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BESTUURSAANGELEGENHEDEN

Deheer Ir.D.C.Heyboer,Warnsveld,lidvanhetbestuurvande
AfdelingProduktie,volgdedeheerE.deVries,Drachten,aftredendwegenshetbereikenvandezeventigjarigeleeftijdop
indiensfunctievansecretarisvanditbestuur,enderhalve
ookalslidvanhetalgemeenbestuur.
DeheerH.Th.Keuper,Haaksbergen,werdvoorgedragenalslid
vanhetbestuurvandeAfdelingProduktie,nadatdeheer
M.Hoekstra,Oosterwolde,dieaanvankelijk indevacature-De
Vrieswasbenoemd,omgezondheidsredenenmoestbedanken.
VaneencommissievandeNationaleRaadvoorLandbouwkundig
OnderzoekT.N.O.werdhetadviesontvangen,ophetInstituut
spoedigeenorganisatie-onderzoek intestellen,medemethet
oogopeenkomendedirectiewisseling.Ditheeftgeleid tothet
instellendoordebesturenvaneenkleinecommissie,dietot
taakheeftdeorganisatievormvanhetInstituutaandehandvan
detotdusverreopgedaneervaringenendeverdere opmerkingen
vaneerstgenoemde commissie inbeschouwing tenemen.
BinnendeAfdelingVerwerkingwerd inmiddelsreedsbeslotentot
eeninternereorganisatie,watdeopstelling endetakender
daarwerkzameonderzoekersbetreft.Ookhierbijwerd rekening
gehoudenmeteenaantalopmerkingenuitgemeldrapport.

PERSONEELENMATERIEEL

Opheteindvan 1966warenbijdeAfdelingProduktie 55personeninvasteoftijdelijkedienst.Dezebehoorden totdevolgendecategorieën.

Directeur

1

Wetenschappelijke ambtenaren

11

Hoofdassistenten,assistentenenhulpassistenten

12

Laboratoriumpersoneel

6

Bedrijfsleider

1

Pluimveeverzorgers enonderhoudspersoneel

23

Administratief personeel

1
totaal55personen

Deonderzoektakenvandewetenschappelijke ambtenarenbetroffen
devolgendeonderdelen.

Huisvesting enverzorging

Ir.J.F.Helder,tevensbelast
metalgemeenonderzoekenalgemenepluimveetechnischevoorlichting;
Ir.J.Benus,klimaatsonderzoek.

Gedragsstudie

Drs.G.C.Jansen

Pluimveevoeding

Ir,W.J.Nijvelden
Ir.W.M.M.A.Janssen

Fysiologie

Ir.P.C.M.Simons

Fokkerijenerfelijkheid

Ir.A.R.Kuiten
Ir.W.F.vanTijen

Broederijonderzoek

Dr.R.S.Kaltofen

Chemisch enfysischonderzoek

Drs.K.Terpstra

Diergeneeskundig onderzoek

U.Haye,dierenarts

Indeloopvan 1966werdvanRijkswege eenpersoneelsstop uitgevaardigd.Hierdoorwashetnietmogelijkop30junibestaandevacatures inderestvanhetjaarnog tevervullen.Bijde
AfdelingProduktiebetrof dit:eenbiochemicus,eenfysioloog,
eengeneticuseneenassistent.Dezeplaatsenwarendusop31decembernogonbezet,ofschoonzichweleenenkelegeschiktecandidaatheeft aangemeld.Langdurigevacatures tradenoverigens
indevoordeAfdelingvastgestelde personeelsformatienietop.

Vooreentweetal langdurig zieken indecategorie:"Pluimveeverzorgers enonderhoudspersoneel"werden tweevervangersin
dienstgenomen.
Mevr.Ir.M.J.Bakker-Frijling,die in1965inlosverbandvoor
eenhalvedagtaak indienstwasalswetenschappelijkmedewerksterbijeenonderzoeknaardeoorzakenvansmaakafwijkingen
bijeierenenpluimvee (voorgezamenlijkerekeningmetdeAfdelingVerwerking)namper 15januari 1966ontslag.Vanhet
aanstellenvaneenopvolgerwerdafgezien.
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Afb.2 Zuiveringsinstallatie
Verbeteringen inde materiële

voor afvalwater.
toerusting

die inhetafgelopen

jaarvrijwelgereed kwamen,waren:derioleringmetbijbehorendezuiveringsinstallatie,devernieuwing vandeeigenwatervoorziening enhetwaterleidingnet,hetnieuwetransformatorhuisalsmededeverzwaringvandeaanvoerkabelsvoorelektriciteit.Ookhet inhetvorigeverslag genoemdehokvoorcirca
10.000slachtkuikens,tenbehoevevanhetgedrags-enverzorgingsonderzoek bijgrotekoppels,werd afgewerkt eningebruik

genomen.Deverderebouwkundigevoorzieningen stagneerdenten
gevolgevande sterketemporisering bijdeuitvoeringvanwerkendoordeRijksgebouwendienst.Ookwerktehet langdurigverloopvandeonderhandelingenoverdeaankoopvaneenterrein,
waarophokkenvoordierenvanhet fokkerijonderzoek zullenwordengebouwd,zovertragend daternoggeenbeginmethetwerk
konwordengemaakt.Welwerd indeloopvanhetjaar inbeginselovereenstemmingbereikt.

ONDERZOEK

HUISVESTINGENVERZORGINGVANPLUIMVEE

De belichting

van kippen tijdens

opfok en leg.

Overderesultatenvande inhet seizoen 1964/1965metdieren
vaneenlegtype (W.L.xR.I.R.)genomenproef,waarvandegegevensverderwerdenbestudeerd, iseenpublikatie invoorbereiding.Daareenzogenaamde "kortedag"-behandelingvande
opgroeiendehennenvooralbijzonderebetekeniskanhebbenvoor
hethoudenvan slachtkuikenouderdieren,werdendeproevenvoortgezetmetkippenvanhetzware type (WhitePlymouthRocks).
Hierbij ontstond eenbelangrijkevertragingdoordat eenproef
met eeninfebruari 1965geborenkoppel inhetbeginvande
legperiodewegens technischemoeilijkhedenmoestwordenafgebrokenengeenbruikbare gegevensheeftopgeleverd.Overde
daarnavolgendeproevenkanhetvolgendewordenmedegedeeld.
Viergroepenvan injanuari 1966geborenhennenhaddenvanaf
deleeftijdvan6,9of 12wekeneenpergroepverschillende
belichting totenmetde22stelevensweek.Driegroepenkregen
uitsluitend kunstlicht,devierdealleennatuurlijkdaglicht
viavensterglas.Tweekunstlichtgroepenhadden,van6,resp.
12wekenaf,eenvan 12tot7uurgeleidelijk afnemendedaglengte,dederdevanaf 9wekeneenconstantedagvan8uur;
bijdegroepmetnatuurlijk licht steegdedaglengtevan6tot
22wekenvan 12tot 17uur.Indekunstlichtgroepenontstond
alduseenlaterelegrijpheid vandriewekeneneenhogeraan-

vangs-eigewicht.Toeneenlegpercentagevan25wasbereikt,
washetverschil ingemiddeld eigewicht 6à8gram.
Eenandereproefbegon injunimetviergroepenvan inmei 1966.
geborendieren,eveneensWhitePlymouthRocks.Dezehennenhaddenvanaf deleeftijd van6wekeneenzelfde dagelijksebelichtingsduur,nl. eenafnemendedaglengtevan 17-»•11uren,maar
eenpergroepverschillendebelichtingssterkte.Driegroepen
kregenkunstlichtvanverschillende sterkte,devierdealleen
natuurlijkdaglichtviavensterglas.
Op22weken leeftijdwerddebelichtingssterktevoordekunstlichtgroepen gelijkgemaakt,evenalsde sterktevanaanvullendekunstverlichting bijdedaglichtgroep,welkelaatstenoodzakelijkwerd omindelegperiode eenvoldoendedaglengtete
bereiken.Dedagelijksebelichtingsduurbleefvoordevier
groepenonderling gelijk,maarwerdnueentoenemende,nl.van
11 ->• 14uren.Erontstond indeviergroepengeenverschil in
legrijpheid,nocheenverschil inaanvangs-eigewicht.

