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PROGRAMMA

WOENSDAG 14 FEBRUARI
CONCERTZAAL
9.30 uur Opening der studiedagen door de Heer C. G. A. Mertens, voorzitter van de drie Centrale Landbouworganisaties.
9.40 uur Inleidend woord door de Hoogedelgestrenge Heer
Ir. J. W. Wellen, Directeur-Generaal van de Landbouw.
9.55 uur Gelegenheid om zich naar de andere zalen te begeven.
Voorzitter: C. G. A. Mertens.
10.00 uur Hooi en kuil in de rundveevoeding. Ir. F. de Boer.
10.30 uur Voederwaardeverliezen bij de hooiwinning volgens de ventilatiemethode. Dr. N. D. Dijkstra.
11.00 uur De magnesiumvoorziening van melkkoeien in de weidetijd.
A. Kemp.
11.30 uur De magnesiumvoorziening van grasland.
Ir. C. M. J. Sluysmans.
12.00 uur Enkele ervaringen met het snelle onderzoek van gras op
mineralen voor de praktijk. Dr. J. Th. L. B. Rameau.
PAUZE
Voorzitter: Ir. C. A. J. van Schendel.
14.00 uur Voederwaarde van hooi. Prof. Dr. El. Brouwer.
14.30 uur Is er met melkend mesten nog iets te verdienen?
S. de Jong Szn.
15.00 uur Roombotergebruik in het boerengezin. Ir. A. Schrooder.
PAUZE
15.45 uur Aspecten van de voederwinning op gemengde bedrijven.
Ir. A. H. Crijns.
16.15 uur Een betrouwbare en snelle chemische methode ter vaststelling
van leveraandoeningen bij onze grote huisdieren.
E. E. van Koetsveld.

WOENSDAG 14 FEBRUARI
GROTE FOYER
Voorzitter: M. J. Dings.

10.00 uur Trilziekte bij kuikens (aviaire encephalomyelitis).
Prof. Dr. J. Hoekstra.
10.30 uur Een beschouwing over produktiegegevens van pluimvee.
Ir. A. R. Kuit.
11.00 uur Het eiwitgehalte van kuikenvoeder. Ir. W. J. Nijveld.
11.30 uur Uitkomsten van een proef met aardappeleiwit bij mestkuikens.
Ir. H. P. Stappers.
12.00 uur Een onderzoek naar het verband tussen enkele eikwaliteitsfactoren en het percentage rammelaars en breuk dat gevonden
wordt bij normaal vervoer. Ir. W. F. van Tijen.

PAUZE
Voorzitter: M. J. Dings.
14.00 uur Vitamine C bij kippen. Dr. E. J. Voûte.
14.30 uur Over de invloed op broeduitkomsten van het tijdstip waarop
tijdens het kunstmatig broeden de relatieve vochtigheid wordt
opgevoerd. Dr. R. S. Kaltofen.
15.00 uur Giftigheid van door schimmels aangetaste voedermiddelen voor
pluimvee. Drs. A. H. M. Grimbergen.
PAUZE
14.45 uur De integratie in de mestpluimveehouderij. Drs. F. Bom.
16.15 uur Dierenarts en pluimveeziekten. N. J. de Vin, dierenarts.

WOENSDAG 14 FEBRUARI
KLEINE FOYER
Voorzitter: F. W. J. Swart.
10.00 uur Kneusmachines in de hooiwinning. Ir. G. A. Benders.
10.30 uur Na het inkuilen
Ir. G. W. Wieringa.
11.00 uur Het transport bij maaikneuzers. Ir. J. Terpstra.
11.30 uur De voederwaarde van het ruwvoer in 1961. A. E. Wunderink.
12.00 uur Hooiventilatie. Ir. P. J. J. Philipsen.
PAUZE
Voorzitter: Ir. E. G. J. Bruggink.
14.00 uur Maaikneuzen uit de wiers of van de stam af? J. J. Zwemmer.
14.30 uur Het ventileren van voordroogkuilen. W. Jelsma.
15.00 uur De oogst van snijmais. A. van Wijk.

DONDERDAG 15 FEBRUARI

DONDERDAG 15 FEBRUARI
CONCERTZAAL
9.30 uur Algemene vergadering van de Stichting C.L.O.-controle.
In deze vergadering zal Ir. J. P. Cornelissen een inleiding houden over: „Enkele actuele aspecten van de C.L.O.-controle".
Toegang tot deze vergadering hebben alleen zij, die hiervoor
een uitnodiging hebben ontvangen.
Voorzitter: J. L. Nysingh.
11.00 uur Omvang en aard van de gewichtsvermindering bij zeugen
gedurende de zoogperiode. Dr. F. Vanschoubroek (België).
11.30 uur Geconcentreerde voeders voor mestvarkens. Ir. Y. Tj. Bakker.
12.00 uur Bloedarmoede bij biggen. Ing. F. Buysse (België).
PAUZE
Voorzitter: Ir. G. A. J. Bouma.
14.00 uur De mogelijkheid die de kunstmatige inseminatie voor een
verdere rationalisatie van de varkenshouderij biedt.
Ir. W. G. Blauwhof.
14.30 uur Goede kwaliteit biggen geeft de mester belangrijk voordeel.
Ir. B. J. Hof.
PAUZE
15.15 uur Het kastreren van beerbiggen. Een schadelijke gewoonte of
een noodzakelijk kwaad? Ir. D. Kroeske.
15.45 uur Slachtvarkens met meer vlees en minder spek een gebiedende
eis van de consument en ... een voordeel voor de mester.
Ir. K. Donker.
16.15 uur Sluiting van de studiedagen door de voorzitter van de Stichting
C.L.O.-controle, de Heer J. L. Nysingh.

DONDERDAG 15 FEBRUARI
GROTE FOYER
Voorzitter: W. P. Cnossen.
11.00 uur Koeling en transport van de melk met de melkleiding.
Ir. H. Dijkstra.
11.30 uur Opneembaar en niet-opneembaar nicotinezuur.
Dr. E. H. Groot.
12.00 uur Bewaring van gedroogde groenvoeders. J. Kreyger.
PAUZE
Voorzitter: Ir. Y. Tj. Bakker.
14.00 uur Kwaliteitsbeoordeling van dierlijke vetten en hun verwerking
in de veevoeding. Ing. L. van den Heuvel (België).
14.30 uur Lineaire programmering bij de formulering van mestkuikenrantsoenen. Ing. N. Reyntens (België).
PAUZE
15.15 uur Uniformiteit van mengvoeders. Ir. E. G. J. Bruggink.
15.45 uur Prijsvergelijking rundveemengsels. Ir. J. A. G. M. Kerbosch.
16.15 uur Sluiting in de concertzaal.

DONDERDAG 15 FEBRUARI
KLEINE FOYER
Voorzitter: Dr. E. J. Voûte.
11.00 uur Het voorkomen van leverbotziekte. H. J. Over.
11.30 uur Para-t.b.c. bij rundvee. F. W. J. Swart, dierenarts.
12.00 uur Speenbetrappen: enkele voorlopige onderzoekingsuitkomsten.
Ir. C. H. Cazemier.
PAUZE
Voorzitter: F. W. J. Swart.
14.00 uur Welke samenwerking groeit er uit de nieuwe werkmethoden bij
het inkuilen gebaseerd op de maaikneuzer van de loonwerker.
Ir. W. P. M. Corstiaensen.
14.30 uur Verkorting van de arbeidstijd op veehouderijbedrijven.
G. Postma.
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Resume's

Overname resume's is alleen toegestaan
met duidelijke bronvermelding.
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KOELINGENTRANSPORTVANDEMELK
M E TDEMELKLEIDING
Ir. H. DIJKSTRA
Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag
1. Uit langdurige ervaringen en laboratorium-onderzoekingen is
bekend, dat enkele soorten polytheen buitengewoon goed geschikt
zijn voor gebruik bij de melkmachine, voor de opslag van melk
en zuivelprodukten en bij het melktransport.
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2. In berggebieden wordt het zwarte polytheen nu reeds 7 jaar
gebruikt bij melkleidingen voor het vervoer van de melk van de
Alpenweiden boven in de bergen naar het dal. De kwaliteit van
de melk is door deze wijze van melktransport aanzienlijk verbeterd, hetgeen vooral wordt toegeschreven aan de daling van de
temperatuur gedurende het transport. De melkleidingen vertonen
geen enkel spoor van veroudering of slijtage. In Nederland zijn
polytheen-leidingen als waterleiding reeds meer dan tien jaar in
gebruik en zien er nog als nieuw uit.
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3. In Nederland wordt polytheen nu ook reeds een aantal jaren
toegepast bij de melkmachine en met groot succes. Ook is er
sinds een aantal maanden een toepassing voor het vervoer van
de melk van de boerderij naar de fabriek. In St. Nicolaasga ligt
een leiding van 1600 meter tussen het bedrijf van de heer
P. Jaarsma en de zuivelfabriek. De kwaliteit van de melk is
buitengewoon goed. Direct na het melken wordt de melk vervoerd. Ook hier blijkt een sterke daling van de temperatuur op
te treden. Binnen een kwartier daalt de temperatuur in de zomer
tot 14° C, in de winter tot 5° C.
4. De reiniging van de melkleiding van polytheen is zeer eenvoudig.
Een spoeling met koud water is voldoende om de melkresten te
verwijderen. Daarna is een ontsmetting met koud water met een
scheut chloor afdoende om een goed gebruik te waarborgen. Zeer
kalkhoudend water kan een neerslag veroorzaken. In Zwitserland
heeft men gevonden dat deze neerslag niet optreedt bij gebruik
van Calgonit D als reinigingsmiddel.
5. Ook indien men de melk niet wenst te vervoeren kan men op de
boerderij op deze wijze de melk goedkoop koelen. Per koe heeft
men hiervoor een leiding nodig van 10 tot 20 meter, die uiteraard
moet worden ingegraven ofwel in een sloot of regenwaterbak
moet worden gelegd.
6. De werkwijze is als volgt en is in nevenstaand schema weergegeven. Tijdens of na het melken wordt de melk met een melkpomp in de leiding gepompt. Melkt men met de melkleiding in
een gesloten tank, dan kan de pomp gedurende het melken de
melk reeds in de leiding pompen. Bij andere methoden van melken geschiedt dit na het melken. Bij het vervoer naar de fabriek
wordt de leiding leeggeblazen door een compressor die olievrije
lucht levert. Deze compressor kan ook worden gebruikt als
vacuumpomp. Bij het koelen op de boerderij wordt de leiding
leeggedrukt door de waterleiding of kan worden leeggezogen
door de melkmachine. Zowel bij het leegdrukken van de leiding
— met water of met lucht — als bij het leegzuigen wordt de
melk weggedrukt door een balletje van schuimrubber.
7. De kosten zijn als volgt, voor een bedrijf van 20 melkkoeien.
a. Koeling op de boerderij
Melkpomp . .
Leiding 300 meter
Aanleg leiding
Open tank , . .
Totale investering

•

ƒ

.

ƒ

.

ƒ

.

ƒ

800 —
420—
100—
200,—

. ƒ 1520—
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b. Transport over 1 km
Melkpomp
ƒ 800,—
Leiding
ƒ 1400—
Compressor (meer dan gewone vacuumpomp) ƒ1000,—
Aanleg leiding
ƒ 500,—
Tank op fabriek
ƒ 200,—
Totale investering

ƒ3900 —

Bij een afschrijving over 15 jaar worden de jaarlijkse kosten
als volgt:
Koeling op de boerderij
rente en afschrijving ƒ 150,—
energie
ƒ 50,—
ƒ 200 —

Transport over 1 km

rente en afschrijving ƒ 390,energie
ƒ 110ƒ 500-

Bij een melkproduktie van 80.000 kg melk per jaar worden de
kosten als volgt:
Koeling op de boerderij
0,25 cent per kg melk
Transport over 1 km
0,63 cent per kg melk
(koeling inbegrepen)
8. Bij een toepassing op grotere schaal zal het voordelig zijn de
melk van bijvoorbeeld 20 bedrijven bij elkaar te brengen in een
opvangcentrum en vandaar verder te vervoeren met een tankauto. Op het centrum kan dan de weging of meting en de bemonstering van de melk plaats hebben. De kosten van het
verdere vervoer per tankauto kunnen worden geschat op 0,2 cent
per kg melk.
9. Naast de hier becijferde kosten van het transport van de melk
staan een aantal voordelen, die niet gemakkelijk in cijfers zijn
uit te drukken.
a. De melk komt gekoeld op de fabriek aan.
b. De melk kan in de leiding blijven opgeslagen indien dit
nodig is.
c. De aanvoer van de melk kan over een lange tijd worden
verdeeld.
d. Geen verdere stijging van de kosten onder invloed van loonsverhogingen.
e. Geen zwaar werk en geen lawaai.
10. Bij uitschakeling van de bussen kunnen de retourprodukten ook
per leiding ofwel per tankauto worden teruggeleverd.
14

OPNEEMBAAR EN NIET-OPNEEMBAAR NïCOTINEZUUR
Dr. E. H. GROOT
Eurovite N.V. Handelsmaatschappij in vitaminepreparaten, Ede
Vanzelfsprekend is het voor de veevoedingswetenschap en de praktijk
van belang om te weten in hoeverre de bij de analyse van voedermiddelen en mengvoeders gevonden gehaltes aan verschillende
voedingsbestanddelen ook werkelijk door de dieren kunnen worden
opgenomen en gebruikt.
Reeds lang geleden heeft men zo ingezien, dat het ruw-eiwitgehalte
van enkelvoudige en samengestelde voeders een minder goede maatstaf is voor de eiwitwaarde dan het gehalte aan verteerbaar ruw
eiwit.
Van veel recentere datum is verder de invoering van het begrip
„available" (opneembaar) lysine. Nadat aangetoond was, dat bij de
fabricage van voedermiddelen van dierlijke oorsprong (vismeel, diermeel, enz.) vooral door de toegepaste verhittingsprocédé's een gedeelte van het in de eiwitten aanwezige essentiële aminozuur lysine
voor de dieren niet-opneembaar kan worden, is de door Carpentier
ontwikkelde methode voor het bepalen van het gehalte aan opneembaar lysine in dergelijke voedermiddelen beslist een vooruitgang in
dezelfde richting geweest. Deze analysemethode wordt thans reeds
in een aantal laboratoria als routineanalyse toegepast.
Ook het B-vitamine nicotinezuur verdient in dit opzicht onze aandacht. Volgens de tegenwoordige opvattingen komt nicotinezuur nl.
in graanprodukten in een speciale gebonden vorm voor, waaruit o.a.
varkens en pluimvee in hun spijsverteringskanaal het vitamine zelf
niet kunnen vrijmaken. Dit gebonden nicotinezuur heeft voor onze
landbouwhuisdieren dus geen waarde, maar bij de analyse van voedermiddelen en mengvoeders op hun nicotinezuurgehaltes wordt dit wèl
als nicotinezuur meebepaald. Dit vindt zijn oorzaak in de bij de
analyse in het laboratorium toegepaste voorbewerkingen van het te
onderzoeken monster.
In alle tabellen over de vitaminegehaltes van enkelvoudige voedermiddelen vindt men dus de totale (opneembaar — en/of niet-opneembaar) gehaltes aan nicotinezuur. Wanneer men dus aan de hand van
de procentuele samenstelling van een mengvoeder het nicotinezuurgehalte met behulp van in dergelijke tabellen gegeven cijfers uitrekent, krijgt men een geflatteerde indruk over het nicotinezuurgehalte van het voeder. In principe is het juister om het nicotinezuur
van alle in de mengvoeders gebruikte graanprodukten (die toch altijd
het leeuwenaandeel van de mengsels uitmaken) in het geheel niet
mee te tellen.
Aan de hand van enkele praktijksamenstellingen van mengvoeders
zal worden toegelicht, dat het een groot verschil maakt of men deze
15

