voederstoffen

Maand

Meststoffen

Voederstoffen

257
233
197
217
267
286

615
609
568
581
575
540

December 1941 . .
Januari 1942 . .
Februari 1942 . .
Maart 1942 . . .
April 1942. . . .
Mei 1942 . . . .

283
222
109
269
403
365

474
422
477
330
317
256
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Onder deze aantallen zijn begrepen. 82 monsters meststoffen en 215
monsters voedermiclclelen, genomen door den dienst ter opsporing van vervalschingen.
Overzicht van het aantal inzenders uit de verschillende
provinciën
Groningen
112
Noord-Holland
93
Friesland . . . . . . .
30
Zuid-Holland
145
Drenthe
84
Zeeland
62
Overijssel
43
Noord-Brabant
73
Gelderland
60
Limburg
42
Utrecht
27
Uit het buitenland werden gedurende dit verslagjaar geen monsters
ontvangen.
Appèl-onderzoekingen
Appèl-onderzoek werd in den loop van dit verslagjaar niet aangevraagd.

Yerslag betreffende den dienst ter opsporing van yervalschingen
Meststoffen
Door den Opsporingsdienst werden gedurende dit verslagjaar 82 monsters genomen. Menige ervan werden niet onderzocht, omdat zulks overbodig geacht werd in verband m e t den aard van die monsters.
Van de 15 monsters ,,bloemenmest" bleek wederom bij verschillende
de inhoud niet overeen te komen met de op de verpakking aangegeven
garantie voor de samenstelling.
Voor de 21 monsters „ c o m p o s t " , ter eigen oriënteering genomen, zij
verwezen naar het onder het hoofd compost bij de niet gecodificeerde
meststoffen daaromtrent meegedeelde.
De 2 monsters „ E m k a l " hadden een gehalte van 90 % fijn calciumcarbonaat.
De 5 monsters „ F e r t i p h o s " , dat is dicalciumfosfaat voor bemestingsdoeleinden of fosforzure landbouwkalk, werden genomen naar aanleiding
van een. ingekomen monster met een forforzuurgehalte van slechts 19,2 %.
Drie van deze monsters hadden een normaal gehalte, twee hadden een
gehalte van slechts 20,4 % en 26,5 % in-mineraalzuur-oplosbaar fosforzuur. De herkomst van deze laagprocentige waar kon niet meer met zekerheid nagegaan worden vanwege het veelvuldige ruilen en leenen door de
kleine handelaren onderling in verband met de distributie van kunstmest.
Van de 4 monsters „fosfaatmergel" waren de gevonden gehalten 6,6 %,
8,3 %, 8,6 % en 8,6 % fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur; 64,9 %,
65,1 %, 66,2 % en 74,5 % koolzure kalk. De fijnheid op de 0,22 m m zeef
was ongeveer 98 % en oj) de 0,17 m m zeef ongeveer 93 %.
De 10. monsters. ,,hoogovenkiezelkalk" werden hoofdzakelijk genomen
uit een bepaalde partij, waarmede blijkbaar een onregelmatigheid moet
plaats gehad hebben.
H e t monster ,,Hyperfosfaat E e n o ' ' had een gehalte van 26,2 % fosforzuur, oplosbaar in. mineraalzuur.
Een monster „kalizout 4 0 " voldeed met het gevonden gehalte van
40,0 % in-water-oplosbare kali aan de garantie.
E e n monster genomen uit een klein partijtje, dat als „ k a l k " zonder
meer werd aangeboden, had gehalten van 42,6 % calciumoxyde, oplosbaar
in mineraalzuur en 8,0 % kali, oplosbaar in mineraalzuur, welke gehalten
wezen op de reeds meermalen onderzochte vliegasch van een cementfabriek.