Afb.3
Sahakelinstallatie voor de beliahtingsproeven.

Eenin 1967tebeginnennieuweproefmet slachtkuikenouderdie-

renzalgaanoverdereactiesvan leggendehennendiebijuitsluitendkunstlicht zijnopgefokt ("opfokbedrijf")entijdens
delegperiode innatuurlijkdaglicht,voor zovernodigaangevuldmetkunstlicht,zullenverblijven,dit invergelijking
methennendiehungehele levenbijkunstlicht en/ofmethennendiehungehele levenbijnatuurlijkdaglicht (eventueel
aangevuldmetkunstlicht)zullenwordengehouden.

De voor legkippen vereiste

beschutting.

Deproef overdeinvloedvaneengeringerebeschuttingvanlegkippentegenhetbuitenklimaat,die inhetvorigeverslagwerd
genoemd,duurde totmaart 1966.Dehennen (W.L.xR.I.R.,geb.
mei 1964)warenondergebracht inhokkendieeenverschillende
matevanbeschuttingbieden,t.w. eenzogenaamd "openhok"
(viergazenwanden),eentweetal "openfronthokken"eneennormaal"geslotenhok".Aanheteindevandeproefwarendeintussenoverjarigedieren22maanden oud.Dekippen inhet"open
hok"hebbeninhaar tweedewinterveelongunstiger opperioden
metvorstgereageerd danindeeerstewinter,hoeweldetweede
dezachtstewassinds 1960.Inde "openfronthokken"enhet
normale "geslotenhok"wasdereactieveelgeringer.
Inaprilbegoneenvolgendeproefmet840hennenuitdezelfde
kruising,die indecember 1965geborenwaren;dezeproefwas
vangelijkeopzet.Dedierenzijnechter inhaareerstewinter
vijfmaandenouderdandievandevorigeproef toenwaren,zodatnuhet effectvanditleeftijdsverschil opdeproduktiein
deeerstewinterkonwordennagegaan.
Bijdetotdusverregenomenproevendedenderesultaten inde
"openfronthokken"overhetgeheelgenomennietondervoordie
inhetnormale "geslotenhok".Dit isinovereenstemmingmet
praktijkervaringen elders,dieerreedstoehebbengeleiddat
eenaantalpluimveehoudersnieuwehokkenvoor legdierenmet
eenopenfronthebbengebouwd,zijhetdanmeteenwatgrotere
dieptedandievande"openfronthokken"waarindeproevenop
hetInstituutwordengenomen.
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Afb.4 Oud model kippenhok, ingericht als "openfront hok".
Nieuwe hokken met een open front geeft men meestal een grotere
diepte.
De invloed

van het klimaat in slaohtkuikenhokken

op de opfok-

resultaten.
Indeloopvan1965werd overgegaanopeenanderekruisingvan
ongeveerhetzelfde type (deeerstewastoenniet langerverkrijgbaar).Tevenswerdvoortaaneenbezettingsdichtheidvan
2
15/in toegepastenwerddeduurvandeopfokbeperkttot 6{
week.
Deverwarming inhokI,afd.1werd:alléénruimteverwarming
met ingeblazenwarme lucht;indeoverigeafdelingenvandit
hokeninhokII:opnieuwplaatselijke gasverwarming (tothoge
ruimte-temperaturen),nahetinvoerenvanaardgasomstreeks20
september 1965metthermostatischeregeling.Ventilatieenisolatieblevendezelfde (zieTabel 1).
Bijdezetweedeproevenseriewerdennogalwatmoeilijkheden
ondervonden.Enerzijdsbetroffenzijhetdierenmateriaal,nl.
hetgeregeld verkrijgenvangeschikteproefdieren (eendagskuikens)vanuniformeherkomstengoedekwaliteit,waarbijkwam

dat sommigebroedsels oplatere leeftijd enigermatedoor C.R.D.
werdenaangetast.Anderzijdswaren zijvan technische aard,medevoortvloeiendeuitdeoverschakeling opaardgasterwijlde
wisselvallighedenvanhetweer ookeenrolspeelden.
Erwerden indeze serietotnutoe intotaal 6broedselsopgefoktvanmateriaaluitongeveerdezelfdekruisingmetdevolgendevoorlopigberekenderesultaten totdeleeftijdvan 6k week.

Tabel 7 Isolatie

en ventilatie

van

slaahtkuikenhokken

ventilatie isolatie gem.levend voederrendement
gew.ing. (kgvoer/kg groei)
hokI,afd.1

overdruk

zwaar

1165

2,07

hokI,afd.2

onderdruk

zwaar

1175

2,07

hokI,afd.3

natuurlijk

zwaar

1159

2,07

hokII
hokI,afd.4

natuurlijk

licht

natuurlijk zijw.licht

1151
1167

2,13
2,10

dwarsw.zwaar
hokI,afd.3

De reactie

natuurlijk

van kippekuikens

zwaar

op enige

1159

2,07

luchtverontreinigingen.

Ineenafdelingvaneenslachtkuikenhokwerden tijdenseenopfokperiodeelkeweek luchtmonsters onderzocht opeventueleschadelijkegassen.Bovendienwerd opverschillende plaatsen inhet
hoktelkensdeindeafgelopenweekneergeslagenhoeveelheid
stofbepaald.Dit stofwerd laterchemisch enmicroscopischop
samenstellingonderzocht.
Deopfokruimtehad eenbodemoppervlaktevan 14x9m ;depla2
fondhoogtewas 2\ m.Erwerden 15dierenperm gehouden,in

2

totaaldusca. 1900.Hetbodemstrooiselbestond uithoutschaafsel.Deventilatiegeschieddedoorafzuigingboven aanhetplafond,deverwarmingmet eenaantalgasstralers.Degassenwaaropwerd onderzocht,waren:NH„,CO,C0„enH.S.Degasmetingen
werdenop6plaatsen inhethokverrricht endaarnagemiddeld.
Deopdezeplaatsen gelijktijdig gevondenwaarden lagenmeest
dichtbijelkaar,behalvevoorCOwaarbijeen slechtebrander
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inde4eweekeenuitschieter gaf.Dehoeveelhedenverzameld
stofverschilden duidelijknaardeplaatsvanverzameling.
H„Swerdnimmer aangetoond enNILpasnade5eweek.CO toondeeenminimum inde3eweek.Ditgaskwam indeluchtdoorde
gasbranders endoordeademhalingvandekuikens.Degasverwarmingwasdeeersteweekhet sterkst enwerd daarnaverminderd.
Daarentegenneemthetademhalingsvolumevandedieren tijdens
degroei steeds toe.Volgens eenopgavevanProf.Dr.C.Romijn
is0,5volume-%C0„ indeluchtnog toelaatbaar.Hetmaximum,
op6weken leeftijd,washier0,21%.
Dehoeveelhedenneergeslagen stof,berekend perdier,namen
tijdensdeproef steedstoe.Tegelijkhiermee steeghetpercentageruweiwit inhet stof.Tenslottebestond hetvoor 2/3deel
uiteiwit.Microscopischbleekdatditeiwit afkomstigwasvan
dons,resp.veerdeeltjes.De totalehoeveelheid eiwit,dieop
dezewijze in6wekenwerdverzameld,was6,6 gramperdier.
Inhetvervolgvanditonderzoek zalo.a.eenpogingwordengedaanomookdehoeveelheid enaardvanhetzwevende stof,dat
nietneerslaat,tebepalen.Hiervoor zalhetnodig zijnenkele
3
honderdenm luchtperdag tefiltreren.
Hetonderzoekmetkleineaantallenkuikens,dieaanproefbehandelingenmetgedoseerde luchtverontreinigingenwordenonderworpen,konnog slechts inbeperktematewordenvoortgezet
doordat eenvoorgenomenverdubbelingvandeproefopstelling
bijgebrekaanruimtenogniettotstandkwam.Hetbleefbeperkt tot tweeproevenmetkoolmonoxide (resp.0,2%en0,05%),
terwijlverderdemethodiekvandeCO-bepaling inluchten
bloednaderwerdbestudeerd.Hetvaststellenvandehoeveelheid
aanhethaemoglobinegebondenCOinkippebloed bleek typische
diersoort-eigenemoeilijkheden opteleveren.Eenoverditonderwerp teschrijvenpublikatiewordtvertraagd doorlangdurigeziektevandelaboratoriumassistente,mej.A.M.A.deJong,
dieeenbelangrijk aandeelhad indeuitvoeringvandezestudie.
Bijdedierproevenkwamnaarvorendat0,2volumeprocentenCO
indeademhalingslucht leidde totversuffing enernstigever-
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giftiging.Debenedengrensvandeacuut-dodelijkedosiswordt
daarmeedichtbenaderd.Tochkunnenvelekuikenswelzesuur
inzulkeenatmosfeerverblijvenendaarnadoor toevoervan
nietverontreinigde luchtweerherstellen.
Zowelbij0,2 alsbij0,05 volumeprocent COwerdbijhetbegin
vandebehandeling hetverschijnselvantenenpikkenenbij
eerstgenoemd gehalteookvanpikkennaardevleugelswaargenomen.