correctie bij deze berekeningen toepast of niet. Het belang van hot
opneembare nicotinezuur in de voor de mengvoeders gebruikte vitamine B-complex-preparaten wordt hiermede tevens onderstreept.
Over de structuur van het gebonden nicotinezuur in graanprodukten
zijn in 1960 in Engeland en in India interessante onderzoekingen verricht, welke echter nog niet tot een definitieve oplossing hebben
geleid.
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VOEDERWAARDEVERLIEZEN BIJ DE HOOIWINNING
VOLGENS DE VENTILATIEMETHODE
Dr. N. D. DIJKSTRA
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn
Kort geleden is er op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Hoorn een onderzoek ingesteld naar de verliezen aan voederwaarde,
die bij deze methode van hooiwinning kunnen optreden. Er werd niet
alleen aandacht geschonken aan het ventileren in de tas, maar ook
aan het voordrogen op het land.
Om het voordrogen zo snel mogelijk te doen verlopen, werd het gras
dadelijk na het maaien op het veld uitgespreid en verder elke dag
geschud. Dit schudden werd voortgezet totdat het hooi naar schatting
een droge-stofgehalte had bereikt van tenminste 60 %; hierna werd
het hooi in de hooischuur in tassen gebracht, die van een goed
ventilatiesysteem waren voorzien. Naast ventilatie met koude lucht
werd in enkele gevallen ook met verwarmde lucht geventileerd.
Zowel op het land als in de tas werden de verliezen aan de verschillende bestanddelen bepaald. Om ook de verliezen aan voederwaarde te kunnen vaststellen, werd van de verschillende partijen gras
en hooi met behulp van proefdieren de verteerbaarheid bepaald. Aan
de hand van de chemische samenstelling en de verteringscoëfficiënten
werden de voederwaardecijfers berekend en vervolgens ook de verliezen aan voederwaarde.
Ook bij dit ventilatiehooi bleek er een goed verband te bestaan tussen
de chemische samenstelling en de voederwaarde. Daarom werden
formules opgesteld, waarmede het vre-gehalte en de zetmeelwaarde
kunnen worden berekend uit de chemische samenstelling.
Bij deze wijze van hooiwinnen bleken de voederwaardeverliezen
belangrijk lager te zijn dan bij de traditionele hooiwinning. Bij
maaien in een jong stadium kon op deze wijze zelfs hooi worden
gewonnen met een zetmeelwaarde van 50 in de droge stof.
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WELKE SAMENWERKING GROEIT ER UIT DE NIEUWE
WERKMETHODEN BIJ HET INKUILEN GEBASEERD
OP DE MAAIKNEUZER VAN DE LOONWERKER?
Ir. W. P. M. CORSTIAENSBN
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
Het streven naar verhoging van de arbeidsproduktiviteit doet bij de
organisatie van het inkuilen grote problemen ontstaan.
Vele opdrachtgevers willen gaarne de gehele arbeid van het veld tot
in de kuil uitbesteden aan één man, de loonwerker.
Het loonbedrijf is inderdaad een onderneming, welke machines exploiteert ten behoeve van het landbouwbedrijf.
De loonwerker zal vooral die machines met voordeel kunnen exploiteren welke door de landbouwer in eigen exploitatie niet rendabel
kunnen worden gemaakt.
Voor de bediening van deze machines trekt de loonwerker medewerkers aan, die dit vaak specialistisch werk vakkundig kunnen
verrichten.
Wanneer het loonbedrijf een gezonde basis wil hebben, zal de
machine-keuze gericht moeten zijn op dit specialistische werk.
Bij het maaikneuzen is de bediening van de maaikneuzer het specialistische onderdeel van de arbeidscyclus.
Het transport van het gemaaikneusde produkt van het land naar de
plaats van de silo is minder specialistisch werk en daarom minder
interessant om dure arbeidskrachten in te zetten. Het laden van de
silo met een kraan of een grijper kan echter evenwel specialistische
arbeid worden genoemd. De loonwerker heeft dus het probleem om
naast zijn specialistische krachten, goedkopere arbeidskrachten aan
te trekken voor minder specialistische arbeid. In een omgeving waar
nog losse arbeidskrachten kunnen worden aangetrokken is deze aanvullende arbeidskracht geen probleem.
Is de arbeidsvoorziening minder gunstig dan zal het loonbedrijf wellicht niet in staat zijn deze arbeidskracht op de been te brengen.
Hij moet dan in samenwerking met de opdrachtgever trachten een
oplossing te vinden.
Deze kan gevonden worden in het plaatsen van de silo vlak bij het
te maaikneuzen perceel, zodat het transport a.h.w. vervalt, of de boer
zal zonodig bij zijn collega's hulp moeten zoeken voor het transport.
Deze hulp zal door wederdienst moeten worden gecompenseerd.
In de toekomst zal in deze richting een oplossing moeten worden
gezocht. Dit wordt gunstiger naarmate het transportmiddel meer
uniform wordt in het landbouwbedrijf.
18

Het moderne landbouwbedrijf gaat in de richting van het gebruik
van zelflossende wagens. Een uniform aanspanningspunt en een
uniforme uitrusting van deze wagens kunnen de arbeidscyclus bij het
maaikneuzen dan vlot doen verlopen.
Het loonbedrijf heeft dan slechts zijn specialistische werk te verrichten en kan daardoor de produktiviteit van zijn bedrijf opvoeren.
Momenteel is de praktijk veelal anders.
In de toekomst zal een samenwerking van de loonwerker en een
combinatie landbouwers een mogelijkheid zijn welke o.a. het
transportprobleem van meerdere werkzaamheden kan oplossen.
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KNEUSMACHINES IN DE HOOIWINNING
Ir. G. A. BENDERS
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
Zolang nog door de veevoedingsdeskundigen wordt geadviseerd om
niet alleen kuilvoer te voeren, maar ook nog een zekere hoeveelheid
hooi zal de belangstelling blijven uitgaan naar een hooiwinningsmethode die een zeer korte veldperiode garandeert.
Omgekeerd kan ook een dergelijke hooiwinningsmethode de belangstelling voor de hooiwinning weer doen toenemen.
Een zeer korte veldperiode beperkt het weerrisico in hoge mate, daar
de weersverwachtingen dan een belangrijke rol kunnen gaan spelen,
hetgeen tot nog toe niet het geval was.
Een korte veldperiode beperkt ook het aantal arbeidsuren dat aan
de hooioogst moet worden besteed. Hoe sneller immers de droging,
des te minder het gewas behoeft te worden geschud en gewierst.
Het is reeds lang bekend dat het aanhangende vocht snel verdampt,
maar dat het zich in de plant bevindende vocht eerst kan verdampen
nadat de cellen door afsterving zijn stuk gegaan of nadat het vocht
door de celwanden naar buiten is getreden.
Ook is het bekend dat vooral bij de winning van klaverhooi e.d. veel
bladverlies kan optreden. De oorzaak ligt in het feit dat de bladeren
sneller drogen dan de dikke houtige stengels.
Door het mechanisch beschadigen van de cellen, het verscheuren van
de opperhuid en het splijten van de stengels wordt het inwendige
vocht naar buiten gebracht en kan dit snel verdampen.
Voor dit doel zijn reeds enkele machines in de handel.
Maaikneuzers
De maaikneuzer kneust het gewas zeer intensief. Het aantal cellen
dat stukgeslagen wordt kan zeer groot zijn, zoals blijkt bij het
gebruik van deze machines bij de oogst van kuilgras. Bovendien
wordt het gras gehakseid. De hakselende werking kan zo groot zijn
dat het gras te kort wordt geslagen en een gedeelte tussen de stoppels valt waaruit het niet meer kan worden opgenomen. Op deze
wijze ontstaan grote verliezen.
Wanneer het gras van stam wordt gemaaid is het zaak de hakselende
werking zo veel mogelijk te beperken door te rijden met een zo groot
mogelijke snelheid en het toerental van de klepelas zo laag mogelijk
te houden.
Na het maaien moet het gewas zo spoedig mogelijk worden geschud.
Door enige malen te schudden kan het vochtgehalte in 1%—2 dagen
zo verminderd zijn dat zonder gevaar kan worden ingeschuurd, wanneer ook een ventilator aanwezig is.
De verliezen kunnen worden beperkt door het gewas niet met de
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maaikneuzer te maaien maar eerst met de maatbalk maaien en
daarna met de maaikneuzer bewerken. De droogsnelheid wordt dan
door een geringere kneuzing kleiner dan in het eerste geval.
Stengelkneuzers
Zoals de benaming reeds aangeeft zijn deze machines geconstrueerd
om de houtige stengels te kneuzen en te splijten.
Vooral bij klavers e.d. kan hiermee een grote droogsnelheid worden
verkregen en het bladverlies door te sterke indroging van het blad
worden beperkt.
De stengelkneuzers geven ook in gras een snellere droging maar het
effect is te gering om het weerrisico aanmerkelijk te beperken.
Grasdrogerijen kunnen van deze stengelkneuzers echter een goed
resultaat verwachten.
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HET OOGSTEN VAN SNIJMAIS
A. VAN WIJK
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
Tot voor enkele jaren geleden werd in ons land de snijmais met de
zicht, de maaimachine met aflegapparaat of met de zelfbinder gemaaid. Daarna werden de losse of gebonden schoven met de hand of
de vork op de wagen geladen en vervolgens met behulp van een
stationaire inkuilmachine ingekuild. Deze oogstmethode is zeer omslachtig en vraagt in een korte tijd veel arbeid. Om het gehele werk
rond te zetten zijn 9 à 10 personen nodig.
De ontwikkeling van maaikneuzers en veldhakselaars die behalve
voor het oogsten van gras e.d. ook geschikt zijn voor het van stam
oogsten van snijmais betekent dan ook een belangrijke vooruitgang.
Met behulp van deze machines kan met 5 man in 7 à 10 uur één ha
worden geoogst en ingekuild. Bij gebruik van zelflossende wagens
kan met één of twee man minder dezelfde prestatie worden bereikt.
In het algemeen wordt met de maaikneuzer het beste werk verkregen
als de machine wordt uitgerust met een speciale oogstinrichting, die
vaak maisbek wordt genoemd. Hierbij wordt rij voor rij geoogst en
kan het produkt zindelijk worden gewonnen.
Ook is het mogelijk de mais eerst plat te rijden en daarna tegen de
ligrichting met de maaikneuzer op te nemen. Het platrijden kan het
best geschieden met een speciaal duwstuk vóór op de trekker dat
twee rijen mais tegelijk omduwt en de mais als het ware op een
smal zwad legt. Het produkt kan bij deze oogstmethode evenals bij
gebruik van een maisbek voldoende worden gekneusd en gehakseld.
Op vlak land en bij niet te grove, matig rijpe mais vallen de verliezen en verontreinigingen meestal nogal mee. Bij deegrijpe mais
moet de machine om kolfverlies te voorkomen diep worden afgesteld
waardoor de kans op verontreiniging met grond vrij groot is.
Evenals met de maaikneuzer kunnen ook met de veldhakselaar uitgerust met maisbek goede resultaten worden bereikt. De mais wordt
met deze machine niet gekneusd, maar kort gehakseld. De veldhakselaar kan ook in normale uitvoering, dus met opraapinrichting,
snijmais uit het zwad opnemen. Het gewas moet dan van te voren
worden gemaaid.
Voor een vlotte werkwijze bij het oogsten van mais is het, evenals
bij gras van belang, dat men over een trekker beschikt die voorzien
is van een doordraaiende aftakas, voldoende lage versnellingen en
voldoende vermogen (40 à 50 pk).
Voor een vlotte oogst is het voorts van belang dat:
— de rijen recht zijn
— de rijafstand niet kleiner is dan 67 cm
— het gewas stevig is (met weinig of geen gelegerde stengels)
— de wendakkers breed zijn.
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De wagens dienen met stevige en voldoende hoge oogsthekken te
worden uitgerust. Om verliezen te voorkomen moeten de hekken
dicht zijn of voorzien van fijnmazig gaas.
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ENKELE ERVARINGEN MET HET SNELLE ONDERZOEK VAN
GRAS OP MINERALEN VOOR DE PRAKTIJK
Dr. J. Th. L. B. RAMEAU
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, Oosterbeek
Vooral op de meer intensief geleide bedrijven kan het in het bijzonder
bij snelle groei in voorjaar en herfst voorkomen dat de veehouder
voor de vraag komt te staan of het melkvee zonder bezwaar in een
perceel welig groeiend gras kan worden ingeschaard of dat het kopziekte gevaar zo groot is dat beslist bijzondere maatregelen moeten
worden genomen in de vorm van bijvoeren van magnesiumkoekjes,
pulp e.d. of later — in de ergste gevallen — moet worden gemaaid.
In het voorjaar van 1961 heeft het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek de mogelijkheid opengesteld voor de praktijk om
snel mineralenonderzoek in gras te laten verrichten.
In totaal zijn in 1961 in het tijdvak van half april tot half juni 85
grasmonsters voor het z.g. „kopziekte onderzoek" uit vrijwel alle
delen van het land ontvangen.
In het grasmonster werd onderzoek verricht op droge stof, kali,
magnesia en ruweiwit. Het onderzoek was binnen vier dagen na ontvangst gereed (veelal eerder) en het resultaat werd desgewenst (met
het advies) telefonisch doorgegeven aan de veehouder of de assistent
van de voorlichtingsdienst.
Er werden drie soorten adviezen verstrekt, die alleen geldig waren
voor het grasgewas dat op dat tijdstip voor onderzoek op het perceel
stond met een uitloop van hoogstens één week.
a. Weiden; speciale voorzorgen niet nodig.
b. Weiden met beslist bijvoeren van magnesiumkoekjes (50 g MgO
per dier per dag).
c. Maaien.
Dit advies was gebaseerd op de resultaten van het onderzoek
dat door de heer A. Kemp van het Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen is
uitgevoerd.
Van de onderzochte grasmonsters kon in 19 % der gevallen zonder
meer weiden worden geadviseerd; in 48 % der gevallen weiden, doch
beslist bijvoeren van magnesiumkoek en in 33 % beslist maaien.
Enquête

""

Naderhand is bij de veehouders, die dit snelle grasonderzoek hebben
laten verrichten, een enquête gehouden. Uit deze enquête kwam het
volgende naar voren:
24

*•"