86
H e t monster „magnesiakalk" voldeed met de gevonden gehalten van
30,5 % calciumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur en 23,5 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, aan de opgegeven garantie van respectievelijk 30—35 % en 20—24 %. Op het verkeerde van deze garantie
— er was een prijs voor deze magnesiakalk opgegeven van f 1,60 per
100 kg — werd gewezen, immers moeten in zoo'n geval de garanties uitgedrukt worden in één enkel getal.
De 14 monsters ,,koperslakkenmeel" werden hoofdzakelijk genomen om
georiënteerd te blijven omtrent de samenstelling van deze nieuwe stof. Voor
de gevonden gehalten wordt verwezen naar het onder „niet gecodificeerde
meststoffen" over deze stof vermelde.
H e t monster „Nefakakalk" had een gehalte van 82 % fijne koolzure
kalk.
Van een monsters „ p a t e n t k a l i " was het gehalte aan kali oplosbaar in
water, 29,6 %.
H e t monster „samengestelde m e s t " , ingezonden als A . S . F , korrels,
voldeed niet aan de garantie. De gehalten waren 7,05 % nitraatstikstof,
7,00 % ammoniakale stikstof, 17,7 % in-water-oplosbaar fosforzuur en
24,0 % in-water-oplosbare' kali.
Een monster „vliegaseh" had gehalten van 38,0 % koolzure kalk en
2,9 % kali, oplosbaar in mineraalzuur en voldeed, de toelaatbare spelingen
in aanmerking genomen, aan cle gegeven garantie van respectievelijk 40 %
en 3 %.
Voeder middelen
Door den Opsporingsdienst werden in deze verslagperiode 215 monsters
ingezonden, van welke 213 monsters werden onderzocht.
B.8. gerat.