Het vermorsen van

kïppevoer.

Hetonderzoekbijlegkippennaardeomvangvandevoedervermorsingmetverschillende typenvoedergoten envoederpannen enbij
hogeenlageopstellingvandegotenwerd in1966voortgezet
metanderegroepenkippen.Bijalletypenvoedergotenwerd toen
belangrijkmindervermorstdan in 1965,terwijlookhetverschil
invoedervermorsing tengunstevaneenlageplaatsingvandegotenzeerveelkleinerwas.Evenals in 1965werdenduidelijke
aanwijzingenverkregendatbijgotendiebreed aandebovenkant
zijnhetminstemorsverlies optreedt. (Mededeling nr.135, 1966).

^ Afb.S
BuisvoederW machine met voedervannen.

Bijhetonderzoekmetvoederpannenvande zgn.buisvoedermachineswerden inhetbeginveelmoeilijkheden ondervondenom
indeproefopstelling eengoede enpermanentevullingvandeze
pannen teverkrijgen.Deopstellingmoet zodanig zijndathet
meelregelmatig uit zichzelf naarderuimtevloeitvanwaaruit
dekippenhetkunnenopnemen.
Bij tweetypenvoederpannenuitdehandelwerd dematevanvoedervermorsing bijplaatsing oprughoogtevandekipgedurende
achtwekennagegaan.Hetbleekdatmetdeenevoederpanduidelijkmeervoederwerdvermorstdanmetdeandere (resp.2,7%en
1,6%).Bijditonderzoekwarendepercentagesvermorstvoeder
gemiddeld ietshogerdanbijdegoedevoedergoten.
In 1967zalhetonderzoekmetvoederpannenwordenvoortgezet
waarbijde invloedvandehoogte,waaropdepanwordtgehangen,
zalwordennagegaan.Eveneens zalwordengeprobeerdmorsverliezentebepalenbijvoedergotenenvoederpannen,diebijslachtkuikenswordengebruikt.Verder zaleenbeginwordengemaakt
met eenstudievandevoedervermorsingdoorkippen inlegbatterijenmet eenmeervoudigebezetting perkooi.Ookheteffect
vanhetkappenvande snavelsendewijzewaarop ditwordtuitgevoerd,komtvooronderzoek inaanmerking,zodraergelegenheidvooris.

De gedragingen van het pluimvee in verband met de
de voedering en de

hokinrichting,

verzorging.

Degeregeldevoortgangvanditonderzoekondervond vertraging
doordatde in 1965hiermedebegonnenmedewerkster zichgenoodzaaktzag inhetbeginvanhetverslagjaar ontslag tenemen.
Haaropvolger,Drs.G.C.Jansen,die inaugustus indienst trad,
moest zicheerst indematerie inwerkendoor eenalgemene
oriëntatie.Het ligt inzijnbedoeling in1967o.a.aandacht
teschenkenaanhetverzamelenvangegevensdie inverbandkunnenstaanmethetkannibalisme enhetafjagen,aanhetbepalen
vanfactorendievoorkippenvanbetekenis zijnomeenbepaald
legnestalofniet tebezoeken enaanhetbeschrijvenvanhet
eetgedragvoor zoverditaanleiding kangeventot,ofoorzaak
isvanhetvermorsenvanvoer.
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PLUIMVEEVOEDING

De optimale dosering kopersulfaat
kens en van

in het voeder van

slachtkui-

slaahteenden.

Bijdeproefnemingen overdeopnamevanextrakopersulfaat in
hetvoervoor slaahtkuikens

werdendeeerderverkregenvoorlo-

pigeresultatenbevestigd enaangevuld.Voor toepassing inde
praktijk terverkrijgingvangroeibevordering ligtdeoptimale
dosisvoor slachtkuikenstussen0,1 en0,15%.
Bij Peking'eenden

gafde toevoegingvan0,15%duidelijkmeer

effectdandeeerderbeproefde toevoegingvan0,1%kopersulfaat.Indrievandevier genomenproevenhadde0,15%kopersulfaat eengunstige invloed opdevoederkostenperkglevend
gewicht.Zowelvaneendenmet0,15%kopersulfaatalsvancontrole-eenden (geenextrakoper)werdenvaneenaantaldieren
de leversgeanalyseerd opkopergehalte.Degehaltenwarenbij
deeendenmet 0,15%niethogerdandiewelke zijngevondenbij
slachtvarkens,dieeenvoederhebbenontvangenmetdedaarvoor
toegestane toevoegingvan0,1%kopersulfaat.Opgrondvande
beschikbare gegevenskanvoorPekingeenden eentoevoegingvan
0,15%kopersulfaatwordengebruikt.Het effect opdevetheid
vandebout endekwantiteit enkwaliteitvandeverenzalnog
naderwordenonderzocht.
Eenhogeredosering dan0,15% isvoor beide

diersoorten

afte

raden.Verdermoet inaanmerkingwordengenomendatdeproeven
ophetInstituut zijngedaanbijhethoudenvandedierenop
strooisel,resp.inbuitenrennenopdegrond.De literatuur
vermeldt eenaantalproefnemingenmetkippekuikens inbatterijenmet gazenbodems,waarbijdegroeibevordering achterwege
bleef.

Beproeving van slaohtkuikenvoeders

met weinig

graan.

Devoortzettingvandeproevenovermogelijkheden totverlagingvanhetpercentagevoedergraan inslachtkuikenvoeder leverdeditjaarhetvolgendeop.
Ineencontrole-voeder konden 15gewichtsdelenmaisvervangen
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wordendoor 5gewichtsdelendierlijkvet+5gewichtsdelen
tnaisglutenvoermeel,zonderdatmethetaldusontstanevoeder
eengeringere groeivandekuikensontstond,terwijluiteraard
devoederconversieverbeterde.Eenvervangingvan20%mais
door 1i%sojaolie+7^%maisglutenvoermeel + 11% suikerdeed
dekuikensminder snel ingewicht toenemen,maarbrachtgeen
wijziging indevoederconversie.Ookwanneereenmengselvan
tarwegrintzemelenmetvetofolie indeplaatsgesteldwerd
vaneenmengselvangranenwasereenneiging totachteruitgangvandegroei.Daarentegenwaseenvervangingvan20%mais
door lj% sojaolie+ 185%maisvoermeel zekernietnadeligvoor
dekuikengroei enkonzelfs40%mais indezelfdeverhouding
vervangenworden.Met eentoenemend percentagemaisvoermeel
verslechterde echterdevoederconversieenigszins.

Het effect

van verschillende

tot korrels geperst meel) op

vormen van het voer (al dan niet
slachtkuikens.