1. Er was één bedrijf, waarbij na het advies een geval van kopziekte met dodelijke afloop optrad. Het bleek echter dat het
advies „maaien" niet was opgevolgd.
2. Op de bedrijven waarvan grasmonsters werden ontvangen, was
een zware veebezetting, aanwezig (tot 2,1 melkkoeien per ha).
3. In de gevallen waarin „maaien" werd geadviseerd, hadden de
betreffende percelen voor het merendeel een zware stalmest- en
of gierbemesting, eventueel aangevuld met kunstmest ontvangen.
4. Op ruim de helft der geënquêteerde bedrijven hadden zich voor
het onderzoek kopziektegevallen bij het vee voorgedaan. Op 19
van de geënquêteerde bedrijven waren één of meer koeien aan
kopziekte gestorven.
5. Volgens opgave had op de helft der percelen nimmer grondonderzoek plaatsgevonden. In de gevallen waar wel grondonderzoek
was verricht, was dit overwegend enige jaren geleden.
6. In slechts enkele gevallen was er kieserietbemesting gegeven;
meestal enkele jaren geleden.
7. Magnesiumkoekjes werden in het algemeen minder goed opgenomen.
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MAGNESIUMVOORZIENING VAN GRASLAND
Ir. C. M. J. SLUIJSMANS
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
Uit het onderzoek van Kemp kan worden geconcludeerd, dat ter
vermijding van kopziekte gestreefd moet worden naar gras met een
hoog gehalte aan magnesium en/of een niet te hoog gehalte aan ruw
eiwit en kali. De vraag doet zich voor, hoe een dergelijke samenstelling te bereiken is.
Er is het laatste jaar vooral aandacht besteed aan het magnesiumgehalte van het gras. In enkele zandgebieden zijn van verschillende
percelen grond- en gewasmonsters genomen en geanalyseerd. In het
verkregen materiaal is gezocht naar een verband tussen het magnesiumgehalte van het gras en andere factoren.
Het magnesiumgehalte blijkt in het algemeen hoger te zijn naarmate
dat aan ruw eiwit hoger is. Om een hoog magnesiumgehalte te
krijgen is dus een hoog eiwitgehalte gewenst, maar het dier vraagt
juist een betrekkelijk laag ruw-eiwitgehalte. Een ruimere voorziening
van het grasland met kali drukt het magnesiumgehalte. Deze twee
relaties lijken het belangrijkst te zijn. Daarnaast is het magnesiumgehalte van de grond van betekenis en vermoedelijk ook het humusgehalte. De magnesiumgehalten van de grond zijn vooral op de zuidelijke zandgronden zo laag, dat maximale gehalten in het gras niet
bereikt worden. Hogere humusgehalten gaan samen met lagere magnesiumgehalten in het gras. Voorts is ook de botanische samenstelling van de grasmat van belang. Hoe meer kruiden en klavers deze
bevat, hoe hoger het magnesiumgehalte is.
Het magnesiumgehalte van het gras is door bemesting met magnesiumhoudende meststoffen belangrijk te verhogen. De mate van
verhoging hangt onder meer af van de hoeveelheid kali, die gegeven
wordt. Toepassing van een magnesiumbemesting resulteert in een
hoger magnesiumgehalte van het bloed.
Voor bemesting met magnesium komen in de eerste plaats de percelen in aanmerking, waarop reeds eerder kopziekte is voorgekomen.
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GOEDE KWALITEIT BIGGEN GEEFT DE MESTER
BELANGRIJK VOORDEEL'.
Ir. B. J. HOP
Centraal Bureau, Rotterdam
De laatste tijd komen er als gevolg van de werkzaamheden van de
„varkenskernen" steeds meer gegevens uit de praktijk van de
varkenshouderij. Zo blijken er, afgezien van prijsverschillen, bijzonder grote rentabiliteitsverschillen in de varkensmesterij te bestaan,
die velerlei oorzaken kunnen hebben. Twee zeer belangrijke oorzaken
van minder goede resultaten in de mesterij zijn het te hard voeren
en de minder goede kwaliteit van de opgelegde biggen.
Er is bij de boeren veel verschil van mening over wat nu eigenlijk
een goede big is, want iedere mester is er van overtuigd dat hij in
het algemeen goede biggen aankoopt. Toch blijkt steeds weer dat de
mester met vakkennis, die zelf de biggen bij de fokker koopt, of de
mester die de biggen door een vertrouwensman bij goede fokkers laat
kopen, duidelijk beter af is dan zijn collega die ze koopt via de
markt of via een handelaar waarvan hij niet weet waar hij ze vandaan haalt. Voor biggen van goede fokkers is een hogere prijs dan
die voor marktbiggen van dezelfde leeftijd zeker verantwoord.
De kwaliteitsverschillen van de biggen worden behalve door de gezondheidstoestand, het type, de afstamming, en het geslacht, vooral
ook beïnvloed door de manier van opfokken en zijn maar zeer ten
dele op het oog te beoordelen.
Veel biggen die via de markt aangekocht worden, zien er erg verleidelijk uit omdat ze zo mooi gevuld zijn. Te vaak wordt dan door
de mesters vergeten, dat deze verleidelijke conditie met kunst en
vliegwerk is verkregen en dat dit eerder aanleiding geeft tot slechte
dan tot goede resultaten in de mesterij. Bovendien is voor „marktbiggen" de overgang, de kans op kouvatten en het opdoen van ziekten veel groter. Als de mester weet van wie de biggen komen en de
fokker wordt naderhand op de hoogte gesteld van de resultaten van
zijn biggen, (dit gebeurt in veel „varkenskernen") betekent dit een
enorme stimulans voor de fokker om in plaats van „mooie" biggen,
voordelige biggen te fokken.
Aan de hand van resultaten uit de praktijk zal aangetoond worden,
dat het ruimschoots de moeite loont om werkelijk het beste biggenmateriaal in handen te krijgen.
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VERKORTING VAN DE ARBEIDSTIJD
OP VEEHOUDERIJ- BEDRIJVEN
G. POSTMA
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
Inleiding
De landbouw en met name de rundveehouderij zal in de toekomst ook
te maken krijgen met de wens naar een kortere werkweek (-dag).
Werktijdverkorting brengt zowel op het bedrijf als nationaal-economisch consequenties met zich mee:
1. In hoeverre heeft verkorting van de werktijd een kostprijsverhogende werking?
2. Welke praktische maatregelen kan de boer het beste nemen om
zijn produktieplan uit te voeren, wanneer een kortere arbeidstijd
wordt ingevoerd?
Het is noodzakelijk om te beschikken over praktijkgegevens. Hiertoe
is een proefplan opgesteld om op 18 weide- en gemengde bedrijven
na te gaan in hoeverre een werktijdverkorting mogelijk is bij gelijkblijvende bedrijfsuitkomsten. Het streven is in de proef te komen tot
48 uren per week, inclusief de verzorging van het vee op zaterdagmiddag en zondag. In de zomer wordt langer gewerkt dan in de
winter.
Verschuiving van de melktijden moet beslist noodzakelijk worden
geacht, althans wanneer dit mogelijk is uit een oogpunt van de produktie en de gezondheidstoestand van de dieren. Worden de melktijden niet verschoven ('s morgens later, 's avonds vroeger melken)
dan moet bij een werktijdverkorting overdag veel vrije tijd worden
opgenomen, wat voor niemand aantrekkelijk is.
Op de weidebedrijven wordt tijdens de proef in april, mei en juni
's morgens om 5.30 uur en 's avonds om 15.30 uur gemolken
(interval 10—14). In de loop van juni wordt 's morgens om 6.30 uur
begonnen met melken en 's avonds om 15.30 uur (interval 9—15).
Proeven in Zweden gaven 1,6 % melkverlies (maximum 5 %) te zien
bij een melkinterval van 8—16. Hierbij trad een vetverlies op van
0,9 %. Proeven in ons land genomen wijzen in dezelfde richting.
Op de gemengde bedrijven hebben de wijzigingen in de dagindeling
vooral betrekking op het avondmelken. Het melkinterval is hier niet
als vast punt in de proef opgenomen, door de kleinere omvang van
de veestapel. Wel wordt ook hier gestreefd naar vaste tijden voor het
begin en het eind van de arbeidsdag (6.30 uur en 18.00 uur).
Op alle bedrijven wordt een behoorlijke prestatie per arbeidskracht
geleverd: steeds meer dan 11 koeien per man of hiermee te vergelijken eenheden.
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Getracht wordt een werktijdverkorting te verwezenlijken, door:
a. Invoering van betere werkmethoden zonder grote investeringen
(laden zonder voerlegger, machinaal namelken etc.).
Meer mechanisatie of meer inschakelen van het loonbedrijf geschiedt alleen dan als hier tegenover een vermindering van het
aantal arbeidskrachten of een vergroting van de produktie staat.
b. Vermindering van het aantal werkzaamheden, met name bij de
veeverzorging (voerverstrekken in minder keren/dag) en de
voederwinning, (resten afweiden door jongvee).
c. Een goede arbeidsorganisatie, door goede planning vooraf, waardoor een goede benutting van de op het bedrijf aanwezige vaste
arbeidsbezetting ontstaat. De organische bemesting in de winter
uitvoeren, zodat de boer zich in de zomer vrijwel geheel kan
wijden aan en concentreren op de oogst van goed en voldoende
ruwvoer voor de winter en de teelt van akkerbouwgewassen.
Een grote spreiding in de voederwinning, werkt vooral op weidebedrijven een meer regelmatige arbeidsbehoefte in de hand.
d. Verhoging van de prestatie per uur, daar het zich laat denken,
dat de prestatie per uur toeneemt als per dag een kortere tijd
behoeft te worden gewerkt. Arbeidstijdverkorting mag echter niet
leiden tot opjagen van het werktempo!
e. Vermindering van arbeidsverliezen door alles een vaste plaats te
geven.
f. Wijziging van de dagindeling.
Bij een later begin van de arbeidsdag kan vooraf worden ontbeten,
hetgeen minder onderbreking van het werk en minder transport
en af- en aanlooptijd betekent. De werkverdeling wordt hierdoor
eveneens gemakkelijker.
g. Een goede taakverdeling, als gevolg van het zo min mogelijk met
meer dan één persoon bij eenzelfde werk te zijn betrokken.
Arbeidsverliezen door wachten e.d. worden hierdoor vermeden.
Een goede taakverdeling is vooral van groot belang omdat het
gevaar niet denkbeeldig is, dat er bij verkorting van de arbeidstijd te weinig tijd resteert om de trekkracht- en werktuigencapaciteit voldoende te benutten.
h. Goede verhouding tussen werkgever en werknemer.
Slechte arbeidsverhoudingen zijn niet alleen mensonwaardig',
maar ook tot grote schade van het bedrijfsresultaat. De werknemers dragen grote verantwoordelijkheid bij het werken niet
dure machines e.d.
Het geven van korte, duidelijke werkinstructies is zeer belangrijk,
evenals het kweken van begrip voor de technische en economische
moeilijkheden van het bedrijf. Dit komt de arbeidsbereidheid ten
goede.
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Resultaten onderzoek
Zowel bij de boeren als bij de onderzoekers hebben de resultaten de
mening gevestigd, dat door een betere organisatie een werktijdverkorting onder vrijwel alle omstandigheden op ieder bedrijfstype
mogelijk is. Vooral de rationalisatie der dagelijks terugkerende
werkzaamheden hebben hiertoe in sterke mate bijgedragen.
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Sl'KENBETKAl'PKX: Enkele voorlopige onderzoekingsuitkomsten
Ir. C. H. CAZBMIER
Instituut voor Vceteeltkundig Onderzoek „Schoonoord", Utrecht
Het speenbetrappen bij koeien is een verschijnsel dat zich op tal
van bedrijven in niet zelden ernstige mate voordoet. De ongunstige
gevolgen en nevenverschijnselen van dit euvel voor mens en dier
zijn in de praktijk maar al te zeei bekend.
Het laat zich denken dat voor het al dan niet optreden van speenbetrappingen tal van faktoren mede bepalend zijn. Het onderzoek
is er in eerste instantie op gericht, te trachten de invloed van het
komplex van uitwendige faktoren te bepalen en te zien welke
daarvan van de meeste betekenis zijn.
Het onderzoek is begonnen met het houden van een schriftelijke
enquête onder een groot aantal veehouders. Doel hiervan was het
opsporen van een eventueel verband tussen een aantal globale stalkenmerken en het optreden van speenbetrappingen. Omtrent enige
interessante uitkomsten die deze enquête heeft opgeleverd, zal het
een en ander worden medegedeeld.

31

HET KASTREREN VAN BEERBIGGEN
Een schadelijke gewoonte of een noodzakelijk kwaad?
Ir. D. KROESKE
Instituut voor Vcetceltkundig Onderzoek „Schoonoord", Utrecht
Sinds jaar en dag worden de jonge beertjes, welke bestemd zijn
voor de mesterij, gekastreerd. Aangenomen mag worden, dat er wel
bijzondere voordelen aan deze kastratie verbonden moeten zijn geweest, anders is een zo algemene toepassing al de eeuwen door niet
te verklaren.
De vraag is echter of deze voordelen in het huidige tijdsgewricht
nog even groot zijn als vroeger.
Daarbij kan worden vastgesteld, dat de varkens vroeger langzamer
groeiden en als gevolg daarvan op een oudere leeftijd werden geslacht dan tegenwoordig.
Hij zeugjes, die op bacongewicht worden geslacht, worden vrijwel
nog geen bronstverschijnselen waargenomen. Gewoonlijk zijn de
beertjes nog iets later geslachtsrijp dan de zeugjes, zodat aangenomen kan worden, dat beren welke gemest worden tot 90—95 kg
levend gewicht, de geslachtsrijpe leeftijd nog niet hebben bereikt.
Vrouwelijke kastraten zetten meer vet aan dan hun niet-gekastreerde zusters. Zetten mannelijke kastraten ook meer vet aan dan hun
komplete broers?
Hoe staat het met voederverbruik, groeisnelheid en met de smaak
en de kwaliteit van het vlees bij de produktie van mestbeertjes ?
Hoe gedragen de dieren zich in het laatst van de mestperiode?
Moeten wij bij de varkensmesterij dezelfde kant uit als bij de rundveemesterij, waar de kastratie van mannelijke mestdieren hoe langer hoe meer achterwege gelaten wordt?
Hoewel de proefnemingen met betrekking tot dit vraagstuk nog niet
zijn afgesloten, zal met behulp van een aantal proefresultaten getracht worden op deze vragen een voorlopig antwoord te geven.

BLOEDARMOEDE BW BIGGEN
Dr. F. BUYSSE
Directeur Rijksstation voor Veevoeding: — Gontrode (België)
Bloedarmoede is bij biggen een veel voorkomend gebreksverschijnsel, dat heel wat schade aanricht op de fokbedrijven.
Bij een dagelijkse behoefte van rt 7 mg en de geringe toevoer van
Fe met de zeugenmelk (± 1 mg/dag) is de kleine Fe-reserve bij de
biggen (30—40 mg) vlug uitgeput en treedt bij binnen opgefokte
biggen, zonder voorzorgen, bloedarmoede op.
Bij 55 tomen met in totaal 490 biggen werd de invloed nagegaan:
1. bij afwezigheid van een buitenbeloop
a. van een éénmalige intramusculaire Fe-dextraan-injectie (150
mg Fe/3e dag);
b. van een orale Fe-behandeling (3e, 5e en 11e das: — 150 mg
Fe totaal);
c. van grond in het hok (3 X per week vanaf 6de dag).
2. Bij aanwezigheid van een buitenbeloop (grond)
a. van een éénmalige intramusculaire Fe-dextraan-injectie;
b. van een orale Fe-behandeling
op het verloop van Hb-gehalte en de gewichtsvariatie van de
biggen.
Het is gebleken dat:
1. bij afwezigheid van een buitenbeloop (33 tomen/294 biggen)
a. de intramusculaire Fe-injectie duidelijk bloedarmoede voorkomt en de gewichtsontwikkeling begunstigt;
b. de orale Fe-behandeling een geringer effect gaf op het Hbverloop en de gewichtsontwikkeling;
c. het regelmatig in het hok brengen van verse grond duidelijk
bloedarmoede voorkomt en de gewichtsontwikkeling begunstigt.
2. Bij mogelijkheid van buitenbeloop en het ter beschikking zijn
van grond, de intramusculaire Fe-injectie of de orale Fe-verstrekking van geen verder belang meer zijn voor het voorkomen
van bloedarmoede.
Voor de praktijk is de meest economische doenwijze om bloedarmoede te voorkomen: een buitenbeloop met grond of het regelmatig in het hok brengen van grond.
Een éénmalige intramusculaire Fe-injectie bleek, ter voorkoming
en genezing van bloedarmoede, werkzamer als een driemalige
orale Fe-behandeling.
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OMVANG EN AARD VAN DE GEWICHTSVERMINDERING
BIJ ZEUGEN GEDURENDE DE ZOOGPEKIODE
Dr. F. VANSCHOUBROEK
Rijksuniversiteit, Gent
Zeugen nemen meestal in gewicht af gedurende de zoogperiode. Door
ons werd aangetoond dat, althans in onze proefomstandigheden, dit
gewichtsverlies niet door een tekort aan energie of eiwit te wijten
was.
Immers het gewichtsverlies bedroeg gemiddeld 26 kg alhoewel het
gemiddeld energie- en eiwitoverschot over de ganse lactatie resp.
83,2 GEV ( = gersteenheclen voor varkens) en 39,9 kg eiwit bedroeg.
Bovendien bedroeg de correlatie tussen het gewichtsverlies en het
GEV overschot 0,003 en de correlatie tussen het gewichtsverlies en
het eiwitoverschot — 0,116.
Anderzijds vonden wij door middel van ultrasonische spekdiktepeilingen dat er een zeer hoge correlatie ni. r = 0,93 bestond tussen
de procentuele gewichtsvermindering en procentuele spekdikte-vermindering van de 7e tot de 56e dag na de partus.
De procentuele vermindering van de rugspekdikte in funktie van de
procentuele gewichtsvermindering werd uitgedrukt door de vergelijking Y = 4,02 + 1,665 X. Dus zeugen, die veel gewicht verliezen, verliezen ook veel vet.
Aannemende dat het totale lichaamsvet 40 percent van het levend
gewicht bedraagt en dat de veranderingen in het totaal lichaamsvet
gelijklopend zijn met de veranderingen in het rugspek konden wij
uit bovenstaande regressievergelijking het absoluut gewichts- en
vetverlies in kg van een zeug van 225 kg bij verschillende procentuele gewichtsverminderingen berekenen.
Hierbij bleek dat het gewichtsverlies slechts voor ongeveer de helft
door vetverlies kon verklaard worden.
Besloten kan worden dat naast vet er nog andere stoffen (water,
eiwit en een weinig mineralen) gedurende dt "oogperiode verloren
gaan. LENKEIT toonde aan dat er een eiwitverlies plaats heeft.
Aangaande het mechanisme van de vermindering van het lichaamsvet vonden wij dat het hier niet om een tekort aan energie ging.
Immers de spekdiktevermindering bedroeg 17,2 % bij een gemiddeld
energieoverschot van 78,1 GEV.
Bovendien is de correlatie tussen GEV overschot en de procentuele
rugspekvermindering — 0,302 (P \ 0,05) en de regressie van de
% rugspekdikte op het GEV overschot Y = 22,99 — 0,075 X.
Hieruit blijkt dat het vetverlies grotendeels onafhankelijk van de
energie-aanvoer plaats vindt, wat er op wijst dat de vermindering
van het vet gedurende de lactatie niet noodzakelijk aan een tekort
aan voeder te wijten is, doch hoogstwaarschijnlijk van hormonale
aard is.
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DE MAGNESIUMVOORZIENING VAN MELKVEE
IN DE WEIDETIJD
A. KEMP
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen, Wageningen
In de laatste jaren werd in het kader van het „kopziekteonderzoek"
een groot aantal voederproeven met melkkoeien uitgevoerd.
De resultaten van deze proefnemingen geven aan dat een onvoldoende magnesiumvoeding van het dier kan leiden tot een daling
van het magnesiumgehalte van het bloed, terwijl dit weer aanleiding kan geven tot het optreden van de zo bekende kopziekte.
Bij de magnesiumvoorziening van melkkoeien spelen twee faktorcn
een belangrijke rol t.w. de hoeveelheid met het voer opgenomen
magnesium en de benutting hiervan in het dier. Globaal kan gesteld
worden dat bij melkkoeien 80 % van het met gras opgenomen magnesium met de mest wordt uitgescheiden, 10 % met de melk en
10 % met de urine. Er komen echter vrij grote variaties voor. Zo
kan de hoeveelheid magnesium die met de mest wordt uitgescheiden, 65 tot 95 % van de hoeveelheid voedermagnesium bedragen
zodat het „benutte" deel 35 %, doch ook slechts 5 % kan bedragen.
Zowel bij het magnesiumgehalte van het gras als bij de benutting
van dit magnesium in het dier spelen verschillende faktozen een rol
zoals: weersomstandigheden, seizoensinvloeden, botanische samenstelling van het grasland en de bemesting van het grasland.
Het voorkómen van kopziekte moet gericht zijn op een regelmatige
voorziening van voldoende en voor het dier benutbaar magnesium.
Hierbij zijn in het kort de volgende maatregelen van belang:
1. Het toepassen van grond- en gewasonderzoek en het bemesten
van het grasland volgens de officieel geldende adviezen. De stalmest en de gier moeten hierbij volledig in rekening worden
gebracht.
2. Het toepassen van magnesiumbemesting van het grasland op
„kopziektebedrijven" en op bedrijven waar gewasonderzoek hiertoe aanleiding geeft.
3. Naarmate meer stikstof wordt gebruikt moet het magnesiumgehalte van het gras hoger zijn.
4. Het bijvoeren van het melkvee gedurende de eerste drie à vier
weken en de laatste drie weken van de weideperiode met magnesiumhoudende koekjes à 50 gram magnesiumoxyde per dier
per dag.
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HET VENTILEREN VAN VOORDROOGKUlL
W. JELSMA
Rijkslandbouwconsulentschap voor Zuid-Oost-Priesland, Drachten
Aan de voordrooginkuilmethode kleven nog enkele bezwaren. De
belangrijkste zijn het weerrisico en de korte tijdsduur waarin de
kuil dient te worden afgewerkt.
Vooral op bedrijven met grote silo's en op eenmansbedrijven levert
dit moeilijkheden op. Vaak zodanig dat men er van afziet deze
inkuilmethode toe te passen.
In het consulentschap Zuid-Oost Friesland zijn in de jaren 1958
t/m 1961 ± 30 proeven genomen met het ventileren van voordroogkuilen tijdens de inkuilperiode. Dit bleek goede resultaten te kunnen
geven. De inkuilperiode varieerde van 4—17 dagen.
Het ventileren vond plaats bij silo's en grondkuilen. Meestal met
normale hooiventilatoren. Het doel van het ventileren is het produkt
tijdens de inkuilperiode „koud" te houden.
De benodigde luchthoeveelheid zal ongeveer de helft kleiner kunnen
zijn dan bij hooiventilatie.
Deze werkwijze beperkt het weerrisico aanmerkelijk. Het inkuilen
kan met eigen krachten geschieden, zonodig in een rustig tempo
terwijl weekends geen bezwaren meer opleveren.
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BEWARINGVANGEDROOGDEGROENVOEDERS
J. KREYGER
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten,
Wageningen
Het is bekend dat caroteen in kunstmatig gedroogde groenvoeders
gedurende de opslag wordt afgebroken. Deze afbraak is het resultaat van een oxydatieproces. Uit vroegere onderzoekingen is gebleken, dat bewaring onder een stikstofatmosfeer de afbraak voorkomt.
Voor de praktijk komt een dergelijke maatregel hier te lande vooralsnog niet in aanmerking (te duur).
Ook is gevonden, dat de omzettingssnelheid op een bepaald moment
evenredig is met het gehalte aan caroteen op dat moment.
Bekend is verder, dat de oxydatie bij een lagere temperatuur langzamer verloopt.
Een 10° C. hogere bewaartemperatuur doet de snelheid van omzetting ongeveer tot de dubbele waarde stijgen. Het onderzoek van de
laatste jaren is er o.a. op gericht geweest om tot praktische maatregelen te komen, die leiden tot een lagere opslagtemperatuur, b.v.
het koelen van het produkt vlak na de fabrikage en het koelen van
het opgeslagen produkt met buitenlucht.
Een verdere mogelijkheid tot het vergroten van de stabiliteit van
caroteen ligt in de toepassing van daarvoor geschikte anti-oxydanten, stoffen die de oxydatie tegengaan of vertragen. Ook hieromtrent is de laatste jaren onderzoek verricht.
De anti-oxydant kan worden toegevoegd, opgelost in een vet. Het
meel krijgt bij een 1 % vettoevoeging een aantrekkelijker kleur en
het stuift veel minder.
De voornaamste resultaten van het recente op de praktijk gerichte
onderzoek zijn:
1. Een praktijkkoeling tijdens de opslag door geforceerde ventilatie
door de stapels meel in zakken met buitenlucht, die in temperatuur minstens 6—8° C. lager moet zijn dan het meel, geeft een
gerede kans, dat de gemiddelde snelheid van afbraak met Vs
wordt verlaagd, m.a.w. dat de halfwaarde tijd (de tijd, die verstrijkt totdat het caroteengehalte tot 50 % van de beginwaarde is
gedaald) met ongeveer de helft wordt verlengd.
2. Een toevoeging en goede menging van 1% vet en een geschikte
anti-oxydant (0,015%) biedt een kans, dat de snelheid van
caroteenomzetting tot de helft wordt verminderd, anders gezegd,
dat de halfwaarde tijd wordt verdubbeld.
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HÖOIVENTILATIE