Dit monster bestond uit beschadigde gerst

Beendermeel.
Van de 5 onderzochte monsters werden 3 monsters als
niet frisch en gezond aangemerkt, wegens aanwezigheid van schimmel
en/of levende mijten en/of bacteriën, bevatte 1 monster veel zand en haren
en bestond 1 monster uit gedeeltelijk ontlijmd beendermeel.
Bierman-meel.
H e t onderzochte monster bestond uit gemalen graankaf,
verder kaasafval, weinig gemalen boekweitdoppen, erwtenstroo en lucernemeel.
Bietenzaad afval (gemalen).
De samenstelling van dit monster was:
afvallen van bieten- en spinaziezaad.
Bloedmeel.
Als niet frisch en gezond werd 1 der 2 onderzochte monsters aangemerkt, daar het schimmel bevatte. I n het andere monster werd
een weinig schimmel aangetroffen.
Boekweit.
Van de 3 als „inlandsche boekweit", „Amerikaansche boekw e i t " en „boekweittenvoermeel" ingezonden monsters, bevatte het monster „inlandsche boekweit" enkele levende mijten. De 2 overige monsters
gaven geen aanleiding tot opmerkingen.
Bolkaf. H e t onderzochte monster gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
Booncnmeel.
De 2 onderzochte monsters bestonden uit paardenboonenmeel en werden, wegens aanwezigheid van veel schimmel, van onvoldoende
zuiverheid verklaard.
Boonensiroo.
H e t onder deze benaming ingezonden monster, bestond
uit stroo van een leguminosensoort (Vicia faba).
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Broodmeel.
Ontvangen en onderzocht werden 2 monsters, van welke
1 monster geen aanleiding gaf tot opmerkingen, terwijl het andere als niet
frisch en gezond werd aangemerkt, daar schimmel en levende mijten
werden aangetroffen.
Diermeel.
Van de onderzochte 15 monsters, bestonden 9 monsters uit
vleeschbeendermeel, gaven 3 monsters geen aanleiding tot opmerkingen,
bevatte 1 monster bloedmeel, bestond 1 monster uit bloedmeel en beendermeel en 1 monster uit beendermeel.
Erwtenpiksel.
Dit monster bestond uit erwtenmeel, van hetwelk het
gehalte aan aschbestanddeelen, de in den codex voedermiddelen gestelde
maximumgrens overschreed.
Erwlenvoermeel.
De zuiverheid van dit monster was onvoldoende, daar
het zeer veel levende mijten bevatte.
Fit. Onder deze benaming werd 1 monster ontvangen en onderzocht,
hetwelk bestond uit veel minerale bestanddeelen, onder welke fosforzure
voederkalk en ontlijmd beendermeel, verder uit magere melkpoeder, gemalen fenegriek en zeer fijn gemalen houtskool of een ander soort koolpoeder.
Gemengd dierlijk eiwit. Van de onderzochte 7 monsters bestonden
4 monsters uit vetarm vleeschbeendermeel, 2 monsters uit vischmeel en
vleeschbeendermeel en 1 monster uit vetarm vischmeel en vetarm vleeschbeendermeel.
Gemengde voedermiddelen.
Ontvangen en onderzocht werden 71 monsters. Hiervan gaven 66 monsters geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen en werden 5 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt,
wegens aanwezigheid van schimmel en/of levende mijten.
Gerstemeel, gerstepelmeel en andere gerstproducten.
Van de ontvangen
en onderzochte monsters, bestonden 3 monsters uit gerstevoermeel en het
andere uit gerstemeel.
De zuiverheid van 2 monsters gerstevoermeel en die van het monster
gerstemeel waren onvoldoende, wegens aanwezigheid van schimmel en/of
levende mijten.
H e t derde monster gerstevoermeel gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
Gist. Ontvangen en onderzocht werden 2 monsters. Een monster bestond uit gedroogde onuitgetrokken gist en het andere uit vochtige gist.
Dit laatste monster bevatte schimmel, mijten, insectenlarven en excrementen, waarom de zuiverheid onvoldoende werd verklaard.
Grasmeet. Van dit product werden 22 monsters ten onderzoek ingezonden en onderzocht.
12 monsters gaven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;
7 monsters bevatten zand; in 2 monsters werden onkruiden aangetroffen,
terwijl 1 monster zand en wat onkruidzaden bevatte.
Grondnotenkoek
en -meel. Wegens aanwezigheid van schimmel, werden 4 monsters als niet frisch en gezond aangemerkt.
Havermeel en andere haverproducten.
Hiervan werden 3 monsters
ontvangen en onderzocht, van welke de zuiverheid onvoldoende werd verklaard, wegens aanwezigheid van levende mijten.
Van deze 3 monsters bestonden 2 monsters uit voerhavermout en
1 monster uit havermeel.
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Kanariezaadscreenings.
I n dit monster werden levende mijten en
schimmel aangetroffen, waarom de zuiverheid als onvoldoende werd aangemerkt. H e t monster bestond uit gemalen onkruidzaden, verder gebroken
lijnzaad, rijstvoedermeel, gemalen kanariezaad, tarwemeel en lijnzaadkaf.
Katoenzaadkoek,