Inaansluiting opvroeger onderzoek (Meded.nr.133,1966)werd
verder ingegaanopheteffectvanhetpersenvanhetvoerop
slachtkuikens.Debeweringdatkorrelvoer hetwaterverbruik
verhoogt tenopzichtevanmeelvoer,konnietwordenbevestigd.
Daarentegenwerdwelbevestigd,datalshetvoer indevorm
vankorrelwordtgegevendekuikensminder tijd aandevoerbak
doorbrengendanwanneerhetalsmeelwordtverstrekt.
Samenvattend kanverderwordengezegd datdevoedersamenstelling,hetaldanniet totkorrelspersenvanhetmeel,dekorrelgrootteendebreuksterktevandekorrelsnietalleenvan
invloed zijnophetverloopvanhetvoederverbruik endegroei,
maar tendeleookophetgewichtvande spiermaag enopdeaanzetvanbuikvet.Het effect is inverschillendeopzichtenmede
afhankelijkvandevormwaarinhetvoeder tevoren wordtverstrekt.Zokwamo.a.naarvoren,datdeachterstand ingewicht
dieontstaatbijmeelvoedering invergelijking totvoedering
metkunstkorrel,vrijwel geheelverdwijntwanneer gedurendede
tweedehelftvandemestperiode hetvoedernietmeeruitmeel
maaruitkunstkorrelsbestaat.Dekorrelswerden steedsver-
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Afb.6

Korrel-pers

kregenzondergebruikvan stoomenbindmiddel.

Voeders voor slachteenden3

als aanbevolen in de Verenigde

Staten.
Erwerdentweeproevengedaanoverdegebruikswaardevantwee
voedermengsels die indeVerenigde Statenvoor slachteenden
wordenaanbevolen.Beoordeeld naardevoorlopigecijferskan
wordenopgemerktdatdedierenopdeAmerikaansevoederseen
hoger eindgewichtbereikten,maardevoederkostenperkglevend gewichtwarenookhoger.Verdereproevenmetdezevoeders
zullennietwordengenomen.
Welgevenderesultatenaanleidingnategaanhoeopnietal
telange termijnmeer inzichtkanwordenverkregen indevoederbehoeftenvan slachteenden (aminozuren,vitaminen,mineralen). Indeliteratuur zijnweinig ofgeengegevenshierover
tevindenzodat eigenonderzoekdeenigemogelijkheid biedt
verdere informatie teverkrijgen.
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Voederrantsoenen

en voedermethoden voor leggende

Deproevenmet slaohtkuikenouderdieren

hennen.

werden in 1966voortge-

zet,o.a.wathetaldannietverstrekkenvanhardvoer enhet
gebruikvanvoermet lageenergiewaarde betreft.Doormet twee
leeftijdsgroepen (geb.inaprilenjuli '65)tewerkenwerd
tevens geprobeerd eenuitvoorgaandeproevengetrokkenconclusietebevestigen,nl.dathetgewichtvanheteiheteindgewichtvanhetdaaruit gebroede slachtkuikennietbeïnvloedt als
eerstgenoemd gewichtnormaal isvoordeleeftijdvandemoeder.
Deproduktievanbeidebroedsels gafechter eenonregelmatig
beeld enhetjongstebleef totgelijkeleeftijdduidelijkachterbijhetoudste.Hierdoorwashetnietmogelijk eenvoorlopige indrukvandeproefresultatenteverkrijgen enzalookna
verdereuitwerkingdergegevenshet trekkenvanalgemeneconclusiesvermoedelijkweinig ofnietkunnenplaatsvinden.Er
warengroteonderlingeverschillentussenovereenkomstigeen
gelijkbehandelde ondergroepen (duplo's)waarindeproefgroepenwarenverdeeld.
Opbeperkte schaalwerd begonnenmeteenvoederproef overde
reactievan lichte

leghennen opeengeconcentreerd voer inhet

eerstedeelvande legperiode.Dehennen (ca.100stuks)zijn
inêénhens-batterijengehuisvest enhadden opdeleeftijdvan
18wekeneengemiddeld gewichtvanca. 1400gram,datvermoedelijk totca.2kg zalzijngestegenalsdehennen500dagen
oud zijn.Lichaamsgewicht envoederverbruikvertonennogal
grotespreiding.Dehelftkrijgtvoermet ca3200kcal,omzetbareenergieperkg (proefgroep),deanderehelftmetca
2650kcal, (controle-groep).Schelpengritwordt ernaastverstrekt.Methetgeconcentreerdevoerwerd begonnenopdeleeftijdvanruimvijfmaanden.Vóórdietijdkregenbeidegroepen
gedurende enigetijdhetlegmeelvande lagereconcentratie.
Vanderesultatenvielnogweinig tezeggen.Ophet tijdstip
waarophetgeconcentreerdevoergedurende 16wekenwasgegeven,
haddendehennenvandecontrole-groep gemiddeld 85eierenper
aanwezigehengelegd endievandeproefgroep84.
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De biologische

waardebepaling

van

handelspreparaten.

Hetonderzoeknaardeantirachitischewerkingbijpluimveevan
handelspreparatenwerd,evenals inhetvoorafgaande jaar,in
1966gestoord dooreenstagnatie indeafleveringvanhetvitamine-D-standaard-preparaat vandeWorld'sHealthOrganisation
(W.H.O.)jdatuitEngelandmoetwordenbetrokkenviahetRijksinstituutvoordeVolksgezondheid.Doordeze stagnatiekonin
1966niethetgebruikelijke aantalvan 16monstershandelspreparaatwordenonderzocht,maarwerdenhet erslechts 12.Al
dezemonstersvoldedenaandedoordefabrikant gegevengarantievoorvitamine-D_-werking.Depreparatenwerden ingezonden
doordeCL.0.-ControleendeA.CV.-Controle.Regel isdat
perjaardoor iedereorganisatie 8monsters handelspreparaat
vooronderzoekwordenaangeboden.Tevenswerdentweeproeven
gedaandieverband houdenmethetplanomdeW.L.x R.I.R.haankuikens,dietotdusverrebijditonderzoek alsproefdierenwordengebruikt,tevervangendoorhaankuikensuitdekruisingCorn,xW.Pl.Rk.Verwachtmagwordendatdezeverandering,
naenigeverdereproeven,inde loopvan 1967doorgang zalkunnenvinden.
Verder ligthet indebedoeling,eendaarvoor geschiktpreparaat speciaal teijken,zodatdit zonodig alseen secundaire
standaard kanwordengebruiktvoor tijdelijkevervangingvan
hetW.H.0.-preparaat.

De omzetbare energie van voedermiddelen

voor

pluimvee.

MethetoogophetpublicerendoorhetInstituutvaneen (voorlopige)lijstvanomzetbare energiewaardenvande inonsland
voorpluimveegebruiktevoedermiddelen,werd eenuitgebreide
literatuurstudieverricht.Een samenvattend overzichtvande
aldusverzameldegegevenswas tegenhet eindvanhetjaarongeveerklaar.
Deontwikkelingvandemethodiek endeoutillagevoorhetuitvoerenvan seriebepalingenvanomzetbareenergiewerdvoortgezet.O.a.werdnader ingegaanopeenaantalbijzonderhedenvan
de indicator-methodemetpolyethyleenglycol (P.E.G.).Naeen

;

*"*'ï*i Aft>' 7 ~Proe f opstelling
'tfl>
voor het bepalen van
de omzetbare energie
in het voer.

controlevandenauwkeurigheid derchemischebepalingvandeze
indicator,dieopeenaantalpunten totveranderingenleidde,
werd nagegaanhoeveelvandeP.E.G.diemethetvoederwerd
verstrekt,indemestwerd teruggevonden.Bij 12dierenwas
ditgemiddeld 97%,hetgeenovereenkwammethetgemiddeldeuit
andereproevenwaarbijP.E.G.wasgebruikt.P.E.G.met eengemiddeldmoleculair gewichtvan6000werdnietvolledigerteruggevondendanhet totdusverre gebruikteP.E.G.-4000.Laatstgenoemde indicatorwordtnubijalleomzetbare-energie-proeven
aanhetvoer toegevoegd,nietalleenomdewaardevandeindicatormethodebeter telerenkennen,maar tevensalscontrole
opdebepalingvolgens demethodevanvolledigemestverzameling.Methodiek enoutillage zijnnuvrijwelklaarvoor seriebepalingen.Welzullenero.a.nogenkeleproefnemingenworden
gedaanoverdesoortproefdierendiehetmeest inaanmerking
komt.Behoudensonvoorziene omstandigheden zullen in 1967ca.
tienbepalingenvandeomzetbare energie indiversevoedermiddelenkunnenwordengedaan.
De inhetverslagjaarnog inbeperktemateverrichtebepalin-
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genbetroffen o.a. tapiooawortelenmeel

(gemalentapiocachips).