Ir. P. J. J. PHILIPSEN
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten,
Wageningen
Het ventileren van hooi heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar
hulpmiddel in de bedrijfsvoering op onze veehouderijbedrijven. Het
grote voordeel van dit systeem is, dat het hooi vochtiger kan worden ingeschuurd. Hierdoor wordt een arbeidsbesparing en een vereenvoudiging van de bedrijfsorganisatie verkregen. De hooiwinning
kan hierdoor met minder werk en minder risico tot een goed einde
worden gebracht. Bovendien wordt het risico van kwaliteitsverlies
door broei tijdens de bewaring praktisch uitgesloten.
Dat de praktijk deze voordelen op prijs stelt wordt duidelijk geïllustreerd door het feit, dat de hooiventilatie, die in 1956 zijn intrede in de praktijk deed op een veertigtal bedrijven, in 1960 reeds
op ± 4700 bedrijven werd toegepast. Ook in 1961 werd het systeem
op vele bedrijven ingevoerd.
De bovengenoemde voordelen kunnen echter slechts veilig worden
bereikt met installaties, die aan behoorlijke eisen voldoen en op de
juiste wijze worden gebruikt.
Een goede installatie bestaat uit een ventilator met voldoende capaciteit (40 m 3 lucht per uur per m 3 hooi, die voor 15 juli wordt
gewonnen) en een goed luchtverdeelsysteem. Ventilatoren met een
te geringe capaciteit en gebrekkige luchtverdeelsystemen, waarbij
vaak ook ernstige luchtlekkages voorkomen, leiden vroeg of laat tot
tegenslagen. Bijzonder bezwaarlijk is het uitbreiden van de tasruimte in hooirijke jaren, zonder het luchtverdeelsysteem aan te
passen. Dit leidt meestal tot broei of schimmel in het hooi.
Een goed gebruik van de installatie komt neer op het inschuren van
hooi, dat door een effektieve bewerking in het veld regelmatig en
snel is gedroogd en dit na het inschuren bij een vochtgehalte van
± 35 % regelmatig en veel te ventileren. Dit laatste kan nauwelijks
genoeg worden beklemtoond.
Lagedrukbalen kunnen zonder bezwaar als los hooi worden geventileerd. Bij hogedrukbalen is het effekt van ventileren, naar ik uit
praktijkervaringen afleid, wisselvallig. In sommige gevallen worden
goede resultaten verkregen, maar in vele gevallen komt meer of
minder schimmel in het hooi voor.
Proeven hebben aangetoond, dat met het doelmatig gebruik van een
schudder in het veld gecombineerd met het ventileren, de hooiwinning mogelijk is met zeer geringe verliezen. Volgens deze methode
kan onder gunstige omstandigheden hooi worden gewonnen met
ongekend hoge Z.W.
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Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van laad-, los-, transport- en
verdeelsystemen dienen te worden gestimuleerd. Ook machines die
de droogsnelheid van het hooi in het veld kunnen bespoedigen, verdienen onze volle aandacht. Uit oriënterende proeven in 1960 is
gebleken, dat gekneusd hooi niet alleen in het veld, maar ook in de
tas snel droogt. Naar het zich laat aanzien is het mogelijk gekneusd
hooi reeds in te schuren bij een vochtgehalte van 50 % en dit door
ventilatie met koude lucht voldoende snel te drogen om schimmelvorming te voorkomen.
In dit geval moeten echter speciale eisen aan de ventilator worden
gesteld. De tijd is ook in verband met de in het veld optredende
verliezen nog niet rijp om dit systeem voor de praktijk aan te
bevelen.
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NA HET INKUILEN . . .
Ir. G. W. WIERINGA
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten,
Wageningen
Het gistingsproces in silages is afhankelijk van een groot aantal
faktoren, zoals het drogestofgehalte, de chemische samenstelling
(en wel speciaal het gehalte aan eiwit en suiker), het aantal melkzuurbacteriën op het gras.
Nadat het gras in de kuil is gereden zijn deze faktoren niet meer te
beïnvloeden.
Een faktor, welke van grote betekenis is voor het gistingsproces,
waarop na het inkuilen wel invloed kan worden uitgeoefend, is de
luchttoetreding. De zuurstof en de hierdoor veroorzaakte temperatuurstijging zal aan een nadere beschouwing worden onderworpen en de resultaten van recente onderzoekingen zullen worden
toegelicht.
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ROOMBOTERGEBRUIKINHETBOERENGEZIN
Ir.A.SCHROODER
Rijkszuivelconsulent, Gouda
H e t is m e t enige aarzeling, d a t h e t v r a a g s t u k over h e t g e b r u i k van
r o o m b o t e r in h e t boerengezin w o r d t ingeleid.
S t a t i s t i s c h e cijfers wijzen uit, d a t het binnenlands v e r b r u i k gemiddeld p e r j a a r en p e r hoofd v a n bevolking a a n boter in 1938 bedroeg
5,5 k g en a a n m a r g a r i n e 7,1 k g . I n h e t j a a r 1960 w a r e n deze cijfers:
b o t e r 4,7 kg, m a r g a r i n e 19,9 k g . H e t b o t e r v e r b r u i k is s e d e r t die tijd
a f g e n o m e n m e t bijna 15 %, terwijl het m a r g a r i n e g e b r u i k is toegenom e n m e t r u i m 180 % .
H e t v e t v e r b r u i k is p r a c t i s c h verdubbeld. Dit w o r d t v e r o o r z a a k t door
h e t O V E R M A T I G G E B R U I K V A N M A R G A R I N E en niet tengevolge
van het geringe boterverbruik.
Voedingsdeskundigen wijzen t e r e c h t op de schadelijke gevolgen van
h e t g e b r u i k v a n te v e t t e spijzen. Afgezien v a n voor de gezondheid
schadelijke e m u l g a t o r e n , die a a n m a r g a r i n e zijn toegevoegd, geeft
een dergelijke hoge v e t c o n s u m p t i e aanleiding tot vetzucht, a d e r v e r k a l k i n g , galblaaslijden. H e t te hoge l i c h a a m s g e w i c h t laten w e buiten beschouwing.
Vrij a l g e m e e n geven voedingsdeskundigen de raad, d a t we er n a a r
dienen te s t r e v e n h e t v e t v e r b r u i k t e m a t i g e n .

EEN WERELDPROBLEEM. The Pacific Rurall Press heeft met plantenvetbotervet-probleem enkele jaren geleden op bovenstaande instructieve wijze
weergegeven. De moeilijkheid zit in hoofdzaak daarin dat de ondernemer
van de kokospalm niet op de Philippijnen doch in Amerika staat, en daar zijn
invloed ten gunste van het kokosvet aanwendt. Wii kennen in Nederland
soortgelijke verhoudingen. (Ontleend aan het boekje: De onmisbare door
Ir. J. B. Obbink, uitg. De Hofstad, 1935).
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Betrouwbare cijfers over het gebruik van boter in boerengezinnen
zijn er niet. Op enkele plaatsen is een enquête ingesteld, De cijfers,
die men heeft verzameld, dienen met reserve te worden aanvaard. Zij
geven het volgende beeld: Per 100 huishoudingen zijn er 5 gezinnen,
waar alleen boter wordt gebruikt; er zijn er 65 waar boter en
margarine wordt gekocht, terwijl er 30 gezinnen zijn, waar uitsluitend margarine wordt afgenomen. In 30 % van de boerengezinnen komt alleen margarine en nimmer roomboter op tafel.
Deze toestand is onbevredigend. Van de zijde van de middenstand
wordt hierop ook gewezen. Men zegt in die kringen dat de boeren
van de middenstand verlangen dat ze roomboter zullen kopen, maar
zeggen ze: „Waarom geven ze dan zelf niet het voorbeeld?" Zelf
gebruiken ze immers overwegend margarine.
Via hun boterfabrieken zijn de boeren de producenten van het
natuurproduct, waarvan ze zelf zeggen, dat het niet te vervangen
is. Het is opmerkelijk, dat zovele boeren hun eigen produkt versmaden. De boer en de boerin zullen door zelfkritiek op hun huishouding
er toe moeten komen in de toekomst een andere koers te gaan. Dit
is een welgemeende kritiek, waarvan ik mag hopen, dat ze ter harte
genomen zal worden, gedachtig aan het gezegde: Het zijn mijn
vrienden, die mij m'n feilen tonen.
Van betrouwbare zijde werd mij onlangs verzekerd, dat de boeren
met kleine inkomens zich meermalen houden aan boter in de huishouding, terwijl andere met een groter inkomen het vaak niet doen.
De echte boerin houdt gemiddeld beter aan de roomboter vast dan
het meer stadse type.
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KWALITEITSBEOORDELING VAN DIERLIJKE VETTEN
EN HTJN VERWERKING IN DE VEEVOEDING
Ing. L. VAN DEN HEUVEL
Belgische Boerenbond, Merksem
De kwaliteitscriteria die meestal gebruikelijk zijn op de markt voor
vetten zijn:
% vrije vetzuren — kleur — vocht + onzuiverheden — onverzeepbare fractie.
Deze criteria zijn eerder deze, die door de zeepindustrie werden vastgelegd ten tijde dat zij de meeste van de vetten verwerkte. Nu de
veevoederindustrie eveneens een belangrijke afnemer wordt van vetten, is het nodig dat criteria naar voren gebracht worden die aangepast zijn voor de veevoeding.
De voor veevoeding geschikte vetten moeten volgende kwaliteitsbeoordeling kunnen ondergaan:
Ie. Als eerste en veruit het voornaamste punt:
DE STABILITEITSPROEF.
Een vet dat na het ondergaan van de stabiliteitstest (Swift)
gedurende 20 uur, een peroxydewaarde vertoont van meer dan
20 milliequivalenten per 1 kg vet (1 milliequivalent = 8 mgr.
zuurstof), is als niet voldoende stabiel te beschouwen. Zonder
gevaar is zulk vet niet te gebruiken.
Men dient rekening te houden met het feit, dat het niet volstaat
antioxydanten aan een vet toe te voegen om zich veilig te voelen
inzake stabiliteit. Proeven bewezen dat vetten die reeds een
zekere oxydatie hebben ondergaan niet meer door antioxydanten
te stabiliseren zijn.
In verband met stabiliteit, wijzen wij op twee eigenschappen van
de vetten, nl. smaak en reuk, die een belangrijke rol hebben in
de veevoeding. Smaak en reuk van de vetten worden sterk ongunstig beïnvloed bij vetten die niet stabiel blijven.
2e.VERSHEID VAN HET VET.
Deze kan nagegaan worden door:
a. Het peroxydegetal: Vetten die een peroxydegetal hebben
van hoger dan 5 millimol of 10 milliequivalenten per 1 kg
vet, zijn als niet vers te beschouwen.
b. De zuurheid — uitgedrukt in % oliezuur.
Dierlijke vetten met meer dan 3 % vrije vetzuren zijn niet
wenselijk te gebruiken.
Voor kunstmatige mestkalvermelkpoeders, is de zuurheid best
te beperken tot maximum 1 % zuurheid. Rekening moet gehouden worden met het feit dat door bepaalde bewerkingen
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van het vet (raffinatie) zowel, peroxydegetal als zuurheid
sterk gedrukt worden.
Geraffineerd vet moet dan ook beantwoorden aan zuurheid
van max. 0,2 % en peroxydegetal van max. 2 millimol.
3e.FAKTOREN DIE DE VEBTEEKBAABHEID BE-INVLOEDEN.
a. Smeltpunt:
Vetten hebben geen scherp smeltpunt, men drukt zich liever
uit in een smeltzone.
Bij opgave van smeltpunten, moet de bepalingsmethode aangegeven worden, daar het smeltpunt sterk veranderlijk is
volgens de gevolgde bepalingswijze.
Er bestaat een zeker verwantschap tussen smeltpunt en verteerbaarheid van het vet.
b. Onverzeepbare fraktie:
Deze fraktie bestaat uit wassen, sterolen, hogere alcoholen;
producten die moeilijk of niet verzepen. Hierdoor zijn deze
producten ook moeilijk verteerbaar.
De onverzeepbare fraktie mag max. 1 % bedragen.
4e.WATEEGEHALTE EN GEHALTE AAN ONZUIVERHEDEN.
Water en onzuiverheden werken het bederf van het vet sterk in
de hand.
Voor natuurlijk gesmolten vetten is het gehalte aan water en
onzuiverheden liefst te houden op max. 0,3 %, voor geraffineerde
vetten op max. 0,1 %.
5e.BIJKOMENDE KWALITEITSBEOOBDELING.
a. Zeepbepaling:
Door een gedeeltelijke of een slechte raffinatie kan zeep aanwezig zijn in vetten. Vetten dienen vrij te zijn van zepen.
b. Kleurbepaling van vet:
De kleur van het vet kan invloed hebben op het dierlijke eindprodukt. Daar waar de kleur van belang is bij de dierlijke
produktie (mestkuikens, mestkalveren) dient die kleur nagegaan te worden.
c. Om de aard van het vet te bepalen kan gebruik gemaakt
worden van: Bomer index (varkensvet), Joodadditiegetal,
enzovoort.
Bij het verwerken van de vetten dienen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen te worden om de kwaliteit van het vet te behouden.
De aandacht dient vooral te gaan naar die punten die een versnelde
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oxydatie van het vet in de hand werken. Als voornaamste punten
noemen wij:
Ie. Koper vermijden in de montage van de vetinstallatie.
2e.Bouw liever meerdere kleinere bewaringstanks dan één grote.
Dit laat XJ toe regelmatig onderhoud uit te voeren van de tank.
Water en onzuiverheden hopen zich immers met de tijd op de
bodem op. Het gebruiken van tanks met konische bodem kan
hieraan verhelpen.
3e.Vermijd de overhitting van het vet. Een verwarming van ca
10° C.boven het smeltpunt is voldoende om het vet te verpompen.
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HOOI EN KTTTÏ,
Ir. F. DE BOER
Rijksconsulent voor de Veevoeding, Wageningen
Te midden van allerlei nieuwe veevoedingsproblemen rondom verhoudingen tussen mineralen en sporenelementen, de toepassing van
actieve stoffen in de veevoeding e.d. handhaaft zich nog steeds het
vraagstuk van hooi en kuil in de rundveevoeding.
Dit is een groot probleem, want hooi en kuil maken een zeer groot
deel uit van de wintervoeding van ons melkvee.
Men zou verwachten, dat juist daardoor een krachtdadig onderzoek
in het verleden, toen de kuilvoeders opkwamen, zou zijn opgezet,
zodat de gestelde vraag vrijwel beantwoord kan worden. Dat is
echter niet het geval.
Natuurlijk is er veel onderzoek over hooi- en kuilvoedering verricht
(Hoorn), maar steeds moest dit onderzoek gericht zijn op het effect
van nieuwe conserveringsmethoden op voerkwaliteit en vee. De ontwikkelingen op het gebied van de conserveringstechniek en de vragen van de praktijk maakten dat zonder meer nodig.
Sedert enige jaren evenwel is er een accentverschuiving waar te
nemen in de vraagstelling rondom hooi en kuil in de rundveevoeding.
Op het terrein van de winning vraagt men nu in de eerste plaats met
hoe weinig arbeidskrachten men de hooi- en kuilwinning kan volbrengen. De gekozen methode van voederwinning hangt daarvan af
en in veel mindere mate dan vroeger van de kwalitieve verdienste
van een voederwinningsmethode (Hardeland). In analoge zin wordt
in de veevoeding veelal het zwaartepunt van de vraag verlegd van
de technisch optimale naar de economisch nog net toelaatbare
voeding.
Op de vraag nu of een in bedrijfseconomisch opzicht gewenst geachte eenzijdige voedering van b.v. kuil ook in voedertechnisch opzicht toelaatbaar is, is een afdoend antwoord nog niet gegeven.
In binnen- en buitenland wordt aan dit vraagstuk op het ogenblik
vrij veel onderzoek verricht. De uitkomsten zijn echter niet gelijk.
Dat maakt de soms vrij scherpe discussie over het hooi-kuilprobleem
niet gemakkelijker.
Aan de hand van de beschikbare binnen- en buitenlandse bronnen
zal getracht worden een overzicht van de huidige stand van zaken
bij de hooikuilvoedering te geven.
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EEN ONDERZOEK NAAR HEX VERBAND TUSSEN ENKELE
EIKWALITEITSFACTOREN EN HET PERCENTAGE
RAMMELAARS EN BREUK DAT GEVONDEN
WORDT BIJ NORMAAL VERVOER
Ir. W. F. VAN TIJEN
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", Beekbergen
Reeds vele malen is er van verschillende zijden op gewezen dat de
hoedanigheid van de schaal als een zeer belangrijke eikwaliteitsfaktor dient te worden beschouwd.
Deze schaalkwaliteit is afhankelijk zowel van de erfelijke aanleg
van de kip als van het milieu, zodat langs deze twee wegen getracht kan worden verbetering te bereiken.
Allereerst is het echter nodig een dergelijke faktor in een objectief
gegeven vast te leggen. In de loop van de tijd zijn er enkele methoden ontwikkeld om de schaalkwaliteit te bepalen, zoals o.m. schaaldiktemeting, breuksterktebepaling, schaalstijfheidsbepaling (doorbuiging) en het bepalen van het soortelijk gewicht van het gehele ei.
Bij het periodieke kwaliteitsonderzoek der eieren van het Toetsbedrijf te Putten wordt laatstgenoemde methode gebruikt ter vaststelling van de hoedanigheid van de schaal.
In verband hiermede werd de behoefte gevoeld na te gaan of er een
duidelijke samenhang bestaat tussen het percentage beschadigde
schalen (rammelaars en breukJ dat voorkomt in partijen eieren bij
normale behandeling en vervoer enerzijds en het soortelijk gewicht
anderzijds.
Daartoe werd door het Produktieschap voor Pluimvee en Eieren de
volgende proef genomen:
Bij diverse partijen werd van de afzonderlijke eieren het soortelijk
gewicht en de vorm (deze laatste eigenschap terwille van de volledigheid) nagegaan en op het ei vermeld. Vervolgens werden de
eieren in normale box- en patentkisten verpakt en over een zekere
afstand vervoerd, waarna het percentage rammelaars en breuk werd
vastgesteld.
Deze proef werd in verschillende jaargetijden herhaald. De verkregen cijfers — die in verkorte vorm zijn weergegeven in de hieronderstaande tabellen — lijken de volgende conclusies te rechtvaardigen.
Ie. Naarmate het soortelijk gewicht toeneemt, neemt het percentage beschadigde schalen af.
2e. Naarmate het legseizoen vordert, neemt het soortelijk gewicht
af en het percentage beschadigde schalen toe.
3e. Het percentage beschadigde schalen is ook duidelijk afhankelijk
van de vorm: Lange spitse eieren worden eerder beschadigd
dan ronde.
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4e. W a t betreft de soort v e r p a k k i n g (box- t e g e n o v e r p a t e n t k i s t e n )
k o n in deze proef geen duidelijk verschil worden a a n g e t o o n d in
h e t p e r c e n t a g e schalen d a t tijdens vervoerd w e r d beschadigd.
Tabel I. Verband tussen soortelijk gewicht en percentage
beschadigde schalen.
Soortelijk
Totaal aantal in de
Percentage beschadigde schalen
gewichtsklasse
proef betrokken eieren (rammelaars en zichtbare breuk)
1.070
726
31.8
1.071 t/m 1.075
1343
15.3
1.076 t/m 1.080
2086
8.7
1.081 t/m 1.085
2100
4.1
1.086 t/m 1.090
866
2.7
1.090
193
1.5
Tabel II. Verband tussen vorm en percentage beschadigde schalen.
Vormindexklasse *)
< 70
70 — 72
73 — 75
> 75