-meel en -schilfers.
H e t gehalte aan vocht van de
3 onderzochte monsters overschreed de in den codex vastgestelde grens.
Keukenafval.
Dit monster bestond uit groente-afval en aardappelschillen.
Konijnenvoer.
De samenstelling van dit monster was: gemalen, gedroogde aardappelschillen, gemalen, gedroogde kastanjes, gemalen stroo
van een leguminosensoort, gemalen bolkaf en weinig gemalen, gedroogd
bietenloof.
Levermeel.
H e t eene onderzochte monster bevatte schimmel en bacteriën en werd daarom als niet frisch en gezond aangemerkt.
Lijnkoek, -meel en lijnzaadschilfers.
E e n als lijnmeel ingezonden monster bleek uit vischmeel te bestaan; van de beide andere monsters had
1 monster een gehalte aan vocht, hetwelk boven de in den codex voedermiddelen gestelde grens was gelegen en gaf het andere geen aanleiding tot
het maken van opmerkingen.
Lucernemeel,
klavermeel e.cl. Van de 4 onderzochte monsters, bestonden 3 monsters uit lucernemeel. Hiervan gaf 1 monster geen aanleiding tot opmerkingen; bevatte 1 monster zand en werd in 1 monster
erwtendoppen en zand aangetroffen. H e t vierde monster bestond uit
klavermeel.
Maïsglutenvoer en maïsglutenmeel.
Van dit product werden 5 monsters
ten onderzoek ingezonden en onderzocht. Twee dezer monsters gaven geen
aanleiding tot opmerkingen, van 2 monsters was de zuiverheid, wegens aanwezigheid van schimmel, onvoldoende en het andere monster bestond uit
maïsglutenmeel m e t glucose.
Mineralen.
H e t onderzochte monster gaf geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen.
Rijstvoedermeel.
Van de 9 onderzochte monsters, bestonden: 7 monsters uit rijstvoedermeel, van welke 5 monsters van onvoldoende zuiverheid werden verklaard, daar zij schimmel bevatten ; 1 monster uit rijstegrant van onvoldoende zuiverheid, wegens aanwezigheid van levende mijten
en 1 monster uit rijstvoedermeel en rijstegrant.
Roggemeel en andere roggeproducten.
Als „roggegries" werden 2 monsters ingezonden, welke als niet frisch en gezond werden aangemerkt, daar
zij schimmel en levende mijten bevatten.
Een dezer monsters bestond uit roggevoermeel, n.1. roggegrint, roggegries, roggekiemen en roggebliezen; het andere monster bestond uit roggegries en roggegrint.
Selectose.
H e t onder dezen naam ingezonden monster bestond uit
maïsglutenmeel met glucose. H e t monster bevatte schimmel en levende
mijten, waarom de zuiverheid onvoldoende werd verklaard.
Sojakoek en -meel. Ontvangen en onderzocht werden 7 monsters, van
welke 5 monsters als niet frisch en gezond werden aangemerkt, daar zij
schimmel en/of levende mijten bevatten; de overige monsters gaven geen
aanleiding tot opmerkingen.
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Tarwe. H e t ingezonden en onderzochte monster bevatte bohirnmeJ en
werd als niet frisch en gezond aangemerkt. H e t monster bestond uit
gedenatureerde tarwe.
Visckmeel.
Van dit product werden 16 monsters ontvangen on onderzocht. 7 monsters bevatten schimmel en/of levende mijten en waren van
onvoldoende zuiverheid; 6 monsters gaven geen aanleiding tot opmerkingen;
1 monster bestond uit viscblevermeel'en bloedmeel; 1 monster bevatte
zeesterrenmeel en wat zand en 1 monster bestond uit een mengsel van
vischmeel, bloedmeel, levermeel, verder rijstvoedermeel, gemalen fenegriek
en gedroogde gist en tamelijk veel minerale bestanddeelen.
Vleeschbeenâermeel.
Van de 6 onderzochte monsters, gaven 3 monsters geen aanleiding tot opmerkingen, bestonden 2 monsters uit beendermeel en 1 monster uit vetarm beendermeel.
Zeesterren., H e t onderzochte monster bevatte naast gemalen zeesterren
vermoedelijk nog een dierlijk extract.
Personeel
I n den loop van deze verslagperiode werden op arbeidscontract te werk
gesteld drie personen met een wetenschappelijke; opleiding, alsmede twee
leerling-analisten.
H e t Proefstation had het verlies te betreuren van den heer J . Hofman,
analist Ie klasse, in functie bij den dienst der jRijkslandbouwproefstations
sedert 26 Augustus 1905, die op 28 Juli 1941 overleed, na een langdurige
ongesteldheid.
H e t totaal aantal personen, in dienst van dit Proefstation, bedroeg
op 1 J a n u a r i 1942, met inbegrip van de vier controleurs van den Opsporingsdienst, 68.
Besluit
Al of niet in verband met ingezonden monsters werden vele adviezen
gegeven.
Bezoeken van leerlingen van scholen en cursussen kwamen, vermoedelijk in verband m e t de vele verkeersmoeilijkheden, slechts zeer weinig voor.
Deze moeilijkheden waren ook oorzaak dat de Directeur zijn reizen zeer
moest beperken en uitnoodigingen tot het bijwonen van vergaderingen vaak
niet kon aannemen.