Hetonderzoekvanditproduktgafeenuitkomst (ca.3000kcal/
kg)die ietslagerwasdaneerder opgrondvanliteratuurgegevensbijderantsoenberekening werd aangehouden.Hetverschil
isechter tekleinomzondermeer alsverklaring tekunnenwordenaanvaard voorminder gunstigeresultatendie eerderbijopfokproevenmet slachtkuikenswerdengeconstateerd.Daarbijwerd
tapiocameel tervervangingvanvoedergranen toegediend.Bepalingvandeomzetbareenergiewaardevan gekookte

so,iabonen had

eenuitkomst opgeleverd (3028kcal/kg)dieaanzienlijk lager
wasdanopbasisdervan sojaschroot ensojaolie (nietontslijmd)bekende afzonderlijkewaardenmochtwordenverwacht.
Verdervolgdeuit literatuurgegevens dathetpersentotkunstkorrels eengunstige invloed had opdeomzetbare energiewaarde
van sojabonenendatdezeverbetering hetgrootstwaswanneer
debonengemengdmetdeoverigebestanddelenvanhetvoerwerdengeperst.Bijnavolgingvan laatstbedoeldewerkwijzewerden
voorgemalengestoomde sojabonenenvoor overeenkomstige hoeveelheden sojaschroot ennietontslijmde olie,bereid uitdezelfdepartijbonen,gelijkewaarden gevonden (3435kcal/kg).
Bepalingvandeomzetbare energie in zonnebloemzaadschvoot

gaf

1730kcal/kg alsuitkomst.

De invloed Van de voeding op de kwaliteit

van eieren en

slaeht-

pluimvee.
Driekleurstofhoudendevoederpreparatenwerdenvergelekenop
huneffectopde dooievkleur.

Daarbijwarenertweemetsyn-

thetischekleurstoffen,resp.geelenrood.Roodkanonderomstandighedenbijdragen toteenmeer gewenstekleur,maarkan
ookgemakkelijk abnormaalgekleurdedooiers gevendievoorde
consument inhetalgemeennietacceptabel zijn.Het laatste
doet zichvoor alshetvoernietvoldoende gelekleurstofbevatendientengevolge ookdedooiersniet.Debedoelderode
kleurstofmagdaaromvolgensde literatuur alleen afzonderlijk
inhetvoerwordengebruikt alsdat zonder toevoeging dooiers
meteenschaalwaardevanca.10geeft (kleurenschaalHoffmann-
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La Roche). Bij een lager kleurstofgehalte van het voer moet
t e g e l i j k met de rode een gele kleurstof worden toegevoegd.
In onze proeven werd het preparaat met de rode kleurstof o.a.
opgenomen in een voer dat zonder preparaat dooiers met een gemiddelde schaalwaarde van 9,8 opleverde. Over het geheel gaf
d i t inderdaad een versterking van de "normale" dooierkleur.
Alleen kwamen er b i j de hoogste doseringen soms enkele dooiers
voor die a l s "rose" werden beoordeeld en dus naar onze b e g r i p pen een ongewenste kleur hadden. Een ander voer gaf zonder toevoeging dooiers met een gemiddelde schaalwaarde van 6,5. Hierin werd de combinatie van rood en geel vergeleken met de opname van het gele preparaat a l l e e n . Ook in d i t geval ontstonden
door het rood dooiers met een kleur van een hogere schaalwaarde, die overigens a l s "normaal" t e bestempelen v i e l . Tabel 2
i l l u s t r e e r t de h i e r besproken effecten.
Tabel 2 De invloed van kleiœende voederpreparaten

op de

dooierkleur.

Preparaten toegevoegd aan voer

Preparaat toegevoegd aan voer

met een laag kleurstofgehalte

met een hoger kleurstofgehalte

Preparaat Kleurstof

Preparaat Kleurstof

Gemiddelde

rood geel rood geel dooierkleur
mg/kg

mg/kg•g

10
10 10
- 20
20 20
. 50

eenheden
eenheden

rood

rood

mg/kg

mg/kg

5

0,5

Gemiddelde
dooierkleur
eenheden

6,5

1

7,4

1 1 1

10,5
10,5

10,1

2

8,4

2

12,4

15

1,5

5

9,9

30

3,0

13,4
14,3

50

5,0

> 15,0

KleurenschaalvanHoffinann-LaRoche
Eengroepkippenopeenfokbedrijf produceerdeeierenmetabnormaalblekedooiers,dievolgensde schaalkleurwaardenhaddenvan 1tot5,meteengemiddeldevan2,2.Het carotenoidgehaltewasdienovereenkomstig.V/aarschijnlijkishetverschijnselvergelijkbaarmetdezgn."platina-dooiers"uitde
Amerikaanse literatuur.Uit inlichtingenvanhet fokbedrijf
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volgdedatdevoeding ergeenrolbijheeftgespeeld.Andere
tomenproduceerdennormaledooiersophetzelfdevoer.
In 1965was eenonderzoek ingesteld opeengemengd bedrijf in
Vijlen (L.),waareierenmetgroenedooierswerdengeraapt.
Voorlopigwerd toengeconcludeerd,datdeoorzaakwaarschijnlijklag ineenhoopoude ingekuilde stoppelknollen,waarvan
dedierenaten.Dezewaarschijnlijkheid isnaderhand getoetst
dooreenvoederproef ophetInstituutmetdeverdachteensilageenmetpasgeoogstenietgeënsileerde stoppelknollenvan
andereherkomst diebeidenamalenendrogendoorhetmeelvoer
vankippenwerdengemengd.Deoudeensilageuit Zuid-Limburg
veroorzaakte groenedooiers,deandereknollenniet.Inbeide
gevallenbetrofhetknollenmet loof. (Meded.nr.130, 1966).
Hetonderzoeknaardeinvloedvanspecialevoederpreparaten
opdekleurvaneidooierskanvoorshands alsafgeslotenworden
beschouwd.Eventueleverdere activiteiten terzakevandedooierkleur zijnafhankelijkvandevraagoferuitdepraktijk
meergevallenvaneenafwijkendekleur zullenwordengemeld.
Deproefnemingenoverdemogelijkheden totverlagingvanhet

vetgehalte vandeboutvan Pekingslaahteenden

doormiddelvan

eenhierop ingesteldevoedingwerdenopbeperkte schaalvoortgezet.Erwerd gezocht inderichtingvanhetgebruikvaneiwitarmvoer indeeerste levensweken (ca. 13%reenca.2700
kcalomzetbare energieperkg),maardithad totdusverreniet
hetgewensteeffectophetuiteindelijkvetgehalte.
Overdeuitkomstenvan in1965envroegere jarengenomenproevenwerd eenrapport samengesteld (Meded.nr.148,indruk).

Smaak- en reukafwijkingen

bij eieren en geslacht

pluimvee.

Inhetvorigeverslag isvrijuitvoerigmelding gemaaktvande
activiteitenvanhetInstituut terzakevande sporadischoptredendesmaak-enreukafwijkingendieals"muf"(ook"vissig")
worden aangeduid.Omdat erincidenteelklachtenbinnenkwamen
overhetoptredenvandit soortafwijkingen endeconsumenter
zeergevoeligvoor is,werd het in 1965noodzakelijk geoordeeld
eenonderzoek intestellennaardefrequentievanvoorkomenen
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hetverbandmethetproduktiemilieu,resp.devoedingderdieren.Ondanksherhaaldeoproepviavoorlichters etc.bleefhet
aantalbekend gewordenklachten toenreedsbetrekkelijkgering
enin 1966washetnogkleiner.Erwerden slechtsenkelegevallen inbehandeling genomendieechtervoorhet onderzoek
geennieuwegezichtspunten opleverden,behalvemisschienwat
eenklachtuitFriesland betreft.Het Instituutheeftdaarde
handkunnenleggenopeenaantalR.I.R.-hennenwaarvaneieren
werdengeraaptmet eenabnormalereukensmaakaanheteiwit
("vissig").Tenaanzienvandezedierenwerden aanwijzingen
verkregendatdeafwijking inditgevalmisschienniet inde
eersteplaatsveroorzaaktwerd doormilieuomstandighedenof
eenbijzonderevoedersamenstelling,maardathaarspecifieke
lichaamsgesteldheid eerder eenrol speelde.Debedoeldekippen
zetten,althansgedurende een zekeretijdnaaankomstte
Beekbergen,het leggenvandeafwijkende eierenvoort.Daarbij
vielhetop,dat zijuitdebekroken.Het leekvanbelang,
dezediereninspecialeonderzoekingen tebetrekken.