Totaal aantal in de
Percentage beschadigde schalen
proef betrokken eieren (rammelaars en zichtbare breuk)
1130
14.6
1951
10.3
2085
9.4
1101
8.0
breedte

*) v o r m i n d e x —

X 100
lengte

Tabel I I I . Verloop van het soortelijk gewicht en het percentage
beschadigde schalen gedurende de legperiode.
Maand van
onderzoek
December
Februari
Mei
Juli
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Aantal onderzochte
eieren
1074
2080
2080
2080

Gemiddeld
soortelijk gewicht
81.2
81.1
78.1
76.1

Percentage
beschadigde schalen
7.8
8.5
11.4
11.2

OVER DE INVLOED OP DE BROEDUITKOMSTEN VAN HET
TIJDSTIP, WAAROP TIJDENS HET KUNSTMATIG
BROEDEN DE RELATIEVE VOCHTIGHEID
WORDT OPGEVOERD
Dr. R. S. KALTOFEN
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", Beekbergen
Bij het kunstmatig broeden van kippeëieren is het gebruikelijk dat
de relatieve vochtigheid in de broedmachine, omstreeks de tijd dat de
eieren worden aangepikt, aanzienlijk wordt verhoogd. Hiermede kan
worden voorkomen, dat een aantal kuikens, door ontijdig opdrogen,
aan de eischalen vastkleeft, waardoor het uitkomen onmogelijk
wordt gemaakt. Volgens sommige handboeken zou het daarom van
belang zijn, dat de relatieve vochtigheid, reeds vóórdat het aanpikken begint, wordt opgevoerd. Dit betekent echter, dat voor de meeste
eieren het opvoeren van de relatieve vochtigheid plaats vindt op een
tijdstip, meerdere uren vóórdat ze worden aangepikt.
Volgens nieuwere theoretische inzichten zou het opvoeren van de
relatieve vochtigheid vóórdat het ei is aangepikt, de zuurstofvoorziening van het embryo in gevaar kunnen brengen en zou het aanbeveling verdienen, met het verhogen van de relatieve vochtigheid in
de broedmachine te wachten, tot de grote meerderheid der eieren is
aangepikt.
Er werden drie proeven uitgevoerd, waarbij de invloed werd nagegaan van het tijdstip, waarop tijdens het aanpikken der eieren
de relatieve vochtigheid in de machine wordt verhoogd. Voor elke
proef werden op vier verschillende data eieren in de machines gelegd. Bij deze proeven waren de eieren verdeeld in twee groepen; bij
de ene groep werd de relatieve vochtigheid opgevoerd zodra er enkele
eieren waren aangepikt, bij de andere groep geschiedde dit op het
moment dat de meerderheid der eieren was aangepikt.
De gezamenlijke resultaten van de drie proeven verleenden geen
steun aan de veronderstelling, dat het enige uren vroeger of later
opvoeren van de relatieve vochtigheid ten tijde van het aanpikstadium, van invloed zou zijn op de grootte van de te verkrijgen
kuikenopbrengst. Ook met betrekking tot de kwaliteit der verkregen
kuikens is het niet gelukt één van de twee genoemde werkwijzen
als de gunstigste aan te wijzen.

4Ü

HET EIWITGEHALTE VAN KUIKENVOEDER
Ir. W. J. NIJVELD
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", Beekbergen
Bij goed groeiende kuikens neemt de groeisnelheid ( = de relatieve
gewichtsvermeerdering) af naarmate de dieren ouder worden. Daar
bij jonge dieren de gewichtsvermeerdering voor het overgrote deel
bestaat uit water en eiwit, zullen de eisen gesteld aan het eiwitgehalte van het voeder hoger zijn naarmate het kuiken jonger is.
Uit praktische overwegingen is het niet doenlijk het eiwitgehalte van
het voer doorlopend aan te passen aan de behoefte. Om tot een compromis te komen, verstrekt men veelal aan mestkuikens in de periode
van 0—6 weken een eiwitrijker voer dan aan oudere kuikens.
Een aantal nader te omschrijven proeven hebben aangetoond dat
een — tot op zekere hoogte blijvend — effect bereikt kan worden
door juist in de allereerste levensweken een voeder met een hoog
eiwitgehalte te verstrekken.
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ASPEKTEN VAN DE VOEDERWINNING OP
GEMENGDE BEDRIJVEN
Ir. A. H. CRIJNS
Rijkslandbouwconsulent, Tilburg
In de na-oorlogse jaren heeft de voederwinning voor het rundvee
steeds in het brandpunt van de belangstelling gestaan. In de laatste
jaren zien we echter een voortdurende stijging van de krachtvoergift
per melkkoe. Wij zouden hieruit de' konklusie kunnen trekken, dat
de eigen voederwinning voor de boeren niet meer die betekenis heeft,
die zij in vroegere jaren hieraan hebben toegekend. Dit zou kunnen
liggen aan de vermindering van het aantal arbeidskrachten op de
gemengde bedrijven. Bij bestudering van deze materie komen wij
echter snel tot de konklusie, dat bij de gemengde bedrijven beslist
niet minder voer wordt geproduceerd, doch dat de hogere krachtvoergiften verband houden met de stijging van de rundveebezetting
per bedrijf.
Een tweede opmerkelijk verschijnsel is wel, dat vooral de produktie
van het grasland op zandgronden zich in sterk stijgende lijn beweegt.
Als oorzaken hiervoor kunnen worden genoemd: de stijging van de
stikstofgiften, de betere mengselkeuze, mogelijkheid van graslandaanleg op hogere gronden, toepassing van kunstweiden, moderne
oogstmethoden, vooral bij het inkuilen, de stijgende waardering bij
de boeren voor het kuilgras en de algemene opvatting dat op grasland meer kan worden verdiend dan op bouwland. Toch zien wij in
streken met gemengde bedrijven nog geen sterke uitbreiding van het
grasland met uitzondering van een aantal individuele bedrijven. De
vraag is echter of in de toekomst niet meer boeren deze weg van de
uitbreiding van hun grasland zullen gaan volgen.
De voederwinning op het bouwland is zeker nog van grote betekenis,
maar toch zien wij hier een kentering optreden. Wij zien een teruglopen van het areaal voederbieten, terwijl stoppelknollen vooral worden verbouwd voor verse vervoedering in de herfstperiode. Daarnaast
zien wij een toenemende belangstelling voor snijmais, terwijl de hoeveelheid suikerbietenkoppen en -blad een nagenoeg konstante hoogte
heeft bereikt. De vraag moet beantwoord worden of bij een stijgende
veebezetting voederwinning van het bouwland als hoofdprodukt, dan
wel als bijprodukt moet worden gewonnen.
Tenslotte weten wij, dat de prijs van 1 kg V.R.E. ten opzichte van
1 kg Z.W. in de laatste jaren veel dichter bij elkaar is komen te
liggen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de boeren van gemengde bedrijven vooral veel massa willen produceren, terwijl de aanvulling
dan wordt gezocht in het aankopen van eiwit-rijk krachtvoer. Aan
deze gehele materie zitten veel bedrijfsekonomische en technische
aspekten vast en hierop zal in de inleiding dieper worden ingegaan.
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PROBLEMEN ROND DE INTEGRATIE IN DE
MESTPLITIMVEEHOUDERIJ
Drs. F. BOM
Centraal Bureau, Rotterdam
1. Het begrip verticale integratie — waaronder de contractmesterij — is de laatste jaren ook in de Landbouw gemeengoed
geworden.
In feite komt verticale integratie neer op een uiterst nauwe
samenwerking tussen een aantal of alle opeenvolgende stadia
van de bedrijfskolom.
2. De verticale integratie in rle mestpluimveehouderij (rontractmesterij) beeft speciaal in de U.S.A. een enorme vlucht genomen. Rond 90 % van de slachtkuikenproduktie wordt daar op
contract gemest.
Ook in Nederland neemt de belangstelling voor de contractmesterij regelmatig toe.
3. De belangrijkste vormen, waarin de contractmesterij in Nederland zich openbaart, zijn:
a. het prijscontract
b. het loonmestcontract
c. het credietcontract
d. het afnamecontract.
4. Als oorzaak van de snelle vlucht, die de contractmesterij heeft
genomen, kan worden genoemd:
a. de wens van een aantal mesters om de bedrijfs- en/of marktrisico's geheel of ten dele uit te schakelen;
b. de behoefte, die bij de verwerkingsindustrie en in de distributiesector bestaat aan een regelmatige aanvoer van een
uniform en kwalitatief aan hoge eisen beantwoordend (eind)
produkt;
c. wijzigingen in de voedertechniek.
5. De contractmesterij heeft in zijn algemeenheid zowel vóór- als
nadelen:
Voordelen:
a. het stimuleren van grotere, economisch werkende eenheden;
b. een deel van de distributiemarges tussen de opeenvolgende
stadia van de bedrijfskolom blijven in het geïntegreerd verband, hetgeen kostprijs verlagend kan werken.
Nadelen:
a. de produktie kan sterk toenemen, waardoor deze een structureel afzetprobleem in het leven roept;
52

b. het bedrijfsplan wordt sterk eenzijdig en dientengevolge
neemt de conjunctuur-gevoeligheid toe;
e. de afhankelijkheid van de mester wordt zo groot, dat zijn
zelfstandigheid in het gedrang komt.
6. De Landbouwcoöperatie kan de ontwikkeling op het terrein der
verticale integratie niet negeren en zal uit dien hoofde de voordelen van verticale integratie moeten trachten te incasseren,
zonder de nadelen over te nemen.
7. De coöp. boerenleenbanken zullen op soepele en snelle wijze aan
de credietbehoeften van vakbekwame mesters moeten voldoen.
Dit geldt zowel voor de investering in hokken en inventaris als
in uitgangsmateriaal.
S. De coöp. pluimveeslachterij dient een minimum-garantieprijs te
effectueren, teneinde het prijsrisico voor (modern geoutilleerde)
mesters te beperken.
9. De plaatselijke veevoedercoöperaties zullen deskundige krachten
in dienst moeten nemen, teneinde (potentiële) mesters de nodige
voorlichting op het gehele terrein der mestpluimveehouderij te
kunnen verschaffen.
10. Het ontstaan van z.g. mestclubs in coöp. verband moet worden
gestimuleerd.
11. Regionaal moet een nauw contact tussen deze mestclubs tot
stand worden gebracht.
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SLACHTVARKENS MET MEER VLEES EN MINDER SPEK EEN
GEBIEDENDE EIS VAN DE CONSUMENT EN . ..
EEN VOORDEEL VOOR DE MESTER
Ir. K. DONKER
Centraal Bureau, Rotterdam
lie varkensmesterij in ons land nadert steeds meer het grensgebied,
waarin nevenbedrijf overgaat naar hoofdbedrijf. De belangrijkheid
van de verdienste per varken per mestdag neemt toe met het aantal
varkens, dat gelijktijdig op het bedrijf aanwezig is. De invloed,
v/elke de individuele mester kan uitoefenen op de aankoopprijs van
de biggen (het beginmateriaal) is zeer beperkt. Hoewel de varkensmester op het prijsniveau voor het gerede produkt ten tijde van de
verkoop vrijwel geen enkele invloed kan uitoefenen, kan hij er
daarentegen zeer veel toe doen, dat de door hem te leveren varkens
(bij uitbetaling naar kwaliteit) relatief hoog gewaardeerd worden.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat de toenemende vraag naar
vlezige varkens aan de mester de mogelijkheid biedt om, strevende
naar een gunstige vlees-vetverhouding in het slachtprodukt daarbij
tevens het aantal kg voer nodig voor één kg gewichtstoename scherp
te beperken.
In navolging van Clausen wordt van het standpunt uitgegaan, dat de
spiervorming (vleesaanzet) in de eerste plaats door erfelijke eigenschappen wordt bepaald en daarnevens echter sterk verband houdt
met de leeftijd.
Om de periode van sneltoenemende spierontwikkeling (jeugdperiodc)
zo goed mogelijk te benutten, is het van groot belang, dat
a. de voedermengsels ten gebruike voor de opfok van de biggen
alreeds de geregelde opname van voldoende en voldocnde-hoogwaardig eiwit mogelijk maken;
b. de mester handelt uit de overtuiging, dat hij bij het opleggen
van de biggen op het mesthok eveneens met nog jong materiaal
te maken heeft, waarvoor een eiwitrijke voeding eveneens noodzakelijk is om de jeugdeigenschap bij uitstek — snelle spierontwikkeling zoveel mogelijk uit te buiten.
De eitwitbehoefte van de mestvarkens in verhouding tot het levend
gewicht daalt naarmate het dier in leeftijd vordert. De tijd (i.e. de
mestduur) speelt derhalve een belangrijke rol in de keuze van de toe
te dienen rantsoenen.
Voor de energietoevoer (Z.W.-voorziening) geldt een geheel andere
maatstaf. Deze hangt nl. in de eerste plaats af (althans dient in de
eerste plaats af te hangen) van het beoogde mestdoel. Wanneer dit
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zich richt naar een vlezig varken, dan is naast een optimale eiwitvoorziening' een sterk gereguleerde (beperkte) energietoevoer een
besliste noodzakelijkheid. Dit betekent het opvolgend gebruik van
verschillende voedermengsels, waarbij een zich wijzigende verhouding' tussen gehalte aan V.R.E. en Z.W. één van de voornaamste
karakteristieken vormt.
Er wordt voor gepleit om naast het levend gewicht van de varkens
ook de leeftijd (mestduur) als kriterium te nemen voor de keuze
van een voedermengsel met een passende eiwitverhouding.
Het gebruik van een mestschema zou hierbij voor de mester van
groot nut kunnen zijn.