FYSIOLOGIE

Devoorbereidingvaneigen fysiologisch onderzoekmetbetrekking totde eisohaaivorming

(Meded.nr.123,1965;127,1966;

143,1966;en 148,indruk;Ber.nr.27,1965)werdvoortgezet,
hoofdzakelijk doorhetbestuderenvandemicrostructuurvan
schaalenschaalvliezenmetbehulpvaneenelektronenmicroscoop,innauwesamenwerkingmethetLaboratoriumvoorFysiologiederDierenvandeLandbouwhogeschool.Behalvevanhetvollediggevormdeei,werd ook studiegemaaktvandeschaalvliezenineenvroeger stadium,nl.wanneer zezichnog inhet
isthmus-gedeeltevandeeileiderbevinden (zieafb.8).Deresultatenwijzenerop,datdaarweliswaarvezels enanderestoffenvanhetbinnenstevlieswordengevormd,dochdatdezein
eenlater stadiumnogveranderingenondergaan.
Verderwerdbegonnenmethetbestuderenvandestructuurvan
de schaal tijdensdevorming ervan indeuterus.
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MedewerkersvandeAfdelingBodemkundevandeLandbouwhogeschoolteWageningenenhetGeologischInstituutteLeiden
zijnbezigdestructuurvaneischalenuithetoogpuntvanen
metdemethodenderkristallografietebestuderen,o.a. met
behulpvandetextuurgoniometer.Uithetcontactdatmethen
werd gelegd kwamnaarvorendatdiebenaderingswijzeenhet
werkenmetdeelektronenmicroscoop elkaaropsommigepunten
nuttigkunnenaanvullen.Aldadelijkbleekdatdegoedeinterpretatievansommigewederzijdsverkregenresultatenerdoor
bevorderdkanworden.Erisdanookeenafspraaktoteenmeer
intensieve samenwerkinguitvoortgevloeid.
Overigenswerd dooreentoevalligewaarneming twijfelgewekt
aandejuistheidofvolledigheidvandeuitspraakvanveleonderzoekersdatdevormvanheteidoordeafmetingenvandein

Afb.8 Eierstok en eileider Van een kip met een uit de uterus
uitgepvepareerd
ei, waarvan de schaal nog niet volledig gevormd
is. Het isthmus-gedeelte
van de eileider is het nauwe stuk dat
zich van binnen af, dus van de eierstok af gerekend, vlak vóór
de uterus
bevindt.
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de isthmusgevormdevliezenwordtbepaald.Het lijkt erop,dat
desamentrekking deruterusspieren (mede?)bepalend is.Met
onderzoek omditverderuit temakenwerd eenbegingemaakt.

FOKKERIJENERFELIJKHEID

De gezondheidstoestand

van de

pluimveestapel.

Dezewas in 1966overhetgeheelgenomengoed.Besmettelijke
ziektenkwamen inhetalgemeenweinigvoor.
Deopfokverliepvrijwel zonder stoornissen.Inenkelegevallenwasdeuitval indeeerstelevensdagenwatgroterdannormaal tengevolgevan storingen tijdenshetbroedproces.Bijde
slachtkuikenskonookditjaardechronischeluchtzakontstekingvrijgoed onderdruktwordenwaarbijo.a.hygiënische
maatregeleneenbelangrijkerol speelden.Ingeenenkel
gevalwerd,voorzover nategaan,deslachtkwaliteit door
chronische luchtzakontsteking beïnvloed.Hetvielopdater
veelvuldig afgegledenpezenentorderingvanhetdijbeenvoorkwamen.Naarhet zichlaataanzien isditniet tewijtenaan
eventuele tekorten (mangaan,cholineetc.)inhetslachtkuikenvoeder.Daarde slachtkuikenouderdieren vooreendeeltot
deeigenstapelbehoorden,isdemogelijke invloedvandeaan
dezedierenverstrektevoedersamenstelling inonderzoekgenomen.De coccidiosis leverdegeenproblemenop.Bijdeslachtkuikensbleekeenreedsenigejarengebruikt coccidiostaticum
nog steedsgoed tevoldoen.Hierbijmoet inaanmerkingworden
genomen,dathetalsnoodzakelijkwordtbeschouwd omnauwlettenddeomgevingvandedrinkbakkeninhetoog tehouden,daar
eventuelenatte strooiselgedeelten hetoptredenvancoccidiosissterkkunnenbevorderen.
Alledaarvoor inaanmerkingkomendedierenzijngeënt tegen
pseudovogelpest,infectieusebronchitis enpokken-difterie.
Bijdefok-envermeerderingseendenwerddeenting tegenhepatitistoegepast.
De slachtkuikenouderdieren haddenopvolwassen leeftijdvrij
veel lastvan synovitis enbursitis.Demoederdieren kregenin
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aansluiting hieropnogal eenseenruptuur (=breuk)vande
hakpezen.Bijdegroepdie inhetvoorgaande jaar tijdensde
opfokaandunnedarmcoccidiosishadgeleden zijndelegprestatiesbenedendenormgebleven.Hennenvandelegstammenen
kruisingen,dietoenooknietgeheelvrijbleven,hebbenwél
goedgelegd.
Deverliezen tengevolgevanhet leukosecomplexenvanneurolymphomatosiswarengering.

De vererving

van nut eigen schappen van kippen.

In 1966werdbegonnenmetberekeningenomuit tedrukkenhoe
zwaar indeperiode 1961 t/m 1965bijdeU.L.-endeR.I.R.stamvanhetInstituutdeselectiedruk isgeweestopdeeigenschappen:eiproduktie,vroegrijpheid,eigewicht,schaalkwaliteitenhoogtevanhetdikkewit.Alseerstewerdenproduktiegegevens totdeleeftijdvan34wekenendeuitkomstvanhet
bijbehorend eikwaliteitsonderzoek inbeschouwing genomen.De
cijfersgevenaandateenduidelijke selectiedruk isuitgeoefendopdeeiproduktie (inderichtingvanmeer eieren inde
eerstedriemaandenvandeleg)endaarmee samenhangend opde
leeftijd bijheteersteei (inderichtingvan eengrotere
vroegrijpheid).Devooruitgang wasbijdeze eigenschappenvan
jaaropjaarvrijconstant.Hetgemiddeld eigewichtoverde
geheleperiodegezienreageerdeoverdejarenvanhetonderzoekvrijwelnietopeengeringedruk inderichtingvaneen
wat zwaarderei.Delijndiehet selectie-resultaat aangafvertoonde echtervanjaar totjaargrotefluctuaties.Bijde
schaalkwaliteit had eenlichtedruk inderichtingvaneenbetereschaalvrijwelgeeneffect.Vandehoogtevanhetdikke
wit,waaropgrondvande selectiedruk eenkleineachteruitgang teverwachtenwas,werden sterkvariërende jaargemiddeldenverkregen.
Aandehandvaneensteekproefuitbroed-1966werd eenschattinggemaaktvandematewaarin indeafgelopenvijf jaarin
deze stammen isingeteeld.Deordevangroottevandeinteeltcoëfficiënt,0,7 à0,9%per jaar,bevestigtdatnietbewustis
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ingeteeld.Er ismaar eenkleinverschilmetdecoëfficiënt
vanca. 1%perjaardiebijdetoegepaste selectiedrukmetvolkomenwillekeurigeparing zouzijnverkregen.

Afb.9 Kruisingen van Rhode Island Red-haan met \Htte
hennen (F 1).

De genetische
kippen.

eornhinatie-geschiktheid

Leghorn

van twee stammen leg-

Voorhetonderzoekdat speciaal gericht isopproblemenvande
verbetering vanhetkruisingsprodukt van twee stammenlegkippenwordenvoorlopig delaatstegegevensverzameld bijbroed1966.Methetvoorbereiden dereindberekeningenwerd begonnen
doorproefbecijferingenmet eenbeperktdeelvanhetmateriaal.
Alduswerd ervaring opgedaanmetderekentechniekenvoorhet
bepalenvangenetischecorrelaties.Reëlewaardenvanmeeralgemenebetekeniskondenaldusnognietwordenverkregen.
Aangezienhetwaarschijnlijk is,datmetbroed-1966voldoende
gegevensvoorditonderzoekbeschikbaar zullenzijn,zullenin
1967bijbroederij enopfokvoorbereidingenworden getroffen
voor eennieuweproject.Hierbij isermedevanuitgegaandat
denieuwevoorhet fokkerijonderzoek tebouwenhokken inde
loopvan 1967totstand zullenkomen.Het ligt indebedoeling
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nuonderzoek tegaanverrichtennaarheteffectvaneengenetische selectie

op eischaalkwaliteit,

waarbij inhetbijzonder

aandacht zalwordengeschonkenaandemogelijke invloedvan
deze selectieopandereeigenschappenvanheteiendekip.

Afb.10 Kruisingen van
Witte Leghorn haan met
Rhode Island Red-hennen (F7 ).

De genetische
van

aanleg voor pigmentvorming in buikwand en poten

slachtkuikens.

Deresultatenvanvoorgaandejarenwerden samengevat ineen
artikeldateen specificatiegeeftvandevormingvanmélanine
indebuikwand inrelatietotdeveerkleurfactorenvooreenkleurig zwart,patrijs,koekoek,engeslachtsgebondenwiten
toteengeslachtsgebonden factordie aanleiding geefttot
blauwepoten (Meded.nr.137en 148,beide indruk).Hetproject
werdvoortgezetmethetaanfokkenvandierenwaarbijnaastde
bovengenoemde factorendefactorvoordominantwitteveerkleurvoorkomt.Proefdierenverkregenuitdekruisingvanverschillend gekleurdehanen,grotendeelsLeghorns,methennen
vanhetCornish-typewerden in 1966teruggepaardaandieren
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methetkleurtypevandevader.Inovereenstemmingmetdeeerderverkregenuitkomsten gevendetotnutoeverkregencijfers
aan,datdefactorvoordominantwitteveerkleur indeheterozygotevormbijalleonderzochteveer-enpootkleurtypenvermindering vandepigmentvorming indebuikwand totgevolghad.
Bijdierenmet blauwepotenofmetdefactorvoorgeslachtsgebondenwitteveerkleurwerd danechter tochnog teveelpigmentafgezetomvaneengoedeslachtkwaliteit tekunnenspreken.Eenoordeelovereeneventuelewisselwerkingvandefactorvoordominantwitmetanderefactorenmoetenwachtentot
alle in 1966geborendierenzullen zijngeslacht.
Dewerkingvandeaanlegvoor zilverofgoud indeverenwerd
nagegaanbijBarnevelders.Eenduidelijkonderscheidwerdniet
waargenomen.Deomvangvanhetmateriaalwasevenwelnogbeperkt.Verderwerd onderzochtofdegroottevandekopvlekbij
koekoek-kleurige kuikensverband houdtmetdebedoeldepigmentvorming.Buitenhetgeslachtsonderscheid werd geenaanwijzing
voor eendergelijke samenhangverkregen.

Afb.11 Leghorn met
de erfelijke
factor
voor
geslachtsgebonden wit.
^ • " r ,.T*
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Bet verband tussen uitwendige
duktie bij

lichaamskenmerken en de

eierpro-

leghennen.

Voorditonderzoek,dat terhand isgenomenomdewaardevan
selectieopexterieurbinnengoedproducerende tomenkippente
kunnentoetsen,werden in 1966weer eenaantalgegevensverzameld.Bijhetbewerkenvanhetreedsbeschikbaremateriaalwerdenin 1965debeoordeeldeuitwendigekenmerken elkafzonderlijkmetde latereproduktie inverband gebracht.Nugeschieddeditvoor eencombinatievankenmerken.Deresultatenhiervan stemmenvrijwelovereenmetde indrukdiedeapartebehandelingopleverde.
Tussendebeoordeling aanhetbeginvandelegendeproduktie
indeeerstedriemaandendaarnabestond eenduidelijkverband.
Totopzekerehoogtewasditvoorheteerstehalfjaarvande
produktieooknoghetgeval,maar oplangeretermijnwasde
correlatienietmeervanbetekenis.Ookdebeoordelingenop
latereleeftijd gavenonvoldoendehouvastomhennendieover
eenwat langereperiodegerekend verliesgevend zoudenworden,
teonderkennen.Hierbijmoet inaanmerkingwordengenomendat
ergeen speciale studievanhetruibeeld werdgemaakt.
Nieuwegegevenswerdenverzameld vanbroed-1965aanheteind
vanheteerstelegjaar.

De vruchtbaarheid

van kippen en eenden.

Gedurende eenaantaljarenwerdenproevengenomeninverband
metbevruchtingsmoeilijkheden bijeenden inhetnajaar.Daarbijwerdde invloedvanzwemwater,licht,toomgrootte enleeftijdvandewoerdenopdebevruchting nagegaan.Dehierbij
verkregen ervaringenwerden in 1966gepubliceerd (Meded.nr.
132, 1966).
Naar aanleidingvaneenmededelingdatuit "oud sperma"enverseeiceloverwegend vrouwelijke individuenzoudenwordengeboren,werd eenproef gedaanomdegeslachtsverhouding bijkuikensuiteierendienahetwegnemenvandehaanwordengelegd,
teonderzoeken.Deverhouding bleeknormaaltezijn.Debijdezeproefverkregen resultaten zijnindevakbladen gepubliceerd.
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Meetmethoden voor

kwaliteitskenmerken.

Methetoogopdebruikbaarheidbijheterfelijkheidsonderzoek
ishetspeciaalbijkwaliteitseigenschappen dikwijlsnodigde
geschiktheidenwaardevanvoor sommigekenmerkenbekendemeetmethodennadertebestuderen.Zowerdo.a.studiegemaaktvan
hetverband tussendehoogtevanhetdikkewitinkippeëieren
enhetgewichtdereieren,opwelkverbanddeveel toegepaste
afleidingvandezgn.Haugh-unitsberust.Hetresultaatvan
deze studiewordtbinnenkort gepubliceerd (Meded.nr.139en148,
beideindruk).

Afb.12 Anemometer met toebehoren voor het meten van
snelheden bij het
broederij'onderzoek.

luaht-

BROEDERIJ
De luohtsnelheid

bij de ventilatie

van

broedmachines.

Deinhetvorigeverslagvermelde onderzoekingennaarhetverband tussen luchtsnelheidenbroeduitkomsten (Meded.nr.140en
148,beideindruk)werdenvoortgezetmeteenseriegewichts-
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verlies-bepalingenbijonbevruchtekippeëieren,dieonderconstantetemperatuur enrelatievevochtigheid bijverschillende
luchtsnelheden indebroedmachinesverbleven.De toegepaste
luchtsnelhedenvarieerdentussengrenswaarden (0,2-3m/sec.)
diebijdebovenbedoeldebroedproeven op sommigeplaatsen tussendeeierenmoeten zijnvoorgekomen.Hierbijwerd geeninvloedvandeluchtsnelheid ophetdagelijks gewichtsverlies
geconstateerd.Ditversterktedeopvattingdatdeverschillen
ingewichtsverlies diebijdeproevenmetuiteenlopendetoerentallenvanhet slagradwerdenwaargenomen,moetenwordentoegeschrevenaaneengroterewarmte-accumulatie tussendeeieren
bijhet laagstetoerental (60omw./min.).
Indeexperimentelemachineswerdenluchtsnelheidsmetingen
verrichtomnategaaninhoeverredeluchtsnelheden opde
uitkomstladendoorhetbeleggenvandezeladenmetcrêpe-papier,zoalsdit indepraktijkveelalgebruikelijk is,worden
beïnvloed.
Dezemetingen toondenaan,datdeluchtsnelheden tussendeeiereninbelangrijkematewerdenverlaagdwanneerdeladenvan
crêpe-papierwerdenvoorzien.
Vervolgenswerden indezelfdemachines enigebroederijproeven
metkippeëierenuitgevoerd,waarbij slagradtoerentallenvan
120en 180omw./min.werdentoegepast enhetbe1eggenvande
ladenmetcrêpe-papier achterwegewerd gelaten.Bijdezeproef
werdengeen significanteverschillen inbroeduitkomsten tussen
degenoemdetoerentallenwaargenomen.Ditresultaatweekaf
vandatvandevroegerebroedproevenmetdebetrokkentoerentallenvanhet slagrad,waarbijeenverschiloptrad tennadele
vanhetlaagstetoerental (3,1%vandebevruchte eieren).Dat
hetcrêpe-papier hierbij inderdaad eenrolheeftgespeeldwerd
verder aangetoond ineenaantalproeven,waarbijalleeneen
slagradtoerentalvan 120omw./min.werd toegepast enwaarbij
deuitkomstladen alofnietmet crêpe-papierwerdenbelegd.
Dezegaveneengemiddeld verschil inuitkomstpercentagevan
4,6% tezientennadelevanhetgebruikvanpapieropdeuitkomstladen.
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Het besproeien