65

HETVOORKOMENVANLEVERBOTZIEKTE
H. J. OVER
Afdeling Diergeneeskunde T.N.O., Utrecht
De leverbotziekte wordt veroorzaakt door de infectie met de larven
van een platworm, Fasciola hepatica, welke volwassen leeft in de
grote galgangen van vooral runderen en schapen. Een aanzienlijk
deel van de Nederlandse rund- en wolveestapel is door de parasiet
aangetast. Alleen al in 1958 werd 59 % van de runderlevers en 41 %
van de schapenlevers bij het slachten geheel of gedeeltelijk afgekeurd.
De schade, t.g.v. onder andere melk- en vleesverlies, laat zich voor
Nederland op tientallen miljoenen guldens per jaar becijferen.
De leverbotten leggen hun eieren in de grote galgangen. Via de darm
komen de duizenden eieren in de mest op het land. Uit de eieren
ontwikkelt zich een kleine larve welke binnendringt in een slak van
± 0,5 cm lengte.
In de slak, een zgn. tussengastheer, vermenigvuldigen de larven zich
en komen in een andere larvevorm weer naar buiten. Uit één enkel
ei ontwikkelen zich in de slak honderden infectieuze larven. Deze
larven zetten zich vast op grassen en kruiden en kunnen op deze
wijze de eindgastheer, rund of schaap bijvoorbeeld via het voedsel
infecteren.
Vele faktoren beïnvloeden nu het optreden van leverbotinfecties. De
belangrijkste zijn echter vochtigheid en temperatuur. Alle jonge ontwikkelingsstadia buiten koe of schaap zijn wat betreft hun levenskansen gebonden aan water. Voordat de eieren zich kunnen ontwikkelen moeten zij uit de mest gespoeld worden. De tussengastheer,
de leverbotslak Lymnaea truncatula, is een slakje dat voor een goede
ontwikkeling water, althans gedurende een bepaald gedeelte van het
jaar, strikt nodig heeft. De larven die uit de leverboteieren komen
evenals de larven die uit de slak vrijkomen zijn voorzien van zwemorganen zodat zij voor hun verspreiding een hoeveelheid water op
het weiland nodig hebben. Door de faktor vochtigheid wordt daardoor het infectieuze oppervlak van een weiland begrensd. De temperatuur bepaalt ook het optreden van de ziekte maar is toch minder
belangrijk dan de vochtigheid. Zo ontwikkelen de leverboteieren zich
eerst als de gemiddelde dagtemperatuur boven 10° C. stijgt. Bij lage
temperaturen gaat de larvale ontwikkeling aanmerkelijk langzamer
dan bij hogere temperaturen. Onder de voor de parasiet meest gunstige omstandigheden duurt de ontwikkeling in het weiland in ieder
geval ruim twee maanden. Wat kan nu op grond van deze gegevens,
de veehouder doen om de leverbotinfectie voor een belangrijk deel
te voorkomen?
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De leverbotslak en daardoor de leverbotinfectie blijkt in de praktijk
gebonden te zijn aan die percelen en delen daarvan, welke ook in de
zomer een slechte afwatering vertonen. Wanneer dit mogelijk is
dienen de infectieuze plaatsen uit de beweiding geweerd te worden.
In de heuvelachtige streken van Nederland zijn dit dikwijls gebieden
waar kwelwater uit de heuvels sijpelt, drinkplaatsen, verlande beekbeddingen en dergelijke. Afrastering van dergelijke stroken is hier
de aangewezen weg voor de bestrijding. Drinkpoelen moeten worden
vervangen door bijvoorbeeld automatische drinkbakken. In de droogmakerijen in het Noorden en Westen van het land is het soms ook
mogelijk de gevaarlijke percelen af te rasteren. Vaak zijn dit dijkvoeten waar kwelwater door sijpelt of oude laaggelegen hooilanden
welke ten koste van veel kunstmest in het beweidingsschema zijn
opgenomen. Indien het niet mogelijk is op een bedrijf gevaarlijke
plaatsen te isoleren dan moet overwogen worden de waterhuishouding te verbeteren. In vele gevallen zou drainage de oplossing van
het leverbotprobleem betekenen. Wanneer dit, om welke klemmende
reden dan ook, onmogelijk is, moeten greppels en slootkanten zeer
goed worden onderhouden. Verstopte greppels bij een warme nazomer kunnen een catastrophe betekenen en moeten direct geopend
worden. De veehouders moeten bij de polderbesturen aandringen op
zo laag mogelijke polderpeilen. Al deze in wezen simpele maatregelen kan en moet de veehouder zelf nemen, wil hij optimale bedrijfsresultaten behalen. De behandeling met medicijnen, hoe nuttig
ook, komt eigenlijk te laat daar de lever op z'n minst al enkele
maanden beschadigd is.

67

LINEAIRE PROGRAMMERING BIJ DE FORMULERING
VAN MESTKUIKENRANTSOENEN
Ing. N. RBYNTENS
Rijksstation voor de Klemveeteelt, Gontrode (België)
Uitgaande van 27 grondstoffen, hun gemiddelde samenstelling en
prijs en van een algemeen opgesteld lineair programma met 14 eisen
en 24 beperkingen, werd met de elektronische rekenmachine I.B.M.
650 een goedkoopste mestkuikenformule opgesteld.
Proeven met ééndagshaantjes (Hybro-wit) op grond werden uitgevoerd, waarin de voedingswaarde van de bekomen formule werd
vergeleken met deze van een door ons gebruikelijk goed produktief
rantsoen met zelfde eiwit- en energiegehalte. Op 8 weken werd een
eindgewicht bekomen van 1320 g met een voederomzetting van 2,17
in vergelijking met 1363 g en 2,13 respektievelijk. Deze verschillen
waren niet signifikant, erop wijzend dat groei en voederomzetting
van het lineair geprogrammeerde mestkuikenrantsoen vergelijkbaar
zijn met deze van andere goed produktieve rantsoenen.
De bekomen gegevens bij de machinale berekeningen van de goedkoopste mestkuikenformule hebben aanwijzingen gegeven, dat het
mogelijk is het eisenprogramma te verbeteren en te vereenvoudigen,
waardoor eventueel een hoger rendement kan verkregen worden.
De keuze van de energie en de kalorieën-eiwitverhouding zal in verband zijn met de resultaten van de winstberekening op een reeks
geteste rantsoenen.
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NIEUWE METHODEN VOOR DE VERBETERING
VAN DE VARKENSSTAPEL
Ir. W. G. BLAUWHOF
Rijksveeteeltconsulent voor Noord-Brabant, Breda
De varkenshouderij is voor de Nederlandse boeren een belangrijke,
zich stormachtig uitbreidende bedrijfstak, uitgeoefend op een sterk
afnemend aantal bedrijven. In 1952 waren er 216.000 bedrijven met
1.800.000 varkens, in 1960 146.000 bedrijven met 3.000.000 varkens.
Er waren dus in 1960 30 % bedrijven minder en 60 % varkens meer.
Een ontwikkeling van 8 varkens per bedrijf naar 20 varkens per
bedrijf.
De aandacht van de boer voor deze bedrijfstak moet dus groter zijn
en is dat ook geworden.
Aan voeding, huisvesting, ziektebestrijding en fokkerij wordt in
steeds stijgende mate aandacht besteed. Toch valt er op elk van deze
onderdelen nog veel te verbeteren. Hier wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de fokkerij. Met behulp van de kunstmatige
inseminatie en van het verervingsonderzoek van beren, dat ermee in
ontwikkeling komt, is het mogelijk de erfelijke aanleg van de
varkensstapel in een versneld tempo te verbeteren.
Tot nu toe zijn de dekberen in gebruik genomen en heeft ook de
berenkeuze door de boeren praktisch geheel plaats op grond van de
afstamming (afkomst) van de beer. Het exterieur van de vader en
de moeder, dat voor de slachtkwaliteit wel een vrij goede aanwijzing
geeft, speelt bij die selectie wellicht de grootste rol.
Het gebruiken van een beer op grond van zijn vererving is voor de
stamboekfokkers in zeer beperkte mate, en voor de mestbiggenproducenten nagenoeg niet mogelijk geweest. De concentratie van
varkenshouden in k.i.-verenigingen heeft direct de stoot gegeven tot
het opzetten van een verervingsonderzoek voor alle k.i.-beren.
Dit onderzoek betreft:
1. geboorteregistratie van alle tomen, ter onderkenning van de eventuele gebreken bij de biggen;
2. mesten van 20 varkens uit 10 tomen, waarbij groeisnelheid,
voederverbruik en slachtkwaliteit worden vastgesteld;
3. beoordelen van 50 of meer fokzeugen, naar exterieur.
Alle k.i.-beren worden aldus op hun fokwaarde onderzocht. Als de
beer 2% jaar is, is de uitslag bekend.
Er blijkt een aanzienlijke variatie te bestaan in de fokwaarde van
de beren.
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Om elk jaar een beperkt aantal bruikbare verervers per k.i.-vereniging beschikbaar te hebben, zal men elk jaar een veelvoud van dit
aantal dienen aan te kopen en in het verervingsonderzoek op te
nemen. Juist de mestbiggen-producent en dus ook de mester zullen
het meest van een op deze wijze opgezette k.i. kunnen profiteren.
De mestbiggen-producent kan door een beer te gebruiken die voordelige mestvarkens geeft met meer zekerheid goede biggen aanbieden. De mester kan door aankoop van biggen uit bepaalde stallen en
afkomstig van bepaalde beren met minder risico varkensvlees
produceren.
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DE VOEDERWAARDE VAN HET RTTWVOER IN 1961
A. E. WUNDERINK
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, Oosterbeek
Het jaar 1961 is een duidelijk voorbeeld geweest van het feit dat
gunstig groeiweer en gunstig oogstweer meestal niet samengaan.
In het afgelopen jaar is er enorm veel gegroeid, doch het overwegend
ongunstige oogstweer heeft er toe bijgedragen, dat het dikwijls veel
moeite heeft gekost om het zware gewas op tijd en voldoende droog
binnen te krijgen. Zelfs bij het inkuilen was de vele regen vaak een
probleem.
Hooi
De gehalten aan voedernorm ruw eiwit van het hooi zijn gemiddeld
matig te noemen. Voor een belangrijk deel zal dit een gevolg zijn
van het maaien in een (te) laat groeistadium, omdat de hooiperiode
door het sombere weer over een langere tijd is uitgestreken.
Verder zijn dit jaar veel gevallen van broei voorgekomen waardoor
het gehalte aan voedernorm ruw eiwit extra wordt gedrukt.
De droge stofgehalten die bij het onderzoek van hooimonsters worden gevonden (ook bij ventilatiehooi), liggen gemiddeld op een lager
niveau (± 15 à 20 g per kg) dan voorgaande jaren. Het hooi is
vochtiger binnen gehaald dan in andere jaren en de vraag rijst verder of de praktijk wel voldoende aandacht schenkt aan de duur van
het ventileren.
De zetmeelwaarde van het hooi is gemiddeld beslist goed te noemen.
De eiwit/zetmeelwaarde-verhouding van het hooi is dus vrij ruim
wat als gunstig mag worden aangemerkt.
Kuilgras
De voederwaarde van het kuilgras is dit jaar gemiddeld vrij goed
te noemen, al komen er — vooral ook wat het slagen van de kuilen
betreft — flinke uitschieters voor zowel naar boven als naar
beneden.
Zoals te verwachten zijn de machinaal vervaardigde kuilen gemiddeld beter geslaagd dan die welke met de hand zijn gemaakt.
Het aantal monsters van maaikneuskuilen lag aanzienlijk hoger dan
vorig jaar. Opvallend is dat de maaikneuskuilen die zonder toevoeging zijn ingekuild, gemiddeld een aanzienlijk lager V.R.E.-gehalte
hebben dan die waaraan suikerpulp of melasse is toegevoegd. Het
verschil bedraagt gemiddeld 16—18 g V.R.E. in de droge stof of ruim
3 g V.R.E. in het materiaal. Het suikergehalte van het gras schijnt
dit voorjaar aan de lage kant te zijn geweest voor het waarborgen
van een goede conservering.
Mogelijk kan het suikergehalte van het gras in de toekomst regel61

matig worden onderzocht om dan via radio en pers aan de praktijk
bekend te maken of toevoeging- wenselijk is of niet.
De zandgehalten van de maaikneuskuilen liggen wel iets doch weinig
hoger dan bij andere kuilen het geval is.
Uit het aantal ingezonden monsters blijkt dat de Hardelandmachine
duidelijk op zijn retour is. Het arbeidsprobleem zal hier zeker niet
vreemd aan zijn.
De voederwaardecijfers van de met de hand gemaakte kuilen —
vooral die zonder toevoeging — liggen duidelijk lager dan de
machinaal gemaakte kuilen. Dat dit een gevolg is van ongewenste
omzettingen blijkt uit de hoge pH's en ammoniakfracties, welke bij
de koude (zonder toevoeging) en warme kuilen worden gevonden.
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MAAIKNEUZEN UIT DE WIERS OF VAN DE STAM A F ?
J. J. ZWEMMER
Hoofdassistent Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Schagen
Sinds 1950 is er een grote verandering gekomen betreffende het
inkuilen van gras en heeft de Hardelandmethode in grote delen van
ons land opgang gemaakt. Tot nog toe is er nog geen methode die zo
bedrijfszeker is. In 1958 deed de maaikneusmachine zijn intrede.
Hierbij is de organisatie van het inkuilen veel eenvoudiger geworden; door één man kan het gas gemaaid en geladen worden. Door
6 à 7 man kan de gehele inkuilcampagne verricht worden. Met behulp van zelflossende wagens kan met 4—5 man gewerkt worden.
De loonwerker zorgt dan dat het gras in de silo komt en de boer
heeft alleen te zorgen voor „mensen in de silo".
Dit is in deze tijd met veel schaarste aan landarbeiders, een groot
voordeel.
De resultaten van de meest gangbare inkuilmethoden volgen hieronder.
Aantal
kuilen
80
123
38
34
21

Inkuilmethoden
Hardelandkuilen melasse . .
Maaikneuskuilen vanaf stam
Maaikneuskuilen uit de wiers
Wringkuilen
Wringkuilen met droge pulp

Gehalten in de droge stof in grammen
Z.W.
V.R.E.
droge stof
525
112
249
476
91
207
490
92
277
491
124
229
495
113
229

Uit het bovenstaand overzicht blijkt dat de Z.W. bij de Hardelandkuilen het hoogste is. Het V.R.E.-gehalte is na de wringkuilen het
hoogst.
Bij de maaikneuskuilen blijkt dat de kuilen waar het gras is voorgemaaid en uit de wiers is gekneusd, de Z.W. hoger is dan vanaf de
stam gemaaid. Verder is het droge stofgehalte beduidend hoger. Bij
het V.R.E.-gehalte is er geen verschil.
De kwaliteit van de wringkuilen is goed. Er is praktisch geen verschil in voederwaarde bij de kuilen met toevoeging van droge pulp
en de kuilen zonder toevoeging.
Hier volgt een overzicht van de slaging in percentages volgens de
pH en de ammoniakfraktie.
Aantai
kuilen