van eendeëieren

tijdens

het machinaal

broeden.

Erwasvoorlopig geenaanleiding omdeproefnemingen overdit
onderwerp tehervatten.Deresultatenvandeeerder genomen
proevenwerdengepubliceerd (o.a.Meded.nr.134, 1966).

De invloed van het reinigen
de

en ontsmetten

van broedeieren

op

broedresultaten.

Uitdetotdusverremet eendeëieren genomenproeven,waarbij
verschillendewas-apparatenwerdengebruikt enverschillende
was-enspoeltemperaturen en-tijdenwerden toegepast,kwam
steedseenongunstige invloedvandegevolgdewas-procedure
opdebroeduitkomstennaarvoren.Hierbijwerd geregeld hetzelfdewasmiddel gebruikt.Het ligt indebedoeling ombijde
verdereproevenoverditonderwerpookkippeëierentebetrekkenentevensheteffectvananderewasmiddelennategaan.

De embryonale ontwikkelingsstadia

Van de eend.

Dewerkzaamhedenvoorhet samenstellenvaneen chronologische
tabelvandeembryonaleontwikkelingvandeeendwerdenvoltooiddoor eenaantalmetingenvandelengtenvanpoot,vleugelensnavel.
Metditonderzoekwerd beoogd,denormale ontwikkelingsstadia
vanhet eendeëmbryoopdeachtereenvolgendedagenvandebroedperiode tebeschrijventeneindebijbroedproevendenietuitgekomenembryonentekunnenbeoordelen optijdstipvanafstervenenopligging enlichaamsontwikkeling. Inde literatuur
bestondweleendergelijkevergelijkingstabelvoordekip,
dochnietvoordeeend.Methetoogophetonderzoekvoordebroederijvaneendeëierenwashetvanbelang zelfeentabelsamen
testellen.Hiertoe isdegemiddelde standvandeembryonale
ontwikkeling,dieaanheteindvanelkebroeddagwordtbereikt,
gedetailleerd beschreven,werdendebeschreven stadiamacroscopischgefotografeerdenzijnopgeschiktemomentendeafmetingenvansnavels,potenenvleugelsvastgesteld.
Publikatie isinvoorbereiding.
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PUBLIKATIEENEXTERNECONTACTEN

Aanhet slotvandit "KortVerslag - 1966"bevindt zich,zoals
gebruikelijk eenlijstvande inhetverslagjaar verschenen
"Mededelingen"en"Berichten"vanhetInstituut,diehetonderzoek indeAfdelingProduktiebetreffen.Het zijndezekeer
uitsluitend overdrukkenvan intijdschriftenverschenenpublikaties.
Inafwijkingvanvorigejarenzijntevens toegevoegd:eenlijst
van invakbladenverschenenartikelen,afkomstigvanmedewerkersvandeAfdeling eneenlijstvandoorhengehoudenvoordrachten.
Devoorlichting aanbelanghebbendenverliep overigens langsde
gebruikelijkekanalenenduso.a.viadeRijksvoorlichtingsdienstvoordePluimveeteelt.Hierbijwerd ditjaaropverzoek
ookmedewerkingverleend bijhet scholenvanassistent-specialisten.Insamenwerkingmetdezedienstwerdverderde inhet
vorigeverslagvermeldedeelnameaaneenwerkgroep eneenstudiecommissie,dieresp.demogelijkheden totverbeteringvan
dehygiëne inbroederijen ende inrichtingvanbroederijgebouwen inbeschouwingnamen,voortgezet.Ditheeft resultaten
opgeleverd waarmede indepraktijkreeds inbelangrijkemate
rekeningwordtgehouden.
HetcontactmetdeRijkspluimveeteeltconsulenten overdewerkzaamhedenvanderegionaleproefbedrijvenverliep opdegebruikelijkewijze.Eenbijzonderpuntwas inditverband:
hetoverleg overde samenstelling vanbeknopte gezamenlijke
verslagenvandevoornaamste inde laatstejarenopdiebedrijvengenomenproeven.Dezematerie isindeuitgave "Pluimveevaria"vande StichtingLandbouwgids (1967)verwerkt.Tevens
vond overlegplaatsoverdemogelijkhedenvaneenonderlinge
taakverdeling derproefbedrijven,speciaalmethetoogophet
houdenvanlegkippen inbatterijen endebehoefte aanproefnemingen tenbehoevevande slachtkuikenteelt.
Erwarenditjaarveel internationale contacten.Dit stond o.a.
inverbandmethet 13eWereldcongresvoorPluimveeteelt datte
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Afb. 13 Een uitkomend

kzppekwCken.

Kievwerd gehoudenendoordriemedewerkerswerdbezocht.Uit
deAfdeling Produktiewerdenvijfrapporten ingezonden,waarvaneen insamenwerkingmethetLaboratoriumvoorFysiologie
derDierenvandeLandbouwhogeschool.EenNederlandseversie
vandezerapporten envaneendatdoor eenmedewerkervande
AfdelingVerwerkingwerd ingediend,zalals "Mededeling"van
het Instituutwordengepubliceerd (nr.148,indruk).Verder
werden studiereizennaarhetbuitenland gemaaktvoorhetbestuderenvanresp.:decommerciëleproduktievan slachteenden
enslachtkonijnen;demethoden enresultatenvanhetfysiologischonderzoekdereischaalvorming;elektronische informatieverwerkende apparatuur,etc.Inhetbijzonder hetcontactover
heteischaalonderzoek stimuleerde insterkematedewenselijkheidvaneeneffectieveuitwisselingvanwetenschappelijkegegevens inhetalgemeen.Omdezeredenvalthet tebetreuren
datdewerkgroepenvandeEuropeseFederatievanW.P.S.A.afdelingen,dieeenaantaljarengeledenterbevorderingvan
eendergelijkeuitwisseling ophetgehelegebiedvandepluim-
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veehouderijwerden ingesteld,openkeleuitzonderingenna,
doormoeilijkhedenvanorganisatorische aard zeer traagop
gangkomen.VanhetInstituut uitwerd inditverslagjaar bijzonderemoeite gedaanomtoteenverbeteringbijtedragen.
Enigebuitenlanders,vanwie sommigeuittypischeontwikkelingslandenkwamen,fungeerden alsgast-medewerker bijhet
onderzoek.Eenvanhenpromoveerde teWageningentotdoctor
indelandbouwwetenschap.ZijnstudieaandeLandbouwhogeschoolwasmedegebaseerd opgegevensdiehijophetInstituutverzamelde.

El-Boushy,A.R.:Egg shellquality andmicrostructureas
affectedbyvitaminC,other feed additives andhigh environmental temperatures.ZieookBerichtnr.31:Simons,P.C.M.
Invloedvanklimaat envoeding op schaalkwaliteit.VeeteeltenZuivelberichten 9(1967)7(juli).
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DeJaarverslagen,MededelingenenBerichten zijnopaanvrage
verkrijgbaarbijhetInstituut.
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