79
121
36
33
21

inkuümethode

in procenten
pH
Ammoniakfractie
3,8-4,2 4,3-4,S 4,6 en ( 9 9-15 16-20 ) 20
hoger

Hardelandkuilen
54 28 18 74 26
0
0
Maaikneuskuilen vanaf stam 59 13 28 72 20
4
4
Maaikneuskuilen uit de wiers 58
8 34 64 25 — 11
Wringkuilen
40 25 35 57 21 11 11
Wringkuilen met droge pulp 62 10 28 71
4 11 14
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Uit dit overzicht blijkt dat bij de slaging volgens de pH, de maaikneuskuilen ten opzichte van de andere inkuilmethoden goed „uit de
bus komen". Er is weinig verschil.
Dit geldt zowel voor de kuilen vanaf de stam of uit de wiers gekneusd. Bij de slaging volgens de ammoniakfraktie is het resultaat
bij de kuilen uit de wiers gemaaid iets minder.
Waarschijnlijk wordt de mate van kneuzen bij sterker voorgedroogd
gras minder. Bij de 121 maaikneuskuilen vanaf de stam gemaaid
zijn 36 kuilen die een droge stofgehalte hebben van 220 gram en
hoger. Bij deze kuilen heeft 86 % een ammonniakfraktie lager dan
9, 7 % van 9—15 en 7 % van 16—20. Dit is aanmerkelijk gunstiger.
De voorlopige conclusie is dan ook dat maaikneuzen vanaf de stam
betere resultaten oplevert mits gemaaid wordt als het gras voldoende droog is zodat het droge stofgehalte 220 gram of hoger is.
In natte perioden is het gewenst om eerst voor te maaien en het
gras 1—3 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden, te laten
voordrogen. Bovenstaande uitslagen hebben betrekking tot uitsluitend voorjaarskuilen.
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EEN BETROUWBARE EN SNELLE CHEMISCHE METHODE
TER VASTSTELLING VAN EEN LEVERAANDOENING
BIJ ONZE GROTE HUISDIEREN
E. E. VAN KOETSVELD
Hoofd van het scheikundig laboratorium van „De Schothorst"
te Hoogland
Bij vele stofwisselingsprocessen neemt de lever een centrale plaats
in. Het is zo'n belangrijk orgaan, dat iedere aandoening van de lever
in meer of mindere mate tot uiting komt in een verstoring van het
fysiologisch evenwicht. Zodra de lever niet optimaal funktioneert, zal
de produktie van melk en/of vlees evenmin optimaal zijn. Bij een
slecht werkende lever zal dikwijls de reproduktie veel te wensen
overlaten.
Indien men bedenkt, dat volgens de statistiek nog steeds ca. 75 %
van de levers van slachtrunderen geheel of gedeeltelijk afgekeurd
moeten worden, kan het niet anders of de levende Nederlandse veestapel is er niet veel beter aan toe.
Van de afgekeurde levers van slachtkoeien is de hoofdoorzaak
distomatosis (leverbot), slechts in ca. 5 % van de gevallen ligt een
andere afwijking ten grondslag.
Vanwege de ligging van de lever in het lichaam, is dit orgaan voor
de dierenarts klinisch-diagnostisch moeilijk toegankelijk.
Het vroegtijdig vaststellen van een leveraandoening is van het
grootste belang. Bij het vaststellen van leverbot kan mestonderzoek
op eitjes uitkomst geven, doch niet altijd of men zou het onderzoek
meerdere malen moeten laten doen. Er zijn vele methoden bekend
om via bloed- en/of urine-onderzoek een leverafwijking vast te stellen. De nadelen van de tot heden toegepaste methoden zijn de grote
spreidingsbreedten waarin „normale" waarden liggen kunnen. Alleen
in de ergste gevallen kan zodoende met genoeg zekerheid langs
chemische weg een leveraandoening aangetoond worden.
Wij menen nu met de kinine-oxidase-test een methode te hebben om
via bloedonderzoek vroegtijdig met voldoende nauwkeurigheid iedere
leveraandoening vast te stellen. Gezonde dieren bezitten geen kinineoxidase. Alleen bij een disfunktie van de lever komt in het bloedplasma (-serum) kinine-oxidase voor: hoe erger de leveraandoening,
hoe sterker ook de kinine-oxidase-aktiviteit.
Enkele resultaten van het onderzoek bij runderen, paarden en schapen zullen medegedeeld worden.
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VITAMINE C BIJ KIPPEN
Dr. E. J. VOUTE
Stichting voor onderzoek van pluimvee en varkens, „Pluva",
Amersfoort
Hoewel algemeen bekend is, dat behalve de mens, aap en cavia, de
andere dieren, dus ook de kip, vitamine C zelf maken, zijn er toch
enkele punten om bij stil te staan.
1. Vitamine C is als waterstof-overdrager een voor de celademhaling
zeer belangrijke katalysator.
2. Vitamine C is van invloed op de funktie van bepaalde hormoonproducerende klieren als bijnier, hypophyse, schildklier, eierstok
en testikel, hetgeen bij stress-toestanden van belang is.
3. Vitamine C ondersteunt de immuniteit, zet vorming van antilichamen aan en verhoogt de weerstand van het lichaam.
4. Vitamine C helpt bepaalde vitamines als folinezuur, vitamine Bi 2
pantotheenzuur en vitamine E sparen.
5. Vitamine C neemt deel aan de stofwisseling van bepaalde aminozuren als tyrosine.
6. Vitamine C speelt een rol bij de beenvorming.
7. Vitamine C is praktisch niet in eieren aanwezig, op de 4e dag
van het broedproces begint de vorming ervan.
8. Vitamine C daalt (21 %) bij vitamine B x en B 2 gebrek. Het verbetert de opname van ijzer en waarschijnlijk ook van vitamine A.
Dit wordt aangegeven in overzichten van Tagwerker, Thornton
en Perek.
Voor de kip leveren deze onderzoekingen op, dat vitamine C;
a. De groei van kuikens kan bevorderen.
b. De weerstand tegen infectieziekte verhoogt.
c. Bij hoge zomertemperatuur betere eischaalkwaliteit
geeft.
We hebben op de „Pluva" in Amersfoort het vitamine C-gehalte van
de lever bij verschillende aandoeningen nagegaan en hieruit bleek,
dat bij bepaalde ziektes een extra gift van vitamine C zeker gewenst
is. Ook de invloed van entingen als stress-factor werd nagegaan.
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HET TBANSPOKT BIJ MAAIKNEUZEKS
Ir. J. TERPSTRA
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
Algemeen:
Met de maaikneuzer is het mogelijk geworden met weinig mensen
en in een korte tijd te kuilen. Gezien de snelheid van werken wordt
aan het transport-materieel hoge eisen gesteld. Het met de hand
lossen van wagens kan daarom buiten beschouwing worden gelaten.
Om het transportmaterieel naar behoren te kunnen benutten is het
noodzakelijk met zelflossende wagens te werken. Niet alleen om het
aantal in te zetten mensen te beperken, maar ook om de investeringen aan wagens binnen redelijke grenzen te houden. Het parool
is snel lossen.
Waar als tussenschakel transporteurs worden gebruikt, valt op te
merken, dat deze meestal het handwerkstadium nog niet te boven
zijn en te weinig transportcapaciteit hebben. Ook de blazers hebben,
gezien het vermogen dat er mee gemoeid is, een matige capaciteit.
In de onderstaande schema's wordt aangegeven:
Ie. wat er aan rollend materieel beschikbaar is;
2e. de silo-typen;
3e. hoe er met het beschikbare materiaal kan worden gewerkt.
Het transport-materieel
2- of 4-wielige wagens bij voorkeur zelflossend.
De wagens dienen voorzien te zijn van een grasombouw.
Deze kan bestaan uit grasopzetstukken van gaas, hout, gegalvaniseerde golfplaten, staal en eventueel hard-board.
Ie. Bestaande 4-wielige wagens met vlakke laadvloer:
a. leegdraaien met kraantje;
b. aftrekken met touwen, kettingen of staaldraad;
c. lossen met netten;
met zelflosvoorzieningen:
d. opdraaien van een schuingeplaatst voorbord d.m.v. kettingen
of staaldraad eventueel uitgevoerd met meenemers;
e. opdraaien van een kleed.
2e. Speciale wagens afschuiven met rondlopend lossysteem:
a. lattenbodem (duur)
)
kettingen met meenemers \ ^ e stalmeststrooier;
b. type stalmeststrooier met pennenhaspels
c. „forage wagons" met verdeelhaspels naar voren lossend met
dwarsafvoer, goed gezicht op bijrijden
maaikneusmassa laat zich over grashaspels gemakkelijker
naar voren lossen.
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3e. Kipwagens:
a. achterwaarts kippend;
b. zijwaarts kippend;
c. 3 zijdig kippend.
Silo-typen
a. ronde silo's met opzetstukken ± 3 m hoog nog veel aanwezig;
b. torensilo's 8 à 10 m hoog; relatief duur;
c Harvestore duur, vereist voorgedroogd gehakseld materiaal als
vulling;
d. sleufsilo relatief zeer goedkoop, materiaal vast te rijden met
trekker;
e. broodkuilen; goedkoop.
Vullen: afhankelijk van het type silo en het rollend materieel.
Een schema hoe er met het beschikbare materiaal kan worden gewerkt zal tijdens de lezing worden uitgereikt.
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EEN GRAFISCHE METHODE VOOR PRIJSVERGELIJKING
VAN MENGVOEDERS
Ir. J. A. G. M. KERBOSCH
Centraal Bureau, Rotterdam
Wanneer men de prijs van een mengvoeder wil beoordelen, heeft het
geen zin hierbij alleen op de prijs per 100 kg te letten. Zelfs wanneer
men slechts mengvoeders onder C.L.O.-controle wil vergelijken kan
de 100 kg-prijs niet alleen maatgevend zijn. Ook binnen de C.L.O.voorschriften zijn nog aanzienlijke kwaliteitsverschillen mogelijk.
Men kan immers „op het kantje gaan zitten" of „een kop erop"
geven.
Het criterium van de verbruiker is per gulden zoveel mogelijk
voederwaarde (bv. vre en zw) te verkrijgen. Voor de producent heeft
het alleen zin om een kop erop te geven als de verbruiker deze kop
ook voldoende waardeert. Een methode om de waarde van deze kop
snel en op de juiste wijze te meten is in het belang van de verbruiker
en levert voor de producent een gezondere concurrentie-basis.
Hier wil ik een grafische methode geven, waarbij het voordelig
(goedkoop) zijn van een mengvoeder beoordeeld kan worden op
grond van prijs en twee kwaliteitscriteria (gehaltecijfers b.v. vre en
zw). Deze methode is afgeleid van de zogenaamde grafische lineaire
programmering.
Bij de rundveekoeken, waarbij er een serie (A, B, C, D. en E) bestaat met een oplopende verhouding van vre en zw is deze methode
uitermate geschikt. Deze beide gehaltecijfers vormen het criterium
voor de kwaliteit van de koek, immers zij zijn bepalend voor de
hoeveelheid, die gevoerd moet worden voor een bepaalde melkproductie (bij een bepaald basis-ruwvoederrantsoen). Mestkoek hoort in
deze serie niet geheel thuis (lager mineralen- en vitamine gehalte).
Aangezien het verschil klein is, is deze mestkoek ook in de vergelijking opgenomen.
Methode
We zetten op millimeterpapier voor iedere koeksoort van een bepaalde producent uit hoeveel vre en hoeveel zw voor ƒ 1,— geleverd
wordt. We verbinden deze punten en laten vanuit de uitersten loodlijnen neer op de x- en y-as. Zie pag. 70.
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De gebroken lijn M-A-B-C-D-E geeft aan, wat door deze producent
voor ƒ 1,— geleverd kan worden. Dit geldt voor alle punten van deze
lijn, ook b.v. voor het punt S, ES = SA ED en DS = % ED. De producent kan deze hoeveelheid voederwaarde leveren door voor % X
ƒ 1,— = ƒ0,75 D-koek en voor Vi X f 1,— = ƒ0,25 E-koek te
leveren.
Iedere hoeveelheid voederwaarde overeenkomende met een punt op
de lijn OS kan geleverd worden voor minder dan ƒ1,—. Zo kan de
hoeveelheid overeenkomende met punt T (OT = 0,9) geleverd worOS

den voor 0,9 X ƒ 1,— = ƒ0,90. Ten aanzien van de punten op de
lijnen EP en MQ geldt, dat voor ƒ 1,— altijd iets beters geleverd kan
worden.
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat alle punten binnen de veelhoek O-Q-M-A-B-C-D-E-P-O (gearceerd) „duurder" zijn, alle punten
erbuiten goedkoper. D.w.z. wanneer we op dezelfde wijze een punt
uitzetten voor een van de koeksoorten van een andere producent en
dit valt binnen de veelhoek, dan is deze producent duurder met deze
koeksoort; valt het punt erbuiten, dan is hij goedkoper.
Uiteraard dient men bij deze prijsvergelijking uit te gaan van dezelfde soort prijs (af fabriek, franco pakhuis, franco boer e t c ) . Ook
wanneer door de ene producent aan het eind van het jaar een grotere
terugbetaling verleend wordt dan door de ander, dient men hiermee
rekening te houden.
Voorbeeld
De prijzen in dit voorbeeld komen overeen met normale prijzen af
fabriek van begin oktober 1961.
Producent: „Kantwerk"
P e r 100 k g

Producten

Vlestkoek
ICoek A
Soek B
£oek C
£oek D
5oek E

Voor ƒ 1,— w o r d t g e l e v e r d :

k g vre

kg zw

Prijs

k g vre

11.4
14.0
18.2
22.8

70.4
63.5
63.8
63.7

ƒ 30.20
27.80
29.20
30.30

0.38
0.50
0.62
0.75

—

32.8

—

64.8

—

33.10

—

0.99

k g zw
2.33
2.28
2.18
2.10
— (niet in p r o d u c t i e )
1.96

Producent: „Kop er op"
Producten

Vlestkoek
Soek A
£oek B
5oek C
£oek D
•Coek E

P e r 100 k g

Voor ƒ 1 , — w o r d t geleverd:

k g vre

k g zw

Prijs

kg vre

kg zw

13.1
15.9
18.5
23.3
28.2
33.2

71.1
66.2
67.6
66.5
63.6
63.7

ƒ 28.95
28.55
29.85
30.65
30.65
31.95

0.45
0.56
0.62
0.76
0.92
1.04

2.46
2.32
2.26
2.17
2.08
1.99
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Wanneer men alleen op de prijs let, valt op, dat „Kop er op" i.h.a.
duurder is. Let men op de voor ƒ1,— geleverde voedingswaarde dan
blijkt „Kop er op" over de gehele linie goedkoper te zijn. De grafiek
geeft een duidelijk overzicht van de situatie.
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Gemiddeld kan de hoeveelheid voedingswaarde, die door „Kantwerk"
voor ƒ 1,— geleverd wordt, door „Kop er op" voor ƒ0,97 geleverd
worden. „Kantwerk" is dus 3 % te duur (over de gehele linie). Dit is
ongeveer 0,03 X ƒ30,— = ƒ0,90 per 100 kg.
Mijn ervaring is, dat het i.h.a. economischer is op hogere gehaltes
te plannen. Als globale economische optima zou ik de volgende gehaltes aan willen geven:

Mestkoek
Koek A
Koek B
Koek C
Koek D
Koek E

vre
12
15
18
23
28
33

zw
70—71
67
67
66
65
64

Misschien zijn er mensen, die deze methode van prijsvergelijking te
theoretisch vinden. Hen zou ik er op willen wijzen, dat degenen, die
de 100 kg-prijs als maatstaf aanhouden ook uitgaan van een theorie:
ni. de theorie, dat er binnen één soort mengvoeder geen kwaliteitsverschillen kunnen bestaan, of dat deze kwaliteitsverschillen niet
door de gehaltecijfers weergegeven worden. Eea theorie, die toch
wel sterk aanvechtbaar is.
Natuurlijk kan men op grond van één steekproef (situatie in één
bepaalde week) niet beoordelen of een bepaalde producent te duur is.
Wanneer echter iedere week dezelfde situatie als in dit voorbeeld
optreedt, is het duidelijk, dat „Kantwerk" te duur is.
Prijspolitieke factoren spelen hier doorheen. De ene producent zal
trachten het gehele jaar door tegen een constante prijs te verkopen,
en zal dus bij lage grondstoffenprijzen i.h.a. te duur zijn en bij hoge
grondstoffenprijzen te goedkoop zijn. De andere producent zal meer
direct „de markt volgen". Het kan daarom heel goed zijn, dat de
ene producent in de ene periode, de andere producent in de andere
periode goed uit de bus komt. De lengtes van deze perioden en het
verbruik in deze periode bepalen dan het duur of goedkoop zijn.
Deze methode zou ik gaarne aan de belanghebbende willen aanbevelen, maar in het bijzonder aan instellingen als Landbouwvoorlichtingsdienst, Landbouw Economisch Instituut, Accountantsdiensten
etc.
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PARATUBERCULOSE BIJ BUNDEREN
F. W. J. SWART
dierenarts „De Schothorst", Hoogland
Paratuberculose is een slepende darmontsteking bij runderen, welke
in Nederland in toenemende mate voorkomt. De schade, die deze
ziekte aan onze rundveestapel toebrengt wordt geschat op 2% miljoen
gulden per jaar. Vroeger heeft men deze chronische darmontsteking
voor een vorm van tuberculose gehouden, mede omdat de verwekker
— de paratubercel-bacterie — overeenkomst met de tubercel-bacterie
vertoont. Bang in Denemarken was de eerste, die door infectieproeven aantoonde, dat men hier met een op zichzelf staande ziekte te
doen had.
Het verloop van paratuberculose is zeer slepend. De dieren worden
gewoonlijk als kalf besmet, terwijl de ziekte zich pas openbaart als
schot of op oudere leeftijd. Veehouders, die de ziekte meer hebben
meegemaakt, kunnen zieke dieren vroegtijdig onderkennen en bij
verkoop van dergelijke dieren kan de besmetting op gezonde bedrijven worden overgebracht.
Na een beginstadium van mindere conditie en produktie, treedt vermagering en periodiek diarree op, tenslotte bestaat continu diarree.
Paratuberculose verloopt koortsloos, terwijl ondanks goede eetlust
de dieren sterk vermageren. Typisch is de optredende bloedarmoede,
soms gepaard gaande met een zuchtige zwelling tussen de kaaktakken. Tijdens drachtigheid verbetert de toestand enigszins, maar
na het kalven gaan de dieren zienderogen achteruit om tenslotte
van uitputting te sterven.
Besmetting geschiedt met door mest besmet voedsel of drinken.
Kalveren van koeien met paratuberculose worden in veel gevallen
besmet geboren. Ook met de melk kunnen paratubercel-bacteriën
worden uitgescheiden. Op laagveengronden zou paratuberculose
frequenter voorkomen dan op zware kleigronden. Een dichte veebezetting en intensief gebruik van het grasland doet de infectiekansen echter ook toenemen.
De klinische diagnose kan ondersteund worden door mestonderzoek
op bacteriën en bloedonderzoek op antistoffen van de paratubercelbacteriën.
Voor het saneren van besmette bedrijven is het vroegtijdig onderkennen van smetstofuitscheiders van veel betekenis. Op t.b.c.-vrije
bedrijven kan een gevoeligheidsreactie op paratuberculose worden
toegepast, waarbij men dieren in een gevorderd stadium, die niet
meer reageren, moet onderkennen met bloed- en mestonderzoek.
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Daarnaast is het noodzakelijk de kalveren geheel geïsoleerd op te
fokken. Op bedrijven, waar dit niet mogelijk is, kunnen de kalveren
voorbehoedend geënt worden, waarbij als nadeel een positieve tuberculinatie optreedt.
In verband met het toenemend aantal gevallen van paratuberculose
moet men geen vee van onbekende herkomst aankopen.
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VOEDERWAARDE VAN HOOI
Prof. Dr. E. BROUWER
Landbouw Hogeschool, Wageningen
Hooi is steeds een der belangrijkste voedermiddelen geweest. Omstreeks 1810 werd het zelfs als basis voor een systeem van voederwaardering gekozen. De voederwaarde van 10 pond hooi werd hierbij
als maatstaf gekozen (hooiwaardesysteem van THAER).
Omdat dit systeem in de praktijk slecht voldeed, ging men er ca.
50 jaar later toe over de hoeveelheid der verteerbare bestanddelen
als maatstaf voor de voederwaarde der voedermiddelen te beschouwen. Ook dit stelsel voldeed niet in de praktijk. Bij verder onderzoek
bleek, wederom ca. 50 jaar later, aan KELLNER, dat de verteerbare
bestanddelen in ruwe-celstof-rijk materiaal, zoals grof hooi en stro,
per kilogram aanzienlijk minder waard zijn dan die in ruwe-celstofarm materiaal, zoals hooi van jong gras en krachtvoeders. Daarvoor
wordt bij de berekening der zetmeelwaarde een aftrek toegepast,
die groter wordt naarmate het ruwe-celstof-gehalte stijgt (aftrek
voor ruwe-celstof ).
Men heeft van het begin af als bezwaar tegen het zetmeelwaardesysteem ingebracht, dat de zetmeelwaarde slechts een maat is voor
het vetafzettend vermogen. Voedermiddelen zoals hooi worden echter
voor een belangrijk deel als onderhoudsvoeder gebruikt. Thans, nogmaals 50 jaar later, is het probleem aan de orde of de zetmeelwaarde
inderdaad een goede maat is voor de onderhoudswaarde van hooi en
andere voeders. Zweedse en Engelse onderzoekers twijfelen daaraan
en menen, dat de onderhoudswaarde der verteerbare bestanddelen
onafhankelijk is van het ruwe-celstof-gehalte, in tegenstelling met
de vetvormende waarde. Wanneer dit juist is, dan zou de onderhoudswaarde van grof, stengelig hooi aanzienlijk groter zijn dan het
zetmeelwaardecijfer aangeeft. Voor de praktijk is dit dus een belangrijk vraagstuk.
Er zijn thans proeven aan het Laboratorium voor Fysiologie der
Dieren te Wageningen in gang met het doel de onderhoudswaarde
van fijn, celstof arm hooi en die van grof, celstof rijk hooi met behulp van respiratie-apparaten te bepalen. De tot dusverre verkregen
uitkomsten wijzen er op, dat de waarheid in het midden ligt. De
onderhoudswaarde van de verteerbare bestanddelen in het grove
hooi was per kg inderdaad kleiner dan die in het fijne, echter niet
zoveel kleiner als de zetmeelwaardeberekening aangeeft. Deze uitkomst zal echter door verder onderzoek moeten worden bevestigd.
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UITKOMSTEN V A N E E N P R O E F MET A A R D A P P E L E I W I T
BIJ MESTKUIKENS
Ir. H. P. S T A P P E R S
„De S c h o t h o r s t " , H o o g l a n d
A a r d a p p e l e i w i t s t a a t - bekend om zijn hoge biologische w a a r d e . Bel a n g r i j k e a m i n o z u r e n als lysine, t r y p t o p h a a n , methionine en cystine,
die in p r a k t i j k r a n t s o e n e n n o g al eens in h e t m i n i m u m dreigen t e
g e r a k e n , k o m e n er in rijke m a t e in voor. Ook de v e r t e e r b a a r h e i d v a n
h e t a a r d a p p e l e i w i t is zeer hoog. D a m m e r s vond bij v a r k e n s een vert,
coëfficiënt voor h e t eiwit v a n 91,5 %.
O n d e r s t a a n d e tabel geeft een overzicht van de g e h a l t e n a a n voorn o e m d e a m i n o z u r e n bij enkele veelvuldig g e b r u i k t e eiwitrijke voedermiddelen.
re

voedermiddel

aardappeleiwit
vismeel
sojaschroot
zonnebl.z.koek
sesamkoek

%

75
67
46,2
39,8
42,3

lysine trypto- methi- cystine
lysine trypto- methi- cystine in gr/ phaan onine in gr/
% phaan onine % 100gr in gr/ in gr/ 100gr
re
re
100gr 100gr
%
%
re
re
5,60
5,70
2,70
1,35
1,20

1,00
0,68
0,55
0,48
0,63

1,80
1,90
0,68
1,25
1,27

1,20
0,80
0,75
0,60
0,57

7,47
8,51
5,84
3,39
2.84

1,33
1,01
1,19
1,21
1,49

2,40
2,83
1,47
3,13
3,00

1.60
1,19
1,62
1,51
1,35

Willen wij in r a n t s o e n e n dierlijke eiwitten door p l a n t a a r d i g e verv a n g e n , d a n ligt h e t voor de h a n d , d a t a a r d a p p e l e i w i t h i e r als een
v a n de e e r s t e voor in a a n m e r k i n g k o m t . I n proeven m e t v a r k e n s op
,,De S c h o t h o r s t " w e r d zelfs een b e t e r e groei en een g u n s t i g e r voederv e r b r u i k w a a r g e n o m e n bij gedeeltelijke v e r v a n g i n g v a n h e t dierlijke
eiwit en/of sojaschroot door a a r d a p p e l e i w i t .
Op „De S c h o t h o r s t " w e r d ook een t w e e t a l p r o e v e n uitgevoerd met
a a r d a p p e l e i w i t bij m e s t k u i k e n s . Vismeel (67 % ) werd d a a r b i j t r a p s gewijze v e r v a n g e n door a a r d a p p e l e i w i t . O n d e r s t a a n d v e r v a n g i n g s s c h e m a geeft een inzicht in de proefopzet.
R
(controle)
mestmeel I
0—6 w e k e n
mestmeel II
6—8 w e k e n

vismeel (67 % )
aardappeleiwit
vismeel (67 % )
aardappeleiwit

9%
7%

W

B

7%
1,8%
5%
1,8%

5%
3,6%
3%
3,6%

M e t gele m a i s , die ongeveer de helft v a n h e t volledige m e s t m e e l uitm a a k t e , w e r d de procentuele s a m e n s t e l l i n g v a n de r a n t s o e n e n W en
B w e e r op 100 g e b r a c h t . I n de tweede proef w e r d bovendien w a t
e x t r a fosforzure v o e d e r k a l k toegevoegd om h e t Ca- en P - g e h a l t e op
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peil te houden, immers aardappeleiwit heeft een zeer laag as-gehalte
en bevat dus weinig Ca en P. Verder werd aan proef II nog een
neg. controle (G) toegevoegd om het effect van aardappeleiwit te
kunnen vergelijken met dat van andere plantaardige eiwitten. Hiertoe werd in rantsoen B 3,6 % aardappeleiwit vervangen door 3 %
zonnebloemzaadkoek + 3 % sesamkoek + 1 % sojaschroot en met
mais gecorrigeerd op 100.
De gemiddelde eindgewichten van de kuikens en de resp. voederconversies op 8 weken waren als volgt:
R

W

B

gem.gewicht

1123

1107

1115

voederconversie

2,53

2,60

2,60

gem.gewicht

1097

1085

1092

1088

voederconversie

2,43

2,45

2,46

2,44

G

proefI

proefII

Analyseren wij bovenstaande gegevens, dan valt het op, dat de verschillende proefgroepen onderling zeer weinig verschillen. Statistisch
waren deze verschillen dan ook niet van betekenis. De beide aardappeleiwitgroepen gaven, zoals verwacht werd, praktisch dezelfde
groei te zien als de vismeelgroep. Opvallend is echter dat ook groep
G (neg. controle) in proef II dezelfde groei vertoonde. Zonnebloemzaad en sesam zijn rijk aan S-houdende aminozuren en kunnen in
goed uitgebalanceerde rantsoenen blijkbaar ook een bepaalde hoeveelheid dierlijk eiwit vervangen. Verdere proeven in deze richting
zijn dan ook gewenst en worden door ons uitgevoerd.
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E N E R G I E R I J K E MENGVOEDERS VOOR M E S T V A R K E N S
Ir. Y. T j . B A K K E R
„De S c h o t h o r s t " , Hoogland
Reeds g e d u r e n d e enkele j a r e n s t a a n de z o g e n a a m d e energierijke
v a r k e n s v o e d e r s in h e t middelpunt v a n de belangstelling. Voor h e t
b e r e i k e n v a n een hoge z e t m e e l w a a r d e w o r d e n vooral hoge percent a g e s m a i s en milocorn in de m e n g v o e d e r s g e b r u i k t , een en a n d e r
u i t e r a a r d m e t h e t oog op de prijsverhoudingen. V a a k w o r d t ook h e t
eiwitgehalte verhoogd, alsmede h e t g e h a l t e a a n b e p a a l d e m i n e r a l e n
en v i t a m i n e n . Men k a n d a n s p r e k e n van g e c o n c e n t r e e r d e voeders.
H e t is al l a n g bekend, d a t in h e t bijzonder door t o e p a s s i n g v a n hoge
p e r c e n t a g e s m a i s en ook door veel milocorn, v e t t e r e v a r k e n s geproduceerd worden. Vooral door de m a i s w o r d t h e t spek ook z a c h t e r .
D e g r o o t t e v a n deze effecten is, afgezien v a n de v e r w e r k t e percent a g e s m a i s en/of milocorn, afhankelijk v a n diverse factoren, zoals de
eiwitverhouding v a n h e t r a n t s o e n , de chemische s a m e n s t e l l i n g v a n
de g e b r u i k t e g r a n e n en a n d e r e componenten, en de gevolgde voedermethode.
I n 1961 w e r d op „De S c h o t h o r s t " een proef uitgevoerd, w a a r b i j onder
m e e r r a n t s o e n e n m e t de in tabel I vermelde g e h a l t e n a a n mais, milocorn en g e r s t w e r d e n g e t o e t s t . De b e r e k e n d e z e t m e e l w a a r d e n en
g e h a l t e n a a n v r e zijn eveneens in tabel I vermeld. De proef werd
u i t g e v o e r d m e t 96 v a r k e n s , die gehouden w e r d e n in g r o e p e n v a n
8 dieren en h e t voeder als d i k k e brij, t w e e m a a l d a a g s , ontvingen.
TABEL I
rantsoen no
benaming rantsoen

percentage
percentage
percentage
ZW
percentage
ZW/vre

gerst
mais
milocorn
vre

I

II + IV

gerstrük

maisrijk

big- ! vargen I kens
42
42
20
20
11
12,5
68,5
71,0
13,7
12,8
5,0
5,5

III
,
maïs- +
., ...
müornk

biggen

varkens

biggen

varkens

VI
maisrijk 4cocosvet
. „
. ,
in B-periode
bigvargen
kens

62
11
74,4
14,9
5,0

62
12,5
74,1
13,4
5,5

38
35
73,2
14,6
5,0

38
36,5
72,9
13,3
5,5

62
11
74,4
14,9
5,0

62
12,5
78,3
14,3
5,5

V a n de proefdieren w e r d e n niet alleen de groei en h e t v o e d e r v e r b r u i k
p e r g r o e p v a s t g e s t e l d , m a a r ook w e r d e n alle v a r k e n s n a klassificatie
uitgesneden, zoals d a t voor s l a g e r s v a r k e n s gebruikelijk is. De verhouding t u s s e n s p e k en vlezige delen kon aldus worden v a s t g e s t e l d .
Ook w e r d door middel v a n bepaling v a n de b r e k i n g s i n d e x v a n het
s p e k v e t de h a r d h e i d v a n h e t spek g e m e t e n .
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In tabel II zijn enkele belangrijke gemiddelde gegevens samengevat.
TABEL II
I

groei per dag in grammen
kg voeder /kg groei
slachtverlies in %
vlees in % van uitgesneden gewicht
spek 1in % van uitgesneden gewicht
afval ) in % van uitgesneden gewicht
rugspekdikte in cm (gem.)
brekingsindex van spekvet
percentage 1 A-varkens

724

II + IV
746

III
724

VI
782

3,04
23,1
61,3
28,7

2,89
22,2
59,9
30,2

2,97
22,6
59,7
30,2

2,80
22,1
59,6
30,6

8,9

8,8

9,0

8,6

2,95
1,4592

3,10
1,4594

3,05
1,4592

3,25
1,4590

62

47

31

!•) Afval excl. de krabbetjes.
De dieren, die met de meer geconcentreerde voeders werden gemest,
vertoonden een iets snellere groei (met uitzondering van rantsoen III) en een iets gunstiger voederverbruik. Deze dieren vertoonden echter ook een lager vleespercentage, een duidelijk ongunstiger
spekpercentage, een grotere spekdikte en een lager percentage 1 Avarkens dan de met minder geconcentreerd voer gemeste dieren.
Het verschil in uitbetaling ten gunste van de varkens van groep
(rantsoen) I was niet voldoende om het nadeel van het iets hogere
voederverbruik en het duurdere voeder geheel op te heffen. Grotere
verschillen in betaling tussen de diverse klassen zijn nodig om de
levering van hooggeklasseerde varkens aantrekkelijker te maken,
in het bijzonder met het oog op onze toekomstige positie in de
E.E.G.

80

40

TRILZIEKTE BIJ KUIKENS
Prof. Dr. J. HOEKSTRA
Centraal Diergeneeskundig' Instituut, Rotterdam
Trilziekte bij kuikens komt sinds enkele jaren ook in ons land voor.
Deze ziekte, die door een virus wordt veroorzaakt, heeft zich in
betrekkelijk korte tijd over het gehele land verspreid. Vooral in
de zomermaanden van 1960 zijn tal van ernstige uitbraken waargenomen.
Deze ziekte is stellig nog niet in alle onderdelen voldoende onderzocht.
Veel details vragen nog een intensieve studie.
Vast staat, dat de smetstof zich zeer gemakkelijk van kip naar kip
en van kuiken naar kuiken verspreidt bij dieren die nog nooit eerder
met dit virus in aanraking zijn geweest. In zulke gevallen ziet men
bij volwassen hennen die besmet worden, zelden noemenswaardige
ziekteverschijnselen; doch zij scheiden wel de smetstof uit in de
mest, maar ook in de eieren.
Besmetting van jonge kuikens geeft soms wel, soms ook vrijwel
geen aanleiding tot het optreden van duidelijke ziekteverschijnselen,
die zich dan in voorkomende gevallen hoofdzakelijk als verlammingsverschijnselen voordoen.
Worden echter inwendig besmette broedeieren uitgebroed, dan is een
flinke ziekteuitbraak onder de verkregen kuikens wel zeker.
De besmetting van broedeieren, gelegd door aangetaste, hoewel niet
zichtbaar zieke kippen, is dan ook te beschouwen als de voornaamste
oorzaak van het optreden van trilziekte.
Het kernpunt van de bestrijding zal moeten liggen bij de fok- en
vermeerderingsbedrijven. Lukt het de leghennen op deze bedrijven
onvatbaar te maken, vóórdat zij met de produktie van broedeieren
zijn begonnen, dan heeft dat tweeërlei voordeel:
In de eerste plaats kunnen zij dan niet meer besmet worden en
bijgevolg ook geen besmette eieren gaan produceren. Integendeel, zij
leveren door overdracht van antistoffen, via de dooiers, kuikens die
direct na het uitkomen zelfs kunstmatig niet meer te besmetten zijn.
Deze onvatbaarheid, verkregen via het ei, is ruimschoots voldoende
om de kuikens gedurende hun eerste en meest gevoelige leeftijdsperiode tegen trilziekte te beschermen.
Uitgaande van deze principes zijn ook in ons Instituut goede resultaten behaald met het vaccineren van foktomen. Oriënterende praktijkonderzoekingen zullen zeer binnenkort aanvangen.

